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Column Door: Carolien van Welij

Aan de rand van de sloot, tussen de struiken, tegen de hekken en 

aan een tak – ik loop langs de sportvelden van Sportpark Middenmeer 

en zie vandaag niets anders dan afval. Snoepzakjes, sigaretten-

pakjes, piepschuim hamburgerdoosjes, plastic tasjes, papieren bekers, 

mandarijnenschillen, een lege vuilniszak, resten rood-wit afzetlint, 

zakdoekjes, een kapotte vlag. En vooral blikjes – rode, groene, oranje, 

witte, zilver- en goudgekleurde glimmend in de zon.

Waarom zie ik sinds een paar dagen alleen maar rommel? Is er meer, 

of zie ik meer? Ligt het aan de onophoudelijke wind, die alle verborgen 

troep zichtbaar maakt? Ik doe mijn best om andere dingen te zien. 

De rode snavel van een waterhoen, een genummerd nestkastje aan 

de boom. Maar die waterhoen moet om een plastic flesje Chocomel 

heen zwemmen, en in de boom hangt iets wat er niet hoort. 

Een week eerder zag ik een Klokhuis-aflevering over ruimteschroot. 

Een beeld daaruit laat me niet los: het zwarte universum, de aarde 

en daar omheen een schil van zwevend afval. Afgedankte satellieten, 

oude raketonderdelen, losgeraakte bouten, schroeven en moeren 

tollen om onze planeet heen. Satellietbeelden lieten de aarde altijd op 

haar mooist zien: helder, overzichtelijk. Dit beeld maakt de puinhoop 

in de kosmos zichtbaar – een krioelende massa rommel die we zelf 

hebben gemaakt. Het beeld werkt als een radarscherm in mijn hoofd. 

Ik zie sindsdien al het afval op straat – opgelicht en met denkbeeldige 

pijltjes erbij. En ik kan die radar maar met moeite uitzetten.

Ruimteschroot 
Ik schrik op van de fluitsignalen van een scheidsrechter. In de verte 

hoor ik het geluid van een motor. Tussen de bomen zie ik een bootje 

langs de rand van de sloot varen. Vier mannen, twee staan gebogen 

met visnetten in de hand. In een langzaam tempo varen ze langs de 

rand van de sloot. Op een bordje lees ik over de vrijwilligers die hier 

de vleermuiskasten onderhouden, bloemen zaaien, wilgen knotten, 

vlinders tellen. Vissen zij ook de troep uit de sloot? 

De aflevering van Klokhuis legde de nadruk op de oplossingen voor 

ruimteschroot. Een ruimtevuilniswagen, een satelliet met een vangnet 

voor schroot, een ruimtestofzuiger. Hoopvol en deprimerend tegelijk: 

we zijn slim genoeg om creatieve oplossingen te bedenken, maar we 

zijn niet in staat om vooruit te denken.

Ik loop verder langs de voetbalvelden. Een winterkoninkje zit op 

een tak in een struik, een zanglijster vliegt net weg. Langs de sloot 

liggen de gesnoeide wilgentakken. Is hier minder afval of staat 

mijn radar even uit? Op de achtergrond hoor ik de aanwijzingen en 

aanmoedigingen langs het veld. ‘Kom op, meiden. Naar voren. 

Nu!’ En: ‘Goed zo, jongens. Mooie actie.’ #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

Bredewegfestival zoekt vrijwilligers 

Gastredactie

Voorzitter Annelies Buurman 
benadrukt: ‘Het Bredeweg-
festival betekent heel hard 
werken voor veel vrijwilligers. 
En daarvan kan de organisatie 
er altijd meer gebruiken. Want 
het is leuk om vrijwilliger te 
zijn, maar het is ook heel veel 
werk. En dus zijn er ieder jaar 
weer nieuwe mensen nodig.’

Puur vrijwilligers
Wat veel mensen niet weten 
is dat het Bredewegfestival 
geheel georganiseerd wordt 
door vrijwilligers. En dat is 
uniek in de Amsterdamse fes-
tivalwereld. Naast hun drukke 
banen, gezinnen en andere 
bezigheden, zijn de organisa-
toren het hele jaar door bezig 
met het festival. ‘Maar het 
feit dat we puur vrijwilligers 
zijn, betekent niet dat we geen 
professionele organisatie zijn,’ 
zegt Annelies, ‘en zo worden 
we door de gemeente en ande-
re relaties ook niet behandeld. 
Wij moeten aan precies de-
zelfde eisen en voorwaarden 
voldoen als andere, commerci-
ele, festivals. We zijn eigenlijk 
vrijwillige professionals.’

Door het jaar heen 
De organisatie bestaat uit 
elf commissies en een klein 
bestuur dat formeel voor het 
festival verantwoordelijk is. 
Zij zijn gedurende het hele 
jaar bezig met de organisa-
tie. De commissies hebben 
ieder een eigen taak: Opera 
op Straat, Theater & Muziek, 
Poëzie onder de Lampenkap, 
Kermis, Kramen & Foodtrucks, 
Duurzaamheid, Publiciteit 
& Communicatie, Veiligheid 

Tekst: Bas van der Horst | Fotografie: Bredewegfestival 

& Vergunningen, Versiering 
Festivalterrein, Horeca & Bars, 
Financiën & Sponsoring en Co-
ordinatie & Werving Vrijwil-
ligers. ‘Iedereen doet op deze 
manier waar hij of zij goed in 
is. En ook leuk vindt natuur-
lijk,’ licht Annelies toe.

Rondom het festival
De week voor het festival en 
tijdens het festival zelf zijn er 
zo’n 80 à 100 vrijwilligers aan 
het werk voor allerlei zaken: 

lampenkappen ophangen, 
festivalterrein versieren, op-
bouwen, sjouwen, opruimen, 
gastheer/-vrouwschap, musici 
en zangers van de opera ont-
vangen in ‘gasthuizen’, alles 
in goede banen leiden op 27 
april, catering voor artiesten 
en nog veel meer. ‘En niet te 
vergeten: kaartjes verkopen 
voor het wereldberoemde 
stoomtreintje,’ vult Annelies 
lachend aan.

Altijd welkom
De grootste uitdaging voor het 
Bredewegfestival is om deze 
vrijwilligers te werven, te 
behouden en te coördineren. 
Maar aan welke vrijwilligers 
is nu het meeste behoefte? 
‘In alle commissies en voor 
alle taken zijn altijd nieuwe 
vrijwilligers welkom. Som-
mige taken kosten je maar 
een uurtje. Maar we heb-
ben op dit moment ook een 
paar vacatures, als je dat zo 
zou willen noemen,’ aldus 
Annelies. ‘We zoeken een 
coördinator van het lampen-
kappenteam, programmeur(s) 
voor de podia en het theater 
(op 27 april), coördinator licht 
en geluid en een coördinator 
vrijwilligers.’ #

Voor contact: 

info@bredewegfestival.nl

Op 26 en 27 april is het zover. Voor de 43ste keer wordt het Bredewegfestival 

georganiseerd op de Bredeweg, Hogeweg, Linnaeusparkweg en Linnaeuskade. 

Dat betekent weer lampenkappen op de straatlantaarns. De festivaldag is op 

27 april. Andere hoogtepunten zijn Poëzie onder de Lampenkap op 22 april, 

op 26 april het Koningsmaal op het Hogewegplein en de Opera op Straat op de 

Bredeweg die om 21.00 begint. 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Natuurlijk kan Dwars niet voor-
bij gaan aan het coronavirus. Al 
zijn de artikelen voornamelijk 
geschreven vóór er sprake was 
van enige epidemische zorg. 
John Prop heeft een tekening die 
ooit in 2015 voorkant was ver-
anderd in een ‘crisistekening’. 
Op de voorpagina was eigenlijk 
een andere crisis voorzien: die 
van de woningmarkt. Het artikel 
daarover is er (nog) wel. De 
talkshow echter die op 9 april 
vooral het onderwerp Wonen 
zou hebben gaat zeker niet door.

En zo zijn er meerdere evene-
menten en voorstellingen die in 
deze Dwars genoemd worden die 
ongetwijfeld geen doorgang zul-
len vinden. We hebben niet te elf-
der ure die inhoud geschrapt of 
voorzien van het woord ‘afgelast’. 
Bij twijfel is er altijd een verwij-
zing naar een website te vinden 
of te bedenken om te checken of 
iets al dan niet doorgaat.

Meer dan ooit zult u tijd hebben 
om Dwars van voor tot achter 
en weer terug te lezen. Het ver-
maak buiten de deur zal immers 
minimaal zijn. Wij wensen u 
veel leesplezier. En hoe dan ook 
kunt u half mei een volgend 
nummer verwachten. #
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Henk Pouw

In Oost komen veel nieuwe  
woningen    

‘Het is een revolutie, de 40-40-20 verhouding bij nieuwbouw-

projecten,’ is het antwoord van Tiers Bakker als ik hem om te 

beginnen vraag of de gemeente wel grip heeft op de woning-

markt. ‘Zelfs bij nieuwbouwwoningen op de Zuidas is het per-

centage van 40% sociale huur bedongen.’ 

Tiers Bakker zit voor de SP in de ge-
meenteraad en was daarvoor politiek 
actief in stadsdeel Oost. Hij is ook frac-
tiemedewerker voor de SP in de Tweede 
Kamer. In de gemeenteraad is hij niet 
de woordvoerder ‘wonen’, maar zijn 
ervaring op dat terrein is groot en hij 
volgt het beleidsterrein op de voet. Zijn 
partijgenoot Laurens Ivens is inmid-
dels al zo’n zes jaar wethouder ‘wonen’. 
Over de veranderingen die dat gebracht 
heeft is Tiers zeer tevreden.

Gemengde stad
De verhouding 40-40-20 geldt bij komen-
de nieuwbouwprojecten zoals de Sluis-
buurt. Het betekent dat van de nieuw-
bouwwoningen 40% sociale huur zal 
zijn - momenteel is de maximale netto 
huurprijs van een sociale huurwoning 
€ 737,14 - , 40% in het middensegment 
(huur en koop) en 20% duur (huur en 
koop). Dit uitgangspunt is een belangrijk 
onderdeel van De Woonagenda 2025.
Tiers: ‘Zonder deze afspraak zouden 
mensen met een laag inkomen nauwe-
lijks kansen hebben om in de stad te 
komen wonen. Als alleen de markt de 
prijzen zou bepalen, zou een gemengde 
stad onmogelijk zijn.’

Tiers is ook positief als het gaat om het 
aantal woningen dat Amsterdam wil 
gaan bouwen: ‘Er is extreem veel nieuw-
bouw gepland. Oost is daarbij zeer goed 
bedeeld: grote projecten staan op stapel 
in de Sluisbuurt, IJburg, Bajeskwartier 
en Amstelkwartier. Maar ook de al ge-
realiseerde en geplande nieuwbouw in 
Jeruzalem, in de Rudolf Dieselbuurt en 
omgeving Amstelstation telt.’

Kanttekening
In De Woonagenda 2025 is vastgelegd 
dat voor lopende projecten en projecten 
waarvoor de planvorming al is afgerond 
de 40-40-20 verhouding niet hoeft te 
gelden. ‘Natuurlijk hadden wij liever 
gezien dat de nieuwe regel ook voor 
‘oude’ projecten zou gaan gelden. In 
Amstelkwartier bijvoorbeeld zal de 40% 
sociale huur niet gehaald worden. De 
net opgeleverde nieuwbouw in Jeruza-
lem is dure huur en koop. Maar in de 
Rudolf Dieselbuurt worden dit jaar 300 
sociale huurwoningen opgeleverd.’
Natuurlijk zet Tiers ook een vraagteken 
bij de keuzes van woningcorporaties: 
‘Er worden erg veel kleine wonin-
gen gebouwd voor studenten, die 
dan meetellen in de categorie sociale 
huurwoningen. Het aantal betaalbare 
gezinswoningen blijft achter.’ Tiers 
vervolgt: ‘Dat woningcorporaties niet 
aan de grote vraag kunnen voldoen 
wijten zij ook aan de door Den Haag 
opgelegde verhuurdersheffing, die hun 
financiële positie naar hun zeggen te 
mager maakt.’ ‘De SP,’ zegt hij stellig, 
‘is nooit voorstander geweest van zo’n 
verhuurdersheffing en hoopt dat die zo 
snel mogelijk wordt afgeschaft.’

Woningmarktcrisis
Als de 40% sociale huur en de enorme 
omvang van de nieuwbouwplannen 
meer dan voldoende toegelicht zijn, ont-
snapt mij de verzuchting: ‘Maar Tiers, er 
is toch een crisis op de woningmarkt!?’ 
Natuurlijk is Tiers niet blind: ‘Dat heel 
veel mensen tevergeefs op zoek zijn 
naar een passende woning is zeker. 
Prijzen rijzen de pan uit. En wachtlijs-
ten zijn erg lang. Veel nieuwbouw in de 
juiste verhoudingen is maar een deel 
van de oplossing.’
Een groot probleem is het zogenaamde 
‘buy to let’: bouwen om te verhuren. 
Tiers weet: ‘De ouder die een huis koopt 
voor de studerende zoon of dochter, die 
daar dan met twee of drie anderen gaat 
wonen is de meest onschuldige variant. 
Maar de professionele huiseigenaren 

die à la een bekende prins vooral veel 
geld verdienen met hun huizenbezit, 
zijn een schande. Om maar te zwijgen 
van grote ondernemingen die min of 
meer delen van straten opkopen voor 
hun expats.’
We hebben in de kranten kunnen lezen 
dat Amsterdam een verordening gaat 
maken die er in grote lijnen op neer 
komt dat als je een huis koopt er ook 
moet gaan wonen. ‘Wanneer gaat die 
regel in?’ ‘Ik dacht al vrij snel, maar ik 
weet het niet precies. Het staat zeker 
ook in De Woonagenda 2025.’ Tiers 
erkent dat het vooralsnog alleen geldt 
voor nieuwbouwwoningen: ‘Dat de SP 
het ook zo snel mogelijk wil laten gelden 
voor alle woningen in Amsterdam mag 
duidelijk zijn.’

Woonfraude
In Amsterdam is een oorzaak van 
schaarste aan beschikbare woningen 
ook woonfraude: woningen die gebruikt 
worden als illegale hotels of voor il-
legale onderhuur. ‘Laurens Ivens is ook 
hierbij slagvaardig. De huisvestigings-
verordening 2020 is van kracht per 1 
januari j.l. en biedt de juridische basis 
voor strengere regels en hogere boetes. 
Voor Bed & Breakfast verhuur is nu een 
vergunning nodig.’ Tiers voegt daar 
trots aan toe: ‘Amsterdam is de enige 
stad die met succes iets doet aan de 
Airbnb-uitwassen.’

Een andere vorm van woonfraude is 
het exorbitant verhogen van huren. 
‘Amsterdam gaat illegale verhuurders 
en huisjesmelkers flinke beperkingen 
opleggen voor prijsstijgingen. 
De bedoeling is met speciale regels 
vooral huurders met huurprijzen tussen 

€ 700,- en € 1000,- te beschermen.’
Tussen de regels door meldt Tiers dat 
het Amsterdamse college ook ontei-
gening van panden eenvoudiger wil 
maken: gebouwen terug in gemeentelijk 
bezit.

Niet passend
Een groot aantal oudere Amsterdam-
mers woont te groot en betaalbaar - in 
het ene geval vinden verhuurder en 
huurder dat beiden, in het andere geval 
is het alleen het probleem van de ver-
huurder of de maatschappij -. ‘Door de 
sluiting van bejaardentehuizen en het 
beleid ouderen zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen is de beweging in dat seg-
ment wel heel erg minimaal geworden,’ 
legt Tiers uit. Het falende beleid van de 
Rijksoverheid wordt niet voor het eerst 
door hem benadrukt.
Intrigerend is de geringe bereidheid 
bij de woningcorporaties en bij de 
overheid, ook de gemeentelijke, om 
tot creatieve oplossingen te komen. De 
markt is in alle opzichten heilig, sturing 
op andere gronden dan de prijs is uit 
den boze.

Duurzaamheid
Uitgangspunten van de gemeente bij 
het woonbeleid zijn: voldoende, be-
taalbare en duurzame woningen. Tiers 
erkent dat de SP en haar wethouder 
toch vooral alles uit de kast hebben ge-
haald bij die eerste twee principes. ‘De 
projectontwikkelaars hebben nog een 
ruime mate van vrijheid in hoeverre ze 
duurzaam bouwen of niet. De ambities 
zijn over het algemeen niet buitenspo-
rig, met vanzelfsprekend als argument 
de kosten.’
‘Er zijn wel duurzame initiatieven, maar 
die zijn dan eerder bij kleinere projec-
ten. Op Steigereiland is bijvoorbeeld 
een energieneutraal complex gebouwd. 
Wat duurzaamheid betreft, maar ook 
wat betaalbaarheid betreft, is de toe-
komst aan coöperaties, aan initiatieven 
waarbij groepen bewoners de handen 
ineen slaan. Zelfbouwprojecten, zowel 
nieuwbouw als renovatie, komen gelei-
delijk van de grond. Ze lijken een mooi 
alternatief voor de megalomane groot-
schaligheid van projectontwikkelaars.’

Op donderdag 9 april zou de talkshow 
(deels) in het teken staan van het woon-
beleid: met specifiek de stand van zaken 
in Oost. Tiers Bakker zou één van de 
gasten zijn. #

De Dubbeltjespanden aan de Mauritskade – de eerste sociale huurwoningen in  
Amsterdam - : Blijven ze dat tot in lengte van dagen? 

‘De SP hoopt dat  

de verhuurdershef-

fing zo snel mogelijk 
wordt afgeschaft’

‘…grote onderne-

mingen die min 
of meer delen van 
straten opkopen 
voor hun expats’
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In de vier gebieden van Oost: IJburg, In-
dische buurt, Watergraafsmeer en Oud 
Oost worden bijeenkomsten georgani-
seerd om bewoners prioriteiten te laten 
stellen wat betreft beleidsterreinen en 
geld hiervoor te reserveren. Tijdens 
twee bijeenkomsten kunnen bewoners 
de thema’s bepalen. Tijdens de tweede 
bijeenkomst wordt ook het geld ver-
deeld over de thema’s. Ik ben aanwezig 
bij beide bijeenkomsten voor Oud Oost, 
de buurt die aftrapt. 

Herverdeling van de macht?
De sessie begint met een welkomst-
woord van portefeuillehouder Rick 
Vermin. Hij spreekt over een herverde-
ling van de macht en dat bewoners het 
beste weten wat nodig is. Al snel is er 
een kritische opmerking van iemand 
die de democratische legitimiteit in 
twijfel trekt. De aanwezigen zijn geen 
van allen gekozen en gaan nu wel geld 
uitgeven. Geduldig legt gastheer Thijs 
van der Wal uit dat iedereen uit Oud 
Oost is uitgenodigd door middel van 
een huis aan huis flyer. Verder mogen 
de aanwezigen nu inderdaad geld ver-
delen voor beleidsterreinen of thema’s 
maar beslissingen worden in een later 
stadium genomen. De gehele procedure 
is geïnspireerd op de Antwerpse me-
thode. In deze stad worden bewoners 
al jarenlang op deze manier betrokken 
bij hun buurt.

Eerste bijeenkomst
Het doel van deze eerste bijeenkomst is 

om tot vijf thema’s te komen. Daarvoor 
mag iedere aanwezige bewoner van 
Oud Oost twee dingen naar voren bren-
gen. In principe zit iedereen met vijf 
personen aan een tafel, dus ontstaat er 
een lijst met tien punten. Als iemand 
zijn punten noemt mag hij niet worden 
onderbroken, discussies zijn voor later. 
Zo wordt voorkomen dat zekere per-
sonen de dienst gaan uitmaken en hun 
stokpaardjes mogen berijden. 
Als de lijst met punten is samenge-
steld gaat er aan de tafels een doos 
met kaartjes open en kan er op elke 
tafel een laken worden uitgerold waar 
beleidsterreinen op staan waar de 
gemeente zich mee bezig houdt. Op de 
kaartjes staan mogelijke projecten of 
aandachtspunten.
Er ontstaat enig rumoer in de zaal en 
er is kritiek. Deelnemers vinden dat 
hun persoonlijke lijstje nu toch te veel 
gestuurd wordt en dat er nu prioritei-
ten van bewoners sneuvelen. Niettemin 
wordt de draad opgepakt.
De systematiek maakt het wel mogelijk 
om steun voor bepaalde thema’s op 
te kunnen tellen. Zo ontstaat aan het 
eind van de eerste dag een lijstje met 
thema’s voor Oud Oost: Groen voor 
de buurt, Klimaat en duurzaamheid, 
Buurtverbindingen/contact met de 
buurt, Armoede en jeugd en Kunst in 
binnen- en buitenruimte. 
Een bewoner verzucht dat het allemaal 
wel lang duurt. Twee bijeenkomsten 
zoveel uren praten om slechts twee 
ton? Zelf vindt ze het belangrijk dat er 

meer aandacht is voor verkeersveilig-
heid en ziet voor de deur levensge-
vaarlijke situaties ontstaan. Het roept 
de onvermijdelijke vraag op: ‘Welk 
onderwerp leent zich wel, welk onder-
werp niet voor deze buurttafels? En 
welke lokale problemen moeten politici 
aanpakken ongeacht of er prioriteit aan 
wordt gegeven door burgers?’

Geld verdelen
Tijdens de tweede bijeenkomst krijgt 
iedereen een stapeltje casinofiches en 
mag er aan de tafels geld over de vijf 
thema’s verdeeld worden. Weer vol-
gens de procedure dat iedereen eerst 
alleen luistert naar een deelnemer en 
dat er vervolgens discussie kan plaats 
vinden. 
De sfeer is heel gemoedelijk en er 
wordt met respect geluisterd naar 
elkaars mening. En tijdens de tweede 
bijeenkomst vliegt de humor over tafel: 

het is niet overdreven om te zeggen dat 
er een echte Amsterdamse sfeer is.

Vervolg
Nu deze bijeenkomsten geweest zijn en 
het geld verdeeld is, zijn de bewoners 
opnieuw aan zet. Via de website van de 
gemeente kunnen mensen een pro-
ject indienen binnen de vastgestelde 
thema’s en kunnen inwoners een pro-
ject ‘liken’. Bij voldoende likes wordt 
een project getoetst op haalbaarheid. 
Vervolgens krijgt iedere inwoner van 
twaalf jaar en ouder een persoonlijke 
code om te stemmen. 
De gemeente doet hiermee een uiterste 
inspanning om het allemaal democra-
tisch legitiem te maken. Het is een mooi 
streven om zo op een andere manier 
politiek en democratie te bedrijven. 
Burgers worden direct bij hun buurt 
betrokken. Op de bijeenkomsten zag 
ik veel bewoners die ik nog nooit 
gezien had en die nu verder betrokken 
worden en elkaar ook leren kennen. 
Natuurlijk loopt niet alles perfect maar 
als je iets nieuws probeert is dit ‘all in 
the game’! #

Meer info op :  

amsterdam.nl/oostbegroot 

Burgers mogen 
gemeenschapsgeld uitgeven 
Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Anthony Stone 

Meer inspraak voor de burger, wie wil dit nu niet? In Amster-

dam Oost doen politici en ambtenaren hun best een nieuwe 

vorm te vinden om aan hun inwoners meer inspraak te geven. 

