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Column Door: Carolien van Welij

‘Ik leef op een eiland,’ zei de buurvrouw. Het was 21 april. 
De hemel was kraakhelder, de wind hard, het zonlicht fel. Fris in 
de schaduw, warm uit de wind – het weer van een vakantie op 
een eiland. Maar we zaten niet op een eiland. En het was geen 
vakantie.

Op een eiland leven – was dat wat we deden? Het had er veel 
van weg. Eerst was het huis het eiland. Een eiland waar je niet 
vanaf mocht. Een eiland met een kantoor en een school. Buiten 
was de storm, op het eiland was het veilig. Een voet buiten de 
deur zetten was als een voet in het koude zeewater steken. Even 
wennen, doorzetten en dan peddelen naar de dichtstbijzijnde 
winkel voor eten. 

Vanaf het eiland was er radiocontact met al die anderen die 
plotseling ook eilandbewoners waren geworden, op hun eigen 
eilanden. Hoe geavanceerd ook de apparatuur – het ging met 
horten en stoten, er waren slechte lijnen. En in dat contact waren 
er alleen de woorden. Een goed verhaal – dat kwam wel over. 
Informatie en gegevens – ook dat lukte. Maar alles wat niet in taal 
te vatten was, was er opeens niet meer. Hoe je iemand aankijkt, 
of juist niet aankijkt. Samen naar een horizon kijken, of naar een 
boom, omdat het beter is even niets te zeggen. Samen een diepe 
zucht slaken. Samen lachen, ondanks alles – het kon niet meer. 
Je moest er nu woorden voor vinden en die waren er niet. 

Een eiland  
Toen de zon harder begon te schijnen, breidde het eiland zich 
uit tot de straat. Langs de gevel verschenen klapstoeltjes. 
Verderop stond een gele parasol. De stoep was het strand, we 
zaten aan de rand van de zee. En we deden even alsof het een 
stille zee was. Alsof het toch vakantie was. 

Stapje voor stapje breidde het eiland zich uit tot Eiland Oost. 
Wandelen naar de bakker. Een rondje in het park. Steeds kwam 
er weer een stukje bij. Landwinning. Het bleef een eiland zonder 
museum, zonder filmhuis, zonder cafés. Als een dierbare buurt-
winkel toch weer openging, en een rij de straat vulde, riepen 
we uit hoe fijn het was dat dit de rij was waarin we stonden. 
De rij kon niet lang genoeg zijn. We zouden wachten, we wilden 
wachten.

Op al die nieuwe eilanden waren plotseling dezelfde vreemde 
nieuwe wetten en gebruiken. Het leven op Eiland Oost verschilde 
weinig met het leven op al die andere eilanden in het land. 
En toch was er steeds het besef: wat een geluk dat dit het eiland 
was waar ik vast zat. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Het maken van Dwars verloopt 
in de Coronatijd niet noemens-
waardig anders dan voorheen. 
Het is vooral toch een kwestie 
van achter de computer zitten. 
Bij het schrijven, bij het redige-
ren, bij het vormgeven. En bij 
het fotograferen, interviewen 
en bezorgen is het respecteren 
van anderhalve meter goed 
mogelijk.
Toch zijn diverse interviews 
voor deze Dwars telefonisch 
of via skype gedaan. Het ‘Blijf 
binnen’ werd door veel vrijwil-
ligers streng toegepast. Van live 
overleg met meerdere mensen 
kon natuurlijk ook geen sprake 
zijn. Wel zijn we als driekoppi-
ge kernredactie schoorvoetend 
weer begonnen met bij elkaar 
te komen, in een tuin met ge-
noeg ruimte.
Corona steekt ook in deze 
Dwars regelmatig de kop op. 
Inmiddels is bekend dat per 1 
juni culturele instellingen weer 
iets op de planken kunnen gaan 
brengen. U kunt dat checken op 
de agenda van oost-online en 
op de sites van de instellingen 
in Oost. Die staan vermeld op 
pagina 10 van deze Dwars. Aan 
een talkshow in juni wagen we 
ons overigens nog niet.
Veel leesplezier. #

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
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zal verschijnen. De krant wordt huis 
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Oud-Oost (Oosterpark-, Transvaal- en 
Dapperbuurt) en Watergraafsmeer in 
Amsterdam-Oost. 
Op meerdere openbare plekken 
in Oost liggen exemplaren om gratis 
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Mooier en helderder dan de eerste 
zes weken van het coronatijdperk 
zijn het weer en de stad zelden 
geweest. En dat terwijl Amsterdam-
mers met een spuuglelijk bord 
worden gewaarschuwd dat ze 
binnen moeten blijven. #
Foto: Ans van de Scheur

Een moderne horecaondernemer 
heeft dit schoolbordje geplaatst
op een (deel van een) kunstwerk. 
‘Respect the rules’ staat er ge-
schreven, waarmee gezegd wil zijn 
dat er niet gezeten mag worden op 
zijn banken. Commercieel eigen-
dom is heilig, cultuur behoeft geen 
respect. #
Foto: Arie van Tol
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Tekst en beeld: Martien van Oorsouw en Rose Bartholomé 

#Dwars en oost-online werken 
nog nauwer samen     
Lokaal nieuws is belangrijk. Iedereen wil weten wat er in zijn 
buurt gebeurt. Twee buurtmedia werken steeds nauwer samen 
in Oost. Dwars door de buurt brengt het nieuws in de brieven-
bus, oost-online brengt actueel nieuws en informatie thuis en 
onderweg op het beeldscherm. 

Al jaren plaatst oost-online de inhoud 
van Dwars op de site, zowel als artikel 
als in PDF, zodat de lezer de krant ook 
op het internet kan bekijken.  
Oost-online is al meer dan vijftien jaar 
het digitale platform met nieuws en 
informatie voor mensen die wonen 
en werken in het oostelijk deel van de 
stad. Net als Dwars wordt oost-online 
gemaakt door vrijwilligers die hart heb-
ben voor hun buurt. 

