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Column Door: Carolien van Welij

Het Frankendaelpark, een middag in november, de zon gaat bijna 

onder. Ik loop het bruggetje over en schrik van de kale vlakte bij de 

schooltuinen. Niet lang geleden was dit een plek met zonnebloemen 

die naar de hemel reikten, sperziebonen die langs de stokken om-

hoogklommen, dahlia’s en zinnia’s, koekruid en koolrabi, zomeraster 

en raapstelen. Van al dat groen en al die andere kleuren is alleen het 

zwart van de aarde overgebleven.

Schooltuin Vink is de oudste schooltuin van Amsterdam – bijna 

honderd jaar. Jaarlijks komen er honderden kinderen uit groep 6 

en 7 een jaar lang hun eigen tuintje verzorgen. Dit jaar ging ik twee 

keer mee als ouderhulp, het werden twee ochtenden die ik niet 

had willen missen. 

 

Op de dinsdagochtenden leerde de schooltuinjuf de tienjarigen iets 

over zaden en planten, over de kringloop en over regenwormen, en 

over zoveel meer. Over lekker eten bijvoorbeeld. Hoe? Door het te 

doen. In de voorbeeldtuin staat de juf wijdbeens om de prille plantjes 

niet te pletten. Ze bukt, plukt een blad snijbiet, veegt wat aarde 

ervan af, neemt een hap en zegt: ‘Mmm, lekker, ik neem er nog een.’ 

Kauwend op een vers blad roept ze uit: ‘Heerlijk, daarvan ga ik 

vanavond een salade maken.’

Schatgraven in de schooltuin 
Tussendoor werden praktische lessen rondgestrooid. Gestoken door 

een brandnetel? Gewoon met je handen in de aarde wroeten, dan 

gaat het vanzelf over. Hebben de slakken toch je krop sla weten te 

vinden? Kan gebeuren, gelukkig heb je er meer geplant. Heeft je 

buurvrouw een struik vol rode pepers en jij maar één? Natuurlijk 

delen we die als we met z’n allen sambal gaan maken. Het oogsten 

was schatgraven. Iedere keer opwinding en verbazing bij het 

opgraven van de aardappelen, winterwortels en radijzen. En altijd 

trotse gezichten.

Op de schooltuin leer je met aandacht en precisie zaaien en 

wieden, hard werken en je best doen. Je leert met tegenslagen 

omgaan, samenwerken en delen. Je leert proeven en koken. En ook, 

en misschien wel vooral: de tijd zijn werk laten doen. Dat zaadje 

ontkiemt pas na een paar dagen. Bloemen bloeien niet op 

commando. En die courgette groeit alleen als die de tijd krijgt. 

Soms kun je niet meer doen dan afwachten. Dat voelt als niets doen, 

maar dat is het niet. Je laat de tijd zijn werk doen. En dat is soms 

hard werken. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

Huren met kuren
Gastredactie

Al in een vroeg stadium 
hebben we dit tweede Live 
Journalism-onderzoek open-
gegooid. Waarom? Vanuit de 
simpele gedachte dat de be-
woners van Amsterdam veel 
meer weten dan vier journa-
listen. En wie kan deze stads-
ontwikkelingen beter duiden 
dan de Amsterdammer zelf? 
Komende januari beginnen we 
ons volgende onderzoek. Blijf 
op de hoogte via balie.nl/live-
journalism. 

Meer dan 1000 mensen 
reageerden op een enquête 
over achterstallig onderhoud 
die we uitzetten in samen-
werking met AT5, waaronder 
Els Lurvink (66).

Nooit recht
Els Lurvink (66) woont sinds 
1973 aan de Javastraat in 
Amsterdam-Oost. Sindsdien is 
er veel veranderd in de straat, 
maar dat geldt niet voor de 
slecht onderhouden woning 
van Lurvink. Na een tien jaar 
durende strijd plande haar 
verhuurder een grootschalige 
renovatie in waarbij onder 
meer de veranda opgeknapt 
zou worden. Maar nog steeds 
betreedt ze de veranda liever 
niet, omdat dit vanwege de 
houtrot in de onderconstructie 
onveilig is. Els Lurvink begon 
46 jaar geleden met een lage 
huurprijs van 83 gulden, nu 

betaalt ze 365 euro. ‘Destijds 
waren het kleine huurtjes, 
maar nog steeds heb ik een 
goede huurprijs.’

In de periode voor 2013, het 
moment dat er gerenoveerd 
werd, kon ze voor het fornuis 
niet meer staan, omdat de 
vloer heen en weer bewoog. 
De situatie was gevaarlijk. 
De douchebak kwam bij de 
onderburen door het plafond 
heen. ‘Zelfs nu na de reno-
vatie sta ik nooit recht voor 
het fornuis, dat is denk ik het 
psychologische effect.’

Houtrot
Toentertijd huurde ze van 
een andere verhuurder: 
Prud’homme de Lodder*. 
Na jaren van moeizaam 
contact met de verhuurder 
over de schrijnende situatie, 
schakelde ze Stichting !WOON 
in, die huurders helpt en 

Tekst en foto’s: redactie de Balie Live Journalism 

adviseert. Uiteindelijk stapte 
ze naar de huurcommissie. 
Drie jaar na de uitspraak van 
de huurcommissie kwam de 
renovatie.
Over het resultaat is ze niet 
enthousiast. De gebreken 
zijn niet verholpen, knullig 
aangepakt of er zijn grote 
veranderingen gemaakt zon-
der overleg. ‘Ze hebben alles 
leeggehaald en op z’n jan-
boerenfluitjes weer in elkaar 
gezet. Ze hebben het hele huis 
anders ingedeeld. Ik heb nu 
een hele smalle hal, met twee 
openingen waar geen deuren 
in zitten.’

Er zijn dubbele ramen ge-
plaatst, maar er zitten nog 
kieren en gaten waar tocht 
doorheen komt. ‘Ik vroeg 
de werkmannen of het de 
bedoeling was dat dit zo bleef 
zitten. Dat zouden ze wel even 
oplossen, toen hebben ze het 
volgespoten met purschuim. 
Dat rot gewoon weer weg.’
In de woonkamer zitten op 
dit moment vochtplekken 
en schimmel, de afvoer van 
de afzuigkap in de keuken 
ontbreekt. ‘Ik weet wel dat ik 
niet veel betaal, maar ik wil 
niet op den duur ziek worden 
van mijn eigen huis.’ Ondanks 
de renovatie zit er nog steeds 
houtrot in de balken van de 
veranda. ‘Het kraken werd 
steeds erger. Nu denk ik, dan 

maar niet op de veranda. Ik 
durf dat niet meer.’

Oprotpremie 
Meestal krijgt ze geen reactie 
op mails naar de huidige ver-
huurder. ‘Ik heb dit keer geen 
contact gezocht met andere 
instanties, want ik ben het 
zat. Met de vorige verhuurder 
heb ik tien jaar gevochten, dat 
heeft me vijf jaar van mijn 
leven gekost.’

Lurvink is de enige huur-
ster in het pand, tien jaar 
geleden bood de verhuurder 
haar 250.000 euro om weg te 
gaan. Ze is bang om slapende 
honden wakker te maken en 
opnieuw de discussie aan te 
moeten gaan. ‘Die gebreken 
zijn niet fijn, maar iedere keer 
een belletje van je huisbaas 
met de vraag of je al een 
andere woning hebt gevonden 
is ook niet fijn. Ik heb gewoon 
een huurcontract, dus wat 
zeuren ze.’ Zolang ze kan, wil 
ze hier graag blijven wonen. 
‘Vrienden van me hebben een 
oprotpremie gekregen, die zit-
ten nu in Purmerend en heb-
ben daar nog steeds spijt van, 
ik ben het gevecht aangegaan 
want ik vind het een fantasti-
sche buurt.’ #

*De vorige verhuurder, 
Prud’homme de Lodder is 
inmiddels failliet en was niet 
bereikbaar voor een reactie. 
De naam van de huidige 
verhuurder is bekend bij 
redactie.
 

Els Lurvink

Colofon
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Problemen rond achterstallig onderhoud waren afgelopen half jaar het 
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#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Het jaar 2019 zit er bijna op. 
Met deze Dwars 211 hopen wij 
je nog prettiger door de feest-
dagen het nieuwe jaar 2020 in 
te leiden. Wij hebben ook dit 
nummer weer met veel plezier 
en toewijding gemaakt.
Met nieuwe schrijvende vrij-
willigers Evelien Polter, Anita 
Boelsums, Brigitte Knor en 
Wendy Danser zal ons Dwars-
team ongetwijfeld ook in 2020 
zeven mooie edities maken. 
Nieuwe medewerkers blijven 
overigens altijd welkom.
Vriend van Dwars worden mag 
natuurlijk ook nog steeds, door 
10 of 25 euro over te maken 
naar NL63 ASNB 0706 8038 17 
t.n.v. A.J. van Tol, met vermel-
ding Vriend van Dwars. Als je 
daarbij je mailadres achterlaat 
of ons tegelijkertijd een mail 
stuurt – dwarskrant@gmail.
com – ontvang je een uitnodi-
ging voor ons a.s. vrijwilligers-
feest.
Met een JA Dwars sticker krijg 
je Dwars in de brievenbus on-
danks je Nee Nee sticker. Vraag 
’m aan via dwarskrant@gmail.
com. 
Veel leesplezier. #
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Tekst en fotografie: Anita Boelsums

Tieners in de tuin    
‘Best lekker eigenlijk, een hapje Oostindische kers. Nog nooit 
geproefd’. Lucas is net als Emanuel en Dody een leerling van 
het Montessori Lyceum Oostpoort. De scholieren zijn gevraagd 
om een muurtje te bouwen voor het buurttuintjesproject in de 
Domselaerstraat en dat vinden ze wel heel erg leuk, zo’n echte 
opdracht. Ze nemen alvast een kijkje in de kruidenpluktuin 
vóór ze in het historische tuintje aan het werk gaan. 

Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Frank Schoevaart

Erfpacht: Is niets doen een optie?
Voor huiseigenaren van Park de Meer organiseerde Sharona 
Ceha van de politieke partij Meerbelangen een informatie-
avond over de nieuwe Erfpachtregels. Het motto van de avond 
was: Niets doen is geen optie. Lex Drooge, oud-CDA-gemeente-
raadslid, verzorgde de presentatie. De erfpacht voor de huizen 
in Park de Meer is door de huidige eigenaren van de woningen 
tot 2049 afgekocht. 

‘De school was onmiddellijk enthousiast 
over ons voorstel,’ vertelt Margriet de 
Jong, een van de kartrekkers van de 
buurttuintjes. Samen met zo’n twintig 
andere vrijwilligers uit de Domselaer-
straat, de Woltera van Reesstraat en 
het Ondernemerscentrum Muider-
poort bestiert zij de vier kleine tuinen: 
onkruidvrij houden, water geven, maar 
ook ontwerpen en mooie planten en 
bloemen neerzetten.
De tuintjes waren wat kaal geworden in 
de loop der jaren en daarom ontfermde 
een groep vrijwilligers zich in 2018 
opnieuw over het groen in de straat en 
werden er nieuwe afspraken gemaakt 
met het stadsdeel Oost. Onder deskun-
dige begeleiding werd een plan gemaakt 
voor een nieuwe indeling. Dat resulteer-
de in een bloemen- en insectentuin, een 
historische tuin, een kruiden(pluk)tuin 
en een (ont)heem(den)tuin.

Leuke contacten
De Jong: ‘Een belangrijke bijkomstigheid 

van het tuintjesproject is dat we merk-
ten dat sommige deelnemers al best 
lang in de straat wonen, maar elkaar 
nog niet kenden. Er ontstaat op deze 
wijze meer natuurlijke sociale cohesie 
in de buurt. Ook krijgen we positieve 
reacties van omwonende passanten 
als we in de tuintjes bezig zijn. En nu 
komen daar nog de leuke contacten bij 
met de school!’
De Domselaerstraat is een mooie, oude 
straat met aan de oneven zijde de geva-
rieerde gevels van een woningproject 
uit 1904 en aan de even zijde de gevels 
van het oorspronkelijke Burgerzieken-
huis uit 1889. Architectuur, stijlen en 
mode veranderden door de jaren heen 
en dat gold ook voor de inrichting van 
publieke en particuliere tuinen. Het 
idee achter het historische tuintje is om 
daarin bloemen en planten te laten zien 
die populair waren rond 1900 in pu-
blieke en privétuinen en zo een verbin-
ding te maken met de geschiedenis van 
de bebouwde omgeving.

De avond wordt goed bezocht, zo’n 
vijftig bewoners zijn aanwezig. Er zit 
een man die de hele avond de gemeen-
tebestuurders en ambtenaren beticht 
van zakkenvullen. Ook presentator Lex 
Drooge heeft veel kritiek op het College 
van Wethouders. In zijn optiek besteedt 
de gemeente de financiële middelen niet 
goed: ‘de gemeente Amsterdam is de 
rijkste gemeente van Nederland en het 
geld van de erfpacht is daarom over-
bodig’. De aanwezigen brengen daar 
tegenin dat de gemeente bijvoorbeeld 
geld nodig heeft voor het herstel van de 
grachtenkades. Drooge: ‘er komt genoeg 
geld uit Den Haag’. Er ontstaat tijdens 
de avond een sfeer waarin de gemeente 
de boeman is. Bovendien wordt een ur-
gentie rond het nieuwe erfpachtstelsel 
gesuggereerd, die pas over dertig jaar 
voor Park de Meer realiteit wordt.

Overhoop halen
120.000 Amsterdammers met een 
koophuis dat op grond van de gemeente 
staat, hebben te maken met erfpacht: 
die pacht is een vergoeding voor het ge-
bruik van de grond. De gemeente heeft 
dit stelsel om grondspeculatie tegen te 
gaan en de waardestijging van de grond 
aan de gemeenschap ten goede te laten 
komen. Het besluit om het erfpachtstel-
sel na meer dan honderd jaar overhoop 

te halen, is in 2017 genomen door het 
vorige College van VVD, D66 en SP. Toen-
malig VVD-wethouder Eric van der Burg 
pleitte voor het verkopen van de grond 
aan de huiseigenaren. Alleen de VVD 
en het CDA, een minderheid in de raad, 
omarmden deze stelselwijziging. Het 
huidige College voert het nieuwe stelsel 

uit, dat hoort bij behoorlijk bestuur, 
maar drie van de vier coalitiepartijen 
zijn helemaal geen voorstander.

Weinig effect
De erfpacht kan vanaf 1 januari 2020 
eeuwigdurend afgekocht worden. 

Om huizenbezitters over te halen om 
gebruik te maken van deze regeling, gel-
den bij een aanvraag vóór het nieuwe 
jaar gunstiger voorwaarden; de hoogte 
van de canon wordt gebaseerd op de 
WOZ-waarde van de woning uit 2014 of 
2015, naar de populariteit van de buurt, 
plus een extra kortingspercentage van 
35 procent. Wie zijn canon voor altijd 
vastzet betaalt nu alleen de kosten van 
de notaris. De andere optie is erfpacht 
afkopen, dan ben je daar voor altijd 
vanaf.
In Park de Meer loopt de huidige ter-
mijn van de afgekochte erfpacht over 
dertig jaar af. Dan woont de huidige 
erfpachter waarschijnlijk niet meer in 
zijn huis. De vraag is of huizenbezitters 
de euro’s, die ze kwijt zijn aan de afkoop 
van erfpacht, terugzien in een hogere 
bedrag bij verkoop. Op dit moment 
heeft erfpacht nog weinig effect op de 
prijs van een huis. Twee vergelijkbare 
woningen, waarvan één op eigen grond 
en de ander met erfpacht, verschillen 
nauwelijks in prijs. Mensen zijn allang 
blij dat ze een huis kunnen kopen in 
Amsterdam en kijken daardoor nauwe-
lijks naar erfpacht. Het zal vast een rol 
spelen in de toekomst, maar de vraag is 
hoe groot die rol is. Banken maken in 
hun hypotheekverstrekking de komende 
tien jaar geen verschil in woningen met 
of zonder afgekochte erfpacht.

De presentator van de avond, Lex 
Drooge, adviseert om de canon vast te 
zetten vóór 1 januari. Hij vindt niets 
doen in 2019 geen optie. De keuze is aan 
de huiseigenaar. #

Muurtje metselen
Lucas, Emanuel en Dody metselen een 
muurtje, een soort plantenbak, in de 
vorm van een halve cirkel en rechthoek 
- een vorm die precies aansluit bij de 
bogen in de huizen van de Domselaer-
straat. De drie vierdeklassers worden 
een aantal keer geholpen door derde-
klassers: die moeten nog leren hoe je 
cement maakt en een fundering aanlegt. 
Zo is er elke maandag grote bedrijvig-
heid en een gezellig gekrioel van zo’n 
twintig leerlingen in de straat. En als het 
regent wordt er een partytent opgezet.
Henry Duindam, een van de andere 
actieve buurtbewoners van het tuin-
tjesproject, is enthousiast. Hij zit even 
op een van de stoelen die het Onderne-
merscentrum uitleent: ‘Het is zo leuk om 
iets samen te doen met een generatie die 
ik helemaal niet ken! En ik vind het fan-
tastisch dat deze jongens en meiden met 

dit project een bijdrage leveren aan de 
leefbaarheid van de buurt. Het is enorm 
gezellig, er wordt veel gelachen en ze 
zijn elkaar natuurlijk voortdurend aan 
het uitdagen. Heerlijk om te zien!’

Chocolademelk
Medewerking is er van alle kanten, ook 
de gemeente draagt haar steentje bij 
door daadwerkelijk stenen te leveren 
voor het muurtje.
Nienke Bronk, docent Bouwen, Wonen 
en Interieur, vindt het een mooie kans 
voor haar leerlingen om zo’n prak-
tijkopdracht uit te voeren. ‘Ze werken er 
met veel plezier aan. En wat leuk is: ze 
worden goed verzorgd door de buurtbe-
woners met chocolademelk en koekjes!’
Kortom, een unieke samenwerking die 
nu al zijn vruchten afwerpt, binnenkort 
misschien zelfs wel letterlijk! #

VVD-er Eric van 
der Burg pleitte
voor het verkopen 
van de grond aan 
de huiseigenaren
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Ik woon in de Dapperbuurt sinds 1991. 
Dat is een behoorlijk lange tijd. Vóór 
2008 ging ik graag naar het dichtbij 
gelegen Oosterpark, ik hoefde daarvoor 
alleen de straat uit te lopen, een drukke 
verkeersstraat over te steken en dan 
was ik er. Het Oosterpark was een lom-
merrijke oase met veel bomen en veel 
lage begroeiing. Het was er koel in de 
zomer en het rook er naar bos. Je zag er 
veel diersoorten en vogels. Zeer gesteld 
was ik op de rozentuin. Maar sinds 
2008 kom ik er niet meer zo graag. 

Het begon allemaal met de komst van 
festivals. De hele zomer door werd het 
Oosterpark als een evenemententerrein 
ingericht. Je zag het park verzakken, 
verslonzen en vervuilen en met name 
de grote weide werd na ieder festival 
volledig vies en kapot achtergelaten.

Zou het Stadsdeel daarmee het ‘succes’ 
van het Westergasfabrieksterrein wil-
len nastreven? Meer en meer zag ik het 
eens groene, rustieke Oosterpark in een 
feestlocatie veranderen. De festivals 
trokken met name toeristen en fees-

tende jeugd uit de rest van Nederland. 
Het gemeentebestuur had in die tijd te 
kennen gegeven om festivalstad van 
Nederland te worden.
In navolging hiervan gaf de gemeente 
voor bijna ieder park vergunningen 
af voor steeds meer festivals. Dat ging 
hand in hand met de ongebreidelde 
komst en groei van hotels.
Het gemeentebeleid gaf het toerisme en 
het evenementenbeleid voorrang bo-
ven leefbaarheid en de overlast die be-
woners en parken hadden. Hier diende 
alles voor te wijken. In 2012 hoorde ik 
over het project Verdubbeling Ooster-
park. Het kreeg de suggestieve naam 
verdubbeling Oosterpark, omdat er 
méér park zou komen. In 2014 startte 
het project. 

Al spoedig werd er in het park een 
aanvang gemaakt met het kappen van 
bomen en het weghalen van struiken. 
Hele lanen mooie bomen werden 
gekapt.
Ook onze mooie Rozentuin verdween. 
Het ene hotel na het andere werd uit 
de grond gestampt, gebruik makend 

van oude gebouwen die er stonden. Er 
waren protesten van buurtbewoners 
die zich verontrust verenigden. Als je 
als buurtbewoner ging wandelen in 
het park dan zag je het bij ieder bezoek 
achteruit gaan. Je zag bomen en zelfs 
nieuwe beplanting sterven, de mooie 

plekken verdwijnen. 
Werd er wel rekening gehouden met 
het park, de dieren en met ons, omwo-
nenden? De festivals gaven jaarlijks 
veel geluidsoverlast. Sinds die tijd zijn 
er veel rampen gebeurd in het Ooster-
park. Voorbeelden zijn de
drainage die totaal niet werkt. Na een 
paar regenbuien staan er overal in het 
park grote waterplassen.
De af en aan rijdende vrachtwagens die 

de festivals bouwen en bevoorraden 
hebben eerder grote schade aangericht. 
Door de massaal gekapte bomen is het 
park kaal, winderig en is de heerlijke 
boslucht verdwenen.

Ik las dat de architect ‘zichtlijnen’ wilde 
maken in het park. Maar het resultaat 
is meer een plantsoen dan een park; je 
kijkt van de ene kant naar de andere 
kant, de omliggende huizen en het 
verkeer zijn allen in zicht gekomen. De 
doelstellingen van het project verdub-
beling Oosterpark, meer park, minder 
hekken en betere drainage, zijn bij 
lange na niet gehaald.