Ze krijgen zelf zeggenschap over een klein deel van de begro-

ting, ofwel: er is een buurtbudget van 200.000 euro waar  

burgers over gaan. 

Wat is jouw motivatie om jongeren 
in de leeftijd van 6-26 hun stem te 
laten horen? 
‘Voor mij zijn gelijke kansen, aandacht 
voor diversiteit en kinderen en jon-
geren kansen bieden om te zeggen 
wat hen raakt, belangrijke drijfveren. 
Soms mijden leerkrachten thema’s als 
discriminatie en homoseksualiteit uit 
angst voor een waardenbotsing in de 
klas. DKJL biedt scholen handvatten 
om gevoelige onderwerpen bespreek-
baar te maken. Door het denken en 
praten over onderwerpen die kinderen 

raken, ontwikkelen zij hun monde-
linge vaardigheden. De aanpak van 
DKJL stimuleert zowel burgerschap als 
taalontwikkeling. Als kinderen gemo-
tiveerd zijn ergens over te praten en 
te denken, groeien zij: ze durven zich 
uit te spreken en hun zelfvertrouwen 
wordt groter. Ze krijgen zicht op waar 
hun mening vandaan komt. Door goed 
te luisteren, te praten en te redeneren, 
leren ze hun mening waar nodig bij te 
stellen.’

Op jullie website staat dat DKJL 

maatschappelijke thema’s bespreek-
baar maakt; kun je iets zeggen over 
de actuele discussie over messen op 
scholen in Amsterdam waar in het 
Parool en bij minister Grapperhaus 
volop aandacht voor is? 
‘Vast geen toeval dat dit actueel is bin-
nen DKJL. Kinderen signaleren trends. 
Aan de Amsterdamse Debatbattle van 
dit jaar doen 80 klassen mee. In 2019 
vroegen tientallen kinderen aan ons: 
“Kunnen we discussiëren over jeugd-
criminaliteit?” In één van de lessen 
discussiëren leerlingen over de stelling 
Ouders kunnen voorkomen dat hun 
kind dingen doet die verboden zijn. 
Het messenbezit bij kinderen wordt in 
die les besproken. We hebben minister 
Grapperhaus van justitie uitgenodigd 
om een les bij te wonen. En voor 2021 
zijn we met kinderen al over thema’s 
aan het praten. Gezondheid, de invloed 
van media en mentale weerbaarheid 
zijn al genoemd.’

Het is 2030; waar staat DKJL en wat 
zijn jouw dromen? 

‘In 2030 zijn de producten en projecten 
van DKJL breed verspreid over het land 
en zijn er debatbattles in veel grote ste-
den in Nederland. Deze evenementen 
bieden kinderen en jongeren met ver-
schillende achtergronden een unieke 
kans om hun mening te geven. Ook 
geeft het volwassenen inzicht in het 
denken. In 2030 gaan leerkrachten zelf 
meer aan de slag en voeren zij gesprek-
ken over de actualiteit met kinderen en 
jongeren. En ik hoop dat burgerschaps-
vorming een steeds meer centrale plek 
in het onderwijs krijgt. 
Het is nog geen 2030. De afgelopen 
twee jaar werkten we samen met stads-
deel Oost. We hopen dit najaar weer 
het programma Oost Ontmoet te kun-
nen uitvoeren. Leerlingen krijgen mas-
terclasses over stellingen rondom de 
thema’s diversiteit en inclusie. De ont-
moeting tussen verschillende klassen 
staat centraal. Voor VO-scholen werken 
we onder andere aan het thema Love = 
Love?! over lhbti-emancipatie.’ #

Meer informatie over deze effectieve 

vorm van burgerschap voor jonge 

mensen en activiteiten en projecten: 

Stichting Discussiëren kun je leren, At-

lantisplein 1, Amsterdam, 020-7371395. 

info@discussierenkunjeleren.nl

‘Neem kinderen serieus’ 

Tessa van Velzen heeft een achtergrond in Nederlands als twee-

de taal en heeft tien jaar als onderwijsadviseur gewerkt. Zij 

was jarenlang al betrokken als docent en later lid van de Raad 

van Toezicht van Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL). 

Sinds ruim 3 maanden is ze adjunct-directeur. Op een zonnige 

middag in maart bevraag ik haar over haar motivatie, wat ze 

in de praktijk aan actuele thema’s tegenkomt en wat haar toe-

komstdromen over DKJL zijn.

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Tony Perez 



Nummer 213  DWARS DOOR DE BUURTNummer 213 Interview   5#DWARS

Met een zaag half uit zijn rugzak komt 
Nico Moen het café in waar we hebben 
afgesproken. Hij moet zo nog even klus-
sen bij een vriend. Het is een passende 
metafoor voor de man wiens passie en 
werk het is om inspirerende leeromge-
vingen te creëren. Onderwijskathedra-
len noemt hij ze. ‘Dat zijn ontmoetings-
plekken waar alles gebeurt wat bij het 
leven hoort en die altijd open zijn,’ legt 
hij uit, ‘vierentwintig uur per dag: plek-
ken om je te ontwikkelen, te eten, leren, 
dansen, zingen, sporten, noem maar 
op. En een onderwijskathedraal is een 

gebouw waar iedereen trots op is, heel 
belangrijk. We moeten stoppen met het 
bouwen van de klassieke scholen, laten 
we onderwijskathedralen maken in 
plaats van leerfabrieken.’

Leren in de werkelijkheid
Nico Moen begint in 1987 als docent 
tekenen en geschiedenis, daarna is hij 
achttien jaar lang schoolleider in het 
voortgezet onderwijs. In die tijd heeft 
hij de bouw van vijf schoolgebouwen 
begeleid: het Montessori College Oost 
en IJburg 1 en 2. Daar kan hij zijn 
grensverleggende ideeën toepassen.
Zo creëert hij voor het IJburg College 
een omgeving met een leerplein en 
daaromheen open lokalen en grote 
vloeren om bijvoorbeeld een boot op te 
bouwen. Experts van buiten - ‘leren in 
de werkelijkheid’ - kunnen er work-
shops geven. Leerlingen werken niet 
meer met een bel, zitten niet meer in 
een klas, hebben geen methode-boeken 
meer. Ze werken met leergebieden en 
thema’s, projecten die na 6 weken af-
gerond zijn en die gevierd worden. En, 
heel belangrijk, de school is opgedeeld 
in deelscholen, zodat de grootte van de 
populatie aangenaam blijft.

Montessoriaan 
Hij wil eigenlijk liever een ander woord 
gebruiken dan onderwijs. ‘Dat klinkt 
teveel alsof altijd de één de ander iets 
moet leren, terwijl het erom gaat dat je 
met elkáár bezig bent. Ik zie onderwijs 
als ontwikkelen in de breedste zin des 
woords. Het is tegenwoordig lang niet 
altijd duidelijk waarvoor je precies 

wordt opgeleid, het gaat er vooral om 
dat je met beide benen volwassen in 
het leven komt te staan.’ 
Als geschoold Montessoriaan vindt hij 
dat ieder kind de gelegenheid moet 
krijgen zijn eigen route te volgen: vrij-
heid in gebondenheid, zoals het motto 
luidt. ‘Bovendien weten leerlingen vaak 
evenveel of soms zelfs meer dan een 
docent. Zodra je iets vertelt, pakken ze 
hun smartphone erbij om te fact chec-
ken. Dat betekent dat leerkrachten een 
meer coachende rol krijgen.’ Hij vertelt 
hoe zijn vader tot timmerman (zie de 

zaag) werd opgeleid volgens het oude 
gildesysteem. ‘Leerling, gezel, meester, 
allemaal hokjes. Dat kan nu niet meer, 
we denken al te lang in hokjes, daar 
moeten we mee stoppen.  Ik wil daar 
heel ver in gaan, niet alleen muren 
van lokalen letterlijk slechten, maar 
voor mij zouden ook de eindtermen 
en centrale examens afgeschaft mogen 
worden.’ 
Moen werkt nu als zzp’er: www.de-
tekenmeester.nl. Hij wil verleidelijke 

plekken creëren om te leren. ‘Daar 
moet je leerlingen bij betrekken. Heel 
interessant, die willen helikopterplat-
forms of zwembaden.’ Hij lacht. ‘Maar 
als je dan goed met elkaar overlegt, 
wordt duidelijk dat de middelen er 
niet voor zijn. De leerlingen leren daar 
weer van en wij, de bouwers, ook. Wel 
komen er dan bijvoorbeeld een Grand 
Café en een theaterzaal.’

Grootste probleem 
‘Het pijnlijkste vind ik de segregatie, 
de witte en zwarte scholen.’ Het raakt 
hem zichtbaar. Met een ander systeem 
van ‘inloten’ zou dat volgens hem 
voorkomen kunnen worden. Hij haalt 

de High Tech High school aan in het 
Amerikaanse San Diego waar de leer-
lingenpopulatie wordt samengesteld 
uit leerlingen van verschillende wijken. 
‘Met brede scholen kunnen leerlin-
gen ook van elkaar leren,’ zegt hij. ‘Ik 
weet nog dat een vwo-leerling en een 
vmbo-leerling samen bezig waren een 
reis naar Londen voor te bereiden. De 
vwo-leerling wist veel maar hield dat 
binnen in zijn hoofd, terwijl de vmbo-
leerling onmiddellijk de telefoon pakte 
en in slecht Engels een jeugdherberg 
ging regelen. Die twee leerden van 
elkaar.’

Lerarentekort
‘Een school met zo’n nieuw concept 
heeft minder leraren nodig. Met het 
nieuwe leren kun je experts van buiten 

laten komen om projecten te begelei-
den. In IJburg kwamen bijvoorbeeld 
architecten langs of meubelmakers 
of noem maar op. Als gezegd: leraren 
krijgen dan een coachende rol. En leer-
lingen staan op die manier helemaal in 
de wereld.’ 

Revolutie
Het is de hoogste tijd voor een revolutie 
binnen het onderwijs, vindt Moen. ‘We 
leven in een nieuwe tijd. We moeten 
anders leren denken. Dat geldt niet 
alleen voor onze energievoorziening, 
de gezondheidszorg of veiligheid, maar 
ook voor het onderwijs. Let wel, van 
mij hoef je niet al het oude weg te doen, 
hoor. Laat 1000 bloemen naast elkaar 
bloeien. Maar stel niet alles verplicht. 
Laat mensen kiezen. Stop met de 
centrale eindexamens en randvoor-
waarden. Voorkom dat we dingen stuk 

maken bij leerlingen, want dat gebeurt 
maar al te vaak. En vertrouw wat meer 
op de deskundigheid in het onderwijs, 
vraag niet steeds om verantwoording af 
te leggen.’ 
Hoeven leerlingen dan geen diploma te 
halen? Moen: ‘Kijk eens naar BN’ers op 
televisie. Hoeveel hebben hun school 
niet afgemaakt en hebben uit zich zelf 
bereikt wat ze wilden? We proberen al-
tijd maar grip op de zaak te houden, al-
les in hokjes te plaatsen, dat werkt niet 
meer in deze tijd. Niet voor iedereen 
tenminste. Leren haal je uit je omge-
ving. In het oude, huidige systeem zijn 
we werknemers aan het produceren. 
Maar dat bestaat niet meer, we wéten 
niet waar we leerlingen voor opleiden.’

Tekenmeester 
Naast fan van Maria Montessori en 
architect Herman Hertzberger is hij 
ook fan van Cruijff en Ajax en Willeke 
Alberti, kortom een apetrotse Amster-
dammer die zich eerder Amsterdam-
mer noemt dan Nederlander. ‘Ik vind 
het zo’n mooie stad, een stad voor 
iedereen, en als ik dan die segregatie 
zie, vind ik dat we mensen zo tekort 
doen. Die ongelijkheid doet me pijn. Ik 
heb zelf een heerlijke havo-tijd gehad 
van 7 jaar. Ik gun andere mensen ook 
zo’n prettige ontwikkeltijd.’
Vroeger wilde hij architect worden. ‘Ik 
kon alleen niet rekenen, wel tekenen. 
Vandaar dat ik mezelf tekenmeester 
noem, een soort geuzennaam. Met de 
rol die ik nu heb kan ik toch een beetje 
architect zijn.’ 

Droom
‘Met het realiseren van een droom ben 
ik nu bezig. In Almere wordt door de 
Almeerse Scholengroep een ‘kathedraal 
voor het leren’ gebouwd, de Montessori 
Campus, een school voor kinderen van 
0 tot 18 jaar. Een heel brede school.’
Ook weer zonder boeken? ‘Waarschijn-
lijk wel, dat wil zeggen zonder metho-
deboeken. Er zijn natuurlijk wel allerlei 
naslagwerken beschikbaar. We moeten 
echt anders leren denken. Met onze tijd 
meegaan. We hakken nu toch ook niet 
meer in steen?’ #

Er moet iets veranderen in het onderwijs, daar is iedereen het 

over eens. Maar hoe? Voormalig schoolleider van het IJburg Col-

lege en huidig onderwijsadviseur Nico Moen heeft daar een heel 

eigenzinnige visie op. 

Van leerfabrieken naar 
onderwijskathedralen

‘Van mij zouden 
de centrale 
eindexamens 
afgeschaft mogen 
worden’

Deel van ‘kathedraal’ IJburgcollege

Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart (portret) en via Nico Moen

Nico Moen
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Het straatnaambord   
Jaren ergerde ik mij eraan. Er ontbrak gewoon een straatnaam-

bord! Ik had geen idee hoe die straat heette. Het is een straat 

met een mooi geometrisch beplant groenperk tegenover de 

duplexwoningen. 

Ik wees mensen van de tuin erop bij een 
wijkrondleiding op de Open Dag, maar 
noemde toen een verkeerde straatnaam. 
Op de buitenmuur was te zien dat er 
ooit een straatnaambord had gezeten.
Ik werkte namelijk als vrijwilliger in een 
fantastische openbare tuin daar vlakbij. 
De informatieborden om die tuin heen 
klopten echter van geen kanten. Dat 
kaartte ik bij ze aan.
Eindelijk zag ik mijn kans schoon. 
Samen met een topambtenaar van 
de ‘deelgemeente’ die ik al tientallen 
jaren kende kreeg ik de eer eens al die 
borden langs te lopen. Hij noteerde 
alles. Ik had er een helder stuk over 
geschreven. Vlak daarbij was als toegift 
dat ontbrekende straatnaambord. ‘Daar 
moet in ieder geval snel iets aan gedaan 
worden,’ zei hij. Hij noemde het urgent. 
In een paar weken moest het geregeld 
zijn. Inderdaad, de bushalte was vlakbij. 
Mensen liepen soms een half uur te 
zoeken naar die straat. Was ik even blij 
voor die mensen!
Het jaar daarna hadden we het er 
weleens over. Ik kwam hem wegens een 
andere bestuursfunctie vlak naast en in 
het deelraadkantoor geregeld tegen. Het 
was op een verkeerd bureau terecht-
gekomen, daarom duurde het zo lang, 
vertelde hij uiteindelijk. ‘Ja, nu het is in 
de maak.’
Het bleef maar duren.

Ik deed bij toeval nu ook voor de histo-
rische vereniging rondleidingen in die 
wijk, men vond mijn rondleidingvoor-
stel OK. In de kerk daar was ik in mijn 
jeugd heel vaak geweest. De straatna-
men daar kende ik mijn hele leven al,  
ik liep er als kind vanuit mijn geboor-
tehuis wel eens doorheen toen de wijk 
gebouwd werd. 
Elke keer liep ik bij die succesvolle 
rondleidingen door dat groenperk: ‘een 
echte Mien Ruystuin’. Een enkele keer 
vertelde ik over mijn moeilijkheden 
met het straatnaambord. Bij een van die 
wandelingen ontdekte ik, dat er aan het 
andere einde van die straat tegenover 
elkaar twee straatnaamborden waren, 
met dezelfde straatnaam, maar met 
twee verschillende wijknamen. Op het 
ene stond vermeld: Watergraafsmeer, 
op het andere, dat aan een lantaarnpaal 
was bevestigd: Oost. Dat laatste was ken-
nelijk het nieuwe bord, want dat is de 
naam van het stadsdeel na de fusie. Dat 

tweede bord was volkomen zinloos, wel 
kreeg je een inkijk in de geschiedenis 
van de naamontwikkeling der deelra-
den. Maar het probleem was opgelost: 
ze hadden het bord gewoon aan de ver-
keerde kant van de straat geplaatst. Ze 
hoefden het alleen maar te verplaatsen. 
Ik vond het wel een beetje dom van ze.
Ik mailde erover. Kreeg helaas geen 
antwoord.
Maar de ambtenaar ging een paar we-
ken daarna al met pensioen. 
Omdat ik hem al zo lang kende mocht ik 
een toespraak houden bij zijn afscheid. 
Erg eervol. Zelden zoveel complimenten 
gehad. De straatnaam noemde ik even 
in mijn speech – niet meer dan dat. Hij 
was er nog niet echt aan toegekomen 
en hij beloofde mij er in ieder geval nog 
zorg voor te dragen dat het bord op de 
juiste plek kwam. Dat stelde mij gerust.

Een verschrikkelijke tragedie volgde. 
Twee weken later overleed hij plotse-
ling, hij was officieel zelfs nog in dienst. 
De hele wijk was aangeslagen, hij was 
een voorbeeldig ambtenaar geweest. 
Van genieten van het welverdiende pen-
sioen kwam in het geheel niets terecht. 
We zijn er nog kapot van. Op een pla-
quette heeft hij het volste recht. Dit hele 
verhaal valt daarbij volkomen in het 
niet. Toch moet het volledigheidshalve 
vermeld.

Het leven gaat verder. Ik mailde met 
zijn door hem genoemde opvolger in 
deze kwestie toen er nog steeds niks ge-
beurde. Ja ze had gehoord dat het bord 
klaar was, het zou er komen. Maar er is 
al een tweede bord, mailde ik terug, ook 
al had ik dat al gemeld. Daarop kwam 
geen reactie meer.
Na een tijdje was het er nog steeds 
niet. Ik mailde maar weer eens naar 
die nieuwe ambtenaar, maar die was 
inmiddels vertrokken.
Ik stuurde dus een brief naar het stads-
deel. Ik ontving antwoord dat men van 
het probleem wist, er zou binnen een 
bepaalde termijn aan worden gewerkt.
Er veranderde niets. Tenslotte – een 
mens kan van iets kleins radeloos wor-
den – kwam ik terecht bij de wijkbur-
gemeester. Die deed wat hij beloofde. 
Eindelijk mailde een ambtenaar mij die 
ik kende. Ze waren eens gaan kijken. 
Dat nieuwe bord had geen bevestigings-
oortjes – een nieuw woord voor mij. 

Er is geen lantaarnpaal aan het andere 
eind beschikbaar, die oortjes waren dus 
onmisbaar. Er moest een nieuw bord 
besteld worden met die oortjes. Het 
geoormerkte geld was verkeerd besteed. 
Men had het bord kennelijk gewoon 
maar ergens opgehangen omdat er voor 
alles betaald was – en er niemand iets 
over verteld. Wie o wie?

Er was een zomertuinfeest in die straat 
met een partytent. Sommige gasten 
moesten lang zoeken waar die straat 
nou was. Een bewoner vertelde mij hoe-
zeer ze al lang tobden met dit probleem, 
inderdaad het adres was heel moeilijk 
te vinden. Men bedankte mij voor alle 
inspanningen. Kennelijk hadden die de 
moed allang opgegeven.
Het duurde toen nog heel wat maanden. 
In de eindejaartoespraak die ik mocht 
houden van die tuinvereniging waar ik 
voor werkte mocht ik  tot mijn opperste 
vreugde melden, dat de gemeente meer 
geld over had voor onze tuin dan voor 
een noodzakelijk straatnaambord. Ik 
stuurde desondanks toch nog maar eens 
een mail.
Eindelijk, daar zag ik inderdaad het ge-
smeekte straatnaambord. In het nieuwe 
jaar is er kennelijk weer geld beschik-
baar. Ik liep de straat feestelijk door en 
ontmoette bij toeval dezelfde bewoner. 
Die was heel blij. 
Ik ben iedere keer verrast wanneer ik, 
terugkerend van zwaar tuinwerk, dat 
bord zie op de zijmuur van de witte 
duplexwoningen van de wijk Jeruzalem, 
ten dele een rijksmonument van de 
wederopbouw.

Vandaag keek ik eens goed: er staat:

STIELTJESSTRAAT
WATERGRAAFSMEER

Ineens is er een nieuw beleid ten 
aanzien van wijkaanduidingen op 
straatnaamborden. Een mens blijft zich 
verbazen.
Maar die foute informatieborden zullen 
nimmer worden gewijzigd. Ik begin 
nergens meer over. Het budget zal nu 
wel op zijn.
Bijna twee jaar heeft dit alles geduurd. 
Het toeval heeft mij daarbij heel erg ge-
holpen. Terwijl ik altijd van mening was 
dat het plaatsen van straatnaamborden 
opdat mensen niet nodeloos verdwalen 
een kerntaak is voor een gemeente, 
ongeacht politieke signatuur. 

Ik weet nog ergens in de wijk een 
ontbrekend straatnaambord wat voor 
bezoekers uiterst lastig is. Heb erover 
gemaild; daar zal het dit keer bij blijven. 
Het betreft de Pierre Lallementstraat. 
Zoek maar.#

Vrienden van #Dwars
Help ons om Dwars onafhankelijk en niet-
commercieel te blijven maken!
Word Vriend van Dwars met een jaarlijkse 
donatie vanaf € 10,-. Meer is natuurlijk
welkom. U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL63 ASNB 0706 8038 17
t.n.v. van A.J. van Tol, met vermelding 
Vriend van Dwars.

Dat nieuwe bord had 
geen bevestigingsoortjes
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Van zandkorrels naar kwanta

Archimedes schreef meer dan twee 
eeuwen voor onze jaartelling De Zandre-
kenaar. Dat is de vertaalde titel van het 
verbluffende boek Psammites. Hij stelt 
zich daarin als taak om met het aller-
kleinste, een zandkorrel, het allergroot-
ste, het heelal, in een enorm getal weer 
te geven.
‘Hoe komt iemand ertoe zo’n waanzin-
nig idee uit te werken’ is een gedachte 
die hierbij gemakkelijk opkomt. Maar 
enkele heldere inzichten hebben aan dit 
project ten grondslag gelegen. Onein-
digheid maakt immers voor de mens 
geen deel uit van de werkelijkheid. Als 
oneindig klein niet bestaat, moet er iets 
zijn dat ondeelbaar het allerkleinste is. 
Archimedes nam daarvoor de zandkor-
rel. Evenzo moet, als oneindig groot niet 
bestaat, er iets zijn dat het allergrootste 
is, letterlijk het ‘heelal’. Nu rest nog het 
rekenwerk op basis van alle beschikba-
re kennis en dat was duidelijk een kolfje 
naar de hand van Archimedes.