De buurt
Stan Polman, de oprichter van oost-
online: ‘Het is mooi dat we al heel lang 
samenwerken. De politiek is, na het 
instellen van de stadsdeelcommissie, 
verder van de bewoners af komen 
staan. Daarom wordt het belang van on-
afhankelijke lokale media steeds groter. 
Mensen kunnen snel digitaal reageren 
op artikelen die in Dwars en op oost-
online verschijnen.’
Arie van Tol, hoofdredacteur van Dwars 
door de buurt, vult aan: ‘Nieuws en 
verhalen uit je eigen buurt zijn meer 
dan ooit populair bij bewoners. In de ge-
globaliseerde wereld zoeken velen naar 
een vorm van lokale identiteit. Amster-
dammer zijn, bewoner van de Dapper-
buurt, of van Betondorp, dat is iemand 

graag. En als ie er over kan lezen, op 
papier of digitaal, is dat helemaal mooi.’
Martien van Oorsouw, oud-hoofdredac-
teur van Dwars, is in een vroeg stadium 
bij oost-online betrokken geraakt. Hij 
zocht naar mogelijkheden om de digi-
tale bereikbaarheid van de buurtkrant 
te vergroten. Het besluit de krachten 
te bundelen was snel genomen: Dwars 
ging op digitaal gebied samenwerken 
met oost-online.

Na verloop van tijd ontstond bij Dwars 
de behoefte om, naast de artikelen en 
de krant, informatie over de organisatie 
ook digitaal toegankelijk te maken. Dat 
was het moment om een commissie uit 
te laten zoeken op welke manier dit het 
beste gedaan kon worden: via een eigen 
site, via oost-online of via een andere 
partij die zich inmiddels had aangebo-
den. Na het wegen van de mogelijkhe-
den viel het besluit om de samenwer-
king met oost-online te intensiveren.

De website
Als je www.dwars-online.nl intoetst, 
vind je alles van Dwars bij elkaar: de 
verschijningsdata, wie de mensen zijn 
die Dwars maken, hoe je de redactie 
kunt bereiken, wat het kost om te adver-
teren en hoe je vriend kunt worden. En 
natuurlijk de informatie over de maan-
delijkse talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle. In het uitgebreide archief zijn 
alle kranten vanaf 2014 te vinden.
Het gebied dat oost-online bestrijkt is 
ruimer dan dat van Dwars. De site richt 
zich op het nieuws en de ontwikkelin-
gen in het gebied tussen Amstel en IJ. En 
oost-online is actueel, elke dag kun je er 
wel vers nieuws vinden. Je vindt er het 
nieuws uit de buurten, achtergrondver-
halen en een uitgebreide agenda. In één 
oogopslag zie je per dag welke voorstel-
lingen, vergaderingen, cursussen en 
andere activiteiten er zijn. In de meeste 
gevallen is uitgebreide aanvullende 
informatie beschikbaar. Los daarvan is 
er een overzicht van exposities in musea 
en galeries te vinden. Door de bezoekers 
wordt de agenda bijzonder gewaar-
deerd.

De mensen
Net als bij Dwars zijn bij oost-online 
mensen verenigd die nieuws verza-
melen, een rubriek voor hun rekening 
nemen, fotograferen, artikelen schrijven 
en/of redigeren. Het digitale oost-online 
biedt mensen bovendien de mogelijk-
heid om video’s te maken die op www.
oo-tv.nl te zien zijn. Op die site staan ook 
opnames van de maandelijkse talk-
show die Dwars organiseert samen met 
oost-online. Verder zijn erop te vinden 
de podcast van Geluiden van Oost, de 
items van IJburg-tv en artikelen uit het 
Geheugen van Oost.  
Alles in Dwars en op oost-online wordt 
geschreven en in beeld gebracht onder 
het motto ‘liefdewerk oud papier’. 
De beloning is plezier in het werk en 
betrokkenheid bij de mensen en acti-
viteiten in het deel van de stad waar je 
woont of werkt. Het is een plezierige 
manier om kennis te maken met men-
sen die vanuit hun professie of hobby in 
de redactie actief zijn.  

Geld
Stan Polman: ‘Zoals je ziet hebben 
Dwars en oost-online veel overeenkom-
sten. Samenwerking is alleen maar lo-
gisch. Ik ben met oost-online begonnen 
omdat ik lokaal nieuws belangrijk vind. 
Oost-online is onafhankelijk, zonder 
storende advertenties of verplichtingen 
aan subsidiegevers. Opbrengsten uit ad-
vertenties en subsidies zijn er dus niet. 
We denken wel na over manieren om de 
continuïteit van oost-online te waarbor-
gen. Daar is geld voor nodig.’
Arie van Tol: ‘Voor Dwars is subsidie be-
langrijk. Dat we maar weinig adverten-
ties hebben is een keuze, we willen geen 
commerciële afhankelijkheid. Maar het 
aanvragen van de structurele jaarlijkse 
subsidie is ook een keuze. De lokale 
overheid hoort het maatschappelijke 
belang van lokale media te herkennen 
en erkennen. Ook met enige financiële 
ondersteuning. Die is met name nodig 
voor het drukken en bezorgen, want 
verder gebeurt alles vrijwillig.’

Cursussen
In het streven het platform in woord en 
beeld beter te maken organiseert oost-
online cursussen, zoals Journalistiek 
schrijven, foto en video en social media. 
De cursussen worden gegeven door 
professionals. Door de coronacrisis is de 
derde cursus journalistiek schrijven nog 
niet afgerond. Een vierde editie is op 
komst. Ook is een nieuwe cursus journa-
listiek fotograferen met de smartphone 
in voorbereiding. Met de cursus kun je 
aan de slag bij Dwars en oost-online. #

De voorpagina van www.oost-online.nl  

De voorpagina van www.dwars-online.nl
Met de QR-codes kom je snel bij de juiste website. 
Bij smartphones en tablets zijn gratis apps beschikbaar om de QR-code te lezen. 