Het allerergste vind ik het gifschandaal. 
Dat er ook gif is gevonden op een peu-
terspeelplaats is ongelofelijk. Er is daar 
lood en asbest gevonden. 
Ze hebben de wegen opengehaald 
en het puin werd in het Oosterpark 
gestort. Dit bleek de goedkoopste oplos-
sing! Zouden er daarom zoveel bomen 
zijn gestorven? Ik ga niet meer graag 
naar het Oosterpark. #

Van Rozentuin tot Intratuin 

In de Ringvaart, langs het Ajaxpad 
broedt al meer dan zes jaar een zwa-
nenpaar. Afgelopen voorjaar besloten 
ze op een eilandje in Diemen, honderd 
meter verderop, een nest te bouwen. 
Nadat de eieren waren uitgebroed, 
kroop het gezin een paar dagen later 
uit het water en wandelde over de weg 
naar de Ringvaart voor meer voedsel.  
De waterplanten in de vaart zijn voor 
de jongen bereikbaar. Ook op dit mo-
ment zwemt er een paar. Dat zijn win-
tergasten. Als die vertrokken zijn komt 
het oude stel terug. Zwanen kunnen 
heel oud worden. In het wild worden 
ze zo’n twintig jaar, schat men.

Voor het leven
Als ze aan het eind van de winter terug 
zijn gekomen, wordt de plek voor het 
nest gezocht. Is die gevonden, dan 
slepen ze samen veel plantaardig ma-
teriaal aan en bouwen een dikke rand 
met een holte. In de paartijd zwemt het 
mannetje als een slagschip voor zijn 
vrouwtje uit. Zijn vleugels houdt hij in 
een boog tegen zijn lijf en hij toont zijn 
veren. Zijn hals heeft een S vorm en de 
kop met brede oranje snavel houdt hij 
naar beneden. Dat maakt hem sier-
lijk. Op zijn snavel groeit een zwarte 
knobbel. Hij is op vierjarige leeftijd 
geslachtsrijp. Naast die knobbel heb-
ben de mannen een zwaardere bouw 
en een stevigere nek. Zwanen kunnen 
net als mensen partners voor het leven 
blijven.
Het paren in de Ringvaart is een impo-
sant schouwspel. De vleugels wijduit, 
een spanwijdte van twee meter veertig. 
Ondanks die grote vleugels hebben ze 
moeite met opstijgen. Met zo’n twaalf 

kilo is het één van de zwaarste vlie-
gende dieren. Ze landen liever niet 
op het land, alleen om er te grazen en 
doen dat vaak in grote groepen. Stijgen 
ze vanaf het water op dan gebruiken 
ze hun poten door erover te lopen om 
snelheid te maken.

Schild van zwemvliezen
Na de paring blijft moeder op het nest 
om verder te bouwen en voert vader 
het materiaal aan. Terwijl ze meer dan 
een maand zit te broeden, haalt hij zo 

nodig nestmateriaal en voedsel. Op de 
oever, voor het nest houdt hij met één 
oog open, slapend de wacht. Zijn rugve-
ren gebruikt hij als kussen voor de nek, 
zijn snavel rust tussen de staartveren. 
Nooit is hij ver of lang weg. Een paar 
meter voor het nest houdt hij dob-
berend de wacht. De uitwaaierende 
eindveren van de opgetrokken vleugels 
laten zien dat niemand welkom is. Als 
je te dichtbij komt, wordt er gesist en 
kom je nog dichterbij, dan worden 
twee weidse vleugels uitgeslagen en 
de flinke poten met zwemvliezen naar 
voren gericht als schild. De aanval 
wordt onverschrokken heftig sissend 
ingezet. Indien nodig, komt het vrouw-
tje helpen.

Net als vorig jaar kropen er zes jongen 
uit de eieren. Ze groeiden voorspoedig 
op en met hun ouders bivakkeerden 
ze maanden elke nacht op de kade en 
scheten de stoep onder. Na de zomer 
leerden ze vliegen. Dit jaar ging het 
goed. Vorig jaar vlogen twee jongen 

zich te pletter tegen de fietsbrug. 
Midden herfst zijn de ouden opeens 
vertrokken. De jongen blijven nog een 
tijd. Het laatste jong dat in de Ringvaart 
blijft wordt verjaagd door twee gear-
riveerde wintergasten. Zwanen komen 
en gaan, maar horen bij de Meer. #

De zwanen van de Watergraafsmeer
Toen het Watergraafsmeer, kortweg ‘de Meer’ genoemd, in 
1629 werd drooggemalen, verdween voor veel zwanen een ide-
ale verblijfplaats. Drie jaar later kreeg de vogel als herinnering 
een plaats in het wapen van de Watergraafsmeer. De zwaan 
staat symbool voor zuiverheid, sierlijke schoonheid en tevre-
denheid en is in de Meer blijven wonen. 

Tekst: Brigitte Knor 

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Het paren in 
de Ringvaart is 
een imposant 
schouwspel

Dat er ook gif is 
gevonden op een 
peuterspeelplaats 
is ongelofelijk

De zwaan staat in het wapen van de Watergraafsmeer
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1) Project Verdubbeling Ooster-
park mislukt
Gestelde doelen waren onder andere 
het aanpakken van achterstallig onder-
houd, het verbeteren van de drainage 
en het groter en groener maken van het 
park. Hekken zouden verdwijnen.
• Gezien de enorme wateroverlast moet 
de drainage alsnog op orde worden 
gebracht.
• Maatregelen om zowel de grond, als 
de flora en fauna van het park te ver-
beteren.
• Hekken bij de hotels weg: het park 
moet weer een groene begrenzing 
krijgen.

2) Bewonersparticipatie
Stadsdeel Oost sprak de direct betrok-
kenen van de gevestigde bedrijven aan 
de noordkant en festivalorganisaties 
over de plannen met het Oosterpark. 
En er werd om bewoners te laten parti-
ciperen een bewonersplatform opge-
richt. Van de belangenorganisaties Ver-
eniging Vrienden van het Oosterpark 

en Stichting Herstel Oosterpark (eerst 
Actiegroep Omsingeling Oosterpark) 
werd alleen de eerste gesprekspartner 
van het stadsdeel. Met feedback werd 
niets gedaan. Bewoners werden niet 
serieus genomen.
• Een verantwoord participatiebeleid 
betekent: communicatie richten op 
het betrekken van bewoners, niet op 
propaganda en het overtuigen.
• De burgemeester heeft de wette-
lijk taak voor goeie procedures voor 
burgerparticipatie te zorgen en dat die 

procedures ook in de praktijk worden 
uitgevoerd.

3) Communicatie
Uitgesproken slecht is de communicatie 
van stadsdeel Oost en van de gemeente 
Amsterdam. Op vragen en verzoeken 
van burgers rond geconstateerde pro-
blemen in het Oosterpark reageerden 
ze niet.
• Stadsdeel Oost en de gemeente Am-
sterdam moeten duidelijk, opetranspa-
rant communiceren naar hun burgers.
• Stadsdeel Oost moet zich houden wet-
telijke publicatietermijnen bijvoorbeeld 
bij vergunningen voor festivals.

4) Betrokkenheid Deelraad /  
Bestuurscommissie
De politieke verantwoordelijkheid voor 
het project is met name in de latere 
fase door het Dagelijks Bestuur van 
Oost nooit gedeeld met de deelraad of 
de bestuurscommissie.
• De bestuurscommissie Oost en de 
gemeenteraad van Amsterdam moeten 
structureel een systeem ontwikkelen 
om te monitoren wat er met de eigen 
besluiten / adviezen gebeurt.

5) Aanbesteding
Uit financiële overwegingen is bij het 
aanbestedingstraject gekozen voor een 
uitvoerder die geen kennis van zaken 
had van het werken met stadsparken. 
Toen duidelijk werd dat het mis ging 
heeft het Projectbureau Verdubbeling 
Oosterpark niet aan de bel getrokken.
• Het stadsdeel moet gebruik maken 
van de kennis en vaardigheden die 
aanwezig zijn bij de gemeente met 
projectmatig werken en met eisen van 
duurzaamheid.
• Controle bij de uitvoering is van groot 
belang, en als er zaken mis gaan moet 
dat teruggekoppeld worden naar be-
stuurscommissie en gemeenteraad.

6) Definitief Ontwerp Verdubbe-
ling Oosterpak
In het definitief ontwerp wordt aan-
plant van nieuwe bomen  beloofd. 
Evenementen zouden met name rond 
de muziekkoepel plaatsvinden. En 

het verbeteren van de drainage had 
prioriteit.
• Geen grote evenementen op de kwets-
bare ligweiden.
• Alsnog aanplant van de toegezegde 
bomen (een groot aantal diverse boom-
soorten).
• Compenseren van de vele bomen die 
gestorven zijn sinds de uitvoering van 
het project: direct nieuwe aanplant.

• Aanplant van een groot assortiment 
struiken en lage begroeiing om de bio-
diversiteit van het park te bevorderen.

7) Evenementen
Het evenementenbeleid en het Project 
Verdubbeling Oosterpark hadden niets 
met elkaar te maken, vond het Dage-
lijks Bestuur van Oost. Maar het park 
gereed maken als festivalterrein was 
deel van het plan.
• In het park is alleen plaats voor 
kleinere (buurtgerichte) evenementen 
rond de muziekkoepel.

8) Financiën
Het Project Verdubbeling Oosterpark 
heeft vele miljoenen euro’s meer 
gekost dan was begroot. Stadsdeel en 
gemeenteraad zijn niet transparant en 
geven geen openheid over de financiële 
verantwoording.
• Geef een onafhankelijke accountant 
opdracht voor het beoordelen van de 
financiën van het project.
• De gemeenteraad moet meer werk 
maken van haar financiële controle-
functie.

9) Bomen en diversiteit
Het stadsdeel heeft geen idee van het 
aantal bomen in het Oosterpark. De 
biodiversiteit van het park is ingestort. 
En met name de speciaal ‘gereinigde en 
gezeefde’ grond heeft gezorgd voor een 
dode grondstructuur, waardoor nieuwe 
planten niet aanslaan en bomen blijven 
sterven.
• Maak een nauwkeurig overzicht van 
bestaande en verdwenen bomen.
• Maak een nauwkeurig bomenbeheer-
systeem.
• Onderzoek hoe snel de dode grond 
in het noordelijk deel kan worden 
vervangen.
• Zorg voor een gevarieerde mix van 
struiken en lage begroeiing. 

10) Vervuilde en giftige grond
Er is gekozen voor hergebruik van 
grond. Daarbij is de aanwezige vervui-
ling uitgesmeerd over grotere delen 
van het park en is door de grondbehan-
deling mogelijk gereactiveerd.
• Een onafhankelijk bureau moet 
opdracht krijgen om onderzoek te 
doen naar gif in de bodem, zeker bij de 
kinderspeelplaatsen.
• De kwaliteit van de grond moet aan-
dacht krijgen. #

In oktober verscheen het langverwachte Zwartboek van Stichting Herstel Oosterpark (SHO). Het is een droef stemmend rapport ge-
worden dat overtuigend aantoont dat plan en uitvoering van Verdubbeling Oosterpark vooral tot nieuwe problemen heeft geleid, 
zoals wateroverlast, schade aan bomen en planten, gif in de grond en enorme financiële overschrijdingen. In dit artikel worden 
tien hoofdpunten opgesomd: met aanbevelingen naar aanleiding van conclusies van SHO, afgewisseld met commentaar van Hans 
Olykan van SHO. ‘Herstel is mogelijk. Maar ik ben bezorgd dat het afgedwongen zal moeten worden door buurtbewoners. Dat de 
gemeente niet zelf het voortouw zal nemen.’

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Henk Pouw

Zwartboek: ‘Dwing herstel Oosterpark af’ 

Hans Olykan: ‘Het is nooit met 
zo veel woorden genoemd in 
de plannen, maar het project 
Verdubbeling Oosterpark moest 
toch vooral ruimte maken voor 
festivals, voor terrassen, voor 
hotels. Niet de buurtbewoner, 
maar de toerist was de belang-
rijkste toekomstige gebruiker. 
Voorbeeld was het terrein van 
de Westergasfabriek.’

Hans Olykan: ‘De bomen blijven 
doodgaan. Volgens SHO vorig 
jaar 88 stuks en dit jaar 28. 
En nieuwe aanplant doet het 
vaak niet. Met struiken en lage 
begroeiing is het al even slecht 
gesteld. Daardoor is ook de di-
versiteit aan diersoorten in het 
park volledig ingestort.’

HansOlykan: ‘Festivals in het 
Oosterpark – zoals Keti Koti en 
Roots – beperken zich niet tot 
de paden, de versteende plek-
ken. De kwetsbare ligweiden 
worden zeer intensief gebruikt. 
De vrachtwagens voor en na 
een festival zorgen voor een 
te grote druk op de paden en 
de grond eronder en ernaast. 
Kijk naar de foto’s van bodem 
en bomen en je ziet de onom-
keerbare aftakeling. En op de 
basdreunen zitten de meeste 
buurtbewoners ook niet te 
wachten. Amsterdam heeft 
zoveel geschikte binnenruimte 
voor festivals!’
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Tekst en fotografie: Daan van Pagée 

Moe van armoede  
Armoede was het onderwerp van een reeks rondetafelgesprek-
ken in de Elthetokerk aan de Javastraat.  Het initiatief hiervoor 
is gekomen van Gianni Da Costa, diaconaal opbouwerker El-
thetokerk, Jannekee Jansen van Jungle Theater Amsterdam en 
antropoloog Mariska Stevens. 

‘Armoede speelt zich vooral af achter de 
voordeur. Dat heeft ook te maken met 
schaamte, omdat mensen vaak denken 
dat het hun eigen schuld is,’ vertelt 
Mariska Stevens. Een schuldgevoel dat 
nog eens wordt aangewakkerd door 
reclamespotjes waarin geld, rijkdom, 
een fraai uiterlijk en status de norm 
zouden zijn. Antropoloog Stevens vertelt 
onder meer over de falende Participa-
tiewet die begin 2015 mede als gevolg 
van de recessie werd ingevoerd om het 
voorafgaande stelsel van sociale zeker-
heid te vervangen. Het doel ervan was 
bezuinigen zonder op kwaliteit in te 
boeten. Maar intussen zijn mensen met 
een handicap het slachtoffer van het 
opheffen van de sociale werkplaatsen 
en mensen met een uitkering worden 
massaal uitgenodigd om als tegenpresta-
tie verkeersregelaar te zijn of om in een 
of ander overheidsgebouw de plantjes 
water te geven of zo.

Gevarenzone
Voor iedereen die wil of kan werken is 
er altijd dat woud van regels. Janine, 
één van de deelnemers aan het ronde-
tafelgesprek, vertelt dat ze als gevolg 
van haar hoge sensitiviteit en de hectiek 
van de markteconomie-samenleving 

Veenweide in Soest. NOS-beeldmateriaal 
voor de goedgelovige consument thuis 
voor de buis. 

Armoede alfabet
Om de vooroordelen over armoede 
te doorbreken en uit de taboesfeer te 
halen, presenteert antropoloog Mariska 
Stevens op donderdag 30 januari 2020 in 
het Jungle Theater tussen 15.00 en 17.00 
uur het resultaat van deze reeks ronde-
tafelgesprekken gebundeld in haar boek 
‘Het armoede alfabet van Treintje Rose-
water en Sonja Abdelmiskin’. Een paar 
sprekers vertellen hun eigen verhaal en 
er vindt er een debat plaats aan de hand 
van stellingen. 
Wees welkom in het Jungle Theater in 
de Tweede van Swindenstraat 26. #

volledig arbeidsongeschikt is verklaard. 
Toch wilde ze graag een aantal dagde-
len de post rondbrengen. Heerlijk in de 
buitenlucht, dwarrelende gouden regen 
van herfstbladeren, het geluid van spe-
lende kinderen, de geur van de bakker 
van Oost in de Sumatrastraat. En dan 
toeristen de weg wijzen naar Coffeeshop 
Best Friends in de Molukkenstraat of 
naar het nieuwe Club Harbour Hotel 
aan de Cruquiusweg. Maar de innerlijke 
sensitiviteitsmeter van Janine kwam al 
snel weer in de rode gevarenzone toen 
ze geconfronteerd werd met de regel-
geving van haar uitkeringsinstantie, de 
bureaucratie, plus de belanghebbenden 
in de zorg-organisatiestructuur. 

Winstmarkt
In het novembernummer van ‘Magazine 
MUG’, gratis maandblad voor minima 
en voor iedereen die zich maatschap-
pelijk betrokken voelt, staat het verhaal 
van André (54) die een bijstandsuit-
kering heeft. Jarenlang verhuurde hij 
twee zolderkamers aan een student 
voor € 300 per maand, waarvan hij €150 
zelf mocht houden. Nu de regels door 
de Participatiewet flink zijn aange-
scherpt zou André daar nog maar € 75 
van overhouden. Het ergste van deze 

marktwinst-denkende cultuur is nog wel 
dat hij zijn zolderkamer nu niet meer 
voor een vriendenprijs mag verhuren. 
Want de overheid eist een ‘marktcon-
forme’ huurprijs. Niks voor André, die 
weigert zich als huisjesmelker te gedra-
gen. En wel jammer voor de kamernood 
onder studenten… 

Sprookje
Na het rondetafelgesprek over het 
thema ‘armoede’ in onze stad, komen de 
NOS-Journaal-beelden weer boven van 
koning Willem-Alexander die deelnam 
aan de landelijke actie ‘NLdoet’, de 
grootste jaarlijkse ‘vrijwilligersactie’ die 
ook nu weer georganiseerd werd door 
het Oranje Fonds. Zijne majesteit met 
een kruiwagen vol boomsnippers in de 
sprookjestuin van kinderboerderij De 

Presentatrice Marianne Kuijper Auke Kok over Johan CruijffPeter de Rijk en Bert van Galen met hun kickboksdocent Mousid Akhamrane 

Robijn Tilanus in gesprek met Lennie Haarsma Arie van Tol bevraagt Hans Olykan over Zwartboek Verdubbeling Oosterpark 

Talkshow ‘Dwars door Oost in de Jungle’ De laatste aflevering van dit jaar was op 
12 december, Frank Schoevaart maakte 
voor de krant deze foto’s.

De eerste aflevering in 2020 is op 
donderdag 13 februari.
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Tekst: Robert van Andel | Beeld: Henk Pouw

Radioweg, vernoemd naar wie? Waarom?  

Een eeuw geleden was radiotelegrafie - 
een draadloos overgebracht signaal dat, 
omgezet in geluid, kon klinken in iedere 
huiskamer - een technisch wonder dat 
voor iedereen bereikbaar werd. Het 
begrip ‘radio’ - in feite dus een afkorting 
- was toen kennelijk passend voor ver-
noeming van een fraai weids plantsoen 
tussen die straten in de Watergraaf-
smeer die met hun naam wetenschap-
pers memoreren. Het raadsbesluit voor 
de naam Radioweg viel in 1927, acht 
jaar nadat het allereerste Nederlandse 
vaste radioprogramma was uitgezonden 
op 6 november 1919. De Haagse onder-
nemer en radiopionier, elektrotechnisch 
ingenieur Hanso Schotanus à Steringa 
Idzerda, was de zendgemachtigde initi-
atiefnemer daarvan. In de Watergraaf-
smeer vinden we geen Schotanusstraat; 
in Friesland is deze vernoeming echter 
wel te vinden, maar dan als vernoeming 
van dorpsartsen, voorvaderen van 
Schotanus.

De woordverwantschap van radio aan 
het Latijnse woord radius - straal in het 
Nederlands - is duidelijk. De radiostraal 
die de zender onzichtbaar met de ont-
vanger verbindt is natuurkundig gezien 
een zich naar alle kanten over het 
elektromagnetische veld verspreidende 
‘zachte’ golf met een relatief lange golf-
lengte ten opzichte van zichtbaar licht. 

Radioactief verval
In de eerste twintig jaar van de vorige 
eeuw maakte de radiotelegrafie een 
enorme technische ontwikkeling door. 
Eerst waren er de pioniers die experi-
menteerden met een draadloos signaal 
over korte afstand en twee decennia 
later was er een publieksmedium dat 
gesproken tekst en muziek overal kon 
laten klinken.
Vreemde stralingsverschijnselen ston-
den eind 19de eeuw volop in de aan-
dacht.  De ene na de andere ontdekking 
werd gedaan en spectaculaire toepassin-

gen werden gevonden. Zo wekte Rönt-
gen in 1895 zijn mysterieuze X-stralen 
op en vond Becquerel in 1896 de urani-
umstralen, die het echtpaar Curie korte 
tijd later wist te herleiden tot radioactief 
verval. Röntgen, Becquerel en de Curies 
hebben ieder hun straatvernoeming in 
de Watergraafsmeer en wonnen allen 
de Nobelprijs.

Onzichtbare golven
Ook Guglielmo Marconi (1874-1937), 
winnaar van de Nobelprijs Natuur-
kunde 1909, past in dit rijtje stralings-
onderzoekpioniers. Hij is vernoemd in 
de Marconistraat in Middenmeer, niet 
ver van de Radioweg, parallel daaraan 
tussen de Johannes van der Waals-
straat en de Edisonstraat. Johannes van 
der Waals, hoogleraar natuurkunde te 
Amsterdam, won de Nobelprijs Na-
tuurkunde 1910, een jaar na Marconi. 
De Amerikaan Thomas Alva Edison 
(1847-1931) was een visionair uitvin-
der en gewiekst zakenman, die voor 
elektrotechnische uitvindingen allerlei 
praktische toepassingen voor het dage-
lijkse leven ontwikkelde en op de markt 
bracht. Edison ontwikkelde bijvoorbeeld 
de grammofoon en ook de eerste com-
mercieel toepasbare gloeilamp wordt 
aan hem toegeschreven.

Als adolescent experimenteerde Mar-
coni met draadloze signaaloverdracht. 
Heinrich Hertz (1857-1894) had in 1886 
stralingsfenomenen beschreven die 
aanvankelijk Hertzgolven en later ra-
diogolven genoemd werden. Dat leerde 
Marconi van zijn natuurkundedocenten 
en hij bouwde zelf de apparatuur om 
deze onzichtbare golven op te wek-
ken en deze op enige afstand waar te 
nemen. Hij demonstreerde daarmee een 
berichtje in code te kunnen verzenden. 