Plancks kwanta
Dichtbij de Kruislaan maakt het Archi-
medesplantsoen een paar hoeken 
terwijl in het verlengde rechtdoor een 
korte straat de naam Max Planckstraat 
draagt. De bebouwing aldaar bestaat uit 
vier etages hoge appartementenblok-
ken die in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw gebouwd zijn.
Het kan bijna niet zo zijn dat deze opzet 
toevallig is. Het lijkt te symboliseren 
dat het allerkleinste van Archimedes, 
de zandkorrel van De Zandrekenaar, 
leidt naar het allerkleinste energiepak-
ketje van de natuurkunde van nu. Dit 
pakketje kreeg de naam kwantum. Door 
de Duitse natuurkundige Max Planck 
(1858-1947) werd dit getal met een onge-
looflijk geringe waarde geïntroduceerd 
in 1900. Als eenheid die het allerkleinste 
weergeeft, kreeg het de naam Constante 
van Planck.
Dit energiepakketje was aanvanke-
lijk een wiskundig hulpmiddel om de 
geleidelijke toename van de energie van 
elektromagnetische straling van infra-
rood tot ultraviolet te beschrijven. In 
1905, echter, publiceerde Albert Einstein 
– in wat nu zijn wonderjaar genoemd 
wordt - vijf baanbrekende artikelen 
over zeer verschillende onderwerpen. 
In een van die artikelen geeft hij een 

verklaring voor het door Heinrich Hertz 
in 1887 ontdekte foto-elektrisch effect. 
Hij bewees daarmee dat Plancks kwanta 
echt bestaan in de vorm van fotonen. 

Golf of deeltje?
Het 17de eeuwse dilemma of licht uit 
deeltjes bestaat (Isaac Newton) of een 
golfverschijnsel is (Christiaan Huygens) 
kreeg daarmee in de decennia rond 
1900 opnieuw betekenis; licht als golf-
verschijnsel (James Clerk Maxwell) en 
licht als deeltje (Albert Einstein).
Max Planck bereikte een hoge leeftijd en 
was als hoogleraar theoretische na-
tuurkunde te Berlijn een beroemdheid. 
Wetenschappelijke onderzoeksinstituten 
op zeer verschillende wetenschapsge-
bieden in Duitsland en ook daarbuiten 
(Nijmegen onder andere) dragen ook 
nu nog de naam Max Planck Instituut. 
Planck werd geboren toen Maxwell in 
Engeland nog zoekende was naar de 
wiskundige beschrijving van zijn en 
Faraday’s experimentele resultaten over 
het verband tussen elektriciteit en mag-
netisme. Hij overleed kort nadat atoom-
bommen het einde van de oorlogshan-
delingen in de Tweede Wereldoorlog 
markeerden. Deze bommen brachten 

- zonder dat Einstein daar direct bij be-
trokken was - diens beroemde formule 
uit 1905 E=mc2 in de praktijk.

Vier dimensies 
De Nobelprijs 1918 werd aan Planck 
toegekend ‘voor zijn verdiensten voor 
de fysica door de ontdekking van 
energiekwanta’. Albert Einstein was de 
winnaar van de Nobelprijs 1921 ‘voor de 
verklaring van het foto-elektrisch effect’ 
(het bestaan van fotonen). Wetenschaps-
historici plaatsen het ontstaan van de 
moderne natuurkunde bij de kwanta 
van Planck dan wel bij Einsteins vijf 
artikelen uit zijn wonderjaar.
In de Watergraafsmeer vinden we geen 
Einsteinweg, maar Amsterdam heeft 
er wel één. Einstein is het icoon van de 
moderne natuurkunde; vele boeken 
zijn over hem en ter verklaring van zijn 
werk geschreven. Dit heeft tot zijn ver-
noeming geleid in een van de drukste 
wegen van de stad, de westelijke poot 
van de A10 rondweg van en naar de 
Coentunnel. Per dag berijden tiendui-
zenden deze weg terwijl slechts een 
enkeling de naam tot zich laat doordrin-
gen.
Einsteins speciale relativiteitstheorie 
met de formule E=mc2, die hij publiceer-
de in 1905, was uiterst revolutionair. Hij 
baseerde deze theorie op het onomstote-
lijk vastgestelde gegeven dat de licht-
snelheid - of feitelijk juister de snelheid 
van alle elektromagnetische straling 
in vacuüm - waar deze ook vandaan 
komt, altijd een vaste waarde heeft van 
bijna 300.000km/seconde. Dit leidde tot 
het lastig te begrijpen concept van een 
vierdimensionale ruimtetijd met een 
aantoonbaar verschillend tijdsverloop 
voor punten die ten opzichte van elkaar 
bewegen.

MRI scans
Deze speciale relativiteitstheorie 
vormde de verbazingwekkende kroon 
op het werk van de 19de eeuwse  experi-
menteerders en wetenschappers die 
opmerkzaam en verrast elektrische en 
magnetische verschijnselen analyseer-
den en probeerden te begrijpen; vele 
straten in de Watergraafsmeer dragen 
hun namen. In eerdere afleveringen van 
deze rubriek kwamen al aan de orde: 
de Nederlanders Zeeman en Lorentz, 
de Engelsen Faraday en Maxwell, de 
Fransen Ampère, Curie en Becquerel, de 
Italianen Galvani, Volta en Marconi, de 
Duitsers Hertz en Röntgen (Nederlandse 
moeder) en de Amerikanen Edison en 
Tesla.

Deze experimenteerders, 
uitvinders en wetenschap-
pers ontdekten de basis-
principes waarop onze 
totaal geëlektrificeerde 
samenleving functioneert. 
Massale elektriciteitsop-
wekking en -distributie 
maken zaken als kunst-
licht, elektromotorische 
aandrijving, magnetrons, 
inductiekookplaten, elek-
trische draadloze tanden-
borstels en scheerappara-
ten, telecommunicatie via 
smartphone en internet-

streaming, radio en TV, GPS-navigatie 
en contactloos betalen, computers en 
medische beeldvorming met röntgen-
stralen, CT- en MRI-scans heel gewoon. 
Het is allemaal gebaseerd op technisch 
doorborduren op inzichten die 100 tot 
200 jaar geleden ontstaan zijn.

Eureka
Max Planck en Heinrich Hertz studeer-
den beiden bij Hermann von Helmholz 
(1821-1894), hoogleraar natuurkunde 
te Berlijn. In de Watergraafsmeer is 
de Helmholzstraat bij het Christiaan 
Huygensplein naar hem vernoemd. Von 
Helmholz was in de tweede helft van de 
19de eeuw in het zojuist door Bismarck 
verenigde Duitse keizerrijk een uiterst 
gerespecteerde,  zeer breed georiën-
teerde wetenschapper met een enorme 
reputatie. Opgeleid tot militair arts had 
hij grote belangstelling voor onderzoek 
naar de werking van de zintuigen, het 
zien en het horen, en hij deed belangrij-
ke uitvindingen voor medische appara-
tuur. 

Op jonge leeftijd werd hij hoogleraar 
geneeskunde, maar zijn belangstelling 
voor de natuurkunde won uiteindelijk, 
en in 1871 werd hij hoogleraar natuur-
kunde te Berlijn. Daar introduceerde 
hij het werk van Faraday en Maxwell 
over elektromagnetisme, waarop zijn 
leerlingen Planck, Hertz en anderen met 
veel succes voortbouwden.
Op de kruising waar het Archimede-
splantsoen een hoek maakt en waar 
rechtdoor de Max Planckstraat loopt, 
komt ook de Rutherfordstraat uit. Deze 
straat is genoemd naar de Nieuw-Zee-
landse natuurkundige Ernest Ruther-
ford (1871-1937), die beschouwd wordt 
als de vader van de kernfysica, de we-
tenschap die onderzoekt welke proces-
sen spelen in de eerder als ondeelbaar 
beschouwde atomen. Rutherford was 
hoogleraar natuurkunde te Montreal, 
Canada en in Manchester en Cambridge, 
Engeland. Hij kreeg de Nobelprijs Schei-
kunde 1908 voor ‘zijn onderzoek naar 
het uiteenvallen van elementen en de 
scheikunde van radioactieve substan-
ties’.
Het ligt voor de hand dat Archimedes 
razend enthousiast geweest zou zijn 
over Plancks kwanta. Maar ook Ruther-
fords ontdekking dat radio-actief verval 
de bron van de warmteontwikkeling in 
de aardkern is, had hem vast Eureka!* 
doen uitroepen. #

*De opwaartse kracht die een lichaam 
in een vloeistof of gas ondervindt is even 
groot als het gewicht van de verplaatste 
vloeistof of gas. Dat ontdekte Archimedes 
op een dag dat hij in het bad ging zitten. 
Hij rende opgewonden en nog zonder 
kleren door de straten van de stad en 
schreeuwde ‘Eureka’, oftewel  
‘Ik heb het gevonden’.
 

Aan de oostzijde van Middenmeer - tegen de spoordijk met  

het rangeerterrein aan - dragen alle straten de naam van  

Archimedes van Syracuse (287-212 v. C.), de grootste uitvinder 

en wis- en natuurkundige van de oudheid. Archimedesweg,  

Archimedeslaan en Archimedesplantsoen vormen daar een 

heel stratennetwerk. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 12

Foto-elektrisch effect
Een blauwe lichtstraal die op een meta-
len plaatje valt, maakt daar elektronen 
vrij. Als die een ander plaatje raken dat 
tegenover het verlichte plaatje geplaatst 
is, gaat er een elektrisch stroompje 
lopen in de draad die beide plaatjes 
verbindt.

De relativiteitstheorie was 

de kroon op het werk van de 

experimenteerders en weten-

schappers van de 19e eeuw.
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Eén keer kwam er een man bij, om te 
vertellen over zijn vak, dat was de ver-
taler van De Ontembare van Guillermo 
Arriaga. ‘We komen ongeveer eens 

per zes weken bij elkaar bij één van de 
leden thuis. Een enkele keer spreken 
we af in een rustig cafe’. Er wordt in 
wisselende samenstelling soms ook 

naar theater of film gegaan 
en men komt op elkaars 
verjaardag. Een vriendin-
nenclub? ‘Nou… het boek is 
onze band; daarnaast delen 
we ook veel met elkaar’, is 
het antwoord.
 
Hoe ontstond de boeken-
club?

Nolda: ‘Toen ik moeder werd, was ik 
bang dat dat ten koste zou gaan van 
mijn sociale leven en ik wilde wat 
doen om dat te voorkomen. En omdat 
ik enorm veel van romans houd ben ik 
toen met een paar vriendinnen deze 
boekenclub begonnen. Zo zag ik op een 
structurele basis een aantal vriendin-
nen tegelijk (efficiënt!) en hadden 
we meteen ook wat leuks te doen. 
In de loop der jaren zijn er heel wat 
vrouwen bijgekomen en weer vertrok-
ken. Sommige zijn gebleven of terug-
gekomen. Nu zijn we een behoorlijk 
stabiele groep. De club telt ongeveer 

negen vrouwen, maar we zijn zelden 
compleet. We kiezen ervoor om al-
lemaal hetzelfde boek te lezen en bijna 
altijd is dat fictie.
 
Waarom zijn jullie lid geworden van 
deze leesclub?
Charlotte: ’Ik kende één van de vrou-
wen, via onze zonen, van het voet-
balveld. Zij vroeg mij of ik iemand 
kende die bij de boekenclub zou willen 
komen. Ik las altijd al veel en toen 
vroeg ik of ik dat kon zijn. Ik vond het 
in het begin wel spannend, want het 
was een hechte club. Het voelde gelijk 
goed en voor mij is de boekenclub ook 
een stok achter de deur om het boek te 
lezen’. Saskia: ‘Nolda was mijn buur-
vrouw. Ik weet nog dat we samen op 
de Valentijnkade liepen en het over Het 
leven van Pi van Yann Martel hadden. 
Soms vraag je je af of ‘t nou zo’n goed 
boek is, maar dan herwaardeer je een 
boek door de verhalen van anderen. 
Door het te bespreken ga je er veel 

‘Het boek is 
onze band’

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Het tiende interview over een boekenclub in Amsterdam-Oost. 

Deze boekenclub is opgericht door Nolda en bestaat al zo’n 23 

jaar. Ook de andere dames, Charlotte, Saskia en Anja, zijn al  

jaren lid van deze club. De boekenclub bestaat uit enkel vrou-

wen en dat willen ze graag zo houden.

Laat me nooit alleen

Het Martyrium  

Go Tell It on the Mountain  

Eline Vere 

De Asielzoeker   

Reis naar het einde van de nacht 

Onderworpen 

Stille sneeuwval 

Ademschommel  

Unterleuten

Amerikaanse pastorale 

Kazuo Ishiguro

Elias Canetti

James Baldwin  

Louis Couperus 

Arnon Grunberg 

L.F. Celine 

Michel Houellebecq

Junichiro Tanizaki 

Herta Muller

Juli Zeh 

Philip Roth

onze leeslijst

90

91

Serie over boekenclub (9)

Huiseend in de vijver 

Een greep uit 

Onalledaags

Vandaag hangt de zomer in de strak-
blauwe lucht, terwijl we nog maar net 
met het voorjaar begonnen zijn. De 
bladeren aan de bomen zitten er dit 
jaar al veel eerder aan, de groeispurt 
is allang begonnen. Een winter hebben 
we niet gehad waardoor de natuur al 
veel verder is dan normaal. Heerlijk in 
de zon struin ik met mijn hond langs 

de vijver van het Oosterpark. Roos 
huppelt vrolijk voor me uit. Dat doet 
ze eigenlijk altijd; voor haar maakt het 
niet uit of het nu regent of stralend 
mooi weer is: ze is het zonnetje in mijn 
leven.
Even verderop komt een kalende 
man op zijn gemak aan fietsen. Hij is 
slonzig gekleed en draagt een onver-
zorgde baard. Vlak voor me stapt hij 
af, opent de houten kist die achter op 
zijn bagagedrager gemonteerd is en 
ineens steekt de nek van een eend er 
bovenuit. Met beide handen tilt hij de 
witte eend uit de kist en loopt ermee 
naar de vijver. Daar laat hij de eend te 
water en die zwemt vrolijk een rondje 
rondom het kleine eiland. Hij besteedt 
geen enkele aandacht aan zijn soort-
genootjes, en ook die laten hem links 
liggen.
Nieuwsgierig geworden naar dit wat 
vreemdsoortig huisdier loop ik op de 
man af.
‘Mag ik u wat vragen?’
‘Ja, zeker.’
‘Komt uw eend wel weer naar u terug?’
De man knikt en vertelt me dat hij 
de eend vanaf jongs af aan heeft. Hij 
vond het baby-eendje in zijn eentje, al 
piepend, maar er was al die tijd geen 
vader of moeder die zich erom bekom-
merde.
‘Je moet ook nooit een baby-eendje bij 
een eend terugzetten, want de kans is 
erg groot dat die het zal verstoten of 
dat-ie het zelfs doodmaakt. Ik heb die 
kleine helemaal verzorgd, dat’s echt 
prachtig om ’m te zien opgroeien.’ Het 
genot is van zijn gezicht af te lezen.
‘Wat fijn dat u ’m gered heeft.’
De man vertelt dat hij op driehoog 
woont, en ja, daar is geen water voor 

zijn eend, dus gaat hij dagelijks met 
zijn eend eropuit.
Even later komt de eend aan wal en 
waggelt op zijn gemak naar ons toe. De 
man aait hem over zijn verendek, pakt 
hem beet en tilt hem weer in zijn kist. 
Terwijl we nog aan het praten zijn, 
kijkt de eend nieuwsgierig om zich 
heen. De andere eenden in de vijver 
dobberen wat rond en besteden verder 
geen aandacht aan de eend in de kist. 

Het zijn twee volkomen afgescheiden 
werelden.
Ik vraag hem of het niet een wat een-
zaam leven is voor zijn eend?
‘Nou nee, hij heb mij toch,’ zegt hij met 
een glimlach. ‘Thuis loopt-ie vrij rond, 
en volgt-ie me altijd. Vooral als ik naar 
de keuken loop, want ja, je weet maar 
nooit hè, het eten komt van daar... En 
als ik het eendje toen niet had gered 
dan was-ie allang dood geweest.’
‘Heeft-ie ook een naam?’
‘Ja zeker, hij heet Donald, van Donald 
Duck hè, niet erg origineel, maar ach, 
wat maakt ’t uit. Maar deze Donald 
verzeilt niet in allerlei gekke situaties, 
zoals Donald Duck. Mijn Donald heeft 
een zeer gezapig leventje,’ voegt hij er 
lachend aan toe.
De man is erg dol op zijn Donald, en 
volgens mij heeft de eend het ook naar 
zijn zin.
Ik neem afscheid van ze, en wens de 
man veel plezier met zijn eend.
Je komt toch altijd weer niet-alledaagse 
tafereeltjes tegen in Oost, en het Oos-
terpark is een huiseend rijker. #

Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante ver-

halen lezen: www.melandlangeveld.com

Tekst: Méland Langeveld  

Illustratie: Judith Lammers 
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Oost-thriller

bijpraten en zo tegen half tien gaan 
we het over het boek hebben. Meestal 
komen we er na het bespreken van 
het gelezen boek aan het eind van de 
avond wel uit wat we een volgende 
keer gaan lezen en het gebeurt heel 
soms dat we naderhand tot de keuze 
van een boek komen. Ook voor het be-
spreken hebben we geen vaste regels. 
Een tijdje werkten we met vragen, één 
iemand bereidde dat dan voor. Nu 
doen we dat niet meer. Als iemand zin 
heeft om van te voren wat research te 
doen naar de auteur bijvoorbeeld, of 
scholierenvragen op te duikelen dan 
juichen we dat toe. Het gesprek loopt 

dieper op in’. Charlotte: ‘Ik vind iets 
soms geweldig mooi en denk dan als 
een ander het niet mooi vindt, hoe kun 
je een boek zo te kort doen?’. Nolda: ‘Ik 
heb altijd veel gelezen en ik heb vaak 
de behoefte om over een boek na te 
praten. Op die manier haal ik nog veel 
meer uit zo’n roman. Regelmatig word 
ik verrast door wat mijn clubgenoten 
uit een verhaal of een personage halen. 
Dat vind ik waardevol. Anja: ‘Toen 
ik Nolda leerde kennen- ook zo’n 23 
jaar geleden- sprak ik nog nauwelijks 

Nederlands. Ik las op haar advies toen 
Opwaaiende zomerjurken van Oek de 
Jong en Dichter op de Zeedijk van Kees 
van Beijnum. Voor mij is de boeken-
club en het bespreken van boeken zo 
fijn, omdat je het over boeken hebt en 
je dan merkt dat iedereen een boek zo 
anders leest’.
 
Hoe komt de keuze voor het te lezen 
boek tot stand en hoe bespreken jul-
lie boeken?
‘Het boek kiezen gaat vanzelf, heel 
organisch. Degenen die een idee heb-
ben stellen dat voor en dan discussië-
ren we daar over. Als je niet aanwezig 
bent heb je doorgaans geen stem in de 
boekkeuze. We beginnen de avond met 

vanzelf en we vinden het fijn dat we 
elkaar geen huiswerk geven’.
 
Wat lezen jullie en welke boeken heb-
ben veel indruk gemaakt?
‘We lezen fictie; oud en nieuw en het 
lijkt of we in de winter meer klassie-
kers lezen. Een enkele keer lezen we 
korte verhalen, maar die zijn niet favo-
riet. Dus geen biografieën, non-fictie en 
poëzie.’ Er is wel een periode geweest 
dat we poëzie voorlazen aan elkaar. 
Die gedichten werden verder niet 
besproken. Nolda herinnert zicht nog 
goed dat Anja eens Zwarte melk (Todes-
fuge) van Paul Celan heeft voorgelezen. 

Indrukwekkend was dat. Ieder bepaalt 
voor zich of ze in de oorspronkelijke 
taal dan wel een vertaling leest. ‘Dan 
kunnen we ook nog eens vertalingen 
vergelijken’.  

Anja: ‘De avond over Coetzee en voor 
mij zijn boek Wereld en wandel van 
Michael K; zo prachtig geschreven en 
ik zie hem (Michael K) nog lopen met 
zijn stervende moeder. We hebben 
die avond ook het gesprek van Wim 
Kayzer met Coetzee bekeken (Van de 
schoonheid en de troost)’. Charlotte: 
‘The Fountainhead en Eline Vere, dat we 
net hebben gelezen: een rijke ervaring 
en ik zou meer boeken uit die tijd wil-
len lezen. Bij mij moet door een boek 
de verbeelding worden opgeroepen. 
Dat was ook bij Het Zoutpad van Rynor 
Winn het geval, hoewel dit boek geen 
hoogstaande literatuur is’. Saskia: ‘Ik 
vond De Beminde van Toni Morrison en 
Go Tell It on the Mountain van James 
Baldwin heel goed. Urgent met een 
geheel eigen stem. Het lijkt alsof bij 
nieuwe jonge schrijvers minder de 
verbeelding wordt opgeroepen’. Nolda: 
‘Het eerste waar ik aan denk is Stad der 
blinden van Josė Saramago over een 
bizarre wereld; het boek gaat echt on-
der je huid zitten. Het liefst zou ik veel 
van de boeken die we hebben gelezen 
willen herlezen!’.
 
Hebben jullie tips voor andere boe-
kenclubs?
‘Lees James Baldwin’s Go Tell It on the 
Mountain en lees vooral waar je zin in 
hebt!’. #

De dames van de leesclub delen veel met elkaar

‘We vinden het fijn 
dat we elkaar geen 
huiswerk geven’

Handenwrijvend haalde het kapitalistje 
D. de stapel bankbiljetten tevoorschijn 
en borg ze op in zijn portefeuille. Voor 
de spiegel zette hij zijn beste hoed 
op. De portefeuille liet hij diep in zijn 
binnenzak van zijn dikke, wollen 
winterjas glijden. De vorige dag had de 
bankbediende vijfduizend gulden voor 
hem uitgeteld. Vannacht lag zijn pas 
verworven kapitaaltje veilig onder zijn 
hoofdkussen. Hij verheugde zich er al 
op om maandag naar de bank te gaan 
en zijn geld, plus de winst terug te laten 
storten. Maar eerst zou hij dit weekend 
zijn vrienden eens goed fêteren.

Het kapitalistje had zich niet laten 
verleiden tot flinke uitspattingen. Beter 
zou hij eens proberen zijn kapitaaltje 
te laten groeien. Dus plaatste hij een 
advertentie in een dagblad, waarin hij 
zocht naar een geschikte handelscom-
pagnon. Al snel ontving hij een schrif-
telijke reactie. Een onbekende tipgever 
schreef dat hij van een boer in de Water-
graafsmeer wist, die diens vijfhonderd 
gouden tientjes zonder winst wilde ver-
kopen. De onbekende kende tevens een 
betrouwbare koopman, die de gouden 
tientjes voor wel dertien gulden per stuk 
over wilde kopen. Het kapitalistje had 
zijn rekenwerk snel gedaan: een zuivere 
winst van maar liefst vijftienhonderd 
gulden!