‘Het belang van 
lokale media wordt 
steeds groter’
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Muziek in het OLVG in tijden 
van corona 
Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Frank Schoevaart 

Vanaf begin maart zijn de muzikale activiteiten in de kapel van 
OLVG Oost gestopt. Dionne Brussee vertelt: ‘De concerten voor 
patiënten, buurtbewoners en belangstellenden kan ik hier nu 
niet organiseren helaas, evenmin als de repetities met het zie-
kenhuiskoor’. 

Het was in de tijd waarin elke hippie 
terug naar het land wilde, behalve ik. 
Een oude vlam kocht een stuk land en 
bouwde er een huis op, tachtig kilome-
ter van Auckland. Om de zoveel jaar ga 
ik kijken of hij nog leeft en dat is tot nu 
toe zo. In februari kon ik er logeren om 
in maart onverwachts op de verjaar-
dag van een vriendin te verschijnen. 
Dat was een leuk feest met zoenen en 
drinken en gezelligheid.

Zandstrand
Even na die verjaardag riep de pre-
mier, Jacinda Ardern, de noodtoestand 
uit. Waar je was, daar moest je blijven. 
Veel Nederlanders wisten niet hoe snel 
ze een vliegveld moesten zoeken. Mijn 
dochter zei dat ik vooral niet naar huis 
moest komen. ‘Je gaat hier verpieteren 
op je eentje in je appartement in Am-
sterdam Oost.’
En ik keek om me heen; naast de deur 
een riviertje, een baai met zandstrand, 
een groot park en een lege golfbaan. 
Ja, het is fijn dat mensen hier willen 
wonen.

Vis in brievenbus
Maar ik moet nu even hier wonen.
Twee meter afstand is geen probleem. 
De buurtkrant meldt dat er voorlopig 
geen kerk is, geen zondag koffieoch-
tend, geen vrijdagavondeten op de golf-
club, geen boerenmarkt deze maand. 
Wat houden we over?
Ik wandel veel langs de baai of in het 
park dat ongeveer even groot is als het 
Oosterpark, het Flevopark en het Sar-
phatipark bij elkaar. Ik kom er meestal 
niemand tegen.
De straat was even doodstil voor de 
lock down als dat hij nu is. Er loopt wel 
eens iemand die zijn hond uit moet 
laten. Die vier mensen ken ik inmiddels 
bij naam. Als het mooi weer is, zit ik 
om 16.00 uur met de twee buurvrou-
wen even buiten bij de straat. Sharon 
werkt op de lokale basisschool en  
Michele op de kleuterschool. Alle twee 
dicht natuurlijk. We nemen onze eigen 
kop thee mee en kletsen wat. Soms de-
poneer ik wat vis in hun brievenbus als 
mijn gastheer weer wat heeft gevangen 
in zijn net. Soms krijg ik koekjes terug.

Vijf hechtingen
De winkel in het dorpje zes kilometer 
verderop is open. Een klant per keer, 
lijstje afgeven aan de deur en wachten. 
Toch maken we af en toe wel wat mee. 
Mijn gastheer heeft altijd plannen voor 
de reorganisatie van alles wat hij in 
veertig jaar verzameld heeft. Vorige 
week gleed mijn hand weg onder een 
scherpe metalen balk en sneed in mijn 
wijsvinger. De zondagse eerste hulp 

post is een uurtje rijden hiervandaan. 
Zo kom je er toch nog eens uit en kun je 
zien hoe braaf de mensen de instructies 
van Jacinda Ardern volgen. Het gras 
wordt gemaaid, het huis geverfd. Een 
man leunt op zijn hek in gesprek met 
de buurman die in de open laadbak 
van zijn auto zit. Biertje erbij. En teddy-
beren verschijnen in de ramen, zelfs in 
mijn straat, waar maar één kind woont. 
We zijn nu halverwege. Gelukkig gaat 
het hier de goede kant op. Al die balken 
liggen nu op de juiste plek dank zij 
degelijke werkhandschoenen en de vijf 
hechtingen zijn uit mijn wijsvinger. Ik 
ga maar weer eens checken wanneer ik 
nou terug kan. #

Hoe erg is Nieuw-Zeeland?
‘Fijn dat hier mensen willen wonen,’ zegt mijn vriendin als we 
wandelen in de groene delen van Nederland. Zij is geboren in 
Amsterdam en nooit weggegaan. Ik kom uit een dorp en kon 
een plekje in de grote stad veroveren. Maar nu zit ik even vast 
in een Nieuw-Zeelands gehucht van 20 mensen. Hoe erg is dat? 

Tekst en fotografie: Anneke Hesp

Naast de deur een lege golfbaan

Dionne is werkzaam bij de dienst Gees-
telijke Verzorging van OLVG. Maande-
lijks organiseert zij concerten; profes-
sionele musici van o.a. het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Neder-
lands Kamerorkest spelen in de kapel 
met hart en ziel voor patiënten van het 
ziekenhuis en buurtbewoners, die door 
enthousiaste vrijwilligers worden opge-
haald en weer teruggebracht.

Centrale rol
De kapel van het ziekenhuis speelt een 
centrale rol in de muziekuitvoeringen. 
De kapel komt voort uit de geschiedenis 
van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 
dat meer dan 100 jaar geleden werd 
gesticht als klooster. De zusters zijn 
verdwenen. Ook het klooster en de 
oude kapel staan er niet meer. Tussen 
alle nieuwbouw staat een opvallend ge-
bouwtje, opgetrokken in de Romaanse 
bouwstijl: de Onze Lieve Vrouwe Kapel. 
Deze ruimte staat voor iedereen open, 
voor een moment van stilte, een gebed 
of voor het opsteken van een kaarsje. In 
het ziekenhuis is ook een gebedsruimte 
voor moslims.