Marconisten
Aanvankelijk kon hij uitsluitend in code 
een boodschap overbrengen omdat hij 

slechts de duur van het signaal / de golf  
- kort of langer – kon beïnvloeden. Later, 
begin 20ste eeuw, kwam de techniek 
beschikbaar van modulatie van de 
radiogolf, waarbij deze golf de drager 
kon worden van het signaal en tekst en 
muziek overgebracht konden worden. 
Marconi bracht steeds verbeteringen 
aan en vond aldoende de antenne uit. In 
1896 verwierf Marconi octrooi op zijn 
draadloze telegraafsysteem.
 
Binnen enkele jaren demonstreerde 
hij dat signalen over steeds grotere 
afstanden verzonden en ontvangen 
konden worden. In 1899 overbrugde 
hij draadloos Het Kanaal en in 1901 de 
Atlantische Oceaan met een signaal in 
morsecode. Een mooie illustratie van 
de roem van Marconi zit in het woord 
marconist; naast een kapitein of gezag-
voerder kreeg voortaan ieder schip een 
marconist. Zonder marconist zou er 
geen reddingsoperatie geweest zijn na 
de scheepsramp met de Titanic in de 
nacht van 14 op 15 april 1912.

Draadloos
De Amerikaan Samuel Morse (1791-
1872) had al in 1837 voor het USA-con-
gres in Washington een demonstratie 
gegeven van communicatie in code over 
afstand met behulp van een telegrafie-
kabel, waarna kabeltelegrafie zich over 
de wereld had verspreid. De code die hij 
ontwierp kreeg zijn naam ‘morsecode’. 
Voor de ontwikkeling van de draadloze 
radio zestig jaar later was de beschik-
baarheid van de morsecode belangrijk. 
Morse is vernoemd in de Watergraaf-
smeer in de Don Boscobuurt, terzijde 
van de Kamerlingh Onneslaan.

Marconi was de eigenzinnige zoon van 
een vermogende Italiaanse vader en 
een veel jongere Britse moeder. Als jong 
volwassene verhuisde hij van Italië naar 
Engeland om zijn vindingen onder de 
aandacht te brengen en commercieel 

uit te buiten. In Engeland verwierf hij 
zijn roem als uitvinder en ondernemer. 
De Nobelprijs Natuurkunde  werd hem 
toegekend toen hij slechts 35 jaar oud 
was! Hij deelde de prijs met de Duitser 
Karl Ferdinand Braun (1850-1918) ‘voor 
hun bijdragen aan de ontwikkeling van 
de draadloze telegrafie’. 

Woedend 
Om zijn radio-ontvangers scherper af 
te kunnen stemmen paste Marconi een 
vinding van Braun toe. Versterking van 
het signaal in zend- en later ook in ont-
vangstapparatuur met behulp van de in 
1907 uitgevonden triode-elektronenbuis 
/ radiolamp opende de weg voor vele 
verbeteringen zoals de techniek voor 
modulatie van de draaggolf. 
Transmissie van tekst en muziek 
werd nu mogelijk. Geheimhouding en 
militaire en politieke overwegingen 
speelden een grote rol voor en in de 
Eerste Wereldoorlog. Daarna vielen alle 
belemmeringen weg en brak de radio 
door als publieksmedium. Vermeldens-
waard is dat Braun ook de uitvinder van 
de kathodestraalbuis was, die later het 
belangrijkste onderdeel van televisie-
toestellen zou worden tot de introduc-
tie van flatscreens. Braun kreeg geen 
straatvernoeming in de Watergraaf-
smeer, maar een Braunstraat is elders 
via internet snel gevonden.

Uitvinders / radiopioniers waren rond 
1900 op allerlei plaatsen te vinden. In 
Rusland wordt Alexander Stepanovitsj 
Popov (1859-1906) als uitvinder van 
de radio geëerd. En in Frankrijk kreeg 
Edouard Branly (1844-1940) in vele 
steden als beloning voor zijn ontdekkin-
gen een Rue Branly. In de USA was de 
geïmmigreerde briljante, wat eenken-
nige Servische ingenieur Nicola Tesla 
(1856-1943) de tegenpool van de zakelijk 
vaardige Edison. Tesla was houder van 
een flink aantal  patenten op elektro-
technisch en radiografisch gebied en is 
de uitvinder van de wisselstroomelek-
tromotor. Tesla ontstak in woede toen 
hij hoorde dat Marconi de Nobelprijs 
toegekend kreeg; in Marconi’s appa-
ratuur waren een aantal van Tesla’s 
vindingen verwerkt.

Teslatoren
Aan de basis van alle koortsachtige acti-
viteit rond de ontwikkeling en verbete-
ring van de radio staat het wetenschap-
pelijk onderzoek van de jong overleden 
Duitser Heinrich Hertz. Het is wonder-
lijk te lezen dat de natuurkunde hoog-
leraar Hertz zelf over zijn ‘Hertzgolven’ 
in 1886 schreef: ‘Het is van geen enkel 
nut. Het is slechts een experiment dat 
bewijst dat maestro Maxwell gelijk had. 
We hebben slechts elektromagnetische 
golven die we met het oog niet kunnen 
zien, maar ze zijn er wel.’

Na vele tientallen jaren rust werd eind 
twintigste eeuw aan het vernoemen van 
geleerden en uitvinders in de Water-
graafsmeer een vervolg gegeven. Op 
een van de hoeken van de Kruislaan 
met de Middenweg kreeg Nicola Tesla 
zijn Teslatoren aan de Teslaweg, met als 
zijstraat de Hertzstraat, een eerbetoon 
aan Heinrich Hertz. #

De straatnaam Radioweg is afwijkend tussen de straatvernoe-
mingen van geleerden in Middenmeer. Misleidende vragen zou-
den kunnen luiden: ‘Wie was Radio? Wanneer en waar leefde 
Radio?’ De goede vraag luidt echter: ‘Welke achtergrond heeft 
deze vernoeming?’ 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 10
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Dit keer schuif ik aan bij vier leden 
van deze leesclub in het huis van 
Ric van Wees, ook wel bekend als de 

lezende fietsenmaker van Oost. Ik 
praat met Trudy, Anna, Ric en Sietske, 
die nauwgezet in haar schriftje alles 

over de avonden bijhoudt. 
Ric stuurt mensen die een 
avond niet geweest zijn 
een kort verslagje van de 
avond.

De leesclub bestaat sinds 
september 2011 en is 
ontstaan op een avond die 

de OBA organiseerde voor leesclubs. 
De allereerste avond dat de leesclub 
bijeenkwam was ook in de OBA. Nu 
komt men eens per zes weken bij el-
kaar, afwisselend bij de leden thuis. Zij 
wonen op één lid na, allemaal in Oost. 
De leesclub bestaat uit zeven vrouwen 
en twee mannen en bijna iedereen is 
vanaf het begin betrokken. Een hechte 
club dus!

Waarom zijn jullie lid geworden van 
deze leesclub?

Sietske: ‘Door de leesclub word ik 
gemotiveerd om boeken te lezen, want 
anders kom ik daar niet aan toe.’ Anna: 
‘Soms weet ik niet waarom ik een 
boek mooi of niet mooi vind en door 
het bespreken wordt dat duidelijker.’ 
Trudy: ‘Je doet kennis op en komt door 
de diversiteit van de gekozen boeken 
in andere werelden.’ Ric: ‘Ik wil vooral 
meer uit een boek halen en dat gebeurt 
door het met elkaar te bespreken.’

Wat lezen jullie?
‘We lezen oud en nieuw, buitenlandse 
literatuur en boeken geschreven door 
mannen en vrouwen. Vaak ook boeken 
met een geschiedenis-element erin. 
Een enkele keer hebben we een bio-
grafie gelezen: De Amerikaanse prinses 
van Annejet van der Zijl. Ook lazen we 
een boek van Arita Baaijens: Zoektocht 
naar het paradijs over Mongolië. Over 

Een hechte club

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Alweer het zevende interview in een serie over leesclubs in 
Amsterdam Oost. Deelnemers bevragen over wat hun moti-
vatie is om lid te worden, wat het hen brengt, hoe ze boeken 
bespreken, of er een directe link is met hun persoonlijke leven, 
natuurlijk welke boeken ze met plezier met elkaar hebben ver-
slonden en welke ze ook andere leesclubs zouden aanraden. 

Drie sterke vrouwen 

La Superba 

De Sympathisant

De bekeerlinge

Onder een hemel van sproeten 

De vlucht

De vrouw met het rode haar

De keuze

Onder de paramariboom

Wolventotem

Marie Ndiaye

Ilja Leonard Pfeijffer

Viet Thanh Nguyen  

Stefan Hertmans

Alex Boogers 

Jesus Carrasco 

Orhan Pamuk

Edith Eva Eger 

Johan Fretz

Jiang Rong

seizoen 2018-2019

22

23

Serie over boekenclub (7)

Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

 Een goed    begin 

Boeken uit het

   Poëzie

‘Hier ligt ’ie!’ De veldwachter zwaait 
vanuit de deuropening naar de ambu-
lancebroeders. Voorzichtig manoeuvre-
ren zij hun draagbaar de woonwagen 
in. De veldwachter tikt aan zijn pet. 
‘Gelukkig Nieuwjaar heren.’ De man 
ligt op de grond in zijn wagen, zijn 
schedel zichtbaar tussen het geronnen 
bloed. De broeders rollen hem op de 
draagbaar. ‘Aaah!’, de man grijpt naar 
zijn ribben. De veldwachter kijkt hoe 
de draagbaar in de ambulance wordt 
geschoven. ‘Waar brengen jullie hem 
heen?’ ‘Naar het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis,’ roept één van de broeders, 
waarna hij zijn portier sluit en de 
wagen hotsend en botsend het kamp 
verlaat. Uit de wagen klinken gesmoor-
de kreten.
Op het politiebureau in de Water-
graafsmeer is het een enorme drukte. 
Er klinkt Hongaars, Vlaams, Duits en 
Nederlands door elkaar. Kinderen spe-
len samen, terwijl hun families elkaar 
wantrouwig opnemen. Mannen en 
vrouwen worden verhoord. De Hon-
gaarse zigeunervrouwen roken de ene 
sigaret na de andere. Een veldwachter 
schudt zijn hoofd. ‘Wat een puinhoop. 
Laten we dit maar zo snel mogelijk 
afhandelen. Ik moet straks nog op 
Nieuwjaarsvisite bij de familie.’

Enkele dagen eerder…
1911 loopt op zijn eindje. Binnen bij 
hun kachels horen de bewoners aan 
de Ringdijk en de Middenweg een flink 
rumoer. Langs de Ringdijk rijdt een 
stoet woonwagens. Vanuit de huizen 

Gesneuveld

Gevallen bladeren dolen
op de maalstroom mee
totdat de wind ze 
onverwacht
in tegengestelde richting 
ordent

sommige karig en 
bekommerd
andere onschuldig groen
als verse bladspinazie
zich welhaast onaangetast
door het leven heen 
gevreten

in dit kille water
wachten ze alle hun lot af
met de bodem als voorland
waar ze tevergeefs wegteren
aan ieders oog onttrokken.

Gedicht en foto: Méland Langeveld
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 Een goed    begin Oost-thriller

is een veilige sfeer in de groep om je 
mening te geven en discussies kunnen 
persoonlijk worden en gaan over van 
alles, zelfs over geloven. Maar dan kan 
het wel hoog oplopen. Je kunt wel zeg-
gen dat het gesprek op de avond veelal 
het boek overstijgt.’

Welke boeken zijn jullie bijgebleven?
Anna: ‘Voor mij is dat Zulajka opent 

het algemeen lezen we niet 
de net verschenen boeken.’

Hoe komt de keuze voor 
het te lezen boek tot stand 
en hoe bespreken jullie 
boeken?

‘Per seizoen - dat start in 
september- is er een team 
van drie personen die het 
programma voor het hele 
jaar vaststelt. Ieder mag 
boeken aandragen. Het team 
beslist op basis van discus-
sie waarom een boek goed is 
om te bespreken en stelt dan 
de lijst samen. Voor iedere 
leesclub-avond meldt ie-
mand zich aan als voorzitter, 
die tevens de avond leidt. Soms 
aan de hand van recensies, iets vertel-
lend over de schrijver of door muziek 
uit het boek te laten horen. Vaste prik 
is de vraag: ‘Hoe heb je het boek gele-
zen?’ We gaan er dan nog niet over in 
discussie. Ook wordt de vraag gesteld 
hoe ieder het boek vond en waarom 
goed, slecht of matig. Zou je het een 
ander aanbevelen is ook zo’n vraag. Er 

haar ogen van Guzel Jachina. Dat gaat 
over het ruige bestaan in Siberië, hoe 
mensen daar kunnen bestaan en hoe 
Zulajka zich ontwikkelt. Ook De vlucht 
van Jesus Carrasco vond ik een topper.’ 
Ric: ‘Voor mij zijn het De wereld van 
gisteren: herinneringen van een Europe-
aan van Stefan Zweig over het ontstaan 
van het fascisme in Duitsland en Het 
grote zwijgen van Erik Menkveld, over 

de wereld van twee musici.’ 
Trudy: ‘Voor mij was het De 
keuze van Edith Eva Eger. 
Over hoe sterk je geest moet 
zijn om door te gaan en de 
kracht die de twee zussen 
uit elkaar halen. Lijkt daarin 
op de roman ’t Hooghe nest 
van Roxane van Iperen.’ 
Sietske: ‘Het negerboek van 
Lawrence Hill, één van de 
weinige boeken over de ge-
schiedenis van de slavernij. 
Heel interessant en ik ben 
van plan dat boek nog een 
keer te gaan lezen.’

Kunnen jullie iets zeggen 
over mannen én vrouwen 
in de leesclub?
‘De sfeer is anders met man-
nen erbij, terwijl we geen 
verschil zien in de rol en de 
inbreng tussen mannen en 
vrouwen. We denken echt 
dat de dynamiek zonder 
mannen anders zou zijn.’

Hebben jullie tips voor 
andere leesclubs?
‘Stel niet te hoge eisen en 

laat het ontstaan. Lees een niet te dik 
of te moeilijk boek. Zo’n leesgroep 
moet groeien en daar is geduld voor 
nodig.’

Na zoveel enthousiasme van deze 
bruisende leesclub en hun liefde voor 
de literatuur rijd ik uren later zeer 
geïnspireerd naar huis. #

De leden van de leesclub wonen op één na allemaal in Oost

‘Van zigeunervreugd tot zigeunerbloedbad’ kopten de kranten. Er vielen meerdere 
zwaargewonden. Bouwer die samen met zijn vriend Braun de woonwagen 
van Petalo binnen probeerde te dringen, raakte levensgevaarlijk gewond. Een 
sabelhouw legde zijn schedel open en hij had vier gebroken ribben. Toch wist 
hij zich nog naar zijn woonwagen in het andere kamp terug te slepen. Er werd 
uiteindelijk na alle verhoren niemand gearresteerd. Een van de vechters bleek 
drie jaar samen te hebben gewoond met een mooie, jonge vrouw. Daarna 
verliet zij hem met haar kind en vond onderdak in de Watergraafsmeer. Of zij de 
aanleiding voor de vechtpartij was, werd nooit helemaal duidelijk. Wel werd zij 
daarna door de politie beschermd. Op 6 januari vertrokken de zigeuners weer. 
In deze ‘waargebeurde thriller’ baseer ik me zo veel mogelijk op de feiten zoals ze 
destijds in de kranten verschenen. Bronnen: Algemeen Handelsblad, Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche courant. 

Het gesprek 
overstijgt op de 
avond veelal het 
boek 

stromen de mensen naar buiten om 
de optocht te bekijken. ‘Zigeuners! De 
zigeuners zijn er!’ roepen de kinde-
ren opgewonden en rennen naast de 
wagens mee. De Hongaren zwaaien 
vrolijk vanaf de bok. De oudere men-
sen drommen bijeen. ‘Dat zal me weer 
een overlast geven!’ moppert een oude 
dame. ‘Ach, ze brengen wel altijd wat 
leven in de brouwerij en ze verko-
pen mooie paarden,’ meent een boer. 
‘Tsss, maar verderop staan ook al die 
kermisklanten. Als er maar niet te veel 
van dat gespuis komt.’
De Hongaren slaan hun kamp op 
tussen de Schollenbrug en de Omval. 
Tegen Oud en Nieuw is het Hon-
gaarse kamp flink gegroeid. Langs de 
Weesperzijde en de Amsteloever staat 
een ander kamp, van allerlei kermis-
klanten uit Nederland en omstreken, 
die de Watergraafsmeer vaker bezoe-
ken. Al snel zoeken de twee groepen 
elkaar op. De gevreesde overlast blijft 
beperkt tot wat gebedel.

Op nieuwjaarsdag rennen zigeuner-
jongens over de Middenweg en de 
Ringdijk. Overal klampen zij voorbij-
gangers aan. ‘Komt dat zien! Ons groot 
zigeuner-nieuwjaarsfeest! Voor slechts 
een duppie kunt u er bij zijn. Komt dat 
zien!’ In het kamp is het een drukte 
van belang. Mannen zetten een grote 
feesttent op. Bij een boer in de Water-
graafsmeer worden een schaap, een 
biggetje en nog wat ganzen gekocht, 
die al snel aan het spit boven een groot 
vuur hangen. Vanuit een herberg wor-
den honderd kannen bier aangevoerd. 
Het volk komt, tegen betaling van een 
dubbeltje, het kamp binnen en ver-
gaapt zich aan de zigeunervrouwen, 
die zich op hun mooist hebben uit-
gedost, behangen met al hun siera-

den. De kermisklanten vertonen hun 
kunsten. Acrobaten springen bij elkaar 
op de schouders. Jongleurs houden 
wel tien ballen tegelijk in de lucht. Een 
zigeunerorkest speelt opzwepende 
muziek. Het bier vloeit rijkelijk en 
iedereen wordt steeds luidruchtiger. 
De burgers vertrekken langzaam aan 
naar huis. Het wordt ze wat al te wild.

Het is een uur of negen. Plots slaat de 
feestelijke sfeer om. ‘D’r uit!’ Paarden-
koper Charl Petalo staat in de deurope-
ning van zijn woonwagen. Hij pro-
beert twee mannen tegen te houden 
die woest naar binnen willen dringen. 
‘Waar is ze? Waar is ze?’ schreeuwt 
één van de mannen. ‘Ga naar huis, 
jullie zijn dronken. D’r is hier nie-
mand!’ roept Charl kwaad. De muziek 

verstomt, zigeuners en kermisklanten 
stoppen met dansen. Langzaam dromt 
de menigte om de woonwagen heen. 