Het was vlak na Kerst, vrijdag 27 decem-
ber 1918. Vanaf zijn huis wandelde het 
kapitalistje met flinke pas richting het 
Oosterpark. Daarvandaan zou hij met 

de onbekende tipgever naar de boer 
reizen. Lopend door de Sarphatistraat, 
bedacht hij tevreden dat dit wel eens de 
mooiste straat van Amsterdam zou kun-
nen zijn; misschien wel van Europa.
Bij het wachthuisje van de Gooische 
Stoomtram, in de volksmond ook wel de 
Gooische Moordenaar genoemd, stond 
een man dik ingepakt tegen de kou 
te wachten. Zijn sjaal had hij om zijn 
gezicht gewikkeld en zijn pet diep over 
zijn ogen getrokken. Zodra hij het kapi-
talistje zag naderen stapte hij op hem 
af en schudde hem hartelijk de hand. 
‘Wat een vreselijke kou, hè?’ zei de 
onbekende, ‘Afijn, vanaf de Kruislaan is 
het een stukje lopen langs de dijk naar 
de boerderij. De boer verwacht ons. Hij 

zou zijn gouden tientjes al klaar leggen 
voor de transactie.’

Lijn 19 stopte voor het wachthuisje. 
Beide heren kochten een kaartje en 
de stoomtram zette zich puffend in 
beweging. Ze passeerden de remise van 
de stoomtram en het prachtige buiten 
Frankendael. Bij de Kruislaan stapten 
ze uit. De onbekende wees richting de 
Weespertrekvaart. ‘Die kant op, volg mij 
maar. U heeft het geld bij u, toch?’
Zwijgend liepen zij over de dijk. Na een 
paar minuten stopte de onbekende en 
draaide zich om. ‘Weet u zeker dat u het 
hele bedrag bij u heeft? Het zou zonde 
zijn als de transactie niet door ging.’ 
Argwanend bekeek het kapitalistje de 

onbekende en knikte kort. ‘Mooi!’ Ze 
liepen verder. Plots stond de onbekende 
weer stil. Hij wees naar beneden: ‘Zul-
len wij onder aan de dijk gaan lopen?’ 
Het kapitalistje keek naar zijn goede 
schoenen. ‘Maar ik loop liever op het 
pad.’ ‘Laten wij toch maar onder-
aan gaan lopen,’ hield de onbekende 
vol. ‘Waarom?’ vroeg het kapitalistje. 
‘Omdat we weldra ook de sloot over 
moeten.’ Het kapitalistje volgde hem 
naar beneden. Hij voelde zich ongerust 
en vond dat de onbekende zich maar 
verdacht gedroeg.
Beneden aan de dijk kreeg het kapi-
talistje berouw. Hij klom de dijk weer 
op. Hij zag niet hoe de onbekende een 
revolver trok en een schot loste. De 
kogel trof D., het kapitalistje, in zijn 
achterhoofd. Schreeuwend viel hij op 
de grond. Vlugge vingers rukten de 
knopen van zijn jas open en visten zijn 
portefeuille uit zijn binnenzak.

Twee boeren, die in de polder aan het 
werk waren, hoorden het schot en het 
geschreeuw. Zij kwamen aangesneld, ze 
zagen nog net de onbekende in de verte 
verdwijnen. Eén van de boeren trachtte 
nog tevergeefs om hem in te halen. 
Boven aan de dijk lag het voormalig 
kapitalistje. #

 Het kapitalistje

D. raakte niet levensgevaarlijk 

gewond. De politie stelde een 

onderzoek in, maar de dader en 

het geld werden nooit gevonden. In 

deze ‘waargebeurde thriller’ baseer 

ik me zo veel mogelijk op de feiten 

zoals ze des tijds in de kranten 

verschenen. 
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Nederlands Marionetten-
theater
za 28 en zo 29 mrt 14.30: 

Stiekem naar Groenland (4-12 jr)

za 4 en zo 5 apr 14.30: 

Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 

za 11 en ma 13 apr 14.30: 

Pinokkio (4-10 jr)

za 18 en zo 19 apr 14.30: 

Repelsteeltje (4-10 jr)

za 25 en zo 26 apr 14.30: 

De gelaarsde kat (4-12 jr)

di 28 en wo 29 apr 14.30: 

De heks en de sinaasappelprins 

(4-12 jr) 

do 30 apr en vr 1 mei 14.30: 

Rosa en de draak (4-10 jr)

za 2, zo 3 en ma 4 mei 14.30: 

Pinokkio (4-10 jr)

wo 6, do 7 en vr 8 mei 14.30: 

Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)

za 9 en zo 10 mei 14.30: 

Repelsteeltje (4-10 jr)

za 16 en zo 17 mei 14.30: 

Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 

za 23 en zo 24 mei 14.30: 

Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)

za 30 en zo 31 mei 14.30: 

De heks en de sinaasappelprins 

(4-12 jr) 

Meer info: www.nederlandsmario-

nettentheater.nl

Plein Theater
zo 5 apr 15.00: 

Nieuwe Noten Amsterdam #8: Har-

rie Starreveld (shakuhachi) en Huib 

Ramaer (musicoloog)

za 18 apr 20.30: 

Human Encounters #9: Donna Chit-

tick & Alexandra Lemm

zo 19 apr 15.00: 

Vergeten dieren en verloren zaken – 

Duda Paiva Company (6+)

za 25 apr 18.00: 

Spirit of Holy – a spring festival of 

Indian classical music & dance

zo 26 apr 15.00: 

Het Grote Kleurenballet – Theater-

straat / Meboer & Bakker (4+)

vr 1 mei 20.30: 

Non muore mai – Studio Salix

zo 10 mei 15.00: 

Nieuwe Noten Amsterdam #9: 

Bram van Samsbeek, Marijn Korff 

de Gidts en Miranda Lakerveld

zo 24 mei 15.00: 

Stoere broer – Tessa en Olivier (2+)

za 30 mei 15.00: 

Vreemde streken – Oorkaan (6+)

Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
di 7 apr 20.15: 

CZ Comedy Theatre The Love Trian-

gle with Ana Geislerova

za 25 apr 20.15: 

Formidable Aznavour met Daniel 

Rovai and Friends

Zie verder www.badhuistheater.nl

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---

t/m 23 aug 2020: 

What a Genderful World

t/m 1 mrt 2023: 

Sabi Suriname

t/m 10 jan 2021: 

BALI – Behind the scenes

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

---ACTIVITEITEN---

elke za en zo ’s ochtends 10.30, 

10.45, 11.00, 11.15, 11.30 en 11.45, 

en ’s middags 15.15 en 15.30: 

Familietour Sabi Suriname

elke za en zo 13.30: 

Juniortour Sabi Suriname

Meer info: www.tropenmuseum.nl 

Jungle Amsterdam
Wekelijks: 
elke ma 10.00 – 12.00: 

Groen Spreekuur – groencoördina-

tor Charlotte is aanwezig om vragen 

te beantwoorden

elke ma 19.30 – 21.30: 

5Rhythms dansworkshop

Info en aanmelding: jaikwildan-

sen@gmail.com

elke di 09.30 – 11.00: 

Samenkomsten voor de Vrouwen 

van Oost: SFERA

Workshop – dans, veerkracht & 

lichaamsconnectie 

elk wo 15.00 – 17.00: 

Ruil je tegels voor plantjes

Bij buurtmoestuin Oost Indisch 

Groen (hoek Insulindeweg / Kra-

matweg)

elke do 09.30 – 11.00: 

Jungle Vrouwenochtenden

elke vr 10.00 – 12.00: 

Infopunt duurzaamheid

elk za 15.00 – 17.00: 

Ruil je tegels voor plantjes

Bij buurtmoestuin Oost Indisch 

Groen (hoek Insulindeweg / Kra-

matweg)

elke zondag 10.00 - 12.00: 

Ecstatic Dance Amsterdam

Geen drank, geen schoenen en 

geen praatjes!

Verdere agenda: 
28 mrt 20.00 – 01.00: 

Nataraj Party

Lekker dansen op blote voeten…

zo 1 apr 18.00 – 22.00: 

Popbands Muziekschool Amster-

dam

do 2 apr 19.30 – 00.00: 

The Cypher X Open Mic

za 4 apr 10.00 – 13.00: 

Workshop Dancing your Chakra’s

zo 5 apr 18.30 – 21.00: 

Layali Andalous

do 9 apr 20.00 – 22.00: 

Theatertalkshow Dwars door Oost 

in de Jungle

vr 10 apr 20.00 – 02.00: 

Mokum Fusion Mystery

za 11 apr 20.00 – 02.00: 

Mokum Fusion Mystery 

di 14 apr 20.00 – 22.00: 

Info avond Zonne-energie 

wo 22 apr 19.00 – 21.00: 

Workshop Spoken Word

vr 24 apr 21.00 – 02.00: 

Savage Invasion R&B Special

wo 13 mei 20.00 – 23.00: 

Spoken Stories Oost versus Aange-

kaart

do 14 mei 20.00 – 22.00: 

Theatertalkshow Dwars door Oost 

in de Jungle

Zie verder www.jungle.amsterdam 

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 29 mrt, 

5, 13 (2e paasdag), 19 en 26 apr, 

3, 10, 17 en 24 mei: 

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 1, 8, 

15, 22 en 29 apr, 6, 13, 20 en 27 

mei: 

14.00:  Pas op, piraten! (4-8 jr)

Het middagprogramma duurt van 

14.00 tot 16.00 uur!

Meer info: www.kooskneus.nl 

Q-Factory
ma 6 apr 20.00: 

Countdown Café: Certain Animals & 

The Legendary Hangovers

di 7 apr 21.00: 

Niccolo Fabi (singer-songwriter)

wo 8 apr 20.00: 

M.O.P. + Lords of the Underground 

(hiphop)

wo 8 apr 20.00: 

Great Lake Swimmers solo en Picas-

tro solo (folk)

vr 10 apr 20.30: 

Tricklebolt (rock)

wo 15 apr 20.00: 

FAQ Popquiz

za 18 apr 20.00: 

Sandra van Nieuwland (pop)

ma 20 apr 20.00: 

Countdown Café: Blanko, Ben Reel 

& Hans Vandenburg

di 21 apr 20.00: 

Buttering Trio + Masok (jazz/elek-

tronisch)

wo 22 apr 20.30: 

Pubquiz

zo 26 apr 20.30: 

The Hatters(folk/wereldmuziek)

do 30 apr 19.30: 

Melkweg at Q-Factory – The Flatli-

ners (punkrock)

vr 1 mei 20.30: 

Mother’s Finest – 50th Anniversary 

Tour (funk/rock)

za 2 mei 20..30: 

2000 Motels – Frank Zappa Tribute

wo 6 mei 20.00: 

IZI (hiphop)

do 7 mei 20.30: 

Dizzy Mizz Lizzy (alternatieve rock)

vr 8 mei 20.30: 

Snak The Ripper (hiphop)

za 9 mei 20.30: 

Space Of Variations (metal)

za 9 mei 21.00: 

40UP – Let’s Dance Again (club)

zo 10 mei 20.30: 

Gutter Demons (psychobilly)

wo 13 mei 20.00: 

FAQ Popquiz 

do 14 mei 20.00: 

Levante (indiepop)

do 14 mei 20.30: 

Melkweg at Q-Factory: Vetusta 

Morla (pop-rock)

vr 15 mei 19.30: 

Melkweg at Q-Factory: Russian Vil-

lage Boys (elektronisch)

zo 17 mei 20.30: 

Kosheen (drum & bass)

zo 17 mei 20.30: 

Meadows (singer-songwriter)

ma 18 mei 20.00: 

Countdown Café: Jeroen Kant en 

Black Hammer Voodoo

di 19 mei 20.30: 

KMFDM (industrial metal)

wo 20 mei 20.30: 

Pubquiz

vr 22 mei 20.00: 

Pestilence (death metal)

zo 24 mei 20.00: 

Hayseed Dixie (rockgrass)

ma 25 mei 20.00: 

Countdown Café: The Pilgrims en 

Matthews Southern Comfort

Meer info: www.q-factory-amster-

dam.nl

De Nieuwe KHL
zo 5 apr 16.00: 

Lucette van den Berg

wo 8 apr 20.30: 

Mooie Noten (Voorronde III)

zo 19 apr 16.00: 

De Benonies

wo 22 apr 20.30: 

Pittige Mosterd, met als hoofdgast: 

Carla Hardy

zo 17 mei 16.00: 

Lenny Kuhr

Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
9 t/m 12 apr: 

Simone & Ruth – Sterrenstof 

(musical)

9 9  9 t/m 12 apr: 

Jan&Dais – Hetzelfde hout (toneel)

9 t/m 26 apr: 

Job – Stolp (muziektheater)

10, 11, 17, 18, 24 en 25 apr: 

Tom – Op de tast (cabaret)

16 t/m 26 apr: 

Ewout & Babbe – Liever verliefd dan 

wijs (musical)

16 t/m 26 apr: 

Puck & Guus – Het Gaat (toneel)

30 apr t/m 17 mei: 

Alexandra & Ridder – Elk klein 

stapje is er één (muziektheater)

30 apr t/m 17 mei: 

Luuk – Luuk-a-like (muzikaal caba-

ret / story teller)

30 apr t/m 10 mei: 

Vlamousse – Saampies (cabaret)

14 t/m 17 mei: 

Yildiz – Onverwacht (singer-song-

writer)

Meer info: www.tapastheater.nl

Grand Café Genieten
Elke tweede zondag van de 

maand 14.30: 

Café Chantant

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, 

ook om te ach-

terhalen of 

het wel of niet 

doorgaat.  

www.oost-online.nl

Vergeten dieren, verloren zaken             Foto: Cees de Vries

Pas op piraten!

Mokum Fusion Mystery

Ariadne en Pegasus

IZI
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Palmpasen in 1948 : Wie zou dit jongetje zijn? 
Hij had vast de mooiste Palmpasenstok!

Palmpasen 
Tekst: Anneke Koehof  

Fotografie: beeldbank Amsterdam 

Laatste editie Namen en Nummers

Als ik vroeger op Palmzondag naar 
mijn oma ging, ze woonde op de Kas-
tanjeweg vlakbij de Bonifatiuskerk, 
kwam ik een optocht tegen van kinde-
ren, allemaal op hun paasbest gekleed 
en ze droegen een palmpaasstok, in de 
vorm van een kruis.
De ene stok was nog mooier dan de 
andere. Ze waren omwonden met 
crêpe-papier in alle kleuren. Ook werd 
er ‘levend’ groen gebruikt, er hingen 
mandarijnen en eieren aan en bovenop 
elke stok prijkte een broodhaantje.
Omdat ik niet katholiek was opgevoed 
begreep ik niets van de betekenis van 
het kruis, het brood, het kraaien van de 
haan, de palmtakken en de eieren. Wel 
wist ik dat de stokken na de kerkdienst 
naar zieken en bejaarden werden 
gebracht, in dit geval denk ik naar het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aan het 
Oosterpark.
O, wat was ik jaloers op die kinderen. 
Ik wilde ook zo’n mooie stok maken, 
maar ik zou er niet over prakkiseren 
om hem weg te geven. Ik wilde maar 
één ding en dat was mijn tanden zetten 
in zo’n haantje. Wat zou dat lekker 
smaken. Ik proefde het verse brood bij 

wijze van spreken al op mijn tong.
Nu weet ik dat Palmzondag het eind 
van de vastentijd inluidt, nou, dat zou 
voor mij dan mooi zijn uitgekomen, 
want ik was een altijd hongerig kind.
Mijn vriend vertelde mij dat hij er ook 
een had gekregen toen hij als jongetje 
van acht jaar in het ziekenhuis lag. Zijn 
amandelen waren verwijderd, dus hij 
kon al het lekkers niet eten, er alleen 
maar naar kijken.
Gisteren lagen ze uitgestald bij de bak-
ker, ik kocht er een paar en zette er 
meteen mijn tanden in. Dat viel even 
tegen, ik vond het een droog en sma-
keloos broodje, weer een kinderillusie 
minder… #

Dit verhaal uit 2014 is terug te vinden op 
https://geheugenvanoost.amsterdam.
Anneke Koehof werd in 1943 geboren 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 Facebookpagina van Het 
Geheugen van Oost.

Beeldend kunstenares en initiatiefne-
mer van het project Namen en Num-
mers Ida van der Lee, woonde van 
1985 tot 2011 in de Vrolikstraat. Uit 
haar huis zijn in de Tweede Wereld-
oorlog in 1941 Eliazer Bas en Naatje 

Bas Peperwortel weggevoerd, ze zijn 
beiden in Auschwitz omgekomen. Ida: 
‘Uit die straat alleen al zijn 1200 Joden 
gedeporteerd. Ik vond het schokkend 
dat ik en anderen dat niet wisten. Daar 
wilde ik verandering in brengen’.

Ritueel
Op 4 mei helpen ruim zeventig vrijwil-
ligers en buurtbewoners mee om de 
ongeveer duizend bezoekers te ontvan-
gen en te begeleiden in het ritueel. Als 
je als bezoeker de ruimte binnenstapt 
krijg je uitleg over de procedure. Bij 
het Tijdkantoor krijg je rituele tijd 
uitgereikt. Uit een monumentaal opge-
stelde archiefkast kies je de naam van 
een persoon die je ‘terug naar huis’ 
wilt brengen. Aan werktafels versier je 
een bordje en schrijft daarop de naam. 
Het plankje met de naam leg je in de 
grote plattegrond op de plek van het 
oorspronkelijke woonhuis. Je krijgt 
vervolgens een kop thee aangeboden 
en je kunt jouw ervaringen en gedach-
ten delen met anderen.
Ida: ‘Bij het maken en neerleggen van 
de bordjes komt steeds een nieuw 
verhaal naar boven. Zo vertelde één 
van de deelnemers dat 126 familiele-
den zijn omgebracht. Een klein neefje, 
Davidje, want zo noemen ze hem altijd, 
is toen hij twee jaar en acht maanden 
was in Vught overleden. Zijn moeder 
en vader woonden op de Tugelaweg.’

Journalist en tv-presentator Han-
neke Groenteman bezocht Namen en 
Nummers in 2019, zij beschreef haar 
ervaring als volgt: ‘Ik heb door de 
jaren heen talloze verhalen over de 
holocaust gehoord en verteld. Maar 
het schrijven van de naam van Rachel 
Vleeschdrager Agsteribbe uit de Vro-
likstraat 255 en het mooie ritueel er 
omheen waren onvergetelijk.’

Allemaal thuisgebracht
Het Stratenmonument groeit elk jaar. 
Het is een tijdelijk monument dat ’s 
avonds het middelpunt is voor de 
herdenking met zang. In de maand 
april zijn er verschillende presentaties, 
schoolprogramma’s, workshops, trai-
ningen, klusdagen en zangrepetities 
voor vrijwilligers.

In 2020 wordt na acht edities Namen 
en Nummers afgerond omdat dan alle 
2800 slachtoffers herdacht zijn. Als het 
Stratenmonument met alle naambord-
jes compleet is, wordt er in de nacht 
van 4 op 5 mei een wake gehouden om 
in stilte samen te komen en nog een 
keer tot de deelnemers te laten door 
dringen welk verlies er geleden is.

Voor deze laatste editie van Namen en 
Nummers komen onder meer Onno 
Hoes van het Nationaal comité 4 en 5 
mei, activist Yerry Affriyie, Barbara 
Barend en de voorzitter van het insti-
tuut van het slavernijverleden Ninsee, 
Linda Nooitmeer, op 4 mei deelnemen 
aan het herdenkingsritueel en een 
naambordje maken. #

Op 4 mei is het Kastanjeplein een bijzonder ingerichte herden-

kingsplek waar iedereen een joods slachtoffer stap voor stap 

symbolisch thuis kan brengen. Namen en Nummers herdenkt 

sinds 2012 op rituele wijze de 2800 weggevoerde joden uit een 

deel van de Oosterparkbuurt.

Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Ida van der Lee / Bert Runhaar

Programma
Woensdag 8 april 
19:30 - 22:00 uur: bijeenkomst 
in het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen:  Namen en Num-
mers, wat heeft het gebracht?
Maandag 4 mei
11:00 - 18:00 uur: naambordjes 
maken en herdenkingsritueel
19:30 - 20:30 uur: herdenking 
met zang en bloemen
22:00 - 8:00 uur: nachtwake
Dinsdag 5 mei
8:00 - 10:00 uur: vrijheidsont-
bijt voor en door de buurt met 
optreden van het koor Rook, 
daarna fotografie van het Stra-
tenmonument en vervolgens 
worden de naambordjes naar 
de zolder van bewaarschool 
Sint Barbara gebracht.

Voor de nachtwake zoekt Na-
men en Nummers vrijwilligers. 
Wil je meedoen? Kijk op http://
namenennummers.eu 
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Wibauthuis
Sinds 2015 is het nieuwe Wibauthuis in gebruik, voor onderwijs van de Hogeschool van Amsterdam. Het oude werd in de jaren 

’60 speciaal gebouwd ten behoeve van gemeentelijke ambtenaren rond Wonen en Publieke Werken. De sloop in 2007 was  

omstreden. De eenvoud en efficiëntie van het gebouw werden alom geprezen, anderen vonden het juist lelijk en deprimerend.  
De nieuwe versie maakt vooralsnog minder los.

Muiderkerk
Tegenover het Oosterpark aan de Linnaeusstraat staat de Muiderkerk. De toren bleef 

gespaard bij een brand in 1989, de rest van het gebouw ging verloren. De nieuw-

bouw heeft de kerk een totaal ander aanzien gegeven. Behalve voor diensten wordt 
de kerk veel gebruikt voor maatschappelijke doeleinden.

Sint-Bonifatiuskerk – Kastanjehof
Een eeuw lang stond er een rooms-katholieke kerk aan het Kastanjeplein, in 1984 is 

ie gesloopt. Op de plek verrees een verzorgingstehuis, Kastanjehof is nu nog altijd 
een relatief klein woonzorgcentrum.

kruising Spaklerweg – Korte Oudekerkerdijk / H.J.E. Wenckebachweg
‘Zal dit kruispunt ooit af zijn’ is de vraag die opkomt bij het zien van beide foto’s. Langs de Amstel zijn alle bouwwerken 
gesloopt en is er nu zicht op de Amstel,  een haventje en restaurant George Marina. Links het dichtst bij de stad gelegen stukje 
Amstelkwartier, een stukje waar al jaren zo af en toe een nieuw gebouw verrijst. Afslaan richting Ouderkerk – voor een tochtje 
langs de Amstel - en afslaan naar de nieuwbouw aan de andere kant van het spoor – via de tunnel - mogen nu alleen fietsers 
en voetgangers.
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Fotografie (vroeger): 
Stadsarchief Amsterdam

Fotografie (nu): Anthony Stone en Henk Pouw

Tekst: Arie van Tol

Burgerziekenhuis – Manor Hotel
Tot 1991 was er aan de Linnaeusstraat het Burgerziekenhuis. Het Flevoziekenhuis in Almere is in zekere zin de voortzetting van 

het ziekenhuis, dat in Amsterdam met name door AMC en VU overbodig werd – personeel verhuisde mee naar de polder -. 