Dionne Brussee is klassiek zangeres en 
dirigent van het OLVG-koor, een koor 
van ziekenhuismedewerkers dat op pia-

no begeleid wordt door iemand van het 
ziekenhuis. Vanuit de kapel van OLVG 
Oost in Amsterdam laat Dionne onder 
begeleiding van pianiste Marie-José 
een tweetal prachtige aria’s horen. AT5 
nam deze aria’s op in de serie musici 

in quarantaine en zond die uit op 14 
april. Wanneer u dat wilt zien en horen 
dan kunt u deze uitzending vinden op 
de website van AT5 bij: ‘Thuis optreden 
bij de quarantaine-sessies op AT5/NH 
Nieuws’.

Covid-afdeling
De leiding van OLVG hecht veel waarde 
aan de muziek. Daarom zijn Dionne 
en haar collega’s aan het zoeken hoe 
ze in deze tijd de muziek toch een plek 
kunnen geven in het ziekenhuis en de 
kapel. Het idee is om vanuit de kapel 
korte muziekfilmpjes op te nemen met 
een aantal medewerkers van het OLVG-

koor en dit via Intranet en de sociale 
media te gaan publiceren. Twee leden 
van het koor, de pianist en een zange-
res, die tevens ook verpleegkundigen 
zijn, treden al regelmatig op voor pa-
tiënten op de Covid-afdeling. Dat wordt 
enorm gewaardeerd.
Het eerstkomende voor publiek toegan-
kelijke concert is gepland op donderdag 
4 juni 14.00-15.00 uur. Dit concert is 
speciaal voor patiënten. Op het pro-

‘De leiding van het 
OLVG hecht veel 
waarde aan de 
muziek’

gramma staat muziek van Bach, één 
van de musici is de bekende violiste 
Saskia Viersen, zij treedt dan samen op 
met het Nederlands Philharmonisch 
Orkest.

Tot 1 juni zijn er geen publieksactivitei-
ten in de Onze Lieve Vrouwe Kapel die 
toegankelijk zijn voor buurtbewoners. 
Hopelijk komen die daarna wel weer 
snel op gang. #

Evelien Polter heeft geschreven over muziek in het OLVG. Haar pogingen om in het OLVG 
uit eerste hand van coronabetrokkenen te horen over de stand van zaken in het ziekenhuis 
strandden allemaal. Patiënten en personeel zijn nadrukkelijk afgeschermd van journalisten.
Wel heeft Frank Schoevaart foto’s kunnen nemen van de ondersteuningsacties voor het 
verplegende personeel vanuit de omwonenden. Eén ervan is hier afgebeeld. Andere zijn te 
vinden op oost-online.nl.
Fotografie: Frank Schoevaart
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‘De eerste week vonden we het wel 
leuk dat de scholen dichtgingen, 
maar de tweede week vonden 
we het al saai. En nu hele-
maal. Ik kan niet wachten 
tot onze school open 
gaat en ik mijn vrien-
den weer kan zien. We 
doen ons best om binnen te 
blijven en daarom bellen we 

veel met elkaar - ook omdat iedereen 
overal in Amsterdam woont, ver uit 

elkaar. Mijn zus zit op een an-
dere school en haar vrienden 

wonen in de buurt, dus zij 
gaat nog wel de straat op.’

‘Wat ik vooral irritant van 
school vind, is dat je zo weinig 

uitleg krijgt bij de opdrachten. We 

hebben de hele dag door korte mee-
tings met onze docenten waarin ze ver-
tellen wat we moeten doen maar dan 
word je meestal op mute gezet, dan kun 
je niets zeggen. Als je een vraag hebt, 

moet je naar een speciaal vragenuurtje, 
maar dan moet je eerst allerlei andere 
vakken afwachten voordat jouw vak 
aan de beurt is, dat is ook best irritant.’

‘Uitslapen kan niet echt, nee, elke och-

tend begint om 9 uur met een mentor-
les. De mentor vraagt dan hoe het met 
iedereen is en hoe je het vindt om zo 
thuis te zitten. Alleen zet ze ons ook 
meestal op mute en vertelt ze vooral 
over zichzelf, hoe zij alles ervaart. 
We maken thuis niet veel ruzie, valt 
best wel mee, het is eigenlijk vooral 
saaaaai. Soms speel ik met mijn zusje 
of zit ik te Netflixen. Gelukkig gaan 
we in het weekend meestal naar een 
camping, daar hebben we een caravan 
staan. Daar kun je dan wat makkelijker 
naar buiten. Ik maak me geen zorgen,  
wacht gewoon af hoe alles gaat lopen. 
En ik ben niet bang dat ik corona krijg, 
want ik doe mijn best om zoveel moge-
lijk binnen te blijven.’

‘Het allermeest mis ik mijn vrienden... 
en alles wel van school eigenlijk. On-
line les krijgen vind ik niks. Het is nu 
gewoon allemaal irritant en heel saai.’ #

Eline Haarms (13 jaar) zit op de de Geert Groote School, een 
Vrije School en vindt het héél irritant, zolang thuis zitten en 
online les krijgen. Samen met haar moeder en twee zusjes van 
14 en 4 woont ze in de Watergraafsmeer. Gelukkig heeft ze een 
eigen kamer. 