Binnen enkele ogenblikken verandert 
het feest in een slagveld. Zigeuners en 
kermisklanten gaan elkaar te lijf. De 
laatste burgers maken zich snel uit de 
voeten om de veldwachters te waar-
schuwen.
Charl Petalo krijgt een flinke klap op 
zijn hoofd met een stuk ijzer en zijgt 
ineen. Messen en stokken flitsen heen 
en weer. Acrobaat August Braun trekt 
zijn vriend Gustaaf Bouwer weg van 
de woonwagen. Vanuit het niets ver-
schijnt er een sabel, dat woest op hen 
in hakt.
Er klinken fluitjes. De velwachters 
arriveren. Ze jagen de vechtersbazen 
uiteen. Bij de Schollenbrug poogt een 
groep veldwachters een groep kermis-
klanten die hun vrienden te hulp wil 
schieten, te stoppen. Pas na anderhalf 
uur keert de rust in het kamp weer. 
Her en der liggen gewonden.
‘Is er een dokter in de buurt?’ 
schreeuwt een veldwachter. Bedrem-
meld stapt een jongetje uit de menigte 
naar voren. ‘Ik zit bij de padvinderij 
meneer. Ik kan helpen. Ik heb pas nog 
een cursus verbandleer gevolgd’. #
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Poppentheater Koos 
Kneus
Elke zondag en woensdag 
Poppenkast op het Iepenplein, re-
serveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstel-
lingen met schminken en verkleed-
kleren, drankje en koek, ook voor 
verjaardagsfeestjes.
Programma op zondagen 22 en 
29 dec, 5, 12, 19 en 26 jan: 
 10.30:  Krokodil Koen bijt graag in 
je schoen! (2-4 jr)
12.00:  Olifantje Ollielollie wil patat! 
(2-4 jr)
14.00:  Arabarabiereboer in het 
Hokus Pokus-bos! (4-8 jr)

Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
[Programma op woensdagen 8, 
15, 22 en 29 jan: 
14.00:  Pas op, piraten! (4-8 jr)
Het middagprogramma duurt van 
14.00 tot 16.00 uur!
Meer info: www.kooskneus.nl 

Nederlands Marionetten-
theater
za 21 en zo 22 dec 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
ma 23 en di 24 dec 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
vr 27 en za 28 dec 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr)
zo 29 en ma 30 dec 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-10 jr)
do 2 en vr 3 jan 14.30: 
Stiekem naar Groenland (4-12 jr) 
za 4 en zo 5 jan 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
za 11 en zo 12 jan 14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
za 18 en zo 19 jan 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
za 25 en zo 26 jan 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-10 jr)
za 1 en zo 2 feb 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
za 8 en zo 9 feb 14.30: 
Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)
Meer info: www.nederlandsmario-
nettentheater.nl

Plein Theater
za 21, zo 22, ma 23 en di 24 dec 
16.00: 
Kerstfestival: Boeschoten & 
Guthman – MEIS! (6+)

di 24 dec 19.00: 
Kerstfestival: Omar’s Latin-Reggae-

ton Christmas
vr 27, za 28 en zo 29 dec 16.00: 
Kerstfestival: Boeschoten & 
Guthman – MEIS! (6+)
di 31 dec 19.00: 
Kerstfestival: Smakkend en knallend 
het nieuwe jaar in!
za 11jan 15.00: 
SPEELbos | Sanne Zweije – Trollen-
jong (4+)
zo 12 jan 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam #5
Met Vincent van Amsterdam, James 
Oesi & Danny de Graan
zo 26 jan 15.00: 
Plan D – Dagdonker (4+)
vr 31 jan 15.00: 
Veenfabriek i.s.m. Joy Delima en 
Artez Toneelschool – Stamboom 
monologen
zo 2 feb 15.30 en 17.00: 
Mirthe Dokter – Leatherback (10+)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 31 jan, za 1 en zo 2 feb 20.15: 
The Return of Svejk by Badhuisin-
ternational
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
Wekelijks:
elke ma 19.30 – 21.30: 
5Rhythms dansworkshop
Info en aanmelding: jaikwildan-
sen@gmail.com
elke wo 14.00 – 16.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid
elke za 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
elke zondag 10.15 - 13.00: 
Ecstatic Dance Amsterdam
Geen drank, geen schoenen en 
geen praatjes!
Verdere agenda: 
zo 22 dec 18.00 – 21.00: 
Layala Andalous
vr 27 dec 20.00 – 01.00: 
Nataraj Party
Lekker dansen op blote voeten…
zo 5 jan 17.00 – 18.00: 

Het Nescio Ensemble
zo 26 jan 15.00 – 17.00: 

Singing Circle Winterconcert
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 12 jan 2020: 
Verlangen naar Mekka
t/m 23 aug 2020: 
What a Genderful World
t/m 1 mrt 2023: 
Sabi Suriname
altijd te zien: 
Heden van het slavernijverleden

altijd te zien: 
Een gebouw vol verhalen
altijd te zien: 
Things That Matter
altijd te zien: 
Indonesië
altijd te zien: 
Nieuw-Guinea
altijd te zien: 
Zuidoost-Azië
Meer info: www.tropenmuseum.nl

Q-Factory
za 21 dec 19.30: 
Q’s Best Voorronde 3
za 21 dec 20.30: 
ABBA Gold Europe
ma 23 dec 20.00: 
Q-Cinema: To Stay Alive – A Method

vr 27 dec 19.30: 
Q’s Best Finale
za 28 dec 22.00: 
15 Years Anniversary Copacabana
ma 30 dec 19.00: 
Bacchanal
di 31 dec 22.00 – 04.00: 
Lobi x NYE special 
di 7 jan 20.00: 
Countdown Café: Box Of Kings
di 14 jan 20.00: 
Countdown Café: Roeck – Bywater 
Call
do 16 jan 19.30: 
What the Q?! (comedy night)
vr 17 jan 20.30: 
Yonas
za 18 jan 20.00: 
Imminence
di 21 jan 20.00: 
Countdown Café: La Bomba – Leah 
Rye
di 21 jan 20.00: 
Millencolin + PKEW PKEW PKEW
za 25 jan 20.00: 

Die Talentenshow
di 28 jan 20.00: 
Countdown Café: Magic Moon
di 4 feb 20.00: 
Countdown Café: Gahlia – Voodoo 
Chambers
wo 5 feb 20.30: 
Talib Kweli
za 8 feb 21.00: 
CEZA
di 11 feb 20.00: 
Countdown Café: Back to the 70’s: 
Dizzy Man’s Band - Lemming

za 22 feb 20.30: 
The Bootleg Beatles
Meer info: www.q-factory-amster-
dam.nl

Grand Café Genieten
elke 2e zondagmiddag van de 
maand 14.30: 
Café Chantant

Betondorp Live
za 4 jan 20.00 – 01.00: 
De Betondorpers wensen elkaar ’n 
Gelukkig Nieuwjaarv
(in het Brinkhuis, Landbouwstraat 63)
met muziek van Prester John, 
Stijntje Booij, de Moody Maniacs en 
Imagine

De Nieuwe KHL
za 21 dec 20.00: 
Yalda: filmmarathon & Poëzie van 
Hafez
zo 22 dec 16.30: 
Het Amsterdams Kerstkoor & 
Kerstbuffet
za 28 dec 19.00: 
Gipsy Saloon: Kersteditie
zo 29 en ma 30 dec 16.00: 
’59 Jazz Collective
di 31 dec 21.00: 
Midnite Burlesque New Years Eve 
Show Party
zo 12 jan 16.00: 
Gerard Alderliefste – Une Matinée 
musicale
zo 19 jan 16.00:
Shaffy85 – Zonder ons
zo 26 jan 16.00: 
Anouk Dorfmann met ‘Mesdames 
et Messieurs’
do 30 jan 20.30: 
Pittige Mosterd; met als hoofdgast: 
Yvonne Kroese

zo 16 feb 16.00: 
Ernst Jansz solo
Verdere info: https://denieuwekhl.nl

TapasTheater
20 t/m 29 dec: 
Fieke – ‘Non-actief’ (cabaret)
27 t/m 29 dec: 
Lone – ‘Mis’ (kleinkunst)
27 t/m 29 dec:
Zahra & Charlene – ‘Lekker meid, je 
pruikentijd’ (toneel)
2 t/m 5 jan:
Renée – ‘Renée’s Jagged Little Pil’ 
(muziek)
2 t/m 12 jan:
Alfred  – ‘De deur staat open!’ 
(toneel)
2 t/m 19 jan: 
Nina – ‘Cruise control’ (muziekthe-
ater)
9 t/m 19 jan: 
Berend – ‘Een menselijkheidje’
16 t/m 26 jan:
Sophie – ‘Antigone’ (toneel)
23 t/m 25 jan: 
Jori & Mayke – ‘Breath is key’ (dans-
duet)
26 jan: 
Jori – ‘Solo’ (dans met live muziek)
23 t/m 26 jan: 
Maestro Mikel – ‘Einzel Gangster’ 
(spoken word)
Meer info: www.tapastheater.nl

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40 hoek
Reserveren: 020-6928532 

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Q-Factory
Atlantisplein 1

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

Grand Cafe Genieten 
Oranje-Vrijstaatplein 2 
 020-2535554

Nederlands Marionettenthe-
ater in het Zoldertheater
3e Oosterparkstraat 144/3 
Reserveren: 06-48892210

House of Watt (de Mammies)
James Wattstraat 73
Reserveren: 020-6201513

De Nieuwe KHL
Oostelijke Handelskade 44A
020-7791575

Adressen 

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

MEIS! (Kleis Kemperman & Studio VDS)

Arabiereboer

Imagine

CEZA
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De Brexit komt uitgebreid aan de orde 
in de korte lezing van Ivo van Wijde-
ven. Hij is historicus en politiek analist 
bij het Ministerie van Algemene Zaken. 
Zijn boeken komen voort uit zijn dage-
lijks werk en schetsen de historische 
achtergrond van de actualiteit. 
Bij het ontstaan van de EEG in 1957 
hield het Verenigd Koninkrijk bewust 
afstand. Men dacht het wel te kunnen 
rooien met de eigen (ex)-koloniën. Pas 
later vroeg het met hangende pootjes 
een lidmaatschap aan. Maar, gezien 
de lange voorgeschiedenis was het 
verzoek niet meer dan logisch: het 
Verenigd Koninkrijk – en daarvoor 
Engeland – was altijd nauw verbon-
den met het Europese vasteland, zelfs 
tijdens de hoogtijdagen van het Britse 
wereldrijk.

Hebben de Britten en Europa elkaar 
echt nodig? 
‘Boris Johnson denkt dat hij, nadat hij 
zijn Brexit-deal door het parlement 
heeft geloodst, makkelijk een voor de 
Britten aantrekkelijk handelsverdrag 
met de Europese Unie kan sluiten. Hij 

vergeet echter dat de EU de bovenlig-
gende partij is, ook door het grote 
aantal inwoners dat Europa kent: 450 
miljoen mensen. Hoewel een han-
delsverdrag in het belang is van beide 
partijen is het nog maar de vraag of het 
helemaal naar de Britse wens zal zijn.
Zelfs daar maakt Johnson zich geen 
zorgen over:  eventuele verliezen 

worden goedgemaakt door meer han-
del met de VS. Maar ook daar zijn de 
Britten de vragende partij en Trump 
zou wel eens vervelende eisen kunnen 
stellen, waar vooral gewone Britten 
de dupe van worden. Dat geldt ook 
als de Britse regering losse regels gaat 
hanteren, wat ertoe leidt dat het VK 
een lage loonland wordt. Voor de EU is 
dat onacceptabel omdat dit oneerlijke 
concurrentie zou betekenen.’

Gaan nog andere landen de EU ver-
laten? 
‘De eenheid binnen Europa is bewaard 
gebleven en niet in gevaar. Dat blijkt 
ook uit het feit dat namens Europa 
één onderhandelaar met het VK het 
gesprek over de Brexit voert. Zelfs 
president Orban van Hongarije heeft 
uitdrukkelijk gesteld niet uit Europa te 
willen stappen.’

Gaan de VS en het VK uit de Navo? 
‘Nee, maar de VS willen niet ingrijpen 
in oorlogssituaties in Europa zoals 
bleek in Oekraïne en in Syrië. En ook 
dat is in het verleden eerder aan de 
orde geweest toen de VS pas aan het 
eind van de beide wereldoorlogen 
actief werden. Daarnaast blijven de 
Amerikanen erop hameren dat Europa 
te weinig bijdraagt aan de NAVO.’

Hoe ziet de toekomst van Europa 
eruit? 
‘We hebben een gemeenschappelijk 
buitenlands beleid nodig. Voor het 
creëren van veiligheid in de wereld 
bieden de normen en waarden van 
de Europese democratie een goede 
inspiratiebron naast het gegeven dat 
Europa al 75 jaar stabiel is. De opko-
mende macht China gaat vooral voor 
zijn eigen belang. Zorgwekkend echter 
zijn landen als Hongarije en Polen die 
zich niet aan de Europese spelregels 
houden als het gaat om solidariteit ten 
aanzien van vluchtelingen’. 

Ook in 2020 organiseren Plein Theater 
en de Linnaeus Boekhandel weer Hard-
cover L. Op enkele donderdagavonden 
gaat Jaap van Straalen in gesprek met 
auteurs over hun boeken en de maat-
schappelijke kwesties die daarin aan de 
orde komen. Daarin is veel ruimte voor 
debat met de zaal. Zie voor meer infor-
matie www.plein-theater.nl.

Uiteindelijk kan iedereen mee. Opluch-
ting alom. We volgen de medewerkster 
de lift in, naar het depot, zeven verdie-
pingen naar beneden. Achter het raam-
pje in de muur zoeven de verdiepingen 
voorbij. Als de lift stil staat, gaan we 
er door de zijdeur uit. Spoiler: de lift is 

niet echt. En het Tropenmuseum heeft 
geen zeven verdiepingen onder de 
grond.

Toverstokjes
We staan in het Suriname-depot. In een 
krat ligt een ijzeren bal uit Suriname. 

Vroeger werden slaven met hun enkel 
hieraan gekluisterd, zodat ze niet weg 
konden lopen. Een flinke knul probeert 
de bal op te tillen maar hij komt geen 
millimeter omhoog. Met die aan je voet 
rende je inderdaad niet snel weg.
‘Nu mogen jullie rond kijken in het de-
pot. Als jullie nieuwsgierig genoeg zijn, 
krijgen jullie toegang tot de Wereld 
achter de Dingen.’ Als iedereen heel 
nieuwsgierig in de vitrines van het de-
pot staat te turen, beweegt plotseling de 
wand. De weg naar de Wereld achter 
de Dingen is open.

In de Wereld achter de Dingen worden 
we verwelkomd met een introductie 
over de Surinaamse geschiedenis en de 
verschillende culturen die in Suriname 
wonen. Daarna krijgt iedereen een 
toverstokje. Dat hoort bij de route die 
je gaat volgen. Er zijn vier routes. Als 
je ze alle vier een keer bezocht hebt, 
wordt je ‘Matie van Suriname’ en mag 
je meedraaien met het Sabi Suriname 
team. Overal in de tentoonstelling vind 
je gekleurde fernandesblikjes waar je 
met je toverstokje tegen kunt tikken 
voor meer informatie. De kleintjes, 
onder de zes jaar krijgen een eigen 
route met kleine kamertjes waar de 
spin Anansi ze verhalen, tori’s, vertelt. 
Wegwijzers wijzen de weg naar Fesa 
Strati, Tori Oso, Toko Ons Belang, waar 
je Surinaamse ingredienten voor een 
gerecht kunt verzamelen, Anansi Oso…

In de lift
Wij gaan een workshop volgen in Stu-
dio Dansi. Een dame gaat ons wat leren 
over inheemse dans en muziek. De 
kinderen nemen plaats op lage, houten 

krukjes. De wanden hangen vol met 
instrumenten uit Suriname. De dame 
zingt een liedje voor over een slinger-
aap en een kikker. De kinderen doen 
de bewegingen van de dieren na. De 
groep wordt in tweeën gedeeld, de ene 
helft mag het liedje begeleiden met een 
maraca gemaakt van een kalebas, de 
andere helft mag een vrolijk gekleurde, 
omslagdoek om en dansen.

Veel te snel is het weer tijd om te gaan. 
In de middag is Sabi Suriname alleen 
toegankelijk voor kinderen. Verboden 
toegang voor ouders dus. Een vrouw 
klampt angstig een medewerker aan. 
‘Is er geen trap naar boven? Ik durf 
niet in de lift!’ De medewerker schudt 
zijn hoofd. ‘Mevrouw, u zit gewoon op 
de begane grond. Als u door de deur 
gaat waardoor u de lift binnen bent 
gekomen, staat u weer in de centrale 
hal.’ Maar de vrouw gelooft hem niet. 
Uiteindelijk neemt de man haar mee. 
‘We hebben minimaal één keer per dag 
mensen die bang zijn om de lift in te 
gaan,’ vertelt een medewerkster onder-
weg ‘naar boven’.

Sabi Suriname is nog te bezoeken tot 
en met 1 maart 2023. Elke zaterdag en 
zondag en dagelijks tijdens de school-
vakanties kun je kiezen tussen de Juni-
ortour voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
of de Familietour. Tip: vergeet niet vóór 
je bezoek aan het museum een plaatsje 
te reserveren. #

Voor meer info en reserveren: www.
tropenmuseum.nl

Europa heeft een langdurige haat-liefdeverhouding met het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dat schrijft Ivo 
van Wijdeven in De nieuwe rafelrand van Europa. De auteur 
was te gast in Hardcover L., het boekenprogramma van Plein 
Theater en Linnaeus Boekhandel. 

De nieuwe rafelrand van Europa  
Tekst: Lennie Haarsma 

Dansen voor kinderen in Sabi Suriname

‘…waar vooral 
gewone Britten de 
dupe van worden’

‘Weten jullie wat Sabi betekent?’ vraagt de medewerkster van 
het Tropenmuseum. Er zitten genoeg Surinaamse kinderen 
op de tribune, dus de vingers schieten omhoog. ‘Kennen. Sabi 
Suriname betekent Ken Suriname!’ roept een meisje. Veel fami-
lies willen mee naar de nieuwe kindertentoonstelling. Helaas 
hebben de meesten niet gereserveerd. Ze moeten afwachten of 
er een plekje vrij komt. 

Reis naar de Wereld achter de Dingen
Tekst: Melissa Plomp | Foto: Kirsten van Santen
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In Oost-Amsterdam is een groot aantal koren actief. Er is voor elk wat 
wils. De meeste koren zijn gemengd, maar er zijn ook mannen- en vrou-
wenkoren, en soms voor een speciale doelgroep. 
De koren bestaan soms uit wel 100 of meer leden, soms maar uit 5 a 10, 
vaker tussen 15 en 20. Het repertoire is al net zo divers: van kerklie-
deren tot de nieuwste popmuziek. Bij sommige koren moet je auditie 
doen, bij andere kun je zo binnenstappen.
Veel koren kunnen wel extra zangkracht gebruiken. De meeste hebben 
een website of in ieder geval zijn ze via de mail te bereiken. 
Vooral mannen / tenoren zijn veelgevraagd.

De foto’s op deze twee pagina’s zijn een selectie van de actieve koren. Te 
noemen zijn ook nog De Amsterdamse Bachvereniging (zie vorige Dwars), 
het Weespertrekvaart Mannenkoor, Kinderkoor Watergraafsmeer, Koor  
aan ’t IJ, Lithurigsche Werkgroep Martelaren, Cantando, Woman’s Company, 
het Balkan Vrouwenkoor, The Monday Morning Sisters, The Free Friday  
Singers, Kalimantan, Blond Brutal en net buiten Oost: het Amsterdamse 
Gouwe Ouwe Koor, het Plantagekoor en het Amadeuskoor. Er zijn ook nog 
koren in de Gooyer, bij het Eicomplex, en in groepen zingen bij de Popschool 
en het Muziek Educatie Centrum. Hieronder enkele gegevens van de  
getoonde koren.

Koren in Oost
Fotografie: Dineke Rizzoli, Eddy Ellert, Anthony Stone en Frank Schoevaart

  1 Gay Men’s Chorus Manoeuvre
Plein Theater, Sajetplein 39
ma. 20.00 uur - 22.30 uur
diverse (vertaalde) popnummers
gay men, 55 leden
za 18 jan: Korenfestival Paradiso
www.manoeuvre.nl

  2 Verzet per Couplet
Nieuwland, Pieter Nieuwlandstr. 93
di. 20.00 uur - 22.00 uur 
(oneven weken)
strijdliederen
gemengd, 8 à 10 leden
verzetpercouplet@groupmail.com

  3 Koor FeniX
Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8
wo. 20.00 uur - 22.30 uur
modern-klassiek en hedendaags, en 
oude muziek
gemengd, 40 leden
koorfenix.nl; info@koorfenix.nl 

  4 Het Eesterkoor
De Eester, C. van Eesterenlaan 266
do. 10.30 uur - 12.00 uur elke twee 
weken
diverse Nederlands- en Engelstalige 
liedjes
gemengd, ± 20 buurtbewoners
c.vaneelen@gmail.com 

  5 Kinderkoor Hofkerk
Hofkerk, Linnaeushof 94
do. 16.00 uur - 18.00 uur
divers: popmuziek, wereldmuziek 
en religieus
kinderen van 9 t/m 14 jaar, 
± 20 leden
24 dec 19.30 uur: Viering met kin-
derkerstspel in Hofkerk
hofkinderkoor@gmail.com

  6 Zingen voor je leven
Crea, Nieuwe Achtergracht 170
vr. 10.00 uur - 13.00 uur elke twee 
weken
Taizé (repertoire)
voor kankerpatiënten en 
getroffenen. 
± 50 leden
www.kankerinbeeld.nl

  7  Meerklank
Hofkerk, Linnaeushof 94
ma. 19.45 uur - 21.45 uur
ritmische liederen begeleid door 
combo
gemengd, 18 leden
24 dec. 22.00 uur: bij Nachtmis in 
Hofkerk
meerklank@gmail.com 

  8 Jubilemus Domino
Hofkerk, Linnaeushof 94
di. 20.00 uur - 22.00 uur
Gregoriaans en kerklatijn
gemengd, 21 leden
25 dec. 10.30: Viering met Latijnse 
gezangen
hofkerk.amsterdam/koren/

  9 Deliverance
Elthetokerk, Javastraat 118
di. 20.30 uur - 22.00 uur
American Black Gospel
Gemengd, 40 leden
za. 18 jan.: Korenfestival Paradiso 
deliverance.nl 

10 Zing je plus
Tugela 85, Tugelaweg 85
wo. 10.30 uur - 12.15 uur
mantra’s 
gemengd, 5 à 10 leden
info@vergezel.nl

11 IKW (Interkerkelijk Koor  
Watergraafsmeer)
Tuinzaal Koningskerk,  
Ostwaldstraat 1
vr. 20.00 uur - 22.30 uur elke twee 
weken
Engelse hymnes en Nederlandsta-
lige liederen
Gemengd, ± 50 leden
www.ikw-amsterdam.nl

12 Popkoor Prestige Amsterdam
Mirror Centre, ter Gouwstraat 3
do. 20.00 uur -  22.00 uur
nieuwste top 40-hits
gemengd, 100 à 150 leden
www.popkoorprestige.nl 
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Tekst: Peter Hoogendijk | Fotografie: Anthony Stone 

De terugverdientijd van een zonproject

Meteen even het goede nieuws: wethou-
der duurzaamheid Marieke van Door-
ninck heeft het jaar 2020 uitgeroepen tot 
Het Jaar van de Zon. Binnen het kli-
maatbeleid van de gemeente wordt het 
zonnepaneel het speerpunt. Slim, denk 
ik. Zoveel mogelijk Amsterdamse daken 
vol met deze elektriciteitsfabriekjes. 
Voor niets gaat de zon op, dus waarom 
niet oogsten?

Gratis stroom
Grappig dat het vaak over de terugver-
dientijd van zonnepanelen gaat, waar 
dan afkeurend aan wordt toegevoegd 
dat die kan oplopen tot weet ik veel 
hoeveel jaar. Zeven of acht. In deze 
gesprekken ziet men over het hoofd dat 
er überhaupt sprake is van zoiets als 
een terugverdientijd. Wat zou bijvoor-
beeld de terugverdientijd zijn van een 
aardgasketel? Precies. Een cv-ketel 
heeft geen terugverdientijd. Een ketel 
verbrandt aardgas om warm water te 
maken en na ongeveer 15 of 20 jaar 
moet je een nieuwe kopen. Die kost on-
geveer €2.300 inclusief installatie. Dan 
gaat ie gas verbranden dat ongeveer 65 
cent per kuub kost. Een gemiddeld gezin 
heeft ongeveer 1.500 kuub gas per jaar 
nodig, een kleine € 1.000 per jaar. Plus 

de afschrijving van de ketel van zo’n  
€ 120 per jaar.
Zeker, je moet investeren, maar zodra 
een zonnepaneel is geïnstalleerd, gaat je 
elektriciteitsrekening naar beneden. Op 
een bepaald moment hebben de pane-
len zichzelf terugbetaald. Laat het zeven 
of acht jaar zijn. Ze hebben zoveel gratis 
elektriciteit geleverd, dat de investering 
is afgelost. De grap is natuurlijk dat de 
zonnepanelen dan niet stoppen, die 
gaan gewoon door met de levering van 
gratis stroom. Dat heeft een cv-ketel niet 
in zich, die heeft een andere bedrijfsfilo-
sofie. Vraag maar aan Shell, Nuon en al 
die andere fossiele bedrijven die willen 
dat wij gas verbranden.