Ambtenaren en politici van stadsdeel Oost betrokken met ingang van 1994 het gebouw, niet voor lang. Ruim 10 jaar later werd 

verhuisd naar het huidige stadsdeelhuis in Oostpoort. In 2010 opende Hotel Manor de deuren: geen bedden voor zieken, maar 

bedden voor toeristen.

Don Bosco school – Q-Factory
De Rooms Katholieke technische Don Bosco school – in 1934 opgericht als wat toen heette ambachtsschool - werd eind 2004  

gesloopt. Plannenmakers hebben getwijfeld de school te behouden, flink te renoveren en te herbestemmen als muziek- 
onderkomen. Dat is niet gebeurd: op de plek van de school verrees een blok nieuwbouw. Muziekcentrum MuzyQ ging na vijf  

jaar failliet, het was een financieel en politiek debacle voor stadsdeel Oost. Door de helft van het gebouw te bestemmen als  
hotel is opvolger Q-Factory wel een succes.

Dierenasyl – Poesiat & Kater
Brouwerij Poesiat & Kater brouwt sinds 2017 van Vollenhoven bieren in het zeer grondig gerestaureerde voormalige  

dierenasyl. Meer dan honderd jaar had het dierenasyl haar plekje in het Polderweggebied, tot in 2007 verhuisd werd  

naar Osdorp. In de tussenliggende jaren is het gebouw een tijd lang gekraakt geweest.  

Onder de naam ‘Op de Valreep’ zorgden krakers voor een alternatief sociaal-cultureel centrum.
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Tekst: Peter Hoogendijk | Fotografie: Martijn Steiner Lovisa

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Voordelige panelen 

Zwarte kraaien 

Als je nog geen panelen hebt, maar er 
wel over nadenkt, dan is het nu een 
goed moment om in te stappen. De ge-
meente heeft namelijk een project opge-
zet om met een collectieve inkoopactie 
en goede begeleiding nog voor de zomer 
panelen op je dak te regelen. Het is het 
Jaar van de Zon en wethouder Marieke 
van Doorninck heeft zonnige ambities. 
Momenteel loopt de Zonnepanelenactie 
Amsterdam Oost.

Laaghangend fruit
Deze actie geldt in eerste instantie voor 
huiseigenaren zonder VvE. Dat komt 
omdat VvE’s in de praktijk moeilijk tot 
besluiten komen, ook als het gaat om 
zonnepanelen. Als een aantal leden het 
niet ziet zitten, geen investering wil of 
kan doen, geen goedkope lening wil 
afsluiten, of een andere niet-steekhou-
dende reden kan bedenken, dan gaat 
het feest meteen niet door. Huiseigena-
ren zonder VvE (mensen met een eigen 
dak) hoeven niet met zo’n vereniging te 
vergaderen. Die kunnen zelf een besluit 
nemen of ze panelen willen of niet. Deze 
bewoners worden aangeduid met de 
term ‘laaghangend fruit’. Dan weet je 
dat.

Is er eigenlijk een reden om geen zonnepanelen op je dak te 

leggen? Zeg maar een echt goede, steekhoudende reden om het 

niet te doen? Nee. Er zijn alleen maar redenen om het wel te 

doen. Zo, dat is opgelost. Nu volgt een aanbeveling. 

De zwarte kraai lijkt in vorm en kleur op de raaf, maar is wat 

kleiner. Raven komen in Amsterdam niet voor, kraaien des te 

meer. Schijnt de zon op zijn zwarte verenpak, dan zie je een 

blauwe gloed. De kraai geldt als roofzuchtig, azend op lijken en 

ook als onheilsbode. 

Overigens, als jouw VvE aantoonbaar 
een besluit genomen heeft om zon-
nepanelen aan te schaffen, dan kun je 
gewoon meedoen met deze collectieve 
inkoopactie. Het gaat erom dat de instal-
lateur niet kan wachten op Poolse land-
dagen rondom de VvE-besluitvorming.

‘Tech savvy’
De gemeente heeft voor deze actie 
samenwerking gezocht met het Regio-
naal Energieloket (REL), een club die 
expertise en verbinding combineert. Zij 
nemen de gemeente werk uit handen, 
ze zijn ‘tech savvy’ en ze hebben een 
goede reputatie die ze natuurlijk willen 
behouden. Het REL is een handige inter-
mediair tussen overheid, bedrijfsleven 
en bewoners.
Het REL doet het voorwerk, zoals de 
selectie van installateurs uit de buurt, 
de selectie van goede zonnepanelen, 
de communicatie met de bewoners en 
de organisatie van een bijeenkomst. 
Alles in overleg met de gemeente en 
met buurtorganisaties, zoals Natuur-
lijk IJburg en Watergraafsmeer Samen 
Duurzaam. Op donderdag 2 april is de 
laatste bewonersavond in Café Franken-
dael, deze is vrij toegankelijk.

Offerte ter plaatse
Even de voordelen van de actie op een 
rij: er is een zonnepaneleninstallatiebe-
drijf geselecteerd dat kwaliteit en garan-

ties levert door een partij uit onverdach-
te hoek. Door de collectieve inkoop zijn 
er kortingen bedongen. Als de bewoners 
dat willen, kunnen ze een afspraak 
maken voor een individuele offerte. 
De installateur komt langs, bekijkt en 
berekent de situatie en kan meestal ter 
plaatse een offerte uitbrengen. Dan nog 
kunnen de bewoners van het aanbod 
afzien. Als ze wel akkoord gaan, worden 
de panelen nog deze zomer gelegd. Er 
kan zelfs een voordelige lening worden 
afgesloten bij de gemeente, waardoor 
de investering niet in een keer op tafel 
hoeft.
De offerte hangt van verschillende 
zaken af. Hoeveel panelen kunnen er 
gelegd worden; hoeveel panelen zijn 
gunstig en gewenst; is het dak schuin of 
plat. Dat soort. Op de bewonersavond 
kunnen alle vragen gesteld worden, 
maar ook nu is via de website van het 
REL alle informatie beschikbaar.

Als je wel in een ‘moeilijke’ VvE zit, of 
je bent huurder, wat dan? Je kunt in 
elk geval overstappen op een groene 
energieleverancier zoals Greenchoice 
(zie www.wisenederland.nl) of meedoen 
met een energiecoöperatie (zie bv. www.
ecostroom.nu of www.zuiderlicht.nu).  
VvE’s kunnen een bemiddelaar inscha-
kelen (zie bv www.vvebelang.nl of 
www.vvezonnecoach.nl).  
Verder kan iedereen zijn licht opsteken 
bij bv. www.regionaalenergieloket.nl/
amsterdam, www.milieucentraal.nl en 
www.02025.nl.

Ons VvE-tje van twee leden heeft sinds 
augustus panelen. Ik vind dat geweldig! 
Goed voor eigen, decentrale energieop-
wekking, goed voor schone en goedkope 
energie. Meer weten? Stuur me een 
e-mail: peter@pbhoogendijk.nl #

‘Vincent van Gogh schilderde in 1890 
een korenveld met zwarte kraaien, kort 
voordat hij zich met een pistool van het 
leven beroofde. De boven het gele graan 
vliegende kraaien, menen kunstken-
ners, kondigen de zelfgekozen dood 
van de schilder aan. Als we dood zijn, 
dragen zwarte kraaien onze lijkkist naar 
het graf. Ook in gezegdes komt de kraai 
er bekaaid van af: ‘de ene kraai pikt de 
andere de ogen niet uit’, oftewel: het 
is dief en diefjesmaat. Zelfs het werk-
woord kraaien is weinig vleiend en staat 

voor schreeuwen en gillen, wat weer 
niet voor baby’s geldt, want die kraaien 
van plezier.

Intelligent
De man met zijn fiets, die vaak op de 
Radioweg te vinden is, denkt er heel 
anders over. Zo nu en dan stopt hij en 
strooit voer voor de kraaien. Ze herken-
nen hem, begroeten hem met gekras, 
volgen hem als hij verder fietst en dur-
ven vlakbij hem te komen. Kraaien zijn 
intelligenter dan honden en varkens. 
Ze gebruiken gereedschappen om aan 
voer te komen, ontdekten biologen. In 
een liggende fles waren brokjes voer ge-
stopt. Naast die fles lagen stukjes draad. 
Dat draad bogen de vogels om tot een 
haakje, waarmee ze het eten uit de fles 
wisten te halen. Ook werken kraaien 
doeltreffend samen. Een kraaienmoeder 
met haar jong ziet een vos die juist een 
muis heeft gevangen. Moeder kraai laat 
een vleugel hangen, hipt voor de vos uit 
als een makkelijke prooi die niet kan 
vliegen. De vos laat de muis uit zijn bek 
vallen en gaat achter de moeder aan en 
dàn is de muis voor de jonge kraai die 
ermee wegvliegt. Een gevangen rivier-
kreeft, die in onze grachten veelvuldig 
voorkomt, laten ze van grote hoogte 

vallen, zodat de schaal breekt en ze het 
vlees kunnen nuttigen.

Meedogenloos vervolgd
Mannetje en wijfje zijn nu bezig, samen 
hoog in een boom het nest te bouwen. 
Het is een omvangrijk, komvormig 
bouwsel van met aarde bijeengehouden 
takken, bekleed met een dikke laag wol, 
haar en gedroogde plantenresten. De ei-
eren worden eind maart tot juni gelegd, 
het vrouwtje broedt ze in ongeveer 19 
dagen uit en brengt de jongen vrijwel 
alleen groot. Roofvogels als ransuil, 
boomvalk en torenvalk, gebruiken graag 
hun verlaten nesten, omdat ze zelf geen 
nest bouwen.

Zwarte kraaien zijn sociaal en leven bui-
ten het broedseizoen graag in groepen, 
maar er zijn er, net als bij mensen, die 
liever alleen door het leven gaan.

De zwarte kraai is door zijn roofzuch-
tige aard en scherp krassend geluid 
weinig geliefd bij mensen. Hij haalt, 
net als reigers vuilnisbakken leeg, op 
zoek naar voedsel. Boeren en jacht-
opzieners hebben hem meedogenloos 
vervolgd vanwege de schade die hij aan 
landbouwgewassen, klein wild en de 
vogelstand toebracht. Maar die vervol-
ging heeft weinig invloed gehad op de 
kraaienstand. Gelukkig maar… #

Zonnepanelen op de Geert Grote school in Zuid
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Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Geen aanrecht maar kiesrecht

Op de betonnen vierkante blokken 
(80x80, en 40 cm hoog) staan uitspraken 
en citaten van bekende mensen uit Oost, 
zoals Nescio, Gerard Reve, Renate Dor-
restein, Wally Tax en Mathilde Wibaut. 
Maar ook van groepen of locaties die in 
de twintigste eeuw een belangrijke rol 
speelden in Oost.
De tekst ‘U bevindt zich hier’, staat op 
het vierde betonblok. Dit is het blok dat 
symbool staat voor het hele kunstwerk. 
Sandberg: ‘Ik wil mensen aanmoedigen 
om zich bewust te worden van waar ze 
zijn. Hier in de Oostergasfabriek was 
het meldpunt voor Joden tijdens de 
laatste razzia in 1943. Dit zinnetje nodigt 
mensen uit om na te denken over de 
geschiedenis van deze plek, zonder dat 
het beschrijft wat er is gebeurd. Daar-
naast is het omvattend voor het hele 
kunstwerk, omdat alle uitspraken van 
de mensen uit Oost komen en dus hier 
ooit rondliepen.’

‘Erfenis van de twintigste eeuw’
Bij de tekstblokken staat geen achter-
grondinformatie vermeld, dit heeft de 

kunstenaar bewust gedaan. De teksten 
nodigen uit om zelf na te denken over 
de ‘Erfenis van de Twintigste Eeuw’. Op 
de website: www.u-bevindt-zich-hier.nl 
is die informatie wel te vinden.
Op een van de blokken staat ‘Geen 
aanrecht maar kiesrecht’. Deze is gewijd 
aan de politica en feministe Mathilde 
Wibaut. Mirte Wibaut over deze ode 
aan haar betovergrootmoeder: ‘Ik vind 
het een mooi en krachtig statement, al 
helemaal omdat we dit jaar honderd 
jaar vrouwenkiesrecht vieren. Maar het 
is jammer dat er maar zo weinig vrou-
wen in dit kunstwerk voorkomen, maar 
7 van de 22. Sinds er een beeld van mijn 
betovergrootvader Floor Wibaut werd 
geplaatst, heb ik er al voor gepleit om 
ook iets te doen voor Mathilde Wibaut. 
Wat dat betreft is dit een mooi begin, 
maar het is pas rond als hier evenveel 
zuilen voor mannen als voor vrouwen 
liggen.’

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’
Stadsdeel Oost heeft hier ook over nage-
dacht. Een paar jaar geleden is besloten 

dat er meer vrouwen bij moesten en 
toen zijn er twee toegevoegd. Stadsdeel-
bestuurder Ivar Manuel: ‘Er is budget 
om er de komende jaren meer stenen bij 
te leggen. 
De buurt mag zelf mensen aandragen 
wie ze er graag bij zouden zien, het 
mogen vanaf nu wel alleen nog maar 
vrouwen zijn.’ Er is echter één bekende 
man uit Oost die er nog bij mag, de zuil 

Tekst en fotografie: De Rode Loper op School 

staat al klaar. Daarop staat ‘Elk nadeel 
heb zijn voordeel’.

Op de website u-bevindt-zich-hier.nl 
zijn zoals gezegd de 22 teksten terug te 
vinden. Martijn Sandberg heeft ook een 
eigen website: msandberg.nl. #

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

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘U bevindt zich hier’ 

van beeldend kunstenaar Martijn Sandberg. Het kunstwerk 

bestaat uit 22 betonnen blokken, die in december 2019 langs de 

Oranje Vrijstaatkade zijn geplaatst, en wel vanaf het Stadsdeel-

kantoor tot aan de Polderweg. 

Niet veel mensen weten het. Maar ten 
tijde van de Tachtigjarige Oorlog vond 
er een heuse zeeslag plaats in Amster-
dam Oost: De Slag om het Watergraafs-
meer. In 1573 was de Watergraafsmeer 
nog een binnenmeer en vochten de 
Watergeuzen, Spanjaarden en Amster-
dammers er om de heerschappij. Waar 
nu Park Frankendael ligt, woedde ooit 
een felle zeeslag. De Geuzen vochten er 
tegen de Spanjaarden, die Haarlem had-
den omsingeld.  

‘Geen aanrecht maar kiesrecht.’ Ode aan Mathilde Wibaut

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper 
op School, wilgenkunstenaar Jan van 
Schaik, basisscholen Watergraafmeerse 
Schoolvereniging en Lidwinaschool, 
Vereniging Vrienden van Frankendael, 
Stadsdeel Oost en Waternet. Naar idee 
van Caroline Wendte (destination art).

Kunst dichtbij
Sinds 2000 organiseert De Rode Loper 
op School een grote verscheidenheid 
aan cultuureducatieve programma’s 
voor de basisscholen in Amsterdam 
Oost. Dat doen we door kunst dicht bij 
het kind te brengen én door de omge-
ving en de kunstinstellingen uit het 
stadsdeel erbij te betrekken. 
Afgelopen jaar werd samengewerkt met 

De Slag om het Watergraafsmeer  

De boten zijn weer terug! Boten van wilgenhout, in park Fran-

kendael. Een schoolvoorbeeld van omgevingsgerichte cultuur-

educatie én bijzonder leuke speelobjecten in het park!  

De Geuzen wilden de bevoorradingsrou-
te over de Diemerdijk bezetten, zodat 
de Spaanse soldaten niet bevoorraad 
konden worden. Van deze ‘zee’ is nu 
niets meer te zien.
De Rode Loper op School gebruikt deze 
gebeurtenis in het kunstproject De Slag 
om het Watergraafsmeer; cultureel 
erfgoed in de eigen omgeving komt zo 
heel dichtbij.

Bootjes van wilgenhout
Deze geschiedenis is verbeeld door 
leerlingen van de WSV en de Lidwina-
school. De kinderen maakten kennis 
met wilgenkunstenaar Jan van Schaik. 
In de klas vlochten zij modelbootjes van 
wilgentwijgen. Een aantal kinderen heb-
ben daarna met hem grote wilgenhou-
ten slagschepen gemaakt in het park. 
Deze zijn er nu te bewonderen en er kan 
mee gespeeld worden.

Voor iedereen
Bij dit project komen historie (cultureel 
erfgoed), ambacht (vlechten), kunst en 
natuuronderwijs heel mooi samen. Het 
leren wordt levensecht. De kinderen 
horen welke geschiedenis zich in de 
eigen buurt heeft afgespeeld. Ze kunnen 
naar de Ringdijk lopen om het gebied 
dat vroeger onder water stond met 
andere ogen te bekijken. Wat begint als 
kunstproject mondt uit in een openbaar 
speelobject voor talloze kinderen uit de 
buurt.
De Slag om het Watergraafsmeer is tot 
stand gekomen in samenwerking met 

Het vlechten van modelbootjes op school

Een aantal kinderen hielpen met de bouw van grote slagschepen in het park

25 scholen en namen ruim 17.000 kinde-
ren deel aan de programma’s.

Dit jaar bestaat De Rode Loper op School 
20 jaar. De boten, in slagorde opgesteld, 
worden tijdens het jubileum van De 
Rode Loper op School feestelijk onthuld 
en maken onderdeel uit van de Kinder-
KunstBiënnale. #
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Over de smaak van olijfolie 
valt best te twisten

Stel, je houdt van proeven, van ko-
ken, van lekkere dingen uit zuidelijke 
landen. Dan moet het wel heel vreemd 
lopen als je niet blij de winkel Olives 
& More verlaat. Op tafel in de winkel 
staan houten vaten met olijven. ‘Proef 
maar’, nodigt eigenaresse Esther Berger 
uit. ‘We hebben een variëteit die je ner-
gens anders vindt’, zegt ze trots.

Mondgevoel en finish
De aanleiding om de winkel ruim vijf 
jaar geleden te starten? ‘Op reis door 
Europa ontdekten we allerlei heerlijke 
olijven. Eenmaal terug in Amsterdam 
konden we die kwaliteit hier niet vin-
den. Zo begonnen we met de import van 
olijven. Importeren doen we van boeren 
die we zelf kennen.’
Regelmatig gaat Esther met haar gezin 
tijdens vakanties op bezoek bij deze 
boeren en leveranciers uit mediterrane 
landen. ‘Dan zien we precies hoe de 
teelt, de pluk en de verdere verwerking 
verlopen. De manier waarop dat ge-
beurt, wordt van generatie op generatie 
doorgegeven. Daar zijn ze heel trots op.’

Over de smaak van olijfolie (in de win-
kel staan de vaten waaruit je als klant 
kunt tappen) weet Esther honderduit 
te vertellen. ‘Vergelijk het met druiven 
en wijn. De grond, het klimaat en de 

uiteindelijke bewerking zijn allemaal 
van invloed op de smaak van de olijf en 
de olie.’ Net als bij wijn wordt de smaak 
in subtiele bewoordingen omschreven. 
‘Fruitig’, ‘vettig’, ‘grassig’, ‘notig’, ‘pe-
perig’ of ‘boterig’. Net als bij wijn is er 
verschil in wat experts het mondgevoel 
en de finish noemen. Dat laatste is een 
meer of minder peperig gevoel ergens 

Onze buurt kent vele specialiteitenwinkels. De eigenaren barsten van het enthousiasme en 

de kennis over de producten die ze verkopen. Alle reden om daar eens een kijkje te nemen. 

Deze keer: Olives & More. 

Tekst en fotografie: Wim Crezee

halverwege de slokdarm als de olie 
eenmaal is geconsumeerd. Regelmatig 
organiseert de winkel een proeverij zo-
dat klanten de verschillen zelf kunnen 
ervaren.

Op één punt gaat de vergelijking met 
wijn niet op, leren we. Olijfolie wordt 
er niet beter op als je ’m lang bewaart; 

hij wordt ranzig en muffig. Anderhalf 
jaar is zo’n beetje het maximum. Als 
de nieuwe oogst – altijd in de herfst – 
arriveert, staat het dan ook trots op de 
website en de deur van de winkel.

Even een gemene vraag: waarom zou-
den we onze olijfolie niet gewoon in de 
supermarkt kopen? Esther: ‘Je proeft 
echt het verschil. Vaak is de smaak uit 
de super wat vlakker. Of er kan mee 
gesjoemeld zijn. Dan zijn de olijven in 
bijvoorbeeld lagelonenland Tunesië 
geplukt en worden ze in Italië van een 
mooi etiketje voorzien.

Esther weet wat lekker eten is. Ze heeft 
een ruime horeca-ervaring. Dat geldt 
ook voor mede-eigenaar (en Esthers 
partner) Brian Boucher die jarenlang 
kok in sterrenrestaurants was.

De winkel verkoopt meer dan alleen 
olijven en olijfolie. In de koeling zien we 
diverse kazen, tapenades en pesto’s. En 
kappertjes – niet van die zure gevallen 
zoals je in de super koopt, maar in zout 
ingelegde. Tijdens het interview komt 
een medewerker van een restaurant 
(want de winkel levert ook aan horeca) 
een partij vacuümverpakte, verse ar-
tisjokkenharten afhalen. Aan de wand 
staan vrolijke flesjes met azijn, getrok-
ken van diverse soorten fruit. Ideaal 
om eens cadeau te geven, denken we 
hardop.

Esther: ‘We willen een winkel zijn voor 
de hele buurt. Voor ieder budget hebben 
we hier olie die goed en lekker is.’ #

Olives & More, Laing’s Nekstraat 31hs. 
Geopend wo. – vr. (11 tot 18 uur) en 
za. (11 tot 17 uur). 
De winkel heeft ook een standje op 
de Pure Markt, Park Frankendael, 
iedere laatste zondag van de maand

Esther Berger is trots op haar olijven en olie

Het geheim van goede friet

Bram: ‘Het speciale aardappelras dat 
ik gebruik, komt uit Zeeland. Door de 
grondsoort daar, krijgt de Agria aard-
appel een bijzondere zilte smaak. 

Ook heeft deze aardappel aan de 
binnenkant een karakteristieke diepgele 
kleur zodat je mooie gele frites krijgt.’ 
De frites snijdt hij, de vakman, eerst 
zelf, bakt ze dan voor om ze daarna, niet 
geheel onbelangrijk, af te laten koelen. 
Vervolgens worden ze afgebakken.
Op de frites gaan mooie sauzen. Echte 
Zaanse mayonaise. Deze maakt Bram 
niet zelf. Maar alle andere sauzen 
maakt hij wel zelf. Zo kun je kiezen uit 
mango-currysaus, samuraisaus (voor 

Bram en zijn vrouw Inge van 
frietkraam Bramburgers op de 
Dappermarkt, bakken alle heerlijk-
heden zelf. Hij vertelt graag het 
geheim van zijn lekkere frites.