Saai en irritant
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Eline Haarms

Maarten en zijn vrouw Teska wonen in 
een van de zijstraten van de Midden-
weg. Maarten is docent Aardrijkskunde 
aan een middelbare school en Teska 
werkt in de veiligheidsregio voor de 
Brandweer. Al een paar weken doen 
ze hun werk voornamelijk vanuit huis, 
in gezelschap van hun twee kinderen: 
Maura van 1 en Quin van 5 jaar. Ze 
hebben de afspraak gemaakt dat een 
van beiden elke dag een dagdeel met de 
kinderen bezig is en een dagdeel werkt. 
Dat werken gebeurt in de kamer van 
dochter Maura, op een laptop tussen 
het speelgoed, de knuffels en het was-
goed. Die plek is tevens de speelkamer 
dus de kinderen komen regelmatig bin-
nen om iets te pakken of te vragen, echt 
geconcentreerd werken is lastig.

Focussen
Teska gaat een dag per week naar haar 
werk, de rest van de week zit ze thuis. 
Maarten gaat een ochtend naar school. 

‘Dan kan ik even lekker doorhalen, 
goed aaneengesloten doorwerken.’
De beide ouders vinden dat ze niet te 
klagen hebben in deze bizarre tijd, met 

allebei een vaste baan  en een huis op 
de begane grond. Als het mooi weer is, 
kunnen de kinderen lekker in de tuin 
spelen, soms met de buurkinderen van 
dezelfde leeftijd in de aangrenzende 
tuin. ‘Voor mij is het erg belangrijk om 
werk en kinderen goed te scheiden,’ 
vertelt Maarten. ‘Ik kan niet een beetje 

van het één en een beetje van het 
ander doen. Ik moet focussen.’ Soms 
wringt de dagindeling met de school-
werkzaamheden, want daar probe-
ren ze de uren van het vaste rooster 
zoveel mogelijk aan te houden. Dat kan 
frustrerend zijn, maar er is veel begrip 
voor ouders met kinderen.

Bellen, bellen, bellen
Hoe bevalt dat digitaal lesgeven? Maar-
ten: ‘De eerste twee weken was het 
vooral veel ontdekken, uitzoeken, nieu-
we dingen leren. Op zich leuk, maar 
iedereen, zowel leerlingen als docen-
ten,  werd overstelpt door een bombar-
dement van berichten en e-mails. De 
derde week waren we gewend en kon 
er af en toe echt les gegeven worden, 
maar nu wil iedereen eigenlijk gewoon 
weer naar school. Dat geldt vooral voor 
de leerlingen, die willen niet zozeer ons 
graag zien maar elkaar, en hun sociale 
leven weer oppakken.’ Er zijn, net als 
op alle scholen, zorgen over kinderen 
die door hun moeilijke thuissituatie 
meer ondersteuning nodig hebben. 
‘Het enige dat je kunt doen, is zoveel 
mogelijk contact houden: bellen, bellen, 
bellen. Dat doen we met alle docenten.’

Kriebelen
De ochtend bij het jonge gezin begint 
om 6 uur met opstaan, ontbijten en een 
beetje rondhangen. Teska gaat om 8 
uur naar de speelkamer om te werken. 
Om een uur of 9 begint het niet alleen 
bij de kinderen maar ook bij Maarten 
te kriebelen en gaan ze naar buiten, 
een rondje lopen in Park Frankendael 
of op de fiets naar het Flevopark. Maar-
ten: ‘Er zijn overal wel speeltuintjes te 
vinden en daar hebben de kinderen 
dan ook even wat speelgenootjes. 
Daarna hangen we weer wat rond in 
huis of in de tuin, gaan middageten en 
vervolgens draaien mijn vrouw en ik 
de rollen om. ‘s Middags is het meestal 
wat drukker in de publieke ruimtes dus 
dan spelen de kinderen vooral in de 
tuin. En ‘s avonds na het eten, om een 
uur of 8, als de kinderen in bed liggen 
hebben we weer tijd om te werken.’

Doelen bijstellen
Hebben ze nog wel tijd voor zichzelf 
of elkaar? ‘Tja, weinig natuurlijk, je 
bent de hele dag bezig, non stop. Maar 
je moet je doelen wat bijstellen en er 
gewoon wat van maken. We doen ook 
leuke dingen met zijn vieren, hoor, 
zoals met de auto naar een stil plekje in 
het bos gaan. En vergeet niet: wij heb-
ben geen stress  van onzekerheid over 
werk in de toekomst, of zieke ouders 
of wat dan ook. Het kan allemaal veel 
erger!’ #

‘Je moet er wat van maken!’
Tekst: Anita Boelsums

Thuis werken in het onderwijs met twee jonge kinderen om je 
heen, hoe doe je dat en is dat te vol te houden? ‘Druk is het ze-
ker,’ zegt Maarten, ‘maar op zich zijn we dat gewend, we moe-
ten nu alleen meer regelen’. En dat lukt ze goed. 

‘De leerlingen 
willen elkaar 
weer zien, en hun 
sociale leven weer 
oppakken’

Zelf is ze nog iedere dag in het hotel 
samen met één of twee medewerkers: 
de kamers moeten regelmatig schoon-
gemaakt en de tappunten gespoeld, 
er worden voorbereidingen getrof-
fen voor het opnieuw opengaan, nog 
genoeg te doen.

Verloskunde
Het Italiaanse restaurant Enoteca dat in 
het hotel zit, ging al eerder dicht. ‘We 
waren enigszins voorbereid natuurlijk. 
Door onze Italiaanse keuken hadden 
we al veel verhalen over Italië gehoord. 

We hebben onmiddellijk al het eten 
naar de voedselbank gebracht. En de 
chefkok, de restaurantmanager en 
ik hebben zoveel mogelijk eten voor 
onszelf besteld bij onze kleine leveran-
ciers die ineens zonder afzet zaten. Een 
geweldig saamhorigheidsgevoel was 
dat.’