Boswandeling
Natuurlijk, er komt veel kijken bij die 
zonnepanelen. Technische en financi-
ele zaken waar je geen verstand van 
hebt. Ronddwalen op internet werkt 
averechts, want alles is daar eindeloos, 
het antwoord op een vraag levert meer 
vragen op en die wijkende horizon leidt 
tot uitstelgedrag. Ik vergelijk het maar 
met een donker bos, je kunt proberen 
zelf je weg te vinden, maar de kans dat 
je verdwaalt is groot. Dan maar een 
goede boswachter zoeken die je de weg 

wijst naar de open plek. Er zijn best veel 
boswachters die hun diensten aanbie-
den, prima, de truc is dat je er een vindt 
die je vertrouwt. Dan wordt zo’n onze-
ker avontuur gewoon een aangename 
wandeling. Een mooie boswandeling, 
precies! 

Nut en noodzaak
Wij hebben een plat dak, het is van onze 
VvE. Met slechts twee leden is het de 
kleinst mogelijke VvE, ons gezin en onze 
bovenburen. Zij hebben een deel inge-
richt als dakterras, het andere deel heeft 
lange tijd ‘braak’ gelegen. In de afgelo-
pen drie, vier jaar heb ik het thema ‘zon’ 
vaak aangekaart, twee jaar geleden heb 
ik een prima offerte laten maken door 
mijn ‘boswachter’, super goeie gast met 
een zonnige missie.
Wat ik opmerkelijk vond, was dat onze 
bovenbuurman lange tijd de boot af-
hield, terwijl hij in de financiële sector 
werkt en dus zou moeten inzien hoe dat 
zit met investeringen en rendementen, 
nog afgezien van de duurzame kant van 
de zaak. Veel mensen zijn gewoon niet 
met dit onderwerp bezig. Dat kan. Lastig 
puntje voor mij, maar ik liet het onder-
werp gewoon op de agenda staan. Ik 
weet niet waar hun weerstand werkelijk 

zat, maar ik hoorde vooral twijfel over 
nut en noodzaak, dingetjes op internet 
en inderdaad, daar was ie, de lange te-
rugverdientijd. Au. Hoe houd je die boze 
kleuter in jezelf, die roepend en stamp-
voetend zijn gelijk eist, stil en verborgen 
binnenin de rationele volwassen man 
die je óók bent en die polderend met 
zijn medemens lauwe compromissen 
punnikt? Soms gewoon moeilijk. 
[tussenkop] Elk paneel telt
Maar het is gelukt dankzij mijn vrouw, 
die aanvankelijk ook wat schaduwkan-
ten zag, maar die, zodra zij om was, een 
mooi argument had bedacht, namelijk 
dat wij hoe dan ook panelen zouden leg-
gen en dat wij dan zelfs meer panelen 
konden leggen. Toen was het goed. Poeh 
hé! Nu liggen er 14 panelen, voor ieder 
gezin zeven (en niet twaalf stuks voor 
ons alleen). Eigenlijk ben ik gewoon 
trots op het resultaat. Ik ben nu energie-
producent en we hebben onze bovenbu-
ren, die echt in een andere fase in hun 
leven zitten dan wij, op een aardige en 
positieve manier meegenomen in de 
verduurzaming van ons VvE-tje.
Het duurde even, maar elk paneel telt, 
zeg ik maar. Na een paar jaar lobbyen 
kan ik melden dat de psychologische 
terugverdientijd al ruimschoots gehaald 
is. Gewoon volhouden, de beloning is 
groot en 2020 zal voor veel mensen kan-
sen bieden. Kom maar op met dat Jaar 
van de Zon! #

Ook zonnepanelen? Kijk op 02025.nl of 
stuur me een mail: peter@pbhoogen-
dijk.nl Ik ben geen installateur en ook 
geen ‘boswachter’, maar help je graag 
op weg.

Hoera! Sinds deze zomer ben ik energieproducent, eindelijk! 
We hebben namelijk zonnepanelen op ons dak. Ik kijk dagelijks 
op mijn app om te zien hoe zonnig het is en hoeveel kilowatt-
uur ze hebben geleverd. Het heeft wel even geduurd voordat ze 
er lagen, maar de aanhouder wint. Hieronder mijn relaas. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Anthony Stone

Klankduiken: muzikale mindfulness 

Robijn en ik spreken elkaar bij Mer-
kelbach, het café-restaurant van Huize 
Frankendael. We zitten aan de tafel 
waaraan Robijn de tekst voor Klankdui-
ken heeft geschreven. In een hoekje met 
uitzicht op het groen.
Als ik haar een eerste vraag stel is er al 
ruimschoots de tijd genomen voor het 
maken van een foto.

Omweg
Robijn begon op haar zevende met 
pianoles. Haar ouders waren muzikaal 
en stimuleerden het bespelen van een 
instrument. Het spelen van muziek 
vond ze geweldig, maar aan studeren 
van muziek had ze vaak een hekel. Ze 
wilde componeren, improviseren.
Muziek heeft niet altijd voorop gestaan. 
Robijn vertelt: ‘Serieus doorgaan in de 
muziek na de middelbare school zou 
betekenen dat ik vier tot zes uur per dag 
zou moeten studeren achter de piano. 
En dan nog zou de vraag zijn hoe ver 
je zou komen. Ik ging biologie doen 
aan de universiteit. En wat de muziek 
betreft had ik als credo: beter een goede 
amateur dan een middelmatige profes-
sional.’
Ze haalde haar doctoraal, vond een goe-
de baan. Maar bij de geboorte van haar 
dochter werd alles anders. Robijn: ‘Mijn 
dochter hing als baby en peuter heel erg 
aan mij. Ik besloot te stoppen met mijn 

Robijn Tilanus schreef een uitgebreide handleiding over het 
door haar bedachte begrip ‘klankduiken’. De ondertitel bij 
Klankduiken luidt: ‘moeiteloos musiceren voor iedereen in der-
tig seconden per dag’. 

werk bij het Ministerie van Milieu. En 
als zelfstandige in de muziek wat geld, 
maar vooral voldoening te vinden. Met 
het behalen van het staatsexamen con-
servatorium piano legde ik de basis voor 
wat ik nu al ruim twintig jaar doe.’

Focus
Bij muziek spelen hoofd, hart en han-

den* ieder hun belangrijke rol volgens 
Robijn. Bij klankduiken spreekt vooral 
het hart. ‘Klankduiken is heel kort muzi-
kaal improviseren, zo’n 30 seconden. De 
meest elementaire vorm van klankdui-
ken is het spelen van één toon, van één 
toets op de piano, met het pedaal inge-
drukt.’ Robijn legt verder uit: ‘Het is niet 
zo maar even een toon aanslaan, nee, 
de intensiteit en de ontspannen focus 
maken het tot klankduiken. Er zijn vier 
stappen te onderscheiden: 1) de voorbe-
reiding, 2) het spel, 3) het ervaren en 4) 
het meenemen.’
Verluchtigd met mooie citaten en spre-
kende verhalen schrijft Robijn in haar 

boek over de vele aspecten die samen-
hangen met klankduiken.

Vreugde
‘Meestal geef ik les aan groepen, in 
workshops. Zo’n 4 a 6 uur samen impro-
viseren door deelnemers met verschil-
lende instrumenten is prachtig. We 
beginnen altijd met klankduiken. Het 
mooist is het als aanvankelijke scepsis 
bij heel goede muzikanten omslaat in 
groot enthousiasme voor het klankdui-
ken.’
Robijn moet niets hebben van het com-
petitieve in de muziek, van het compe-
titieve in het leven. Ze heeft daarbij het 
beeld van de musicus die op een ladder 
staat en zich focust op de mensen boven 
hem tegen wie hij opkijkt, op wat hij 
(nog) niet kan, en op de mensen onder 
hem, op waar hij zijn neus voor ophaalt.
‘Ik probeer in mijn benadering van mu-
ziek die prestatiedwang te vermijden. 
Ontspannen en genieten van muziek 
staan centraal. De vreugde van het zelf 
muziek maken, ontdekken en ervaren, 
dat is mijn intentie.’
‘Iedere dag klankduiken,’ raadt Robijn 
aan, ’30 seconden is al genoeg.’ Onder 
andere dwarsfluitist Pedro Pablos is 
lovend: ‘Door dagelijks te klankduiken 
voel ik me veel gelukkiger.’ En ja, ook 
haar dochter heeft natuurlijk een zwak 
voor muziek. #

*Andere boeken van Robijn Tilanus: 
KWINTessens over harmonieleer (‘het 
hoofd’) en Vrij Spel over improviseren 
(‘de handen’)

Meer info: www.robijntilanus.nl 
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

Groen pionieren binnen en buiten de stad

Inmiddels zo’n 2½ jaar geleden ging ze 
weg bij SCIP – Samenwerking Cliëntge-
stuurde Initiatieven en Projecten. Bij 
deze organisatie, die vooral voor men-
sen met een psychiatrische achtergrond 
vrijwilligersprojecten organiseert, was 
Laura web-redacteur. ‘Ik had eigenlijk 
een heel leuke baan. En toch had ik het 
niet langer naar mijn zin in mijn werk. 
Niet langer naar mijn zin in mijn leven. 
Ik moest de drang bij mezelf om meer in 
de natuur te leven serieus gaan nemen.’

De stad uit
‘In mijn huis in de Transvaalbuurt 
voel ik me steeds meer ingebouwd. De 
aanvankelijke liefde voor de stad is de 
laatste vijf jaar flink tanende. ‘De laatste 
twee jaar ben ik regelmatig buiten 
de stad in de natuur geweest.’ Onder 
andere om daar inspiratie op te doen: 
voor mijn eigen zoektocht en voor mijn 
boek.’

Onder de groene pioniers in haar boek 
zijn overigens evengoed mensen die 
de stad niet de rug willen toekeren. Zij 
proberen hun groene initiatief waar 
te maken in een stedelijke omgeving. 
Rowin Snijder bijvoorbeeld is wormen-

hotelbouwer in Amsterdam. En Ama 
Koranteng-Kumi heeft moestuinprojec-
ten voor vrouwen opgezet in Amster-
dam Zuid Oost.

Moed
Laura licht toe: ‘Het project van Ama 
is behalve groen ook sociaal. Vrouwen 
uit de buurt die wel een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken doen vrijwil-
ligerswerk in een moestuin. Ze kunnen 
er hun handen uit de mouwen steken, 
maar ook hun problemen met elkaar 
delen.’
Naar de aarde beschrijft vooral de inten-
ties van haar gesprekspartners, wat er 
allemaal komt kijken bij het zetten van 
onzekere stappen. Voor meer inhou-
delijke informatie over de projecten 
verwijst Laura naar de websites.
Ik vraag Laura naar de opvallende 
overeenkomsten bij haar pioniers. ‘Ze 
hebben allemaal vertrouwen in het 
leven. En ze gaan voor het onbekende. 
Ze hebben een drive, moed… Ze geven 
zichzelf een kans.’ Verschillen zijn er 
ook. ‘De één doet eerst marktonderzoek 
of maakt een bedrijfsplan, de ander 
stort zich in het diepe, vertrouwt vooral 
op het gevoel.’

Omslag
Laura wil graag Li An Phoa expliciet 
noemen. Zij is pleitbezorger van drink-
bare rivieren, maakt mensen bewust 
van de sterk vervuilde rivieren. ‘Wat me 
erg aanspreekt aan haar is haar begin-
punt. Elk mens zou zich wat haar betreft 
moeten afvragen ‘waar gaat mijn hart 

nou van zingen?’ Voor haar is dat water, 
wandelen en buitenlucht. Ze heeft een 
wandeling langs het hele traject van de 
Maas gemaakt en is in gesprek gegaan 
met onder andere burgemeesters en 
fabrieksbazen over de vervuilde rivier.’
In Naar de aarde gaat het verder over 
het ontwikkelen van een eetbaar na-
tuurgebied   op een groot landgoed, over 
het omzetten van koffiedik in oester-
zwammen, over het aanleggen van een 
voedselbos, over het bouwen van een 
levend dorp en nog meer groene onder-
werpen. Meest kenmerkend aan alle 
interviews is de omslag die alle geïnter-
viewden hebben gemaakt in hun leven, 
de omslag naar groen, naar natuur, 
naar minder commercieel. ‘Die omslag 
vind ik interessant, omdat we ook als 
maatschappij toe zijn aan die omslag.’

Tekst: Aukje van Bezeij  

De leerlingen mochten zelf het goede 
nieuws aan de ouders brengen. 
Ze schreven hen een  brief. 

Waarom gebruiken we het dak niet? 

Dat wilden de leerkrachten en directeur 
Esther van de Berg ook, en ze kregen 
hulp van Energiecoöperatie Zuiderlicht. 
Bij Zuiderlicht stellen ze namelijk al een 
paar jaar dezélfde vraag als de leerlin-
gen: waarom gebruiken we lege daken 
niet, om er samen zonnepanelen op te 
leggen. Veel Amsterdammers hebben 
zelf geen dak of geen geschikt dak voor 
zonnepanelen. Tegelijkertijd zijn er nog 
grote lege daken genoeg, waarop we 
sámen energie op kunnen wekken. 

Zuiderlicht onder de Kerstboom
‘Bij Zuiderlicht kan echt iedereen mee-
doen,’ zegt Frank Boon van Zuiderlicht. 
‘Je bent al lid voor eenmalig een euro. 
Je mag dan met leningen mee investe-
ren, maar dat hoeft niet.’ Zonnepanelen 
verdienen zichzelf weer terug, dus wie 
geld leent krijgt elk jaar rente, oftewel 
zakgeld van de zon. Na tien jaar krijg je 

‘Waarom gebruiken we het dak niet?’ vroeg de leerlingenraad 
aan de school. Op Daltonschool De Meer mogen de kinderen in 
de leerlingenraad meedenken over hoe ze hun school leuker en 
mooier kunnen maken. Ze lieten hun school het afgelopen jaar 
weten dat ze meer met duurzaamheid willen doen.  

Verder op reis
Laura heeft haar boek afgeschreven in 
de natuur. ‘De Thuishaven in Zeewolde 
was de ideale plek voor mij om alle 
verzamelde aantekeningen om te zetten 
in de tekst voor Naar de aarde. Tussen 
de appel- en perenbomen in een houten 
huisje zonder elektriciteit.’
Toch zou ze er niet willen wonen. ‘Uit-
eindelijk is Flevoland me toch te weinig 
midden in de natuur. En nee, wonen in 
een tiny house is ook niet mijn ambitie. 
De zoektocht naar een andere woon-
plek, maar ook naar een andere groene 
bezigheid naast mijn schrijven over de 
natuur gaat gewoon door.’ #

www.naardeaarde.com

‘In de 
Transvaalbuurt 
voel ik me steeds 
meer ingebouwd’

In haar boek Naar de aarde. Hoe word ik een groene pionier? 
doet Laura Vegter verslag van interviews met groene pioniers, 
afgewisseld met eigen reflecties. De meeste pioniers hebben 
hun baan opgezegd om zich te storten op een groen initiatief. 
Ook Laura begon haar reis naar de aarde met het opzeggen van 
haar baan. 

je geld weer terug en al die tijd ben je 
mede-eigenaar van een zonnedak. Wat 
mooi is voor deze tijd van het jaar: je 
kunt een lidmaatschap of lening op je ei-
gen naam zetten óf aan iemand cadeau 
doen, en onder de kerstboom leggen.  #

Kijk voor meer informatie op  
www.zuiderlicht.nu

Wilt u vriend van #Dwars 
worden?
Maak € 10,00 of € 25,00 over naar 
NL63 ASNB 0706803817 
en u bent voor kalenderjaar 2020 
Vriend van Dwars.
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Kinderdroomkunst

Iris Le Rütte krijgt in 2011 de opdracht 
van Stichting Kinderdroomkunst van 
het OLVG om een ontwerp te maken. 
Op de tweede verdieping van het zie-
kenhuis is het geheel nieuwe moeder-
en-kindcentrum Anna Paviljoen 
gekomen. De nieuwe kinderverpleeg-
afdeling is prachtig, maar het uitzicht 
vanuit de meeste kamers op het glazen 
dak is heel droevig. Vandaar de wens 
dit uitzicht te verlevendigen.

‘Juist diegene met oog voor detail, zoals 
kinderen dat hebben, zal het opvallen. 
Iedereen die een ziekenhuis betreedt is 
onzeker. We wilden met het kunstwerk 
het uitzicht vanuit de prachtige nieuwe 
kinderkamers verbeteren, maar ook de 
gang naar het ziekenhuis iets ‘lichter’ 
maken,’ aldus een woordvoerder van 
Stichting Kinderdroomkunst.
Vanuit de centrale gang beneden is de 
beeldenreeks ook goed te zien.

Zwemmende giraffen
Met alle dieren op het dak is iets bijzon-
ders aan de hand. De kunstenares ver-
telt: ‘Ze spelen, maken kleine uitstapjes, 
halen even een ‘streek’ uit, maar zijn 
altijd met elkaar bezig. Dromedarissen 
rennen elkaar achterna op het dak, 
aapjes bungelen, giraffen zwemmen, 
mensen tillen paardjes de lucht in alsof 
niets iets weegt en sommige andere 
dieren voeren halsbrekende toeren 
uit. De dieren bewegen allemaal één 

richting uit en balanceren op de 
oneindig lange horizon van het dak. 
Ze zijn een soort metafoor voor ‘het 
menselijk bewegen’ en spiegelen de 
lange rij mensen onder hen in de gang. 
Als het oog van een van de bezoekers 

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘Uitzicht op kinderdroomkunst’ van beeldend kunstenaar 
Iris Le Rütte. De beeldenreeks van 130 meter lang bestaat uit 70 stalen dierfiguren. Het hangt 
sinds 2014 aan de buitenkant van het glazen lichtdak, boven de centrale gang, van het Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis. Het is het langste kunstwerk van Amsterdam. 

Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: Henk Pouw

van het OLVG op de voorstelling boven 
hem valt, herkent hij zich misschien 
wel in de zoektocht naar zekerheid en 
evenwicht. Hopelijk zullen de dieren 
die zo hun best doen de mensen een 
beetje vrolijk te maken, de kinderen 
uitnodigen mee te fantaseren over wat 
er allemaal nog meer op het dak kan 
gebeuren. Wat zou het mooi zijn als 
deze beelden de bezoekers en patiënt-
jes van het ziekenhuis af en toe even 
kunnen verleiden, en een glimlach 
ontlokken.’

Eeuwig balanceren
Het werk van Iris Le Rütte is veelzijdig, 
poëtisch en gelaagd. In haar beelden 
voor de openbare ruimte lijkt zij het 
leven van de feeërieke kant te tonen, 
maar bij nadere beschouwing blijkt 
haar werkelijkheid eerder ambigu. Iris 
nodigt in haar beelden de beschou-
wer uit om plaats te nemen in haar 
universum, waarin mensen, dieren en 
dingen naar evenwicht moeten zoeken 
en eeuwig balanceren op de rand van 
het mogelijke. Haar beelden brengen 
het publiek even in een andere wereld, 
die de werkelijkheid niet schuwt, maar 
waar ook ruimte is voor transformatie 
en verstilde bezinning in plaats van 
een snel oordeel.
Inspiratiebronnen voor Le Rütte zijn 
onder meer de dichtkunst en de klas-
sieke literatuur.

Iris Le Rütte (Eindhoven, 1960) is 
beeldend kunstenaar en dichter. Zij 
studeert eerst aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende Vorming om 
later de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten af te ronden.

In 2015 verschijnt haar debuutbundel 
Ik dicht je bij me, haar gedichten zijn 
daarbij met eigen tekeningen geïllu-
streerd. Iris’ werk kenmerkt zich door 
ambiguïteit: waar het op het eerste 
gezicht harmonieus en lieflijk lijkt over 
te komen, blijkt daaronder veelal een 
donkere laag die daarmee contrasteert, 
schuurt of wringt. Maar de verwonde-
ring over het leven, in al zijn aspecten, 
blijft altijd zichtbaar. Haar werk wordt 
gezien als toegankelijk, semirealistisch 
en sprookjesachtig, waarbij silhouetten, 
schaduwen, spiegelbeelden, mens-
vormen en dieren een belangrijke rol 
spelen. #

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

De dieren die zo hun best doen de mensen een beetje vrolijk te maken

‘Ze zijn een soort 
metafoor voor het 
menselijk bewegen’

Omdenken met de klomp

Denk je aan Nederland, denk je aan 
hout, dan denk je aan de oer-Hollandse 
klomp. Maar houten klompen wor-
den nauwelijks meer gedragen, een 
gymschoen zit veel comfortabeler. 
De klompen van nu dienen vooral als 
souvenirs.

Speciaal voor de tentoonstelling Auf 
dem Holzweg in het Kindermuseum 
MACHmit! gaven twee kunstdocenten 
van De Rode Loper op School een bij-
zondere workshop over de klomp. Met 
een klomp is veel te doen. Een klomp is 
om te toveren tot een beestje, een boot, 

een mode-item of tot een vreemdsoor-
tig kunstzinnig object. Een kunstzinnig 
souvenir, de klomp ‘op z’n kop’! 

Rariteit
Ruim 1500 bezoekers van het museum 
hebben kennis gemaakt met De Rode 
Loper op School en met de Neder-
landse klomp. De klomp als rariteit. 
Kinderen uit heel veel verschillende 
landen (Finland, Italië, Cyprus, Israël, 
Denemarken, Oekraïne en Rusland) 
toverden onze klomp om tot speciale 
aandenkens.