Tekst en fotografie: Brigitte Knor 

degenen die van extra pittig houden, 
maar kijk wel uit!), cocktailsaus, knof-
looksaus en satésaus. Het geheel wordt 
geserveerd in een gezellige, traditionele 
papieren puntzak.

Geheim ingrediënt
Behalve op de Dappermarkt heeft Bram 
sinds 2002 ook op de Ten Cate markt, in 
Spakenburg, Zaandam, Alkmaar en Os-
dorp gestaan. Zijn zoon staat met groente 
en fruit op de Ten Cate markt. Bram 
vertelt: ‘Het bijzondere van dit werk is 
sowieso de unieke vorm van koken en 
het is leuk met mensen om te gaan. Het is 
afwisselend werk. Ja, er is veel reuring.’ 
Bram’s frietstal heeft als bedrijfsnaam 
Bramburgers. De naam Bramburgers is 
een knipoog naar de hamburgers. Over 

zijn bramburger wil hij helemaal niets 
zeggen, er zit echt een geheim ingre-
diënt in. Er komen ook vaak nieuwe 
gerechten waarbij zij kijken of er vraag 
naar is.

Binnenkort zijn er het broodje pulled 
pork met kool en saus en het broodje 
spare ribs. Geen tijd om te koken? Neem 
de boerenpatatmaaltijd; kip met groente 
en frites. Allemaal eerlijk en vers. 

Op mijn vraag of hij ook vegetarische 
producten heeft, knikt hij bevestigend. 
Er is een groentekroket, de bamischij-
ven en een vegaburger. #

Trek? Ga naar de Dappermarkt. Helaas 
is Bramburger er niet op maandag.

Bart en zijn vrouw Inge met hun zelfgemaakte frites
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Een goede gast verdient mahshi! 

Oost   17#DWARS

Nagla parkeert haar fiets bij het hek 
van de Kraaipan, een locatie die ze op 
haar duimpje kent: ze geeft er iedere 
woensdag als vrijwilliger kookles aan 
meiden tussen 9 tot 12 jaar. Ze heeft 
Kraaipan als kooklocatie voorgesteld 
omdat de keuken mooi ruim is opge-
zet. Ze begroet het bezoek, zet haar 
volle boodschappentassen naast de 
keukentafel en biedt thee aan. Ze heeft 
een vriendelijke blik en wil alle vragen 
beantwoorden. Alleen als ik haar naar 
haar leeftijd vraag antwoordt ze glim-
lachend: ‘Ik ben voor altijd 25.’ 

Fietsles
Ik ken Nagla uit de buurt. Kom haar 
geregeld tegen als ze DJ is bij buurt-
evenementen (ze zorgt voor muziek 
met een oosterse flavour), ik geniet van 
haar kookkunst als ze ergens catert (zo 
at ik ooit haar verrukkelijke linzen-
soep) en ik weet zeker dat de vrouwen 
die ze wekelijks fietsles geeft bij haar in 
goede handen zijn. Vraag je haar hoe 
ze zo hyperactief werd, dan zegt ze 
eenvoudigweg: ‘Ik vind veel dingen 
leuk.’
Ze is gehecht aan de fietslessen die 
ze twee keer per week geeft, één aan 
nieuwkomers in BOOST en één aan 
migrantenvrouwen. Er is zelfs een 
wachtlijst voor de lessen: ‘De vrouwen 
zijn enorm gemotiveerd, voor hen 
betekent fietsen vaak de eerste stap 
naar buiten. Ik vind het goed dat 
nieuwkomers, of ze nu uit Eritrea of 
China komen, ná hun taalles meteen 
door kunnen naar fietsles. Op je fiets 
kun je je kind naar school brengen en 
je afspraken op tijd halen. Boodschap-
pen doen en conditie opbouwen. Ik zou 
niet zonder kunnen, ik vlieg op mijn 
fiets!’ Ze vertelt dat ze in haar geboor-
testad Alexandrië [in het noorden van 
Egypte] al graag wilde leren fietsen 
maar niet durfde vanwege het drukke 
verkeer. Haar fietswens kwam weer 
opzetten toen ze in Amsterdam kwam 
wonen (in 2000 trouwde ze met een 
Egyptische man die hier werkte) en zag 
hoe ouders van klasgenoten van haar 
twee dochters hun kinderen op de 
fiets naar school brachten. Ze schreef 
zich in voor een fietscursus en straalt 
als ze vertelt hoe ze al na de derde les 
besefte: ik kan fietsen! 

Paprika en courgette
Nagla heeft zitten denken wat ze voor 
Dwars zou maken. Een soep vond ze ‘te 
eenvoudig’, ze heeft ook gedacht aan 
bamia (stoofschotel) maar koos voor 
mahshi, het gerecht dat ze het meest 
typerend vindt voor de Egyptische 
gastvrijheid. De gevulde groenten zijn 
vandaag paprika en courgette, maar 
ook met aubergine kun je heerlijke 
mahshi maken, zegt Nagla.

De basis van het koken heeft ze van 
haar vader in Egypte geleerd, vertelt ze, 
hij droeg zijn kookkennis aan haar over 
toen haar moeder overleed. ‘Kijk,’zegt 
ze terwijl ze een kloek pak paella rijst 
(500 g) vanuit de boodschappentas 
op het aanrecht zet. ‘Rijst is voor de 
Egyptische keuken net zo belangrijk als 
couscous voor de Marokkaanse keu-
ken.’ Ze legt de kleine groene paprika’s 
neer naast een drietal courgettes (beide 
van de Turkse groentezaak Aslan op 
het Beukenplein). Die zijn wat kleiner 
en lichter groen dan de courgettes uit 
de supermarkt. Ze heeft rundvlees-
gehakt gekocht voor de vulling. Al is 
vlees niet noodzakelijk. Bij caterklussen 
laat ze meestal het vlees eruit, ze maakt 
dan vaak wel apart köfte (gekruid 
gehakt) zoals bekend uit de Turkse 
keuken. ‘De Turkse keuken lijkt erg op 
de Egyptische,’ legt ze uit.   

We kijken weer mee in de pan van een bewoner van Oost met roots in het buitenland. 

Welk gerecht uit het geboorteland kookt zij/hij graag? Nagla el Sayed uit Egypte, moeder van 

twee dochters en hyperactieve buurtbewoner, bereidt mahshi: gevulde paprika en courgette. 

‘Als je dit gerecht in Egypte serveert zeg je tegen je bezoek: ‘Je bent een goede gast’,’ vertelt ze. 

Dwars voelt zich vereerd...

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Anthony Stone

Nagla heeft alle ingrediënten op het 
aanrecht gelegd. Ze pakt één van de 
groene paprika’s – ‘deze paprika’s heb-
ben precies de goede structuur voor 
mahshi’ – en drukt de steel met het 
ronde kelkje naar binnen. Het klinkt... 
knapperig. Ze haalt de zaad(lijsten) 
eruit en wast de paprika’s grondig. 
Terwijl ze uitdruppen in het vergiet 
pakt ze een courgette. ‘Iets meer werk 
dan de paprika’s,’ glimlacht ze. Ze snijdt 

de bovenkant eraf, en zet een lang dun 
mes met tandjes aan de binnenkant 
van de courgette. Nagla draait de cour-
gette in haar hand rond terwijl ze met 
het mes het groene vlees lossnijdt, tot 
er alleen nog een lichtgroene wand in 
de courgette overblijft. De groene slier-
ten die ze eruit haalt verwerkt ze soms 
in een ander gerecht. Vandaag niet. 

Mozaïek
Ze pelt de ui, houdt hem onder de 
kraan en snijdt de bovenkant eraf. Ze 
legt de ui in de palm van haar hand. 
‘Wat ik nu ga doen,’ legt Nagla uit, ‘heb 
ik van mijn vader geleerd.’ Ze pakt een 
mes en hakt met tikkende bewegingen 
aan de bovenkant van de ui in. Dan 
snijdt ze horizontaal op de ui in terwijl 
ze hem ronddraait, en de snippers 
vallen in de pan. ‘Dit is ui snijden voor 
gevorderden,’ zegt fotograaf Anthony.

Nagla fruit de uien een paar minuten in 
de olie en doet er tomatenpuree bij met 
wat water . Ze wast de dille, peterselie, 
koriander en een paar blaadjes verse 
munt en snijdt de kruiden. Hun groen 
steekt mooi af tegen het blauwe teiltje 
waarin Nagla alle ingrediënten mengt. 
De rijst (gewassen en ongekookt) doet 
ze erbij, en even later ook de in toma-
tenpuree gestoofde uien. Het gehakt 
voegt ze toe, met een lepel roert ze de 
ingrediënten samen tot een mozaïek 
van kleuren. Met de hand vult ze de 
uitgeholde paprika’s en courgettes met 
het kruidenmengsel. Dan zet ze de 
groenten in de pan. Ze giet er water bij, 
plus de rest van de tomatensaus, over 
de groenten en erlangs, tot de randen 
van de paprika’s en courgettes nét 
boven het water uitsteken. Ze doet er 
een blokje tuinkruidenbouillon bij en 
een flinke dot ongezouten roomboter. 
‘Boter hoeft niet maar het is zóó 
heerlijk,’ verklaart ze.

Ze laat de mahshi 20 minuten op half 
vuur staan. 

We dekken de tafel samen. Een half
uur later zet Nagla een schotel 
mahshi in het midden van de tafel. 
Goed doorstoofd en licht gekruid 
smaken ze heerlijk, die paprika’s en 
courgettes. We willen er nóg wel een. 
En nog één. En... mag ik? ‘Tuurlijk,’ 
roept Nagla uit, ‘néém!’ Samen eten 
vindt ze feestelijk. Ze heeft overal in 
de stad Egyptische vriendinnen met 
wie ze samen uit eten gaat. Want, zegt 
ze: ‘Er is altijd wel iets te vieren, er is 
altijd wel iemand jarig.’ En altijd wel 
iemand die 25 wordt... #

Het recept staat op oostonline.nl onder 

de rubriek Uit&Thuis

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

E G Y P T E
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Wat wil je? 
Ik wil inhoudelijk bezig zijn omdat 
mijn bijdrage aan de wereld in mijn 
ogen ooit overgaat. Voor mij is goed 
ouder worden sociale betekenis 
hebben. Met mijn praktijk ga ik rustig 
verder. De levensvragen van jonge 
mensen zijn niet essentieel anders, 
wel hun levenservaringen. Ik praat 
op eenzelfde niveau. De gesprekken 
en gezamenlijke vakanties met mijn 
kinderen vullen een derde van mijn 
leven. Ik voer gesprekken met vrienden 
en lees veel politieke boeken. Om bij 
te blijven is een hele worsteling en 
levensbehoefte. Ik vraag me af hoe ik 
invloed kan uitoefenen op de wereld 
om niet weggezet te worden als oud 
mens zonder sociale betekenis. Ik ben 
stomverbaasd over de nieuwe wet 
voltooid leven voor 55 plussers. Ben 
ik als 70 plus dan helemaal niets meer 
waard?

Wat suggereert leeftijd? 
Ik groeide op met het idee dat 70 oud 
was. Men spreekt over de 'paradox van 
de steeds jongere oudere’. De grens van 
50 schuift verder omlaag naar 40... en 
feitelijk worden we steeds ouder. Ik 
zie ouderdom niet als de periode van 
fysiek verval en mentale aftakeling. 
Natuurlijk zijn er zieke mensen in 
verpleeghuizen maar er zijn ook 
mensen die thuis gewoon leven.

Hoe ga je om met je kwetsbaarheid? 
Dat ik minder dingen kan doen vind ik 
niet altijd makkelijk. Makkelijker zou 
zijn: niet 'alleen', maar 'samen'. Om 
de zes weken rijd ik naar Engeland, 
naar mijn dochter en mijn zus. Het 
perspectief van een ander land, een 
andere taal en cultuur houdt me 
levend. Van technische ontwikkelingen 
zoals computer en internet blijf ik op 
de hoogte en ben er trots op dat ik in 
huis alle lichten kan aansturen via mijn 
telefoon. Ik voel me moderner dan wat 
mijn leeftijd suggereert.
Ik heb het intrinsieke gevoel aardiger 
en beleefder te worden. Wanneer 
iemand op straat tegen me aanloopt 
reageer ik niet meer spontaan boos 
maar zeg 'het kan gebeuren' en 
denk 'niet erg'. Ik blijf oefenen om 
aangenaam te leven.

Hoe is aangenaam leven? 
Nuttig zijn, ingebed in de familie, iets te 
bieden hebben voor mezelf en familie. 
In de zoektocht naar het goede of 
aangename leven spreken de Grieken 
over zielsgeluk: εδαιμονία (eu-, goed, 
-daimon, ziel). Goed doen en gelukkig 
zijn hangen nauw samen. Ik heb 
een goed contact met de buren maar 
besef dat het intensiever was zolang 
de kinderen klein waren. Belangrijke 

vragen zijn: Hoe kan ik meer 
betrokken raken met de 
buurt? Hoe kunnen we iets 
zinvols toevoegen aan elkaars 
bestaan?
Ik ben 35 jaar getrouwd 
geweest en herinner me 
onze arrogante houding om 
anderen minder nodig te 
hebben.  Als alleenstaande 
hang ik nu zelf de slingers 
op, ga alleen ergens koffie 
drinken of eten. Ik kan goed 
alleen zijn maar constant 
de regie voeren is wel eens 
vermoeiend. Veel mensen 
worden er gedeprimeerd van.
Ik wil een volle agenda 
hebben anders vraag ik me 
af: gaat het wel goed? Goed 
ouder worden is dingen 
toevoegen die goed zijn voor 
mijn geest. Bijblijven, weten 
wat er in de wereld gebeurt, 
daarom lees ik de krant en 
volg culturele evenementen. 
De drie weken alleen op Texel 
waren een overwinning. Ik 
nam boeken mee als project. 
Ik had er de ruimte om na 
te denken en te filosoferen 
zonder alle dagelijkse 
beslommeringen.

Waaraan dacht je? 
Ik ging lezen en schrijven 
over vroeger. Ik dacht lang na 
over een voorbije relatie. Mijn 
ongelukkige moeder was een 
levensles. Dat moest anders 
voor mij. Hoe nu verder? Wat 
ik zou willen vroeg veel van 
mij, vooral van de grootsheid 
van mijn hart.

Wat is de grootsheid van je 
hart? 
Hoe groot is mijn hart? Kan ik 
mijn eigen emoties verkennen? Kan ik 
vergeven? In oordelen blijven hangen 
gaf me geen gemoedsrust. In mijn 

praktijk leer ik mensen waar je wel en 
geen invloed op kunt uitoefenen in wat 
je belangrijk vindt. Met hersenkracht 
lukt het me om in dat proces rust te 
brengen. Ik heb nu meer geestelijke 
ruimte. Gisteren bijvoorbeeld stond 
op de agenda een verjaardag en de 
sportschool maar ik heb uiteindelijk 
niets gedaan. Ik bleef lekker thuis 
met de krant en mijn sms-jes. Het is 

ingewikkeld om gedisciplineerd te zijn 
maar ook niet te streng voor mezelf. 
t is ook mezelf verwennen. Omdat ik 
ziek was worstel ik om mentaal en 
fysiek de energie op peil te houden. 
Ik denk dagelijks: Kan ik er doorheen 
breken? Ik zou mezelf kunnen 
overtuigen te gaan lopen in plaats 
van de auto te nemen maar denk 
tegelijk: Sta ik mezelf toe om aardiger 
te zijn voor mezelf? Mijn excuus is 
de elektrische fiets en als fanatieke 
autorijder ervaar ik het ultieme gevoel 
van vrijheid.

Het is bedreigend en confronterend om 
iets met je hoofd te hebben. Wat doet 
mijn hoofd? Word ik wel gewoon? Kan 

ik nog denken, praten? Gaat het nog 
eens gebeuren? Ik begrijp nu met mijn 
ziel wat 'beperkt zijn' betekent.

Wat is met je ziel begrijpen? 
Er is een vorm van begrijpen waar 
gevoel niet aan gekoppeld is. Vanuit 
mijn buik voelen is meer dan 
rationeel. Mijn dove dochter vond 
ik oorspronkelijk een avontuur in 

een andere wereld. Nu begrijp ik 
haar dieper. Ik beteken iets voor een 
ander als ik me inleef in wat die nodig 
heeft. Dat varieert van een boodschap 
doen, hulp bieden of vooral luisteren. 
Reflectie hoort in het goede leven en bij 
goed ouder worden.
Betekenisvol contact, me van ziel 
tot ziel verhouden, heb ik altijd 
gewild. In dergelijke gesprekken 
gaat het over wie we werkelijk zijn. 
Door het aanscherpen van elkaars 
inzichten ontstaat er een gezamenlijke 
intelligentie.  Elk heeft daar baat bij om 

te groeien. Het is geen voorwaarde, niet 
vanzelfsprekend, maar wel mooi als 
het gebeurt. #

Goed ouder worden: niet 
vanzelfsprekend 

Ik denk al een tijd na over goed ouder worden. Wat betekent 

‘goed’ in de zin? Waarom is ouder worden meer een issue dan 

‘gewoon’ leven? Vroeger wilde ik zeker niet oud worden. Twee 

jaar geleden ben ik erg geschrokken. Ik was gezond en rende 

rond, had een praktijk waarin ik mensen met een halve scriptie, 

langstudeerders, baanhouders of verliezers adviseerde. Ook 

was ik het ondernemersklankbord over de bedrijfsvoering van 

vrijwilligers. Maar plotseling kreeg ik een herseninfarct. Ineens 

was ik niet meer gezond en springlevend. Vroeger was ik een 

‘klusser’ maar dat lukt even niet. Hoe nu verder? Wat wil ik? 

werden cruciale vragen. De vanzelfsprekendheid is weg. 

Tekst en illustratie: Anne De Smet 

'De mens die het meest geleefd heeft is niet hij, die de 
meeste jaren telt, doch hij, die het ’t diepst ervaren heeft.'  
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

?7 

Oproep voor de rubriek: 

 Zelf Nadenken 

Filosoferen kan iedereen. Over 

vrijwel alle aspecten van het 

bestaan: levensfase, ideaal, 

liefde, wereld. We kunnen elkaar 

ervaringen vertellen.  

Formuleer je gedachten over de 

vraag:

Wat verstaat u onder de 'ziel'?S 

Stuur je antwoord naar: 

dwarskrant@gmail.com en ik 

nodig u uit voor een één op één 

gesprek.

Janita, over de 70
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Eldorado voor de klussende 
lekkerbek 

Ruim 43 jaar runt meneer Jansen ijzerwarenzaak fa. Liefheb-

ber, een familiebedrijf in de Pretoriusstraat in Amsterdam 

Oost. Hij begon de zaak met zijn broer en sinds enkele jaren is 

ook zijn zoon er werkzaam. Maakt de familie zo de naam van 

de zaak waar, die inmiddels ook een goed lopende vestiging in 

Abcoude kent? 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

Meneer Jansen en Joop Udo in hun winkel

Het is woensdag 11 maart. We zitten 
achter in het kantoortje van eigenaar 
Jansen. Hij heeft een blik op de web-
cam om zijn klanten te zien binnenlo-
pen. Zijn naaste medewerker Joop Udo, 
die al jaren - als was hij tevens familie-
lid - met hem werkt, helpt vanochtend 
de klanten. ‘Het is stil,’ constateert 
Jansen, ‘ja, het Coronavirus…. je kan 
hier nu zelfs meteen een parkeerplek 
vinden voor je auto.’
Geeft het stress? Nou niet meteen, 
meneer Jansens zaak loopt prima en 
alle betalingen zijn op orde. ‘Ik houd 
niet van aanmaningen, blijf met alle 
inkopen altijd binnen de acht-dagen 
prijs van de groothandel, omdat daar 
meestal korting op zit.’
De eerste klanten komen binnen en 
allemaal met specifieke vragen. Meneer 
Jansen roept tussendoor naar Joop: 
‘Ik heb die moeren in dat zijkastje 
gelegd…’ Of: ‘ja, die zijn net besteld.’ 
De eigenaar weet waarover hij praat 
en heeft duidelijk overzicht over alles 
en dat is veel, want de zaak blijkt een 
eldorado voor de klussende lekkerbek 
met een enorm assortiment aan boren, 
moertjes, beitels, schroefjes, enzo-
voorts.

Passie
In 1977 namen de broers Jansen ijzer-
winkel fa. Liefhebber met inboedel 
en al over. Het moest een gespeciali-
seerde winkel worden, niet een snelle 
bouwmarkt, maar eentje met kwali-
teit en service. De broers vonden een 
natuurlijke taakverdeling. De jongste 
deed vooral de algemene ijzerwaren, 
verf en behang, de ander met name de 
financiën en administratie. Ook vader 
Jansen kwam na zijn pensioen op vaste 
dagen meehelpen. Helaas moest de 
jongere broer in 2007 stoppen we-
gens gezondheidsproblemen. Meneer 
Jansen had echter het geluk een zoon te 
hebben met dezelfde passie als hij. Na 
afronding van zijn studie commerciële 
economie betrok deze de winkel in 
Abcoude. ‘Als vierjarige was hij al altijd 

dagen per week werken, geen nee ver-
kopen, je voorraad op peil houden en 
alle klanten zonder aanziens des per-
soons voorzien van goed gratis advies, 
of ze nu in de gevangenis hebben geze-
ten of er vreemde ideeën op na hou-
den. Je zegt één keer waar je denkt dat 
die persoon goed aan doet maar gaat 
niet doordouwen met ze artikelen aan 
te praten, daar houd ik ook niet van. En 
je moet sportief zijn. Als bijvoorbeeld 
een oude man een accuboor wil kopen, 
vraag ik eerst hoe vaak die hem gaat 
gebruiken. Is dat maar twee keer per 
jaar dan raad ik hem dat af, want dat is 
het niet waard. Je moet verder ook bij 
vrijpostige vragen behulpzaam maar 
ad rem zijn. Zo had ik jaren terug een 
vaste klant die een workmate bij de 
Makro had gekocht maar dat ding niet 
in elkaar kon zetten en dat mij kwam 
vragen. Ik zei: ‘Ga jij nu eerst naar de 
kapper, je ziet er niet uit, dan zet ik dat 
ding in elkaar, maar vraag je wel een 
tientje.’ Wat denk je? Ze kwam geknipt 
terug, met tientje en twee gebakjes!’

Allergie
‘Alleen, als mensen me belazeren, kun-
nen ze oprotten. Zoals een vertegen-
woordiger bij wie ik zes stuks bestelde 
en die alleen verpakkingen van twaalf 
had en dat stilzwijgend in rekening 
bracht. Kijk dan zet ik je de winkel uit. 
En als jongeren messen willen kopen 
(leeftijdsgrens ligt boven de zestien) 
en niet kosher aanvoelen, dan kan ik 
zomaar die grens opschuiven naar 
achttien. Niet dat dat vaak voorkomt…. 

om me heen, ging zaterdags mee naar 
de winkel, ververste zelfs de olie van 
mijn auto….  hij heeft dezelfde visie op 
het vak als ik.’
 