April en mei zijn maanden waarin het 
hotel meestal vol zit met Amerikaanse 
gasten, nu staan de kamers leeg. Lagas: 
‘Vanaf dag één hebben we onze kamers 
aangeboden aan het OLVG. Omdat we 

al bezig zijn met kraamzorgorganisatie 
Mammae Mia om een aantal van onze 
kamers structureel ter beschikking te 
stellen voor kraamzorg, hebben we af-
gesproken dat de afdeling Verloskunde 
onmiddellijk bij ons kan intrekken als 
het ziekenhuis te vol raakt vanwege co-
ronapatiënten. We 
staan stand-by en 
hebben regelmatig 
contact.’

Echte doeners
Lagas mist haar 
gasten, maar ook 
haar medewer-
kers. Gelukkig 
is er online veel 
contact met elkaar, 
er zijn e-boeken 
‘uitgedeeld’, er is 
e-learning aan-
geboden en ook 
is er vanuit de 

overkoepelende Eden Hotel Group 
regelmatig online contact met iedereen 
over wat hen zoal bezighoudt en wat de 
stand van zaken is. Chefkok Salvatore 
van Enoteca zet wekelijks een lekker 
recept op het web voor alle collega’s. 
‘Want  ja,’ zegt Lagas, ‘je snapt dat het 
personeel uit echte doeners bestaat. We 
staan te popelen om weer aan de slag te 
gaan ...’ Ze lacht. ‘We zijn al bezig met 
de tafels ver uit elkaar te zetten!’ #

The Manor staat stand-by
‘Al het personeel was er op de dag dat we besloten dicht te 
gaan, echt hartverwarmend. Iedereen wilde aanwezig zijn bij 
het afscheid, keurig op 1,5 meter afstand,’ zegt Nicole Lagas, Ge-
neral Manager van The Manor. Ook het hotel aan de Linnaeus-
straat ontkwam niet aan gevolgen van het coronavirus: op 19 
maart gingen de deuren dicht. 

Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart

‘Ik kan niet 
wachten tot onze 
school open gaat 
en ik mijn vrienden 
weer kan zien’
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Tekst en fotografie: Jaap Kamerling 

Klein Dantzig wil Keurmerk 
Natuurlijk Tuinieren    
Amsterdammers kunnen straks nog meer genieten van rust en 
schoonheid op hun wandeling langs het middenpad van Klein 
Dantzig. Daar maakt de werkgroep Natuurlijk Tuinieren van 
de volkstuinen zich sterk voor. Er komt minder grind, het gras 
langs de middengracht groeit hoger en insecten vinden er een 
vriendelijk thuis. 

`We willen de insecten helpen overle-
ven, er zijn er steeds minder van. Drie-
kwart van de insecten in ons dichtbe-
volkte landje is in korte tijd verdwenen. 
Als we de teruggang in biodiversiteit 
kunnen stoppen, brengt dat de van 
oudsher grote rijkdom aan inheemse 
flora en fauna in onze stad terug.’
Dat is de hartenkreet van Marga Groen, 
Marianne van der Rhee en Annelies 
Snijder. Ze zijn lid van de werkgroep 
Natuurlijk Tuinieren van Klein Dantzig, 
die sinds 2017 bestaat en tegenwoordig 
zes leden telt. De werkgroep is en-
thousiast en systematisch bezig Klein 
Dantzig een ecologische boost te geven. 
Ze willen dat het volkstuinenpark een 
nog waardevoller schakel wordt in het 
ecologisch lint van Park Frankendael 
met Klein Dantzig, het Darwinplantsoen, 
de Nieuwe Ooster en het Flevopark. 
Amsterdammers kunnen daar heerlijk 
wandelen in een supergezonde omge-
ving, de groene longen van Oost.

Luchtige grond
De werkgroep zet zich met veel dyna-
miek in voor het in de wacht slepen van 
het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van 
de AVVN, waarbij een tot vier stippen 
kunnen worden behaald. In juni zal het 

keurmerk officieel worden uitgereikt als 
de inspanningen worden gehonoreerd.
Kunstmest is, net als chemische bestrij-
dingsmiddelen, al enige tijd definitief 
uitgebannen op het tuinenpark. ‘Als je je 
tuinafval zelf composteert en uitstrooit 
heb je die mest helemaal niet nodig,’ 
vertellen de vrouwen.
‘Zo zorg je voor een rijk bodemleven 
en wordt de grond gezonder en luchtig. 
Wees vriendelijk voor de mollen. Ze 
zorgen voor meer lucht in de aarde en 
de hopen die ze opwerpen bestaan uit 
grond van prima kwaliteit.’

Takkenwallen
De werkgroep wil meer doen voor bijen, 
hommels, vlinders, egels en vogels, die 
onmisbaar zijn voor mens en natuur, 
maar het moeilijk hebben. Dat willen ze 
bereiken vooral door meer en gevarieer-
der beplanting, met planten en struiken 
die liefst inheems zijn en zonder gif 
opgekweekt. Drachtplanten (dat zijn 
er heel veel, zie het internet!) bieden 
voedsel en nectar voor insecten als bijen 
en vlinders. Op waardplanten zoals 
brandnetels leggen vlinders hun eitjes; 
respecteer ook vooral de rupsen die uit 
de eitjes komen! 
En vogels doe je een plezier door bes-

senstruiken te planten en wintergroene 
struiken die het hele jaar beschutting 
bieden. Stapelmuurtjes en takkenwal-
len kan iedere tuinder aanleggen om 
de kleine dieren en insecten de kans te 
geven zich lekker te nestelen. En wie 
heeft er nu nog niet een eigen insecten-
hotelletje op zijn tuin?