Deze workshop is onderdeel van het 
uitwisselingsprogramma EAST-OOST-
OST met Oost Londen en Oost Berlijn. 
Tijdens de KinderKunstBiënnale in de 
OBA Oosterdok ((17 sept - 31 okt 2020) 
zullen een aantal klompen te zien zijn. 
Dit schooljaar werken basisschoolkin-
deren in Oost met verschillende kunst-
docenten en met diverse technieken 
en materialen verder aan het grootste, 
meeste bizarre rariteitenkabinet van 
de stad.  De uitingen van de kinderen 
worden gepresenteerd in ladekasten, 
in potjes op sterk water, in kaartenbak-
ken, in vitrinekasten en als mobiele ob-
jecten. Een waar spektakel dat plezier 
en genoeg gespreksstof zal oproepen. #

In november was De Rode Loper op School in Berlijn, in het 
MACHmit! Kindermuseum. Met kunstdocent Francesca Vonck 
zijn workshops gegeven: Komm mit auf den HolzSCHUHweg! – 
ein künstlerisches Souvenir. 

Tekst en fotografie: De Rode Loper op School

Sculpturen

Gebundeld ‘Onalledaags’ 
Onlangs verscheen van Dwars-columnist Méland Langeveld 
een korte verhalenbundel, met als titel ‘Onalledaags’. Bijna alle 
korte verhalen in deze bundel zijn eerder verschenen ofwel 
op de Achterpagina van NRC Handelsblad, of in Trouw, Metro, 
De Pers en Dwars door de buurt.

Bij Oost-online noemen ze hem de 
chroniqueur van Amsterdam-Oost. In 
zijn maandelijks terugkerende ‘Onal-
ledaags’ schetst hij niet-alledaagse 
taferelen die hij in Oost tegenkomt. Zijn 
bijzondere blik laat een Oost zien waar 
velen aan voorbijgaan.

Met één van de verhalen, ‘Vertrouwd 
portret’, won bij een schrijfwedstrijd 
in 2018. Het jury-oordeel van ‘Schrijf je 
straat’ van Schrijvers uit Oost: ‘Wat ons 
zeer aanspreekt was de wijze waarop je 
de tijd laat verglijden – de oude man die 
plotseling uit zijn huis is verdwenen en 
plaatsmaakt voor een jong stel – zonder 
nostalgisch te worden. En zonder het 
uit te leggen. (Echt: show, don’t tell). 
Amsterdam-Oost is voel- en zichtbaar 
zonder het expliciet te noemen. Heel 
mooi!’

Méland Langeveld is dichter, columnist, 
redacteur en tekstschrijver. Hij schrijft 
onder andere voor Dwars door de Buurt 
en de nieuwssite Oost-online. Eind 2015 
verscheen zijn dichtbundel Zijwaarts 
springen. Een volgende bundel Het 
wachten voorbij staat op stapel. Zijn ge-
dichten worden gedanst en gezongen, 
hangen in vitrines aan parkhekken, 
in etalages van bibliotheken en staan 
gekalligrafeerd op stoepen. #

‘Onalledaags’ is te verkrijgen bij Linnaeus 
Boekhandel, Java Bookshop, Athenaeum 
Roeterseiland, en verder te bestellen bij 
de boekhandel, diverse online boekhan-
dels, en gesigneerd bij de auteur, via 
Contact op www.melandlangeveld.com 
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Zeer bewerkelijk en erg verrukkelijk

In de keuken tilt Marta de deksel op 
van een grote pan waarin een kilo 
geschilde kruimige aardappelen in het 
water ligt te garen. ‘Ja, bijna klaar,’ 
concludeert ze. In rap Pools wisselt ze 
enkele woorden met dochter Ada (16 
jaar) die met een laptop is neergestre-
ken in de aangrenzende woonkamer. 
‘Mijn man en ik voeden onze twee 
kinderen tweetalig op,’ licht Marta toe. 
‘Mijn man spreekt Nederlands met ze 
en ik Pools.’‘Een moeilijke taal,’ zegt 
Michiel als hij zich even later komt 
voorstellen. ‘Al die naamvallen alleen 
al...’ Om zijn Pools te verbeteren volgt 
Michiel taallessen bij het mede door 
Marta opgerichte Pools Centrum voor 
Onderwijs en Cultuur, Lokomotywa. 
Hun kinderen ontmoeten er hun Poolse 
vriendinnen en vriendjes en ieder jaar 
maken de ouders een typisch Pools 
kerstgerecht met een Nederlandse 
twist.

Aardappelknoedels
Marta heeft nagedacht over een Pools 
kerstgerecht dat ze voor de Dwars zou 
kunnen maken maar ze heeft er vanaf 
gezien: traditioneel Pools eten from 
scratch maken is erg bewerkelijk. Ze 
heeft gekozen voor een ander Pools-
Silezisch gerecht, Kluski slaskie, óók 
bewerkelijk, maar in de basis gemak-
kelijk en goedkoop: aardappelknoedels! 
De basisingrediënten: aardappelen, 
aardappelmeel, ei en zout. Kneed ze tot 
knoedels (op zijn Engels: dumplings, 
op zijn Italiaans: gnocchi), maak er met 
je pink een holletje in en overgiet ze 
met elk sausje of (vlees)ingrediënt dat 
je maar wilt. Marta heeft gekozen voor 
een champignonsaus en een groentera-
tatouille die ze vooraf heeft gemaakt.
In een steelpannetje liggen blokjes spek 
te spetteren. ‘De kinderen willen min-
der vlees eten,’ zegt Marta. ‘Maar spek 

is geen vlees, zeggen ze, het is gewoon 
lekker.’ Ze giet de aardappelen af en 
pakt alvast een stamper terwijl ze de 
aardappelen laat uitdampen. Ze vertelt 
dat haar gezin lang niet altijd Pools eet, 
ze houden ook van Hollandse pot, Indi-
ase curryschotels en vooral Indonesi-
sche gerechten. Onlangs is het complete 
gezin op vakantie in Georgië verslin-
gerd geraakt aan de lokale keuken. 

Het echte werk
Marta kijkt nog eens in de pan met 
aardappelen. ‘Ik kan nu wel verder, de 
damp is eraf,’ zegt ze. ‘De aardappelen 
moeten droog zijn. Ik moet even kracht 
gaan zetten.’ Lachend vertelt ze dat je 
in traditionele Poolse kookboeken het 
volgende advies kunt tegenkomen: ‘Ga 
je met deeg aan de slag? Roep je man er 
dan bij!’ Ze zet de stamper op de aard-
appelen die zich gemakkelijk laten plet-
ten. Als de aardappelen zijn gestampt 
maakt ze een uitsparing waarin ze het 
ragfijne aardappelmeel strooit, en ze 
breekt één ei. Voegt wat Himalaya zout 
toe. En dan, lacht ze ‘roep ik inderdaad 
mijn man erbij!’ 
‘Ah,’ zegt Michiel, terwijl hij zijn han-
den wast. ‘Ik mag weer kneden!’ Marta 
schiet in de lach, ze laat deze klus graag 
aan haar man over: ‘Je kunt me alles 
vragen: snijden, schillen, hakken en 
prakken, maar kneden... liever niet. Ik 
krijg er plakkerige handen van.’
Vaardig maakt Michiel twee prachtig 
ronde deegballen (ter grootte van een 
hersenpan). Pas daarná, zeggen ze, 
begint ‘het echte werk’: stukje deeg 
afnemen, tussen de handpalmen rol-
len tot kogelronde bolletjes van gelijk 
formaat. Marta maakt met haar pink 
een holletje in de bolletjes, in totaal 32 
stuks. Ze legt zo’n 15 knoedels in een 
pan met gekookt water (op laag vuur). 
Zodra ze boven komen drijven moeten 

We kijken weer mee in de keuken van een bewoner uit Oost met buitenlandse roots. Deze keer is 
dat Marta van der Haagen uit Warschau. Ze woont met haar man Michiel en hun twee kinderen 
in de Oosterparkbuurt. 

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Eddy Ellert

ze nog even, korter dan 5 minuten, 
koken op zacht vuur. De structuur is zo 
hecht dat de knoedels in het kokende 
water hun vorm perfect behouden. 
Per portie van 15 gebruik je steeds 
schoon water, benadrukt Marta en je 
voegt een snuf zout en een eetlepel 
zonnebloemolie zodat de knoedels niet 
tegen elkaar plakken.

De groente en champignons heeft 
Marta inmiddels weer aangewarmd, 
we gaan aan tafel. Michiel heeft er 
fraaie keramische borden uit Polen 
op gezet en roept dochter Ada. 
Zoon Oskar (11 jaar) zit nog op 
voetbal en komt later. Marta schept 
op ieder bord een paar knoedels, die 
ze overgiet met groente en de (met 
uien gemengde) spekjes, een heerlijke 
combinatie. De champignonsaus 
is smakelijk maar... ‘ja, die had wat 
dikker gekund,’ knikt Marta. ‘Ik 
had ze op hoger vuur moeten 
zetten, dan was er meer water uit 
verdampt.’ 

Haring onder een dekentje
Marta werkt als zelfstandig web 
designer, Michiel als webprogram-
meur. Ze ontmoetten elkaar aan de 
Academie Minerva in Groningen waar 
ze studeerden, Marta via een uitwisse-
lingsprogramma. Polen was begin jaren 
negentig nét ‘open’ voor het westen 
maar toen Michiel Marta naar 
Warschau vergezelde om zijn toekom-
stige schoonfamilie te ontmoeten was 
Polen heel anders dan nu, zegt hij: 
‘Warschau was enorm grauw. Nu is het 
een hippe, levendige stad.’
We hebben de knoedels nog niet op of 
Michiel stelt voor om nóg een schaal op 
tafel te zetten. Het gerecht luistert naar 
de naam ‘Haring onder een dekentje’ 
(Sledz pod pierzynka). De haring-
salade ziet er fantastisch uit met zijn 
patroon van witte (eiwit), gele (eigeel), 
groene (bosui) banen op een bedje 
van rode bietjes. Op de bodem ligt een 
haring uit de pot, gekocht bij één van 
de Poolse winkels die Amsterdam rijk 
is. Andere ingrediënten zijn: gekookte 
en geraspte aardappels, crème fraiche, 
mayonaise, mosterd, appel (geschild en 
geraspt), prei en wortels. ‘De wortel-
tjes moet je eigenlijk koken, maar we 
hebben ze rauw geraspt, dan is het ook 
lekker,’ zegt Marta. Ze houdt van alle 
ingrediënten behalve van haring. 
Nog in de pot ruikt deze tranig, maar 
hier, in combinatie met de andere 
ingrediënten, smaakt hij heerlijk fris. 
‘Haring onder een dekentje‘ wordt 
vaak voor kerst gemaakt.

Echt Pools
‘Traditioneel wordt kerstavond in Polen 
altijd met 12 gerechten gevierd (repre-
sentatief voor de 12 apostelen),’ vertelt 
Marta. ‘Op kerstavond wordt geen vlees 
gegeten, wel vis en groenten. Pas tijdens 
de kerst komen er uitgebreide vleesge-
rechten op tafel.’ (Zoon Oskar is inmid-
dels aangeschoven en begint aan de rijst-
schotel die Marta voor hem heeft be-
reid, hij vindt het helemaal niet erg dat 
er vandaag geen groene groente in zit.) 

Inkopen doet Marta bij de Nederlandse 
supermarkt, bij een Turkse buurt-
winkel of bij de natuurwinkel maar 
voor echt Poolse (kerst)ingrediënten 
gaat ze naar de Poolse winkel in de 
Pieter Calandlaan in West, of aan de 
Meeuwenlaan in Noord. Wie in een 
écht Pools restaurant wil eten moet 
naar Den Haag of Giesbeek. ‘Maar,’ 
bekent Marta, ‘Als we in Den Haag zijn, 
eten we Indonesisch.’ #

www.lokomotywa.nl

RECEPT – Kluski slaskie  (Poolse Silezische aardappelknoedels met holletje)

Ingrediënten
1 kg aardappelen (kruimig)
250 g aardappelzetmeel
1 ei
zout

Bereiding
- Kook de aardappels tot ze
 zacht zijn, giet ze goed af,
 pureer ze nog heet
 - Laat afkoelen tot hand-
 temperatuur, plaats in 
 een middelgrote kom

 - Voeg ei, aardappel-
 zetmeel en zout toe, 
 meng samen. Kneed tot 
 een glad deeg
 - Vorm deegballen ter 
 grootte van een kleine 
 pruim, maak een holletje 
 in het midden van elke 
 bal met je duim
 - Kook water in een pot, voeg 
 een theelepel zout toe
 - Doe de knoedels voor-
 zichtig in het kokend 

 water. Roer soms voor-
 zichtig met een houten 
 lepel. Als ze boven komen
 drijven moeten ze nog 
 2-3 minuten op een heel 
 klein vuurtje
 - Je kookt ze in batches van
 12-15 (tenzij je een heel 
 grote pan hebt), elke keer
 in nieuw kokend water
 - Voeg 1 el zonnebloemolie 
 en een snuf zout toe

O O S T  A A N  D E  K O O K

P O L E N

Voor 4 personen 
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Wat voel je bij het terugkijken? 
De keerzijde van liefde. Ik kan 
terugkijken op een lange heftige 
echtscheiding. Het contact met mijn 
ex gaat stroef. Ik had gehoopt op een 
gedeeld ouderschap en overblijvende 
genegenheid maar dat is niet gelukt. 
Daarom voel ik verdriet via mijn 
dochters. De herinnering aan hun 
liefdevolle opvoeding is gelukkig 
niet verstoord. De tijd heelt niet alle 
wonden maar het verleden werkt me 
ook niet meer tegen. 

Kun je 'zomaar' een streep onder het 
verleden zetten? 
Dat is een illusie. Het verleden heeft 
mijn identiteit bepaald. Vrienden, 
familie, exen, ze blijven allemaal deel 
uitmaken van mijn verleden. Het 
verwonderde me dat ik me weer open 
kon stellen voor mijn nieuwe liefde. 
Daarvoor moest ik wel eerst mijn oude 
demonen verslaan. Laatst hadden we 
de eerste frictie. Niet zwijgen maar 
doorvragen is nu het instrument. 

Zijn er betekenisvolle ervaringen uit 
het verleden die doorklinken in het 
nu? 
Het intense verdriet, na het overlijden 
van mijn vader en van een vriendin, 
blijft me bij. Maar ook het enorme 
geluksmoment toen ik zwanger werd 
en het gevoel van compleetheid na 
de geboorte van mijn oudste. En 
het gevoel van boosheid toen mijn 
vertrouwen voor het eerst werd 
beschadigd. Ik was toen veertien. 
Tijdens een zomerkamp was er een 
jongen waarmee het klikte. Na het 
kamp schreven we elkaar. Zijn moeder 
was overleden. Mijn vriendinnen 
maakten zijn verdriet belachelijk. Ik 
was volkomen ontdaan. De leidster 
begreep  de situatie en prees me. Dat 
gaf me kracht. 
Door terug te kijken naar het verleden 
weet ik wat betekenisvol voor mij is. 

Hoe ga je om met nare 
herinneringen?  
Nare herinneringen kan ik bewust 
oproepen om het te kunnen verwerken. 
Dat betekent dat ik bereid ben om 
te overdenken wie en wat ik ben. 
Als ik niet kan slapen focus ik op de 
twee ouderlijke huizen waar ik, na 
elkaar, opgroeide. Dan sta ik weer bij 
het ene dan weer bij het andere huis 
voor de deur, ga naar binnen en word 
verwelkomd. Naar die fijne plekken 
gaan betekent thuis komen en geeft me 
rust in mijn hoofd. 

Vind je littekens uit het verleden een 
verrijking of had je liever zonder 
gewild? 
Bij het verwerken voel ik soms intens 
verdriet. Hartzeer verlicht met de tijd 
maar ik kan me voorstellen dat dit voor 
iedereen anders is. Ik glibber niet door 
het leven. Mijn ervaringen, positief of 
niet, maken me tot een volledig mens. 
Ik zal niet snel iets uit de weg gaan 
of me afsluiten voor ervaring, wel 
indrukken doseren uit zelfbehoud. 

Als er een vergeetpil bestond 
waarmee je alle herinneringen kon 

wissen: zou je die gebruiken? 
Kort na een pijnlijke gebeurtenis 
zou ik misschien ‘ja’ gezegd hebben, 
maar ik kan en wil het verleden niet 
wissen. Mijn herinneringen hebben me 
gemaakt tot wat ik ben. Met zo’n pil wis 
je ook alle mooie herinneringen uit. 
Dan ben je leeg, niks meer. Toen mijn 
moeder erg dement was herinnerde zij 
zich niets meer. Mijn gezicht herkende 
ze nog wel maar niet wie ik was. Ze zei: 
‘weet je dat ik helemaal niet meer weet 
wie ik ben.’ Ingrijpend en wonderlijk. 
Ze wist nog wel dat ze iemand 
'behoorde' te zijn. Op de foto van haar 
laatste verjaardag zie ik wat een ander 
misschien ontgaat: haar 'lege' blik. 

Denk je soms: had ik toen maar 
geweten?  
Ik denk altijd na voordat ik handel 
en heb achteraf zelden spijt. Voor de 

scheiding was ik heel ver afgedreven 
van mezelf. Belangrijke behoeften had 
ik geparkeerd, niet bewust. Juist door 
in het verleden te duiken en te beseffen 
wat er toen is gebeurd kreeg ik weer 
grip. Ik werd niet iemand anders maar 
werd weer mezelf.

Is leven herhaling van het verleden?  
Noch herhaling noch radicale breuk, 
niet van het verleden, de omgeving of 
van mezelf. Ik streef ernaar om bewust 
in het leven te staan. Ik voel een stevig 
fundament.

Heb je het idee van het leven 
bijgesteld? 
Ik heb een fijn leven met alle 
schommelingen en kan ze relativeren. 
Ik weet dat dingen voorbij gaan. 
Vroeger dacht ik in mijn naïveteit dat 
mensen waren zoals ze zich voordeden 
waardoor ik telkens werd verrast. Nog 
steeds raak ik ontdaan wanneer een 
naaste mijn vertrouwen schaadt. Het 
verschil is dat ik me nu niet helemaal 
geef. Een klein stukje houd ik binnen. 

Heeft het verleden je kwetsbaar of 
weerbaar gemaakt? 
Kwetsbaar in het geven en weerbaar 
door een deel van mijn hart te 
beschermen. De tekst van mijn lijflied 
is: als je jezelf weg geeft moet de ander 
voorzichtig zijn met je hart. Deze keer 
zal ik het niet allemaal riskeren en 
bewaar een stuk liefde voor mezelf, om 

mijn hart te kunnen helen. 

Zijn er spullen in huis waar je aan 
hecht? 
Ik heb een heleboel dingen die bij een 
herinnering horen. Het tegeltje van de 
kleuterschool. De portefeuille van mijn 
vader. Een ketting van mijn moeder. De 
eerste kleertjes van de kinderen. 

Het verschijnsel van herinneren gaat 
niet alleen over van alles vergeten 
maar ook in staat zijn om je verleden 
te veranderen. Dat is een contra-

-intuïtief idee. Het lijkt alsof het verleden 
vastligt maar dat is een misverstand. 
De vroegere gebeurtenissen kunnen 
afhangen van een latere duiding, door 
iets wat je later pas te weten komt. Dat 
latere inzicht zorgt ervoor dat sommige 
eerdere gebeurtenissen in het geheugen 
van gedaante veranderen. 

Is jouw kijk op het verleden 
veranderd? 
Ja, toen ik twintig was bijvoorbeeld, 
had ik zeven jaar een relatie met een 
leuke jongen. Het eindigde heel naar. 
Ik heb lang gedacht dat hij zo handelde 
omdat hij zoekende was en de grote 
stad niet aankon. We zagen elkaar een 
paar jaar geleden terug. Ik vond hem 
nog steeds aardig maar merkte dat 
zijn gedrag en woorden vergelijkbaar 
waren met vroeger. Het had blijkbaar 
niets te maken met ‘volwassen worden’ 
zoals ik steeds veronderstelde. Die 
herinnering heb ik bijgesteld.

Is het verleden een stabiele pilaar 
die houvast geeft om je leven te 
reconstrueren? 
De feiten wel, de beleving niet. Ik heb 
een goed geheugen en in het bijzonder 
voor gevoelens van vroeger. Sommige 
herinneringen zijn niet te beïnvloeden 
maar mijn kijk op de herinnering 
kan door andermans visie worden 
beïnvloed, waardoor mijn perspectief 
verschuift. Door terug te kijken weet ik 
wat van waarde is. Het verleden biedt 
me structuur en houvast.

We denken het verleden te kennen maar 
onderweg raken we elementen kwijt. 
Het grootste deel van het verleden blijft 
verborgen.

Kunnen we wel van het verleden 
leren denk je? 
Ja. Ik had vroeger snel een mening 
klaar. Ik ben daar soms te ver in 
gegaan. Door mijn directheid en gebrek 
aan afstemming sloten mensen zich 
soms af. Ik heb er het volgende van 
geleerd: als iemand niet echt met me 
praat neem ik daar vaak geen genoegen 
mee. Praten en doorvragen is mijn 
instrument. Daarin ontwikkel ik me 
verder.

Met ons verstand geven we betekenis 
aan de ervaringen en maken een 
plausibel levensverhaal. Het heden 
bepaalt hoe we naar het verleden kijken. 
Het verleden bepaalt hoe we in het 
heden staan. Noch het verleden, noch het 
heden, noch de toekomst liggen vast. #

Het verleden: tijd heelt niet 
alle wonden 
Wat het heden betreft. Ik heb het naar mijn zin met mijn eigen 
huis en ben erg gelukkig met mijn huidige partner. Met mijn 
dochters gaat het goed en we hebben goed contact. 