Enkele stuks
Die visie laat zich snel raden. Enigszins 
trots, vertelt Jansen dat zijn winkel niet 
doet aan stunten en groot inkopen. ‘Bij 
ons kan je nog enkele items kopen en 
niet alles in veelvoud. Bovendien geven 
we graag goed en persoonlijk advies. Zo 
had ik laatst iemand die bij de Praxis 
tien stoelhoekjes had gekocht terwijl 
hij er maar vier nodig had. Hij was 
ook nog de bijbehorende schroefjes 
vergeten te kopen…. Dat zou hier niet 
gebeurd zijn, we verkopen losse stuks, 
waardoor het goedkoper is, en we den-
ken mee met wat men nog meer nodig 
heeft…. We koesteren kwaliteitsspullen 
die soms al uit de mode zijn, echte lief-
hebbers waarderen dat. Ik heb klanten 
die van ver komen om bepaalde onder-

delen te kopen.’
Bevlogen laat Jansen even later een 
greep uit zijn bijna museale kasten 
zien, een oude pompschroevendraaier, 
een Baco kistenopener en waterpomp-
tang met evenwijdige bekken. Ook 
krijgen we een Estwing klauwhamer  
te zien die een professor podologie 
regelmatig kocht en cadeau deed aan 
zijn promovendi. Kijk, dat vindt me-
neer Jansen het leukst, mensen die zijn 
passie delen en blij de deur uit gaan. 
‘Eigenlijk hebben mijn zoon en ik van 
onze hobby ons werk gemaakt.’

Geknipt
Gevraagd naar zijn succesformule is de 
eigenaar kort en krachtig: ‘Je moet zes 

Zijn winkel doet 
niet aan stunten en 
groot inkopen

Onze buurt is best veranderd.’
‘Ik ben een van de oudsten hier. 
Vroeger waren er meer winkels. Met 
de jaren zijn hier steeds meer hoog 
opgeleide mensen komen wonen, die 
meer kunnen besteden. Verder hebben 
we jaarlijks papa en mama dagen. Dan 
komen al die ouders bij hun stude-
rende kinderen klussen, want de jeugd 
kan tegenwoordig kennelijk niks meer 
zelf…. Verder zijn hier inmiddels al 
tweede- of derde generatie Turkse en 
Marokkaanse winkeliers. Ik kan daar 
doorgaans goed mee, en zelfs met ze 
dollen: ‘Heb je wel parkeergeld betaald 
voor je kameel?’ Humor laat die ander 
zien dat je je op je gemak voelt. Ik geef 
met Kerst een Kerstbrood aan de Ma-
rokkaanse stomerij hiernaast en zij mij 
na de Ramadan hun koekjes…..’

Familiebedrijf
‘Ik vind vooral de vrijheid die je hebt 
een voordeel. Het zit in onze genen 
dat we allemaal  allergisch zijn voor 
een baas boven ons. Mijn vrouw en 
dochter, die heel wat anders doen, 
hebben dat ook. Laat ons maar hard 
werken binnen onze eigen grenzen. 
Ik heb weinig nadelen gezien van ons 
familiebedrijf. Mijn zoon en dochter 
wonen nog thuis, ook daar runnen we 
alles met elkaar. Stiekem denk ik wel 
eens dat mijn dochter een hele goede 
zou zijn als administratrice wanneer ik 
stop. Maar zij moet haar eigen keuzes 
maken. Ik noem het geen droom maar 
wel een optie. #

De Amsterdamse Klezmer Band speelde recent in Mezrab nummers 
van hun nieuwe album Fortuna. De aanstekelijke klezmer muziek 
is een bezoekje meer dan waard. Even geduld, ze gaan eerst toeren 
door Nederland en Duitsland (als corona geen roet in het eten gooit). 
Daarna zullen ze ongetwijfeld in (de buurt van) Amsterdam Oost 
terugkeren. Wellicht zullen ze weer te horen en bewonderen zijn in 
Mezrab (Veemkade 576).  
Er zijn overigens regelmatig boeiende optredens in ‘The House of 
Stories’. Meer info: https://amsterdamklezmerband.com en https://
mezrab.nl. 

Foto: Eddy Ellert

De Amsterdamse Klezmer Band
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Armoede is als een grote wond

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Zij gaven informatie over hun actie 
‘Pak je kans!’ over extra’s voor Amster-
dammers met een krappe beurs. Er is 
in januari 2020 een nieuwe brochure 
verschenen, die gratis verkrijgbaar is 
bij de gemeente Amsterdam...

Zelf doen
In Dwars nummer 188 uit september 
2016, besteedde de OAR-Oost ook al 
aandacht aan armoede. In het voorjaar 
van 2016 waren er drie bijeenkomsten 
in pakhuis De Zwijger met drie deskun-
digen die vanuit hun eigen ervaring 
een bijzonder inzicht over armoede ga-
ven: Roeland van Geus, lector Armoede 
en Participatie bij de Hoge School van 
Amsterdam, Joke de Kock, voorzitter 
NVVK en dr. Jurenne Hooi, directeur-
bestuurder van welzijnsinstelling MaDi 
in Zuidoost-Diemen.
MaDi ondersteunt bewoners bij het 
oplossen van problemen die zij erva-
ren in hun sociale maatschappelijke, 
persoonlijke- en financiele situatie. Ze 
hanteren een vorm van klantgedreven 
dienstverlening met de ambitie ‘laat 

De vereniging Ouderen Adviesraad Oost behartigt de belangen 

van ouderen in Oost en geeft gevraagd en ongevraagd advies 

over onderwerpen die senioren direct aangaan en die op een 

bredere schaal spelen zoals bijvoorbeeld armoede.

zien dat het beter en slimmer kan!’. Het 
uitgangspunt is: ‘Kijken door de ogen 
van de klant!’ en de aanpak: ‘Zelf doen 
(met een beetje hulp)’.

Tijd voor de OAR-Oost om de actuele 
situatie over het onderwerp armoede 
onder ogen te zien.

Rijke natie
Ons oog viel op het boekje Het armoede 
alfabet van Treintje Rosewater en Sonja 
Abdelmiskin, dat vorige maand in De 
Jungle werd gepresenteerd. De naam 
Abdelmiskin is eigenlijk een grapje. 
Abdelmiskin betekent in het Arabisch 
namelijk ‘dienaar van de armen’.

Aan de hand van het alfabet geven 
ze met de letters A tot en met Z korte 
voorbeelden zoals: A van Afkomst, 
vooroordeel en Angst voor mensen in 
Armoede. Of H van Hulp aan mensen 
met schulden of O van tot Over je Oren 
in mantelzorg of bijvoorbeeld Z van Zo 
Zou het anders moeten Zijn (maar is 
het niet).

De kwesties die in dit boekje zijn opge-
nomen eisen een antwoord. Waarom 
is het zo moeilijk om armoede op te 
lossen in een land dat tot een van de 
rijkste naties ter wereld behoort?

Pleisters
Armoede in onze samenleving kun je 
vergelijken met een grote wond. Wat er 
gebeurt om de wond te genezen is dat 
er een pleister op wordt geplakt. Als de 
pleister niet werkt en er  wondvocht 
door de pleister komt, plakken we er 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

De kwesties die in het 

boekje zijn opgenomen 

eisen een antwoord

nog een pleister op, die vervolgens niet 
afdoende is.

Het armoede alfabet van Treintje 
Rosewater en Sonja Abdelmiskin is een 
initiatief van Jungle Amsterdam, waar-
aan diverse mensen en instellingen in 
Oost aan hebben deelgenomen, door 
mee te doen met de diverse gesprekken 
die gevoerd zijn. 
Met dank aan: Kijken in de Wijk (Civic), 
Cyberboek, De Muiderkerk, Vrouwen-
ruimte De Kat, en Jungle Amsterdam, 
Stichting Ondernemershulp, en de 
gemeente Amsterdam Oost.

Neem kennis van dit boekje! 
Warm aanbevolen! #

Treintje ziet dat Robbie vrolijk hup-
pelend afrent op een oudere dame. 
De dame zit op een van de bankjes die 
uitkijkt over het water, naast haar staat 
een rollator en ze ziet dat de dame be-
gint te praten tegen Robbie, die daarop 
vrolijk kwispelt. Ze geeft hem iets, 
waarop Robbie een dankbaar blumpf 
laat horen. Het is nog niet al te koud, 
dus besluit Treintje even naast de dame 
te gaan zitten. Ze vraagt: ‘Komt u vaak 
in het park? Mijn hond Robbie lijkt u 
te kennen. Mijn naam is Treintje. Mag 
ik vragen hoe u heet?’ De vrouw kijkt 
op. Haar huid is een beetje bleek, en ze 
heeft een zware bril, maar ze kijkt hel-
der met pretlichtjes uit haar ogen. ’Wat 
leuk dat u tegen me begint te praten! Ja, 
ik zie uw hond regelmatig, en vergeef 

me, ik geef hem wel eens een koekje. 
Mijn naam is Torrentino.’
‘Dat klinkt Spaans. Bent u Spaans?’ 
‘Nee, ik ben Nederlands maar getrouwd 
met een Spanjaard. Alhoewel dat is 
alweer lang geleden, hij is helaas over-
leden. Voor mij duurt het misschien ook 
niet meer zo lang.’ ‘Hoezo? U ziet er nog 
kwiek uit!’ ‘Ha ja, maar dat is schijn, ik 
heb een lange ziektegeschiedenis achter 
de rug en sinds een paar jaar heeft men 
bij mij zowel reuma als suikerziekte ge-
constateerd. En vroeger heb ik een peri-
ode talloze operaties gehad waar ik niet 
meer aan terug wil denken.’ ‘Oh hemel 
wat naar.’ ‘Nou, de ziekte daar kan ik 
nog wel mee leven, maar weet u waar 
ik echt naar van word?’ ‘Wat dan?’ ‘Nou 
kijk, ik ben 76. En dat is op zich lastig 

L van Lijf, hoe red je het in ouderdom en hoe houd je je staande? 

met deze kwaal, zeker als je alleen 
maar AOW hebt. Veel mensen vergeten 
dat je in mijn tijd als vrouw helemaal 
geen pensioen op mocht bouwen onder 
de 27 jaar. Je begon dus pas heel laat. 
En ik werd jong al zwanger en kon dus 
alleen AOW opbouwen. Mijn man had 
niet de Nederlandse nationaliteit, wilde 
dat ook niet, maar zat daardoor vast 
aan Spanje. En helaas, daar kwam niet 
veel goeds uit voort. Toen hij een onge-
luk kreeg en overleed, bleef ik alleen 
achter met twee kinderen. Dat leverde 
gelukkig wel weduwepensioen op, maar 
dat was geen vetpot. Het is me goed 
gelukt hoor, ik deed er wat werk naast. 
Maar ja, nu kan dat niet meer en ik heb 
echt zorg nodig en dat is niet eenvou-
dig. Mijn huis schoonmaken gaat niet 
meer goed en met boodschappen doen 
heb ik het ook niet makkelijk. Ik zeg 
altijd maar, ik hoef geen scharrelkip te 
kopen, want ik ben er zelf één, hahaha! 
Maar goed, ik krijg, en dat heeft lang 
geduurd, eindelijk een beetje thuiszorg. 
Het aantrekken van mijn steunkousen 
kan ik niet alleen. Nu kreeg ik laatst een 
invaller, zo’n jong ding, uit de succes 
generatie. Ja, ik noem dat maar zo, om-
dat ze zich volstrekt onbewust zijn dat 
het leven je parten kan spelen. Afijn, 
deze was ervan overtuigd dat ik beter 
kon worden. Moet je nagaan, staan je 
vingers krom, heb je het hele deltaplan 
van littekens op je rug en je buik, ben 
je blij als je zonder pijn kunt zitten, 
en dan zegt zo’n wicht tegen je, “goh 
mevrouw, mijn oma en opa zijn al in de 
80 en wandelen nog steeds ieder jaar in 
de Ardennen”.’ 
‘Dat van die scharrelkip vind ik een 
leuke,’ zeg ik, maar ik durf niet echt 
te lachen. ‘Lachen mag hoor!’ zegt ze, 
want ze ziet echt alles, ’soms lach ik 
me suf over wat ik op de televisie zie. 
Laatst was er een interview met alle-

maal van die kwieke bejaarden, want je 
moet weten, oud worden is een verdien-
model geworden! Vooral op de televisie. 
Hele programma’s worden aan ons 
gewijd. In dit geval hadden ze er drie 
gevonden. Een man, waarvan de 
kinnebak zowat op zijn borst hing, 
maar die nog wel genoeg kon zeggen 
om te antwoorden, toen men vroeg: 
“hoe doet u dat nu, 103 worden”, “nou 
gewoon hè, met regelmaat bij ieder 
woord, ademhalen”. En toen kwam er 
zo’n gewezen schooljuf van in de 90. 
Nou ja, gewezen, ze was het nog steeds, 
met zo’n belerende morsecode mier 
piepstem, “ja! (Piep), overal waar te 
voor staat (pieperdepiep), is ongezond 
(piep), en je moet veel bewegen (piep)”. 
Die heeft alleen sportschoenen in de 
linnenkast dacht ik meteen, niet van 
die aangepaste monsters, die ik moet 
dragen. En toen kwam de leukste, en 
die was een beetje gezet, maar met een 
lieve sociale lach en een realistisch 
verhaal. Maar dat was wel de jongste,
 meer mijn leeftijd. En die gaf die 
bezemsteel op sportschoenen met haar 
juffrouw mier verhaal even repliek. 
“Ach”, zei die dame, “ik ben misschien 
wat gezet” (ja, piepte juffrouw mier 
er meteen doorheen, ja je moet meer 
bewegen hepiep piep), ‘’maar ik val 
andere mensen niet lastig met allerlei 
corrigerende opmerkingen, zoals 
sommige ouderen doen en daardoor 
heb ik veel leuke mensen om me heen.” 
Nou daar had ma tureluur niet van 
terug, ze trok een gezicht gelijk de zuur-
pruim die ze was! ‘Maar het irriteert 
wel, al die kwieke bejaarden die over 
het televisiescherm springen alsof het 
niks is en maar roepen dat oud worden 
zo geweldig is. #

Een verhaal uit ‘Het armoede alfabet’ 
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Agenda

Buurtpunten in Oost:
Voor vragen waar u alleen niet 
uitkomt. Voor informatie over 
vrijwilligerswerk, activiteiten 
in de buurt, mantelzorg-
ondersteuning, administratie 
sorteren en financiën. 
Kijk op dynamo-amsterdam.nl 
voor de tijden en dagen. 

Dapperbuurt 
Buurtpunt De Gooyer 
De Gooyer, Von Zesenstraat 298 

Transvaalbuurt
Buurtpunt Kraaipan
Hofmeyrstraat 67 

Oosterparkbuurt
Buurtpunt Oosterpark 
3e Oosterparkstraat 159 

Buurtpunt ’s-Gravesandeplein 
’s Gravesandeplein 19

Watergraafsmeer
Buurtpunt Het Brinkhuis
Landbouwstraat 63

Buurtpunt Watergraafsmeer
Kamerlingh Onneslaan 34 hs

Buurtpunt Hoekhuis
Fizeaustraat 3

IJburg
Buurtpunt IJburg
IJburglaan 727

Budgetpunt IJburg
Ed Pelsterpark 8

Zeeburgereiland
Buurtpunt Zeeburgereiland
John Blankensteinstraat 1

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

Kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl
www.dynamopeuters.nl
www.talententent.nl 
www.dynamojongeren.nl

telefoon 020 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl

facebook Dynamo beweegt 
tot meedoen
instagram Dynamo beweegt 
tot meedoen

www.postoost.nl voor opstap 
naar werk, vrijwilligerswerk en 
activiteiten 

Nagla il Sayid geeft fietsles
Nagla il Sayid geeft al meer dan tien jaar fietslessen in Amsterdam-Oost. 

En ze begrijpt dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om even op 

de fiets te stappen en weg te rijden. Fietsen moet je leren. ‘In het begin vond 

ik fietsen in de verkeersdrukte van Amsterdam ook heel eng. Ik voel wat 

die vrouwen voelen. Ik praat met ze en heb mijn eigen systeem. Ik maak 

het zo makkelijk mogelijk.’ 

Met veel plezier laten we 
ouders en peuters zien wat 
Dynamo doet op de voor-
school. Ouders krijgen ook 
informatie over de kosten, 
de vergoedingen en direct in-

schrijven is mogelijk. Dat kan 
vanaf het moment dat uw kind 
1 jaar oud is. Amsterdamse 
peuters van 2 tot 4 jaar spelen 
en beleven leuke dingen bij 
een Dynamo-voorschool.

Er is veel aandacht en tijd 
voor taalspelletjes, voorlezen, 
tekenen, luisteren, zingen, be-
wegen, fantaseren en gezond 
eten. Peuters gaan hierdoor 
beter voorbereid naar de 
basisschool. 

De voorscholen van Dynamo 
bieden peuters een veilige, 
vertrouwde omgeving met 
gekwalificeerde en betrokken 
pedagogisch medewerkers. 
Samen met andere kinderen 
beleven ze er veel plezier.

Dynamo heeft voorscholen in 
Amsterdam en werkt nauw 

Kom kijken op de voorschool

In haar lessen, die ze twee 
tot drie keer per week geeft, 
neemt Nagla rustig de tijd 
om vrouwen stap voor stap 
vertrouwd te maken met de 
fiets. ‘Alles komt met de tijd. 
Iedereen kan leren fietsen. 
We oefenen eerst in de gym-
zaal met de fiets aan de hand 
lopen, opstappen en het 
fietsen zelf. Met lachen en 
grapjes komen ze er. Dan 
zoeken we een rustige plek in 
het Oosterpark. En het kennen 
van de verkeersregels is ook 
heel belangrijk. Zo weten ze 
wat ze doen en waarom ze het 
doen. Mijn tip is om als je heel 
bang bent, gewoon rechts te 
blijven rijden en afstappen.’  

Uit het enthousiaste verhaal 
van Nagla wordt al snel dui-
delijk dat het bij de fietsles-
sen om meer gaat dan fietsen 
alleen. ‘Het is zo belangrijk 

Betere ondersteuning 
mantelzorgers 
Kunnen we via de huisartsenpraktijk mantelzorgers bereiken? 
En ze helpen aan ondersteuning van de maatschappelijk 
dienstverlener of welzijn? Vier huisartsenpraktijken in IJburg 
werkten mee aan een pilot met Dynamo en het expertise-
centrum van Markant (centrum voor mantelzorg) om dit te 
onderzoeken. Het levert positieve resultaten op. 

Dynamo kon dankzij de 
verwijzingen van de huis-
artsen meer mantelzorgers 
ondersteunen. De huisartsen 
voelden meer ruimte om 
mantelzorg bespreekbaar te 
maken, omdat zij wisten welke 
ondersteuning beschikbaar 
was. 

De huisartsenpraktijk is een 
plek waar veel zorgvragers 
met hun mantelzorgers ko-
men. Huisartsen zijn zich er 
niet altijd van bewust dat zij 
met een (overbelaste) mantel-
zorger te maken hebben en 
dat deze steun nodig kan heb-
ben. Meestal gaat het verlenen 
van mantelzorg goed. Het ge-
ven van mantelzorg kan zelfs 

gelukkig maken. Soms gaat het 
niet goed. Dan raken mantel-
zorgers zwaar- tot overbelast 
en worden zij zelf patiënt. 

De samenwerkingspilot 
heeft daadwerkelijk tot meer 
verwijzingen geleid vanuit de 
huisartsenpraktijk naar de 
mantelzorgconsulenten van 
Dynamo. 

Het hele artikel is te lezen 
op de website van Dynamo. 
www.dynamo-amsterdam.nl/
mantelzorg. Daar staat ook 
het aanbod van Dynamo voor 
mantelzorgers. Die kunnen 
terecht bij een Mantelzorg-
consulent voor individuele 
ondersteuning. # 

De gemeente neemt een deel 
van de schulden van de 
jongere over. Daar staat tegen-
over dat de jongere mee 
moet werken aan een be-
geleidingsplan met afspraken 
over werk, opleiding en het 
aflossen van de schuld. 

De Kredietbank van de 
gemeente onderhandelt met 
de schuldeisers over de schuld 
en koopt de schulden af. 
De jongere betaalt de rest-
schuld in maximaal drie 
jaar naar draagkracht aan 

de gemeente terug en krijgt 
bedragen kwijtgescholden als 
hij of zij zich inspant om werk 
en opleiding te vinden. 

Hierdoor kan de terugbetaling 
worden teruggebracht naar 
twee jaar. # 

Ben je of ken je een jongere met 

schulden? Meld je dan zo snel 

mogelijk bij de jongerenschuld-

hulpverlening van Dynamo. Kijk 

op www.dynamo-amsterdam.

nl/jongerenschuldhulpverlening 

voor meer informatie

Jongeren schuldenvrij van start 
In februari is het project ‘Jongeren schuldenvrij’ vanuit de 
gemeente Amsterdam van start gegaan. In dit project krijgen 
jongeren de kans om sneller van hun schulden af te komen 
en met een schone lei te beginnen.

samen met de basisscholen 
daar in de buurt. Afhankelijk 
van uw inkomen, heeft u recht 
op kinderopvangtoeslag van 
de belastingdienst of een ver-
goeding van de gemeente. 

Wilt u weten wat uw kosten 
zijn? Wij helpen u graag ver-
der met de berekening of met 
uw aanvraag van de toeslag. #

Bel 020 - 46 09 300 of mail 

peuters@dynamo-amsterdam.nl. 

Kijk op dynamopeuters.nl voor 

een voorschool bij u in de buurt. 

Volg ons op Facebook Dynamo 

peuters 

De gemeente Amsterdam nodigt alle ouders met kinderen 
tussen 1 en 3 jaar uit om op woensdag 15 april naar de Dag van 
de Voorschool te komen. Ontdek samen met uw peuter wat de 
voorschool te bieden heeft! Ook andere bewoners kunnen in 
de eigen buurt een kijkje nemen bij een Dynamo-voorschool. 

voor vrouwen om te sporten, 
zelfvertrouwen te hebben en 
om zichzelf te redden. En het 
bespaart ook tijd en geld. Je 
bent sneller waar je moet zijn 
en dat zonder parkeerkosten. 
Vrouwen die mijn lessen heb-
ben gevolgd zeggen: “Doordat 
ik dit heb geleerd, is mijn le-
ven makkelijker geworden. Ik 
haal mijn kinderen, doe bood-
schappen, kom meer buiten.” 
Er is even durf voor nodig om 
op de fiets te stappen, maar 
geeft meer vrijheid en zelfver-
trouwen aan vrouwen.’ 