Vlasbekje en ratelaar
We gaan eens na wat zo’n beetje de 
speerpunten waren van Natuurlijk 
Tuinieren op Klein Dantzig de afgelopen 
tijd. Allereerst ‘het lange gras’ langs het 
middengrachtje. Vroeger werd dat bijna 
wekelijks rücksichtslos gemaaid en 
gemillimeterd. De vrouwen konden zich 
daar woest om maken. Zo’n saai glad 
gazonnetje langs het water vrijwel zon-
der bloemen en planten. Sinds een paar 
jaar wordt alleen een randje van een 
meter naast het pad nog tweewekelijks 
gemaaid. De rest van de strook wordt 
slechts twee keer per jaar gemaaid, in 
juni en september, en wel met de zeis, 
dus met puur menskracht. Door het 
gras te maaien als het veel voedsel heeft 
opgenomen verarm je de grond, en hoe 
armer de grond hoe soortenrijker de ve-
getatie. De grond is er nog steeds wat te 
rijk, daardoor komen ruigteplanten als 
brandnetel en zuring op, die de strook 
dreigen over te nemen. Die worden dan 
ook weggehaald. Zo krijgen meer plan-
ten een kans hier te huizen. De strook is 
al veel gevarieerder, bloemrijker en in-
sectvriendelijker geworden. De ontwik-
keling wordt versneld door bloemen uit 
de omgeving in te zaaien. Er verschijnen 
nu kattenstaart en wilgenroosje en 
onlangs is zelfs het eerste vlasbekje ge-
signaleerd. Ook is er met succes ratelaar 
gezaaid, een leuk geel bloeiend gewasje 
dat op gras parasiteert, zodat de grasmat 
minder dicht wordt en andere planten 
zich ertussen kunnen nestelen. 

Aromatische tuin
Een tweede speerpunt is het voorterrein 
bij de ingang dat door de Werkgroep 
Herinrichting Voorterrein wordt aange-
pakt. Klein Dantzig heeft een architect 
van Bureau Mien Ruys ingehuurd om 
dat anders, groener vorm te geven. De 
border rond het insectenmonument is 
intussen uitgebreid, dus minder grind 
bij de ingang. Het gras maakte er plaats 
voor een gevarieerde, insect- en vlinder-
vriendelijke beplanting, een kleurrijker 
entree voor bezoekers van Klein Dant-
zig. In een deel van het grasveld voor 
het clubhuis worden in het lange gras 
meer wilde planten gezet. In november 
hebben tuinders er maar liefst 1500 (bi-
ologische!) bollen geplant om een vrolijk 
beeld te scheppen zo vlak bij de ingang. 
De kruidentuin voor het clubhuis is al 
een aromatische tuin aan het worden. 

Boomstronken om op te zitten
Er komt meer zitgelegenheid voor 
tuinders, bezoekers en buurtbewoners, 
zowel rondom het clubhuis als bij de 
winkel, waar het terras wordt vergroot. 
Het assortiment van de tuinwinkel is he-
lemaal natuurvriendelijk geworden. En 
wie weet kan er straks zelfs een kopje 
thee geschonken worden.
De boshoek aan het eind van het pad 
links als je het park bij de Kamerlingh 

Onneslaan in gaat, komt er op termijn 
heel anders uit te zien. Het hek gaat weg 
en de tuinarchitect heeft voorgesteld 
er een hoek met mooie watergangen, 
schiereilandjes en bochtige paadjes van 
te maken. Ook komen er meer zitjes, 
er wordt gedacht aan zitvriendelijke 
boomstronken.
Het hek naast de ingang wordt geca-
moufleerd met struiken als vuurdoorn, 
clematis en kamperfoelie, zodat de 
entree vriendelijker wordt. De takken-
wallen voor de ingang zijn al wat terug-
gelegd om de entree ruimer te maken en 
met allerlei planten te verlevendigen. 

100-jarig jubileum opgeschort
De bezoekers van Klein Dantzig kunnen 
straks nog meer genieten van de rust en 
schoonheid van het park als ze in hun 
werkpauze lopen te lunchen langs het 
middenpad, een wandeling maken met 
hun kind of een ommetje met de hond. 
De zijpaadjes zijn in verband met de co-
rona-epidemie tijdelijk afgesloten. Ook 
aan natuureducatie wordt gedacht. Bij 
de kruiden komen naamplaatjes evenals 
bij bijzondere bomen. Het gebruik van 
het park door buurtbewoners is een 
belangrijk argument voor behoud ook 
in de toekomst van het park. De stede-
lijke bebouwing rukt op maar mag Klein 
Dantzig nooit bereiken. Het volkstuinen-
park bestaat dit jaar precies een eeuw, 
maar de viering daarvan is een jaar 
opgeschort in verband met corona. 

Eigen tuin
Het verkrijgen van het keurmerk bin-
nenkort vraagt van de tuinders een nog 
grotere alertheid als het om natuurlijk 
tuinieren in hun eigen tuin gaat. Want 
wat heb je aan zo’n keurmerk als het 
alleen wordt verleend vanwege de 
kwaliteiten van de openbare ruimte van 
het park. Tuinders kunnen hun eigen 
tuin ook natuur- en diervriendelijker 
maken. Zorgen voor een goede compost-
hoop, een stapelmuurtje van oude tegels 
maken, of een takkenwal van gesnoeide 
takken zodat je dieren en insecten gast-
vrijheid verleent. Zo wordt ieders tuin 
een nog natuurvriendelijker onderdeel 
van het hele park. #

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.
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Carolina Henriette MacGillavrylaan

Henrietta Leavittbrug

Caroline Herschelstraat

Drie maal briljant

Carolina Henriette, Caroline en Henrietta

De Caroline MacGillavrylaan leidt tus-
sen appartementstorens naar het Scien-
ce Park, maar volgens planning, uitein-
delijk ook naar  de A10 met een nieuwe 
onderdoorgang van het spoor en een 
aansluiting via af/oprit13 op de rondweg 
om zo de Middenweg te ontlasten. Op de 
straatnaambordjes in de Watergraafs-
meer met vernoemingen van geleerde 
mannen staat op een enkele uitzonde-
ring na geen voornaam en een toelich-
tende tekst ontbreekt meestal. Maar 
men koos ervoor wel de voornaam van 
deze professor in de straatnaam op te 
nemen, plus de toelichting, ‘hoogleraar 
kristallografie’.