Tekst en illustratie: Anne De Smet 

Er is iets boven mijn hoofd besloten 

Ik verlang geen toekomst, die 
de banden met het verleden 
verbreekt. George Eliot (1819-
1880)

?14 

Oproep voor de rubriek: 
 Zelf Nadenken 

Filosoferen kan iedereen. Over 
vrijwel alle aspecten van het be-
staan: levensfase, ideaal, liefde, 
angst, identiteit, veranderende 
wereld.
We kunnen elkaar ervaringen 
vertellen, niet omdat we weten 
wat ze te zeggen hebben maar 
omdat we dat precies nog niet 
(helemaal) weten. Formuleer 
kort je gezichtspunt door te kie-
zen uit de volgende vragen:
1. Wat is het verschil tussen be-
trokkenheid en bemoeizucht?
2. Werkt wraak?
3. Wat betekent ‘kwaad’?
Stuur je antwoord naar: dwars-
krant@gmail.com en ik zal je 
uitnodigen voor een gesprek.
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Iedereen weet de tweedehands kleding 
te vinden, maar wat het Leger verder 
te bieden heeft is vaak minder bekend. 
‘We proberen een haven te bieden voor 
wie dat niet heeft,’ zegt Huub Stijvers. 
‘Het is zoeken naar wat mensen willen 
en wat ze aanspreekt’. 
Stijvers is de meeste dagen in het pand 
aanwezig om alles te organiseren en in 
goede banen te leiden. Op het moment 
van onze afspraak is er ook de senio-
renclub in het gebouw, ze eten samen 
en zijn gezellig aan het praten. Dit is 
waar het Leger voor staat: laagdrempe-
lige activiteiten waar iedereen welkom 
is. De sociaal-maatschappelijke kant 
moet samengaan met de meer religi-
euze kant of in de woorden van wijlen 
majoor Bosshardt, een van de bekend-
ste figuren uit het leger van de vorige 
eeuw in Amsterdam: evangeliseren 
moet je doen, desnoods met woorden. 
Dus worden er kerstmaaltijden geor-
ganiseerd op veel plaatsen in de stad 
waar eenzame mensen toch een warme 
kerst kunnen beleven.

Witte wolk
Het leger helpt daklozen met opvang, 

vangt prostituees en verslaafden op 
en probeert hen allemaal bij te staan. 
Stijvers: ‘Bij sociale loketten moet je 
afspraken maken en de gesprekken 

duren tien minuten. Daar zijn deze 
mensen niet mee geholpen. Hier kun-
nen ze altijd binnenlopen, er is altijd ie-
mand aanwezig die met ze kan praten.’ 
Hij zelf komt niet uit een Legerfamilie, 
maar is pas later via zijn vrouw bij het 
Leger des Heils gekomen. Nu is hij offi-
cier, en nee, dat is geen beroep. Hoewel 

hij wekelijks meer dan 40 uur aan het 
Leger besteedt! 
Hij ontvangt wel een toelage voor 
zijn werk. Hij ziet veel ellende tijdens 

zijn werk, maar dat is geen reden om 
aan God te twijfelen. ‘Als je veel met 
gebrokenen werkt, dan hoor je vaak: 
waar is God dan? Maar ik vraag me dan 
af: waar heb ik U (God) niet begre-
pen? Je moet er wel zelf iets aan doen: 
vertrouw op God maar zet je fiets wel 
op slot. Juist als je koppie onder dreigt 
te gaan, kun je kracht vinden bij God. 
Je kan wel dromen van God op een 
witte wolk met engelen erom heen, 
maar engelen zijn vaak mensen als Bep 
en Truus die een koppie soep komen 
brengen.’

Kerststerren
Het Leger des Heils is ontstaan in Oost 
Londen, in de sloppenwijken daar. 
In 1865 begonnen William Booth en 
zijn vrouw Catherine met wat later de 
Salvation Army werd genoemd. Soup, 
Soap and Salvation was hun devies. Er 
is veel aandacht voor de persoonlijke 
bekering: door de genade van God kan 
de mens gered worden. Vandaar de wat 
agressieve methoden van het Leger: op-
wekkingsbijeenkomsten en straatpredi-
king. Nu gebeurt dat veel minder. ‘Het 
is niet meer van deze tijd om met koren 
en muziekkorpsen door de straten te 
lopen om mensen de blijde boodschap 
te brengen,’ zegt Strijvers. Daar is geen 
belangstelling meer voor. Daarbij komt 
dat je voor iedere collecte vergunnin-
gen moet aanvragen. Maar met kerst 
komen de kerstpotten en de korpsen 
toch nog tevoorschijn. En de kerstster-
ren staan al klaar in de gang. #

Engelen zijn vaak mensen 

Vooral in de kersttijd is het Leger des Heils prominent aanwezig 
in de stad met de bekende driepoot en een collectebus. Ieder-
een kent het Leger, maar wat weten we nu echt van deze le-
vensbeschouwing? We gaan kijken in een oud schoolpand in de 
Derde Oosterparkstraat. 

Tekst: Mirjam Ringer | Fotografie: Frank Schoevaart 

Levensbeschouwingen in Oost deel 18

Huub Stijvers: ‘We proberen een haven te bieden’

‘Ik ben Bert, ik ben alcoholist.’ Samen 
met een vriendin woon ik een AA-bij-
eenkomst bij en zo stelt de begeleider 
van de groep zich voor. De anderen 
vormen een gevarieerde club mannen 
en vrouwen, zowel hoog- als laag-
opgeleid, wit en gekleurd. Ze stellen 
zich allemaal op dezelfde wijze voor 
en iedereen kan zijn verhaal doen. Er 
wordt niet geoordeeld, er is wel struc-
tuur en een warme inspirerende sfeer.

Later vertelt Bert mij hoe hij bij de 
AA terecht is gekomen: ‘Eerst dronk 
ik voor het plezier dat alcohol mij 
bood. Ik was vrijer en ik durfde meer. 
Daarna ontstond een situatie waarin 
ik plezier had, maar ook veel proble-
men kreeg. Tenslotte had ik alleen nog 
maar problemen. Ik werd meerdere 
keren ontslagen, mijn relatie ging uit, 
ik werd dakloos en had een slechte 
gezondheid. 
Na verschillende afkickpogingen bij de 
Jellinekkliniek begon ik het verband te 
zien tussen mijn drankgebruik en de 
problemen die ik had.’

Het kwartje valt
Dat kwam door iemand van de AA 
die voorlichting gaf. Hij begon zijn 
verhaal met de opmerking dat alcoho-
lisme een ongeneeslijke, progressieve 
en dodelijke ziekte is. Dat had ik eer-
der niet begrepen. Ik dacht dat ik meer 
dronk dan goed voor mij was door een 
gebrek aan wilskracht en te weinig 
moreel besef. Ik gaf de omstandighe-
den de schuld. Ik dacht dat het drin-
ken van alcohol bij iedereen ongeveer 
hetzelfde effect had, maar door het 
verhaal van deze man viel bij mij het 
kwartje. Alcoholisten reageren licha-
melijk en geestelijk anders op alcohol 
dan anderen. Ik herkende mijzelf in 
het verhaal van deze man en voor het 
eerst voelde ik mij niet alleen staan.’

Twaalf stappen
De AA werkt met twaalf stappen die 
geïnspireerd zijn op de leefregels van 
een christelijke stroming in de Ver-
enigde Staten. Bill Wilson, een van de 
oprichters van de Anoniemen Alco-
holisten kreeg zijn alcoholverslaving 

onder controle door te leven naar deze 
twaalf stappen én door anderen te 
helpen om ‘droog’ te blijven.
De eerste stap is erkennen dat je 
tegenover alcohol machteloos bent en 
dat je door de alcohol stuurloos wordt. 
De tweede stap gaat over het ervoor 
openstaan dat er misschien iets buiten 
onszelf is dat kan helpen je gezond 
verstand te herstellen. 
Bert: ‘Of dat voor jou God is of iets an-
ders, dat mag je zelf invullen, of open 
laten. Voor mij is het liefde. De AA is 
niet religieus, wel spiritueel.’
Het opmaken van een morele inventa-
ris van je leven, is een van de volgende 
stappen. Dat is belangrijk, zegt Bert: 
‘Ik had veel schade veroorzaakt, bij-
voorbeeld bij mijn familie. Daarmee 
moet je in het reine komen.’ t

Elkaar helpen
Daarnaast is het helend om anderen 
te helpen. De AA werkt met sponsors. 
Bert: ‘Een sponsor is iemand die al 
langere tijd nuchter is en die je bege-
leidt in het nuchter blijven. Zit één van 
de leden in nood, dan staan ‘fellows’ 
klaar om daadwerkelijk te helpen. Zo 
organiseerden een paar ‘fellows’ een 
schoonmaakdag om een medelid te 
helpen met letterlijk schoon schip in 
huis te maken. Bij de AA organiseren 
wij ook regelmatig feestelijke bijeen-
komsten om de nuchterheid te vieren. 
Er wordt gedanst, gegeten en veel 
gelachen.’ #

Iedere woensdag om 20:00 uur, Tweede 
Oosterparkstraat 246. Voor meer infor-
matie: https://aa-nederland.nl 

‘Ik ben alcoholist’ 
De Anonieme Alcoholisten helpen elkaar om te herstellen van 
hun alcoholisme. In de Tweede Oosterparkstraat biedt de  
Anna-Bonifatiusparochie onderdak aan de AA-werkgroep  
‘Leven in de oplossing’. Iedere woensdagavond kan men daar 
binnenlopen en anoniem een bijeenkomst bij wonen. De enige 
eis voor het lidmaatschap is het verlangen om op te houden 
met drinken. 

Tekst: Rose Bartholomé | Illustratie: Ruud Meijer 
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De wens van de Kraaipanbezoekers

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Aan een tafel drinken mensen een kop 
koffie of thee en wisselen hun bele-
venissen van de afgelopen dagen uit. 
Verderop worden formulieren inge-
vuld. Een paar vrouwen en mannen 
zijn een puzzel aan het oplossen. Bij 
het keukenblok zijn vrouwen bezig de 
lunch voor te bereiden. In een zaaltje 
doet een grote groep zit-gymnastiek 
en in een zaaltje ernaast wordt ‘echte’ 
gymnastiek gedaan: rekken, strekken, 
springen met een ernstig gezicht. In 
weer een ander zaaltje wordt voorlich-
ting gegeven aan een tiental vrouwen 
en mannen.

Schot in de roos
Zes jaar geleden vond een paar vrou-
wen met een Hindoestaanse achter-
grond dat er voor hen bij het reguliere 
aanbod van activiteiten in Amsterdam 
Oost te weinig aansluiting was. Dus zijn 
ze zelf maar begonnen, aanvankelijk 
bescheiden. Maar al gauw bleek het 
een schot in de roos: veel vrouwen 
uit de buurt kwamen erop af en de 
activiteiten werden uitgebreid. Er is 
nu een wekelijks aanbod van bewegen, 
meditatie en yoga. Regelmatig zijn er 
informatiebijeenkomsten met gast-
sprekers, er is een leesclub opgericht, 
er zijn filmdagen en uitstapjes. Ook 
mannen zijn nu vaste bezoekers. De 

Het is woensdag in De Kraaipan; de dag waarop iedere week 
de initiatiefgroep Kraaipan activiteiten organiseert voor 
oudere mensen in de buurt. Als je binnenkomt, is het een 
drukte van belang.

bijeenkomsten in de Kraaipan zijn een 
belangrijke ontmoetingsplek van en 
voor ouderen. Het zijn ouderen, vrou-
wen en mannen afkomstig uit Surina-
me, Caribisch Nederland, Indonesië en 
Nederland. Door het onderlinge contact 
is er onder ouderen minder isolement 
en eenzaamheid.

Familiebanden
Ouder worden in Amsterdam is een 
thema waar veel over wordt gespro-
ken. Van ouderen wordt verwacht dat 
zij zich goed voorbereiden op de derde 
en vierde levensfase. De Kraaipanbe-
zoekers hebben al jaren de wens een 
project gemeenschappelijke wonen (ge-
clusterd wonen) te realiseren. Zelfstan-
dig wonen in een gemeenschap is een 
aantrekkelijk alternatief voor ouderen, 
die hun wortels hebben in de voorma-
lige koloniën van Nederland in de Oost 
en de West.

In een woongemeenschap kun je elkaar 
elke dag ontmoeten en is het gemak-
kelijk om elkaar zo nodig bij te staan 
(burenhulp). Mede door de onderlinge 
band die inmiddels is opgebouwd is dat 
vanzelfsprekend. En het past bij de oor-
spronkelijke culturen, waarin het niet 
alleen gaat over individuele banden, 
maar ook over die met de families.

Van de Kraaipanbezoekers hebben al 
vijftig mensen belangstelling voor het 
project getoond en staan als zodanig 
geregistreerd. De leeftijden lopen 
uiteen van 55 jaar tot 75+. Waarover 
iedereen het in de gesprekken over het 
project eens is is dat ze een onderdeel 
willen zijn van de buitenwereld en iets 
voor de buitenwereld willen beteke-
nen. Zo willen zij hun gemeenschap-
pelijke ruimte ook openstellen voor 
mensen uit buurt, dan kunnen daar 
activiteiten plaats vinden. Voorbeelden 
die genoemd worden: computerlessen 
voor ouderen door jongeren; muziek 
(karaoke) voor jong en oud; creativi-
teit (b.v. schilderen); samen koken en 
kennis opdoen van elkaars keuken en 
eventueel recepten vastleggen in een 
kookboek; buurtoma’s of -opa’s die 
kinderen voorlezen; het onderhouden 
van een moestuin door ouderen van de 
woongemeenschap en jongeren uit de 
buurt.

Mitsen en maren
Wanneer zullen de plannen werkelijk-
heid worden? Het beleid van zowel 
de Centrale Stad als stadsdeel Oost 
laten zich positief uit over dergelijke 
projecten, maar er gebeurt nog niet 
zo veel, want er zijn veel ‘mitsen en 
maren’. Zoals: Waar zijn geschikte 
lokaties? Hoe blijven de huren betaal-
baar voor mensen met alleen AOW? 
De Initiatiefgroep Kraaipan en de 
Kraaipanbezoekers gaan door met 
invullen van hun plannen en zijn 
en blijven optimistisch!

Voor onze achterban geldt dat een 
groot deel in de laagste inkomensca-
tegorie valt. Veel ouderen hebben niet 
vijftig jaar onafgebroken in Nederland 
gewoond (maar wel op toenmalig 
Nederlands grondgebied) en hebben 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Foto: Hans van den Bosch

Een oproep van de Werkgroep  

Toegankelijkheid van Onbeperkt Oost 

en de OAR Oost: Onbeperkt Oost zoekt 

enthousiaste leden voor haar werk-

groep toegankelijkheid.

De werkgroep toegankelijkheid schouwt 

de openbare ruimte en de toeganke-

lijkheid van openbare gebouwen en 

winkels in stadsdeel Oost voor mensen 

met een fysieke beperking. We geven  

(o)ngevraagde adviezen aan het stads-

deel en de Centrale Stad.  

 

We zoeken iemand die oog heeft voor 

de toegankelijkheid van Amsterdam 

Oost voor alle gebruikers met beper-

kingen en die affiniteit heeft met de 

ruimtelijke inrichting van ons stadsdeel. 

  

De werkgroep bestaat uit vijf leden en 

vergadert tweewekelijks op vrijdag- 

middag. Daarnaast schouwen we 

regelmatig gesignaleerde knelpunten. 

Informatie is te krijgen op 0618949257 

of via onbeperktoost@gmail.com. 

Meer info via de website:  

www.onbeperktoost.nl

daarom geen volledige AOW. Zij moe-
ten een beroep doen op de Wet Aanvul-
lende Inkomens Voorziening (AIV) om 
een minimum inkomen te verwerven. 
Of halen een minimum inkomen door 
een klein pensioen naast de onvolle-
dige AOW.

De meeste van onze ouderen kunnen 
zich daarom geen hogere huur ver-
oorloven dan een huur tot maximaal 
de eerste aftoppingsgrens. Of anders 
gezegd: zij komen in het kader van 
passend toewijzen alleen in aan-
merking voor een woning met een 
huur onder de eerste aftoppingsgrens. 
Het is bekend dat het in Amsterdam 
juist voor die ouderen heel erg 
moeilijk is om geschikte woningen 
voor de oude dag te vinden. Nu dingen 
we mee met een project op Zeeburger-
eiland, The Finish Chalenge. 
De kans die The Finish biedt is zo 
belangrijk voor ons. De meesten van 
ons zullen een ruime sociale huur-
woning achterlaten. #

De Kraaipan
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Agenda
Buurtpunten in Oost:
Voor vragen waar u alleen niet 
uitkomt. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk, activiteiten in 
de buurt, mantelzorgonder-
steuning, administratie sorteren 
en financiën. U kunt zonder af-
spraak, tot een half uur vóór 
de eindtijd, binnenlopen. 

Dapperbuurt 
Buurtpunt De Gooyer 
De Gooyer, Von Zesenstraat 298, 
woensdag 10.00-11.00 uur

Transvaalbuurt
Buurtpunt Transvaal
Hofmeyrstraat 67, 
vrijdag 10.00-11.00 uur

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Kastanjehof 
Kastanjeplein 60, 
maandag 14.00-15.00 uur

Buurtpunt Oosterpark 
’s Gravesandeplein 19, 
dinsdag en donderdag 
9.00-11.00 uur

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63, 
maandag 14.00-15.30 uur

Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs, 
donderdag 9.30-11.00 uur 

Buurtpunt Hoekhuis
Fizeaustraat 3, 
dinsdag 12.00-13.00 uur

IJburg
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727,
maandag 9.30-11.00 uur

Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8,
woensdag 9.30-11.00 uur

Zeeburgereiland
Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1, 
vrijdag 9.30-11.00 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

Fijne feestdagen en een goed 2020! 
De medewerkers van Dynamo wensen u fijne feestdagen en een goed 2020! We zijn dankbaar voor 
uw aanwezigheid bij al onze activiteiten en diensten en uw betrokkenheid als vrijwilliger. We zetten 
dit in 2020 graag samen met u voort. Hieronder leest u meer over wat vrijwilligerswerk bij Dynamo 
voor u kan betekenen. Ook laten we vrijwilligers aan het woord.

Bij Dynamo werken circa 500 
vrijwilligers. Er is een grote 
diversiteit aan vrijwilligers-
werk. Zo is er administratief, 
creatief, praktisch of technisch 

De vrijwilligersraad komt vier 
keer per jaar bij elkaar en 
vergadert daarnaast vier keer 
per jaar met de directeur van 
Dynamo. Altijd op een andere 
locatie, van Buitenveldert tot 
Watergraafsmeer. Dirk: ‘We 
vragen of er mensen van een 
Dynamo-locatie vertellen wat 
er op hun locatie te doen is en 
of er vrijwilligers zijn die hun 
verhaal kwijt willen.’
De onderwerpen die spelen 
zijn heel divers. Dirk: ‘Namens 
vrijwilligers brengen we din-
gen naar voren die goed gaan, 
maar ook dingen die anders of 
leuker kunnen. Dat kan gaan 
over onderwerpen als auto-
matisering, onkostenvergoe-
ding, de planning van ruimtes 
en scholing. We denken graag 
mee met de vrijwilligers en 
er komt iedere keer wel wat 
nieuws op tafel. Ook heb-
ben we jaarlijks een gesprek 
met de Raad van Toezicht en 
de ondernemingsraad. En 
natuurlijk informeren we 
nieuwe vrijwilligers over onze 
raad. Er zijn maar weinig 
organisaties waar een echte 
vrijwilligersraad is. We zijn 
hierin uniek in Nederland. We 
zijn geen klachtencommissie, 
maar we zijn er wel om het 
belang van vrijwilligers te 
dienen.’ #

Daphne vrijwilliger in buurtrestaurant 

‘Het was fijn voor me om 
te doen wat ik wél kon. Het 
contact met de gasten in de 
buurtrestaurants vond ik erg 
mooi. Het was mooi om te zien 
hoe de gasten onderling met 
elkaar omgingen. Het leek wel 
één grote familie bij elkaar, 
ook in verdrietige tijden was 
er eenheid.’ Door vrijwilligers-
werk te doen bleef Daphne 
aan het werk en bezig, ze voel-
de dat ze nog ‘meedraaide’. 

Ze ervaarde ruimte om het in 
haar eigen tempo te doen en 
kon zo ook haar grenzen ver-
leggen zover haar gezondheid 
het toeliet.

Dirk vrijwilliger in 
vrijwilligersraad 

vrijwilligerswerk. Of u kunt 
gaan werken met kinderen, 
jongeren of ouderen. De reden 
om vrijwilligerswerk te gaan 
doen is erg uiteenlopend. Zo 

willen veel vrijwilligers zich 
graag inzetten voor de ander. 
Maar vrijwilligerswerk gaat 
verder dan dat. U krijgt er na-
melijk ook veel voor terug. 

Zo kan het zijn dat u vanuit 
ziekte of werkloosheid graag 
een bezigheid hebt of onder 
de mensen bent. Het kan 
daarnaast voldoening geven 
om iets bij te dragen aan de 

maatschappij. Het geeft zelf-
vertrouwen, een mogelijkheid 
om uzelf verder te ontwik-
kelen, maar ook meer kansen 
om weer in een betaalde baan 
te komen. #

Wilt u ook vrijwilliger worden 
bij Dynamo? 
Kijk dan op www.dynamo-
amsterdam.nl/op-zoek-naar-
vrijwilligerswerk

Dirk is secretaris van de vrijwilligersraad die de belangen van 
de vrijwilligers bij Dynamo behartigt. In de vrijwilligersraad, 
die bestaat uit vijf mensen, kunnen vrijwilligers meepraten 
over zaken als het beleid van Dynamo, de positie van vrijwil-
ligers en de dagelijkse gang van zaken. 