Daarnaast is het samen fietsen 
en delen van humor een 
sociale activiteit. ‘Ik vind het 
gezellig, ontmoet vrouwen van 
andere nationaliteiten en ik 
krijg meer kennis over andere 
culturen. Je voelt de warmte, 
het is gezellig. We drinken ook 
een kopje koffie, ondersteunen 
elkaar als iemand problemen 
heeft, of advies kan gebruiken. 
Iedereen helpt elkaar alsof we 
zussen zijn, zo delen we ook 
ons zusterschap.’ #    

Interesse om deel te nemen aan 

de fietslessen van Nagla? Bel voor 

meer informatie met Nagla op 

06 – 813 132 94 of neem contact 

op met participatiemedewerker 

Lotte Evers op 06 – 449 749 19 of 

levers@dynamo-amsterdam.nl
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Tekst: Kim Benschop 

Wat is huurtoeslag? In de Wet op de 
huurtoeslag (zie overheid.nl) wordt dit 
begrip omschreven als een tegemoet-
koming van het Rijk (de Nederlandse 
overheid) in de kosten van het huren 
van een woning, dit is dus een huur-
subsidie. Huurtoeslag is inkomens-
afhankelijk. Door het toekennen daar-
van kan men in specifieke gevallen 
de huurlasten matigen. Als voor-
waarde geldt o.a. ook dat uw (en/of het 
gezamenlijke) inkomen niet meer mag 
zijn dan de vastgestelde inkomens-
grens. Maar wat betekent dit na het 
invoeren van de wijzigingen in de 
praktijk voor u? 

Regels huurtoeslag vanaf 
1 januari 2020
Het recht op huurtoeslag blijft bestaan 
voor de lagere inkomens. Toch was 
er een reden om wijzigingen aan te 
brengen in - het toepassen van - de 
regels die hierop betrekking hebben. 

Voor de wijziging vielen huurders met 
een hoger inkomen namelijk soms ten 
onrechte (net) buiten de boot of verviel 
het recht daarop geheel als het inko-
men door een salarisverhoging boven 
de huurtoeslaggrens uitkwam. Om deze 
maatschappelijk ongewenste situaties 
recht te trekken is besloten dat men 
vanaf 1 januari 2020, onder bepaalde 
omstandigheden, toch ook recht kan 
hebben op huurtoeslag bij een hoger 
inkomen. De hoogte van het bedrag 
van de huurtoeslag is voor deze hogere 
inkomens dan wel minder dan het 
bedrag waar de huurders met een lager 
inkomen recht op hebben.   

Voorwaarden huurtoeslag
De volgende voorwaarden gelden mo-
menteel om in aanmerking te kunnen 
komen voor huurtoeslag:
• U dient 18 jaar of ouder zijn (of min-
 derjarig en getrouwd).
• U (en uw eventuele medebewoners) 

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. 

Er is per 1 januari 2020 een belangrijke wijziging doorgevoerd met betrekking tot de voorwaar-

den van de huurtoeslag. Wat betekent dat voor u? In deze rubriek staan we stil bij dit onderwerp 

en bij de OBA-aangiftedagen. 

Wijziging voorwaarden huurtoeslag 

 hebben de Nederlandse nationaliteit 
 of hebben een verblijfsvergunning 
 met recht op sociale voorzieningen.
• Iedereen die bij u woont staat inge-
 schreven bij de gemeente op het adres
 waarvoor u toeslag aanvraagt.
• U huurt een zelfstandige woning 
 (woonruimte met een eigen toegangs-
 deur, toilet en keuken).
• Uw gezamenlijke inkomen is niet 
 te hoog.
• De ‘rekenhuur’ moet tussen een be-
 paalde grens liggen (mag niet te hoog,
 maar ook niet te laag zijn).

Aanvragen huurtoeslag
De huurtoeslag vraagt u aan bij de be-
lastingdienst, dit doet u door in te log-
gen bij ‘mijn belastingen’ met uw DigiD. 
Vervolgens kunt u uw persoonlijke en 
de gevraagde gegevens invullen. Komt 
u er zelf niet uit, dan kunt u altijd bel-
len met de belastingdienst of met HJS!
Mocht u zelf nog meer willen lezen 

over dit onderwerp dan kan dat onder 
andere op de sites van de belasting-
dienst, rijksoverheid, woonbond, 
consumentenbond & !WOON (zoekter-
men: huurtoeslag 2020). Uiteraard kunt 
u ook bij HJS of BOOT langskomen, 
zodat een van onze medewerkers u kan 
helpen. 

OBA-aangifte dagen (OBA= Open-
bare Bibliotheek Amsterdam)
Moeite met de belastingaangifte? Kom 
naar een OBA Belastingdag (OBA = 
Openbare Bibliotheek Amsterdam) en 
krijg gratis advies en hulp van studen-
ten van de Hogeschool Amsterdam. De 
HJS-medewerkers zijn dan ook aanwe-
zig om u van dienst te zijn. U dient zich 
wel aan te melden via de website van 
de OBA, www.oba.nl/educatie/leren/
rekenen/belastingdag.

De medewerkers van HJS staan voor u 
klaar om al uw vragen, die betrekking 
hebben op juridische en sociaal-maat-
schappelijke kwesties, te beantwoor-
den. Als blijkt dat het niet mogelijk is 
dan verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners.
U kunt hiervoor terecht bij BOOT Oost, 
Sumatrastraat 314 en HJS (Muller-
Lulofshuis van de HvA), Wibautstraat 
5a (ruimte 02A08) #

Meer info: www.hva.nl/hjs

Team OOST

Deze regels gelden als een woning 
gedeeld wordt door meer dan twee 
personen die geen gemeenschappelijke 
huishouding vormen, hospitaverhuur 
uitgezonderd. 
• Per wijk wordt een maximum voor 
 het aantal te verlenen vergunningen 
 voor kamergewijze verhuur inge-

 voerd. Daarnaast geldt een maximum 
 aantal vergunningen per gebouw.
• Er mag één volwassene per kamer 
 wonen (of twee in geval van een 
 huwelijk of geregistreerd partner-
 schap).
• Iedere huurder krijgt een individu-
 eel huurcontract. Zo hebben huurders

Nieuwe regels kamerverhuur
De gemeente Amsterdam wil bewoners beschermen tegen overlast en huisjesmelkers en voor-

komen dat een te groot aantal woningen kamergewijs wordt verhuurd. Er moeten immers 

ook grotere woningen beschikbaar blijven voor gezinnen. Daarom zijn er per 1 april nieuwe 

regels voor kamergewijze verhuur, oftewel woningdelen. 

 meer rechtsbescherming en kunnen 
 zij een te hoge huur aanvechten bij de 
 Huurcommissie.
Het is aan de verhuurder een vergun-
ning aan te vragen. Sommige verhuur-
ders 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 verhuurder geen vergunning 
aan, of wordt er geen vergunning ver-
strekt, dan kan het zijn dat de huidige 
huurders een probleem 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 verwij-
zen wij u  naar een advocaat. #

Wij hebben spreekuur elke maandag 

tussen 9.30 en 11 uur aan de IJburglaan 727, 

en elke maandagavond tussen 18.30 en 

20 uur en elke woensdag tussen 9 en 12 uur 

aan de 2e Boerhaavestraat 46-H. 

U kunt ons ook bellen of mailen, op 

020-5230150 of oost@wooninfo.nl

Twee opties
VvE’s hebben de keuze. Er wordt 
gespaard op basis van een meerjaren-
onderhoudsplan (MJOP) of er wordt 
jaarlijks 0.5% van de herbouwwaarde 
gespaard. Sparen op basis van het 
MJOP heeft de voorkeur, omdat het 
spaargeld dan aansluit bij de te ver-
wachten toekomstige onderhouds-
kosten.

Voorbereiding
Welke keuze je ook maakt, de VvE zal de 
nodige voorbereidingen moeten treffen. 
Is er een plan dat gebruikt kan worden 
of moet het nog gemaakt worden? Is de 
herbouwwaarde bekend of willen jullie 
het pand laten taxeren? Het benodigde 
onderhoudsbedrag moet in de begro-
ting voor 2021 zijn opgenomen. Dat 
moet dit jaar dus gebeuren, zodat jullie 

VvE’s  moeten sparen voor onderhoud 
Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben nog geen reserve voor toekomstig onderhoud, 

terwijl zij dit per 2021 in de jaarlijkse begroting moeten opnemen. Dat betekent dat zij dit jaar 

nog de spaarpot oftewel het reservefonds moeten regelen. Is uw VvE er klaar voor?

in 2021 aan deze wettelijke verplichting 
voldoen. Wees op tijd en beslis tijdens 
de aankomende vergadering op welke 
wijze jullie willen sparen.

Gevolgen
De hoogte van het reservefonds en de 
staat van onderhoud zijn mede bepa-
lend voor de hoogte van de hypotheek 
voor nieuwe kopers. Ook daarom is het 

dus van belang om dit goed op orde te 
hebben.

Laatste tip
Het spaargeld moet op een aparte 
betaal- of spaarrekening staan. Deze 
bankrekening staat op naam van 
de VvE. Wilt u meer weten over het 
reservefonds en de eisen voor het 
MJOP, bekijk dan de informatie op onze 
website www.wooninfo.nl of neem 
contact op met !WOON via 020-5230130, 
of vve@wooninfo.nl. Daarnaast orga-
niseren wij regelmatig gratis cursussen 
voor eigenaar-bewoners in een VvE, op 
verschillende plekken in de stad. Op 
onze website staat onder ‘agenda’ welke 
cursussen er de komende tijd georgani-
seerd worden. #
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Redigeren

Gezocht: een vrijwillig(st)er die mijn roman 

Tempeldanseres nog even wil redigeren / cor-

rigeren. Mail naar K.Bodha@hotmail.com of bel 

06-84413504.

Kledingactie

Op 18 april a.s. zamelen vrijwilligers van de 

Hofkerk gebruikte kleding en schoeisel in t.b.v. 

Sams Kledingactie Mensen in Nood. Dankzij uw 

gebruikte kleding en schoeisel kan Sams in samen-

werking met Cordaid in Ethiopië ca 5000 mensen 

voorzien van schoon drinkwater en sanitair.  

U kunt uw gebruikte kleding in gesloten plastic 

zakken inleveren bij de Hofkerk op zaterdag  

18 april van 9.30 tot 11.30 uur. Voor alle inbren-

gers staat een lekker kopje koffie klaar.  
Voor meer info: 088-2080100. 

Woongroep

Kleine 50+ Woongroep zoekt mensen voor de 

wachtlijst. De woningen zijn gelegen in de Clara 

Meyer Wichmannstraat in de Watergraafsmeer. 

Wekelijks drinken we koffie met elkaar en 1x per 
maand is er een hapje en drankje en aansluitend 

eten we met elkaar. Wij hebben behoefte aan  

vitale medebewoners en zelfredzaamheid is  

daarbij belangrijk. Voor meer info: mevr. Jos 

Faber, tel.nr. 020-4683931.

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 ver-

schillende avonden van 19.30 – 21.15 uur.  

€ 7,50 per keer, in Tugela 85. Interesse?  

Karin: info@vergezel.nl of 06-44363203. 

Spelletjesmiddag

Iedere derde zaterdag van de maand is er in het 

Brinkhuis (Betondorp) Brinks Spelletjesmiddag. 

Bezoekers van alle leeftijden zijn welkom.  

‘Samen spelen brengt mensen dichter bij elkaar’.

3e Open Tuinen Toer

Op zondag 7 juni tussen 14.00 en 17.00 uur is er in 

de Indische Buurt de 3e Open Tuinen Toer. Vorig 

jaar telden de 23 tuinen 1600 bezoeken. Als u ook 

wilt meedoen en uw tuin wilt openstellen: aanmel-

den kan tot 25 april. U krijgt dan een uitnodiging 

voor de deelnemersbijeenkomst. Meldt u aan bij 

Rens van der Linden, via tuinentoer@gmail.com of 

tel. nr. 06-44502785. Bij hem kunt u ook terecht 

voor meer info. Zie ook www.facebook.com/tui-

nentoer en www.facebook.com/gribib. 

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.
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Dwarsliggertjes is de gratis 
advertentierubriek van Dwars 
door de Buurt. Een service 
aan onze lezers. U kunt als 
particulier of stichting een 
gratis advertentie, oproep of 
mededeling plaatsen. 
We nemen geen commerciële 
boodschappen op. 
Stuur uw bericht van 
maximaal 200 tekens naar 
dwarskrant@gmail.com

Dagbesteding
Veel bewoners doen tegen een kleine 
vergoeding, dagbesteding binnen en 
buitenshuis. De taken binnenshuis 
bestaan uit: bezemen, dweilen, tafel 
dekken en afruimen, afwassen, kle-
ding wassen, in de tuin werken en 
koken in het weekend. Buitenshuis 
gaan de bewoners naar bijvoorbeeld 
een zorgboerderij, hier wordt er met 
planten gewerkt en dieren gevoerd. 
De bewoners verrichten ook productie 
werkzaamheden. 
Er is ook een veegploeg. De veegploeg 
is een groepje bewoners die door de 
buurt lopen en het vuil opruimen wat 
er op straat ligt, zoals plastic zakjes, 
blikjes enzovoorts. De bewoners heb-
ben een hesje om, lopen met een em-
mer en hebben een prikker waarmee 
het vuil wordt opgepakt. Misschien 
heeft u de veegploeg weleens door de 
buurt zien lopen…

Meest voorkomende ziektebeeld 
Een aantal ziektebeelden die op het 
Robert Koch voorkomen zijn: Schi-
zofrenie, Autisme en LVB (licht ver-
standelijke beperking). Soms hebben 
mensen meerdere ziektebeelden. Het 
meest voorkomende is schizofrenie, dit 
ziektebeeld heeft vervelende symp-
tomen. Het is een hersenaandoening 

Tekst: Maria Zeestraten

Heeft u een zorgverzekering bij het Zilveren Kruis / Achmea 
met een aanvullende verzekering van de gemeente Amster-
dam (AV 1, 2 of 3)? Krijgt u rekeningen van het  CAK (Centraal 
Administratie Kantoor) over WMO nota’s? 
U krijgt deze CAK nota’s als u huishoudelijke hulp heeft, uitge-
breide woningaanpassing of bijvoorbeeld een scootmobiel. U 
kunt deze nota’s bij het genoemde zorgverzekeringspakket tot 
36 maanden terug  declareren. U krijgt per jaar de eerste  
€ 50,- niet terug, maar het resterend deel wel. Dit kan oplopen 
tot ruim € 100,- per jaar
Tot en met 2019 stuurde het CAK per jaar 13 nota’s á € 13,-.   
De periodes waren steeds 4 weken. In 2020 worden er 12 
maandelijkse nota’s gestuurd. Het bedrag is dan € 14,10 per 
periode. Als u buiten Amsterdam woont, dan kan het zijn dat 
u een hoger bedrag aan het CAK moet betalen. De gemeente 
Amsterdam subsidieert de eigen bijdrage WMO. Heeft u hulp 
nodig bij het uitzoeken van deze gegevens? Dan bent u wel-
kom bij de sorteerpunten van Dynamo (zie pagina 21). #

De Amsterdamse Händelvereniging heeft haar repetitie-
ruimte in de kapel van het OLVG Oost. Elke donderdag-
avond van 20.00 tot 22.30 uur oefent het kamerkoor met 
zo’n 30 zangers in die prachtige entourage.
Het repeteren staat al een tijd in het teken van twee op-
tredens in het kader van het 10 jarig jubileum. Het eerste 
staat gepland op 19 april om 15.30 uur in de Broeker kerk, 
Kerkplein 13 in Broek in Waterland. Het tweede op 26 april 
om 15.30 uur in de Dominicuskerk, Spuistraat 12, Amster-
dam. Via www.amsterdamsehaendelvereniging.nl zijn 
kaarten verkrijgbaar.

Er is voor gekozen om het lyrische oratorium L’ Allegro, il Pen-
seroso ed il Moderato van G.F. Händel,  geschreven in 1740, 
uit te voeren. De teksten komen grotendeels uit twee gedich-
ten van Milton. Onderwerp van het oratorium is de muzikale 
discussie tussen de levenslustige mens (Allegro) en melancho-
lische mens (Penseroso). Het muziekstuk ademt het ochtend-
gloren en de middagstilte, je hoort de dansmuziek uit het dorp 

Teruggave zorgkosten   

10 jaar Händelvereniging    

Robert Koch Wonen is een beschermd 24 uurs woonvoorziening van HVO-Que-
rido. Het pand, een prachtig verbouwde voormalige kazerne, is gelegen aan het 
Robert Koch plantsoen 35. De bewoners van het pand hebben een psychiatri-
sche aandoening, daarnaast zijn ze verslaafd aan drugs of alcohol. Het is geen 
gesloten afdeling, ze zijn vrij om naar buiten te gaan en binnen te komen wan-
neer ze willen. Er wonen 37 mensen op onze woonlocatie.
De bewoners krijgen vier keer per dag een maaltijd en hebben elk een eigen 
kamer met douche en keukentje. Zij hebben geen recht op een uitkering maar 
krijgen zak- en kleedgeld. Op de locatie betalen zij niets voor eten en slapen.
Het is dus niet gewenst dat als een van onze bewoners bedelt, u ze geld geeft.

waarbij de persoon contact met de 
werkelijkheid verliest. De voornaamste 
oorzaak is erfelijkheid, maar het kan 
ook veroorzaakt worden door situaties 
die stress opwekken. De persoon is dan 
kwetsbaar om deze  ziekte te krijgen.
De verschijnselen zijn: hallucinaties 
(zien, horen en voelen van dingen die 
er niet zijn), wanen, geen samenhang 

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

Tot slot
Veel van de bewoners  hebben verve-
lende situaties meegemaakt of verve-
lende ervaringen gehad. De gebeurte-
nissen spelen tot de dag van vandaag 
nog een rol in hun leven, al is het 
misschien jaren geleden gebeurd. Ze 
dragen veel emotionele bagage bij zich.
Als u klachten heeft of wat wilt melden 
kunt u dit altijd doen. 
Via het telefoonnummer 020-6466400 
kunt u in contact komen met de woon-
begeleiding van Robert Koch, u kunt 
ook een mailtje sturen naar 
klachtenrobertkoch@hvoquerido.nl #

Binnentuin Robert Koch Wonen

Talent en kunstenaars gezOcht!
Wil je je kunst tonen tijdens Kunstroute Open Oost 2020 van  
8 t/m 10 mei? Heb je werk (van schilderij tot sieraad) te verko-
pen in de pOpup shOp van 8 t/m 16 mei? Of kan je zingen, rap-
pen, dansen, dichten of muziek maken tijdens het Open Oost 
feest op zaterdag 16 mei? Of kom je als vrijwilliger Team Open 
Oost versterken en meehelpen met de organisatie?
Doe mee! Kijk op www.openoost.org en meld je aan via  
info@openoost.org #

en geluiden van de grote stad, de lichtzinnige en betoverende 
wereld van de levenslustige maar ook de eenzaamheid van de 
denker. Een bonte rij heidense goden en christelijke deugd-
zaamheid slingert zich door het geheel, en alles mondt uit in 
de eeuwige wijsheid van het gulden midden, Il Moderato. De 
kleurrijke en indringende muziek wordt vertolkt door jonge 
prachtige zangers, het Haags Cantate Consort en natuurlijk de 
Amsterdamse Händelvereniging die vol trots dit zelden opge-
voerde oratorium op de planken brengen. #

Tekst en fotografie: HVO Querido

Maak kennis met de bewoners van een bijzonder pand
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Ben je lief?
Wanneer ben je de juiste
vader?
Er zĳn ook minder opvallende
tekenen die erop wĳzen dat
iemand de juiste vader zal zĳn.
Als hĳ precies goed reageert op
een liefkozend gebaar met je
snavel. Of gezellig dicht tegen je
aan komt zitten op een tak
zonder dat je je doodergert.

Ben je zorgzaam?
Er zĳn veel soorten waarbĳ
de mannetjes de jongen
voeren.
Bĳ de kerkuil gaat dat zo. Het

vrouwtje volgt een mogelĳke
man mee naar zĳn nest en
inspecteert dat. Okee, het huis is
in orde. Maar hĳ doet meer. Hĳ
heeft van te voren acht of negen
muizen gevangen. Die liggen
allemaal op een rĳtje uitgestald
in het nest. Kĳk, daar hebben we
wat aan. Die man zal
waarschĳnlĳk zat muizen vangen
als de jongen eenmaal uit het ei
zĳn. Bĳ andere soorten stopt het
mannetje een vet insect bĳ het
vrouwtje in de snavel. Zĳ weet
dan dat hĳ dat waarschĳnlĳk ook
zal doen bĳ een nest vol
hongerige kuikens.

Heb je een mooi
nest?
Er zĳn mannetjes die
uitblinken in het bouwen
van erg mooie nesten.
De bowerbird op Nieuw-Guinea
maakt een soort waterdichte
koker. Hĳ versiert dat met
bloemblaadjes en schelpen en
vleugels van insecten. En die
rangschikt hĳ op kleur en
grootte. En hoe mooier hĳ dat
doet hoe beter het vrouwtje
weet dat hĳ een gezond en sterk
mannetje is en dat ze van hem
gezonde kuikens zal krĳgen.

Bĳ vogels is de
verkeerde partner
nog erger. Om
jongen groot te
brengen moeten
de moeders erg
veel doen.
Eieren leggen, nest bouwen,
jongen te eten geven, zorgen
dat ze niet uit het nest vallen,
ze beschermen. Dat kost erg
veel moeite en energie. En dat
is allemaal voor niks als de
vader geen goede keus was.
Als de jongen door hem
ziekelĳk of zwak zĳn en ze
allemaal dood gaan. Maar hoe
weet je als vrouwtje van welke
man je het best kleintjes kunt
krĳgen? Als meeuw of merel
kun je niet zoals in India
jarenlang de mogelĳke
kandidaten afwegen op
uiterlĳk en rĳkdom en
gezondheid.

Wat kun je doen
als vrouwtjes
vogel? Je kunt de
mannetjes in het
voorjaar wel
aardig vergelĳken.

Felle kleuren bĳ mannetjes in
plaats een dof pakje wĳzen op
goede gezondheid en fitheid.
Hetzelfde geldt voor hun
zingen. Als het luid en duidelĳk
is en de trillers doen je bĳna
van je tak vallen... dan is het
goed. Als je zĳn zielige fluitje
nauwelĳks hoort... zo eentje
daar vlieg je met een grote
boog omheen.

Bĳ veel vogels
dansen de
mannetjes.
Zo zien de vrouwtjes hoe fit ze
zĳn. Ze kĳken met een kritisch
oog toe wie de meest
levendige bewegingen maakt.
En soms vechten de mannetjes
zodat de vrouwtjes zien hoe
sterk en gezond ze zĳn. Vaak
zĳn dat schĳngevechten.
Anders zouden er al snel geen
mannetjes genoeg meer zĳn.
In de wei heb je elk voorjaar
vaste plaatsen waar je
kamphaantjes zulke
schĳngevechten kunt zien
houden, met groepjes
belangstellende vrouwtjes
erbĳ..

voor de jeugd

Afspraakjes maken is
riskant, voor je het weet
blĳf je aan de verkeerde
plakken.

Stinks doet zijn best. Een kussentje, brokjes en veel liefde

Speciaal: Hoe vind je een goede partner?

Ben je een mensenjongen en verliefd? Fluiten naar meisjes is dan geen goed idee. Vraag lieve.mabelle@gmail.com