Wilt u het volledige verhaal 
lezen van Daphne, Dirk en 
andere vrijwilligers van 
Dynamo? Kijk dan in het 
Goed voor elkaar Vrijwilligers 
boekje op www.dynamo-
amsterdam.nl/op-zoek-naar-
vrijwilligerswerk

Meer weten over vrijwil-
ligerswerk bij Dynamo? Of 
wilt u weten welke vacatures 
er zijn? U vindt het op www.
dynamo-amsterdam.nl/op-
zoek-naar-vrijwilligerswerk 
of u kunt zich aanmelden via 
vrijwilligers@dynamo-amster-
dam.nl of door te bellen naar 
020 46 09 300

Vrijwilligerswerk doet u voor een ander, maar ook voor uzelf 
De één wil zich inzetten voor wat hij belangrijk 
vindt. De ander wil graag een leuke tijd hebben 
met andere mensen, zich ontwikkelen of 
gewoonweg bezig zijn. 

Daphne: ‘Ik ben heel blij dat 
ik vrijwilligerswerk gedaan 
heb. Ik ben erdoor gegroeid. 

In de zomervakantie is al veel en vrolijk gesport door oude 
en nieuwe Amsterdammers, en in het najaar gaat Dynamo 
daar gewoon mee verder, met meer focus op de doorstroom 
naar verenigingen.

Het was ook goed voor mijn 
zelfvertrouwen dat ik aan 
het werk was. Heerlijk om 
’s avonds moe te zijn van een 
werkdag!’ Daphne zou vrij-
willigerswerk aan iedereen 
aanraden. ‘Je hoeft niet tot 
het uiterste te gaan maar íets 
doen kan al heel waardevol 
zijn. Voor jezelf en voor een 
ander. Kijk wat het jóu 
oplevert vrijwilligerswerk te 
doen. En als je geen idee 

hebt wat het je op zou leveren: 
ga het gewoon eens doen!’ 

Toen Daphne merkte dat het 
steeds beter ging is ze gaan 
solliciteren op betaalde banen. 
‘Ik had geen gat in mijn cv van-
wege vrijwilligerswerk en wist 
zelf wat ik wel en niet aankon. 
De stap naar betaald werk was 
nu veel kleiner dan wanneer 
ik werkloos naar ineens een 
baan zou zijn gegaan.’ #
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Tekst: Lisa Morsch en Devin van der Laan 

Drie contracten in drie jaar 
De regeling waarin meerdere tijdelijke 
contracten elkaar opvolgen heet de 
‘ketenregeling’. De huidige regeling 
is maximaal drie tijdelijke contracten 
in maximaal twee jaar. Na deze drie 
tijdelijke contracten of na maximaal 
twee jaar, ontstaat er automatisch 
een contract voor onbepaalde tijd als 
er wordt doorgewerkt. In de praktijk 
bleek echter dat de tijdelijke contracten 
juist werden beëindigd na 2 jaar. 
Met de komst van de WAB wordt deze 
regeling aangepast en wel naar drie 
tijdelijke contracten in maximaal 
drie jaar. Dat houdt dus in dat er 1 jaar 
langer op tijdelijke basis kan worden 
gewerkt. Daarbij maakt de lengte 
van de tijdelijke contracten niet uit 
(bijvoorbeeld een 1e contract van 
6 maanden, een 2e van 1 jaar en een 
3e van 1,5 jaar), zolang de drie opeen-
volgende contracten de duur van drie 
jaar maar niet overschrijden. Let op: 
ook tussenliggende periodes waarin 
niet wordt gewerkt, moeten worden 
meegeteld voor de 3-jaarsgrens (dat 
geldt alleen voor periodes die korter 
dan 6 maanden zijn).   

Ontslaggronden combineren
In de wet staan de gronden aangegeven 
die nodig zijn om ontslag te kunnen 
geven. Een werkgever kan zijn werk-
nemer namelijk niet zomaar ontslaan. 
In de praktijk dient de werkgever te 
voldoen aan de eis van ‘dossier-
opbouw’. Er dient niet alleen een 
geldige reden (= ontslaggrond) voor 
ontslag te zijn, maar deze dient ook 
duidelijk te worden aangetoond 
(dossier).  

Vóór 1 januari 2020 mocht een 
werkgever de verschillende ontslag-
gronden niet samenvoegen en/of bij 
elkaar optellen. Hierdoor was het 
voor werkgevers moeilijker om een 
werknemer te ontslaan. Met de WAB 
mag de werkgever de redenen voor 
ontslag wel op één hoop gooien. 
Dit betekent dat, wanneer er sprake 
is van meerdere ontslaggronden, de 
werkgever makkelijker een dossier 
tegen de werknemer kan opbouwen. 
De werkgever kan dan sneller over-
gaan tot ontslag, maar betaalt in dat 
geval wel een iets hogere ontslag-
vergoeding. 

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. 

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De WAB brengt grote 
veranderingen met zich mee, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Maar wat betekent 
dit nu voor u? In deze rubriek staan wij stil bij drie belangrijke wijzigingen. 

Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat betekent dit voor u? 

Transitievergoeding
De transitievergoeding is een ontslag-
vergoeding waar een werknemer – wet-
telijk – recht op heeft bij ontslag (tenzij 
de werknemer zelf opzegt uiteraard). 
Per 1 januari 2020 heeft de werknemer 
recht op een transitievergoeding vanaf 
de eerste werkdag. Deze vergoeding is 
voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd 
of aantal dienstjaren (daarmee komt 
een eind aan de speciale regeling voor 
ouderen). De nieuwe regeling is dus 
gunstig voor werknemers die kort bij 
een bedrijf in dienst zijn. Voor oudere 
werknemers die langere tijd in dienst 
zijn, is het echter een stuk minder voor-
delig. Voorheen konden werknemers 
pas aanspraak maken op een transitie-
vergoeding wanneer ze 24 maanden 
bij een bedrijf in dienst waren. 

Na tien jaar bouwden werknemers 
extra transitievergoeding op en na 
hun vijftigste verjaardag zelfs nog een 
beetje extra. Nu de WAB de transitie-
vergoeding voor iedereen gelijkstelt, 
komen die bijzondere regels te ver-
vallen. De nieuwe vorm van de 
transitievergoeding heeft dus vooral 

een positieve werking voor werk-
nemers met contracten voor bepaalde 
tijd.

Ideeën voor onderwerpen in 2020
Ook in 2020 verzorgt HJS een column 
in Dwars. Wij zijn benieuwd welke 
onderwerpen de lezers graag toegelicht 
willen hebben. Uw ideeën zijn dan ook 
van harte welkom. U kunt deze mailen 
naar hjs@hva.nl #

Waar(mee) kunnen wij u verder nog 
helpen? Medewerkers van HJS staan voor 
u klaar om al uw vragen omtrent het 
arbeidsrecht, belastingen, juridische- en 
sociaal-maatschappelijke kwesties 
te beantwoorden. Als blijkt dat het 
niet mogelijk is om uw vraag te beant-
woorden, verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners.
U kunt hiervoor terecht op de onder-
staande locatie: 
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
telefoon: 020 - 233 97 59
HJS-inloopspreekuur: elke dinsdag van 
13:00 tot 17:00 uur 

Voor overige locatie zie onze website: 
www.hva.nl/hjs

LET OP: in de periode van 23 december 
tot 6 januari 2020 zijn HJS en BOOT ge-
sloten. HJS wenst u prettige feestdagen 
en een voorspoedig 2020!

Team OOST

Tot nu toe was het altijd zo dat bij een 
inkomen van e 1 meer dan de inkomens-
grens het recht op huurtoeslag volledig 
weg was (en huurders dus moesten 
terugbetalen als er wel huurtoeslag ont-
vangen was). 

Vanaf 1 januari 2020 loopt de huurtoeslag 
geleidelijk terug bij een hoger inkomen. 
Voor alleenstaanden is de nieuwe grens 
e 31.500, voor samenwonenden e 40.500. 
Uiteraard gelden er daarnaast nog andere 
regels. 

Als u wilt weten of u in 2020 recht heeft 
op huurtoeslag, doe dan de proefbereke-
ning op de site van de Belastingdienst, of 
ga langs bij een spreekuur van Sociaal 
Raadslieden bij u in de buurt. #

Heeft u op dit moment een sociale huurwoning, maar geen huurtoeslag omdat uw inkomen te 
hoog is? Dan zou het zomaar kunnen dat u vanaf 1 januari 2020 wel in aanmerking komt. 
De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn namelijk verruimd, waardoor zo’n 115.000 extra 
huishoudens recht krijgen op huurtoeslag. 

Meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag

Deze regels gelden als een woning 
gedeeld wordt door meer dan twee 
personen die geen gemeenschappelijke 
huishouding vormen (hospitaverhuur 
uitgezonderd). Hoewel de regels nog 
officieel moeten worden vastgesteld 

door de gemeenteraad, is de verwachting 
dat dit de nieuwe (aanvullende) regels 
worden:
• Per wijk wordt een maximum voor het
 aantal te verlenen vergunningen voor 
 kamergewijze verhuur ingevoerd. 

 Daarnaast geldt een maximum aantal 
 vergunningen per gebouw.
• Er mag één persoon per kamer wonen.
• Iedere huurder krijgt een individueel 
 huurcontract. Zo hebben huurders 
 meer rechtsbescherming en kunnen zij 

Amsterdam wil bewoners beschermen tegen overlast en huisjesmelkers en voorkomen dat een te 
groot aantal woningen kamergewijs wordt verhuurd, zodat er ook grotere woningen beschikbaar 
blijven voor gezinnen. Daarom zijn er per 1 januari nieuwe regels voor kamergewijze verhuur, 
oftewel woningdelen.

Nieuwe regels voor kamerverhuur  een te hoge huur aanvechten bij de 
 Huurcommissie.
Het is aan de verhuurder een vergunning 
aan te vragen. Sommige verhuurders 
doen dit liever niet, omdat ze dan aan 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen, 
of omdat ze bijvoorbeeld bang zijn dat de 
woning in waarde daalt. Vraagt de ver-
huurder geen vergunning aan, of wordt 
er geen vergunning verstrekt, dan kan het 
zijn dat de huidige huurders een pro-
bleem hebben. Is dat het geval, kom dan 
langs bij één van onze spreekuren. Wij 
kijken naar uw huurcontract en adviseren 
u wat u het beste kunt doen. Indien nodig 
verwijzen wij u  naar een advocaat. #

Onze reguliere inloopspreekuren zijn op maan-

dagavond tussen 18.30 en 20 uur en woensdag-

ochtend tussen 9 en 12 uur aan de 2e Boer-

haavestraat 46-H. Bellen of mailen kan ook: op 

020-5230150 of oost@wooninfo.nl. Daarnaast 

hebben wij spreekuren Woningnet: woensdag-

middag tussen 14 en 16.30 u. en vrijdagochtend 

tussen 10 en 12.30 u. Voor deze spreekuren 

werken wij op afspraak. Tijdens de kerstvakantie 

zijn wij gewoon open, met uitzondering van het 

avondspreekuur van 30 december. Deze komt 

te vervallen. De Woningnetspreekuren van 

woensdag 25 december, vrijdag 27 december en 

woensdag 1 januari vervallen eveneens.

Openingstijden !Woon Oost 
in kerstvakantie
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Spelletjesmiddag
Op zaterdag 21 december is er een spelletjesmid-
dag in het Brinkhuis. Voortaan zal iedere derde 
zaterdag van de maand tussen 13.00 – 15.30 
uur een Brink’s Spelletjesmiddag georganiseerd 
worden door Brinkhuis / Dynamo i.s.m. Betondorp 
Live. Mensen van alle leeftijden zijn welkom!

Kinderkerstfeest
Dinsdag 24 december in de Elthetokerk & Re-Play, 
Javastraat 118: Kinderfeest. Met van 16.00 – 17.00 
knutselen, spelen en speurtocht, van 17.00 – 17.45 
kerstverhaal en van 17.45 – 18.30 soep & chocola-
demeld en glühwein.

Biljart Club Zeeburg
Elke vrijdag van 12.00 – 17.00 uur is er biljarten 
voor senioren (55+) in Sporthal Zeeburg. Wij zijn 
naarstig op zoek naar nieuwe leden. We spelen 
op een zeer matig niveau. Gezelligheid en sociaal 
contact is belangrijker. Voor info: 06-21232389 
(Hans Klaasman)

Gemengd koor
Gezellig gemengd koor met breed repertoire heeft 
plek bij alle stemmen. Oefenen op donderdag-
avond tussen 19.30 en 21.00 / 21.15 uur in de 
Gooijer, von Zesenstraat 298. Info: 020-4976043 of 
06-15048187.

Zingen maakt blij!
Kom zingen bij Mantrakoor Zing je plus en ervaar 
nieuwe energie, rust, plezier en gezelligheid. 
Woensdagochtend van 10.30 – 12.15 uur en  
verschillende avonden van 19.30 – 21.15 uur.  
€ 7,50 per keer, in Tugela 85. Interesse? Karin: 
info@vergezel.nl of 06-44363203.

#Dwars

Liggertjes

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

Op het Linnaeushof in de Watergraaf-
smeer zijn ontroerende uitingen van 
volksdevotie- en volkskunst uit de gehe-
le wereld te zien. Dit keer is het thema: 
‘Blik op Kerststallen’. Te bewonderen 
zijn kerstgroepen uit onder meer Mexi-
co, Filipijnen, Duitsland en Nederland. 
Dit jaar ligt het accent op kerstgroepen, 
gemaakt van verschillende metalen, 
zoals tin, blik en brons. 
Eén van de pronkstukken komt uit de 
Franse Provence. Deze groep ‘santons’ 

Nadat zijn eerste juf plotseling weg-
bleef, kreeg Rob juffrouw Pellekom. Dat 
was een pittige juf, met orde houden 
had ze geen enkele moeite.

Het eerste kerstfeest op zijn kleuter-
school was tijdens de hongerwinter. De 
klas was versierd en er stonden kaars-
jes op de tafeltjes, waarvan het niet 
opgebrande deel mee naar huis mocht, 

Gevarieerd programma: 
W.A. Mozart, Strijkkwartet no.17, ‘Jagd-
kwartett’; liederen uit de opera Carmen 
van Georges Bizet, Ave Maria van Schu-
bert,  Après un rêve van Gabriel Fauré; 
blaasmuziek van H. Faltermeyer, J.S. 
Bach, C.M. von Weber; folkmuziek met 
Keltische harp; en.... stemmige mee-
zingliederen!

Uitvoerenden:
het Middenweg Blaaskwartet, Marie-
José Keijzers (piano), Walter Pirovano 

Blik op Kerststallen

Een closetrolletje van 73 jaar oud!

Nieuwjaarsconcert 

Van 15 december tot Driekoningen, 5 januari, kunt u in de Hofkerk 
voor de 22ste keer genieten van een unieke en sfeervolle kerstgroe-
pententoonstelling met ruim 150 groepen. 

Rob was net vier jaar toen hij voor het eerst naar de kleuterschool 
ging, de Montessori Kleuterschool in de Madurastraat. Het was 
oorlog, 1944. Ondanks de hongerwinter heeft Rob nog altijd warme 
herinneringen aan zijn eerste Kerstfeest op de kleuterschool. 

Na het succes van de voorgaan-
de zeven jaren wordt op zondag 
12 januari om 13 uur het jaar 
2020 feestelijk ingeluid met een  
Nieuwjaarsconcert – een ont-
moetings-, luister- en meezing-
concert - voor en door buurtbe-
woners van Amsterdam-Oost en 
andere belangstellenden!  

heeft een afmeting van 4,5 bij 1,2 me-
ter. Hierin ontdek je steeds wat nieuws.
De uitspraak: ‘Achter iedere stal zit een 
verhaal’ is niet verwonderlijk. Kerst-
groepen zijn er in de donkerste tijd van 
het jaar. Zij vertellen een blijde bood-
schap van licht en hoop en worden 
verrassend mooi vormgegeven door 
kunstenaars uit vele delen van de 
wereld.
De kerstgroepen zijn afkomstig uit de 
collectie van Bert Hilhorst, de koster 

daarmee thuis wat warmte suggere-
rend. Er was weinig te eten en er was 
geen brandstof. In het Zuiderzeepark 
had een ware kaalslag plaatsgevonden, 
alles wat maar enigszins brandbaar 
was, was afgezaagd of omgehakt.

In aanloop naar de kerstviering hadden 
de kinderen hun eigen kerststukjes 
mogen maken en die mochten ook mee 
naar huis! Die kerstversiering gaat 
nu al 73 jaar mee en heeft al in veel 
kerstbomen in diverse woonkamers 
gehangen. Ook dit jaar heeft het weer 
een prominente plaats aan het kleine 
kunstkerstboompje. Rob is er zeer aan 
gehecht en wat is het nu helemaal? Een 
closetrolletje, beplakt met rood crepe-
papier.
Straks, met Driekoningen, gaat het rol-
letje weer voor een jaar de doos in, ja-
ren die steeds korter lijken te worden…

Een verhaal van Rob Spel. Rob woonde 
tot 1956 in de Baweanstraat, daarna 
verhuisde hij naar de Kramatweg.
De schrijver van dit verhaal is Anneke 
Koehof. Anneke werd in 1943 gebo-
ren en bracht haar jeugd door in de 
Indische Buurt. Zij speelde toneel en 
danste. Nu schrijft ze het liefst (korte) 
verhalen en ze beheert de Facebookpa-
gina van Het Geheugen van Oost. #

van de Hofkerk. Hij verzamelt al jaren 
en is lid van de vereniging ‘Vrienden 
van de kerstgroep Nederland’.
‘Als u dit leest is de feestelijke opening 
al geweest (15 december).’ #

(piano), Elsa Barthas (mezzosopraan), 
Anne Kaiser (sopraan), Pien Tieman 
(Keltische harp), Hanna Matthijsse 
(eerste viool), Eileen Stevens (tweede 
viool), Alberdien Engelkes (altviool), 
Judith van Swaay (cello), het AnnaBon-
koor o.l.v. Ina Kok en het Koor van alle 
aanwezigen in de zaal! In de pauze: 

glühwein, thee/koffie en veel lekkere 
hapjes! Toegang: vrijwillige bijdrage 
voor Vluchtelingenwerk! #

In de kerkzaal van de Anna-Bonifatius
2e Oosterparkstraat 246 (bij Eikenplein)
Info: 020 - 6928532
https://www.abgparochie.nl

Tekst: Anneke Koehof

DEELritueel 
Transvaal
Zaterdag 21 december van 18.00 
– 19.00 uur kun je op het Steve 
Bikoplein meedoen met DEELri-
tueel Transvaal. 

Wil jij je buurman zeggen hoe blij je 
bent dat hij altijd jouw krant zo netjes 
op de deurmat legt? Of je buurvrouw 
vertellen dat je zo geniet van jullie 
praatjes op straat? Of is er iets anders 
wat je zo waardeert aan je buur, maar 
wat je haar/hem nooit zegt? 
Deel het met je buurtgenoot in het 
DEELritueel Transvaal en kom 21 
december van 18.00 – 19.00 uur naar 
het Steve Bikoplein. Met warme choco, 
muziek, poezie en heel veel lichtjes 
vieren we dan al die mooie verbintenis-
sen in de wijk. Alledaags contact dat we 
zo normaal vinden, maar dat eigenlijk 
heel bijzonder is. #

Meer info: movingartsproject.nl en 
facebook.com/MovingArtsProject



Het leuke is dat
Indiërs bĳna allemaal
met hun handen eten
zonder mes en vork.
Ze maken op hun bord balletjes
van rĳst en saus en groente en
dan gaat het hap slik. Maar als
toerist uit Nederland vraag je
toch maar vork en mes anders
moeten ze nadat je at het halve
restaurant dweilen.

De meeste dieren in
India hebben zelfs
geen handen om een
vork vast te houden.
Wat doe je dan?
Vogels hebben een snavel, dat
weet iedereen. En daarmee kun
je veel. Een sappig insekt van
een tak plukken, bĳvoorbeeld.
Maar dat kunnen de vogels bĳ
ons in Nederland ook.
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In India wonen veel mensen.
Echt veel. In Nederland wonen
er 17 miljoen, in India bĳna 100
x zoveel.

#DWARS Eten zonder mes en vork

Het slachtoffer

De Indiase
kikkermond
is een vogel die het
anders doet.
Ze vliegen ‘s nachts rond
met hun enorme snavels
wĳd open.
Ze doen dat op plekjes met veel
muggen en andere lekkernĳen.
Net als sommige walvissen met
open monden door een school
sardientjes zwemmen. Overdag
zit de kikkermond stil in een
bosje op een tak, vaak heel knus
tegen zĳn geliefde aan.

Indiase olifanten eten
met hun...?
Een olifant krĳgt zonder handen

toch iedere dag zo’n 200 kilo
blaadjes, stro of malse takjes in
zĳn mond en hĳ houdt zich
staande in allerlei situaties.

Er zĳn best gevaarlĳke
dieren in India.
Tĳgers houden zich stil in
dichte jungles en zie je
bĳna nooit.
En het zĳn er jammer genoeg
nog maar 2000 in een gebied zo
groot als Frankrĳk. Maar
luipaarden vind je overal in
India. Boeren op het platteland
doen ‘s nachts hun koeien en
geiten in omheiningen van
scherpe stokken en doorn-
takken. Zo niet dan missen ze er
‘s ochtends één of twee.

En.. zucht... het is
helaas zo dat
luipaarden dol op...
honden zĳn en niet om
mee te spelen.
In India zĳn veel zwerfhonden.
Zelfs in het kleinste dorp zie je er
wel 15 of 20. Die honden blĳven
‘s nachts vlak bĳ elkaar. Bĳ het
minste geluidje maken ze herrie
als een troep wolven. Maar toch
verdwĳnen er veel honden.
Sommigen hebben geluk en
overleven een aanval zoals het
teefje op deze foto. Haar zĳkant
is gehecht en haar staart is weg
en haar pootje is korter maar ze
is er nog.

Stinks is juist erg handig in het eten met zijn handen

Verslag uit India: Hond overleeft aanval van luipaard!

Olifant houdt zich staande

Lekker knussen samen op een tak en wachten tot het donker wordt

Wat ga jij eten met kerst en hoe? Deel je foto op Instagram of Facebook #etenzonderhanden