Caroline Henriette
Professor MacGillavry (1904-1993) is 
in Amsterdam geboren en getogen. Ze 
werd in 1950 het allereerste vrouwe-
lijke lid van de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen. Vanaf 
haar twaalfde bezocht ze het Barlaeus 
Gymnasium. Later studeerde zij schei-
kunde aan de Universiteit van Amster-
dam en verwierf een aanstelling als 
wetenschappelijk assistent. Als jonge 
wetenschapper raakte zij geïnteresseerd 
in de kwantummechanica; een weten-
schapsgebied dat toen heel pril was en 
waar de beste koppen van destijds in 
grote controverse over discussieerden. 
Het is negentig jaar geleden dat zij met 
een voordracht over kwantummecha-
nica haar wetenschappelijke gehoor 
verblufte. Haar promotie, cum laude, 
en haar hoogleraarschap betroffen de 

kristallografie, het ophelderen 
en verklaren van de driedi-
mensionale structuur van 
de ordening van atomen in 
vaste stoffen. Het is een onder-
zoeksgebied op de grens van 
scheikunde en natuurkunde. 
Nieuwe onderzoeksmethoden 
naar de structuur van de mate-
rie op het allerkleinste niveau 
leverde belangrijke inzichten 
op en prof MacGillavry speelde 
mee in de wereldtop op dit 
gebied. Zij is zonder meer een 
inspirerende voorloper voor 
alle wetenschappers die op het 
Science Park onderzoek doen 
naar de natuur op de aller-
kleinste schaal.

Henrietta
Henrietta Leavitt heeft geen 
straatnaam in de Watergraafs-

meer, maar zij is daar wel vernoemd. De 
Henrietta Leavitt-brug, brug 195, is de 
eenvoudige vaste houten voetgangers/
fietsersbrug over de Ringvaart die het 
Oosterringdijk-fiets/wandelpad met de 
Valentijnkade verbindt bij Jeugdland 
en de Tie-Breakers tennisvereniging. 
Helaas is het bord met de naam van de 
brug reeds kort na plaatsing verdwenen 
en nog steeds niet vervangen.
De Amerikaanse astronoom Henrietta 
Swan Leavitt (1868-1921) heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de sterrenkunde 
met haar zoektocht naar, en inzicht in 
pulserende sterren. Dit zijn sterren met 
een kenmerkende wisselende helder-
heid, bekend onder de naam Cepheïden. 
Voor iedere ster van dit type wordt 
een vast eigen ritme gevonden. Haar 
analyse leverde een referentie op die 
haar in staat stelde te bepalen hoe de 
afstanden tot verschillende Cepheïden 
zich ten opzichte van elkaar verhouden. 
Later bepaalden anderen met andere 

technieken de absolute afstand 
tot één zo’n pulserende ster. 
De door Leavitt gevonden 
relatieve afstanden kregen 
met dit meetresultaat een 
absolute waarde waardoor de 
afstanden in het heelal opeens 
inzichtelijk werden.
Kort na haar afstuderen aan 
het Radcliffe College van 
Harvard-University Cam-
bridge, Massachusetts in de 
USA werd zij zeer ernstig ziek 
met definitieve doofheid tot 
gevolg. Enkele jaren later werd 

zij vrijwilligster bij de sterrenwacht van 
Harvard. Zij maakte deel uit van een 
team van vrouwen die enorme hoe-
veelheden foto’s van de sterrenhemel 
verwerkten, waarbij alle lichtpuntjes be-
schreven moesten worden naar locatie 
aan de hemel, helderheid en kleur. De 
wetenschappelijke opbrengst, dankzij 
haar briljante intuïtie, op basis van het 
monnikenwerk dat zij en collega’s ver-
richtten, wordt gezien als de grootste 
ontdekking in de astronomie van het 
begin van de 20ste eeuw.

Caroline
De Herschelstraat bevindt zich achter 
de 5e Montessorischool ‘Watergraafs-
meer’ aan het Galileïplantsoen. Met de 
vernoeming van deze straat worden 
drie astronomen uit één familie geëerd. 
Caroline Lucretia Herschel (1750-1848), 
haar twaalf jaar oudere broer (Frede-
rick) William Herschel (1738-1822) en 
diens zoon Sir John Frederick William 
Herschel (1792-1871). De identificatie 
door William van de zevende planeet, 
Uranus, in 1781 en ook zijn ontdek-
king van de infrarood straling in 1800 
werden in eerdere afleveringen van 
deze rubriek genoemd. Dit keer gaat de 
aandacht naar zijn zuster, Caroline.
Op latere leeftijd was Caroline Herschel 
een veelvuldig gelauwerde astronome 
met de ontdekking van zeven kometen 
en enkele nevels op haar naam. Zij 
verzorgde op grond van enorm veel 
waarnemingen de heruitgave met cor-
recties en aanvullingen van de ster-
rencatalogus van de beroemde 17de-
eeuwse astronoom John Flamsteed, de 
oprichter van Greenwich Observatory. 
Zij was de eerste vrouw die vanwege 
wetenschappelijk werk in Engeland een 
vaste toelage van de koning ontving en 
ook de eerste vrouw in overheidsdienst 
in England. Zij werd geëerd met het lid-
maatschap van de British Royal Society, 
de Royal Irish Academy en de Gouden 
medaille voor de Wetenschap van de 
Koning van Pruisen. Een komeet, een 
planetoïde en een maankrater zijn naar 
haar genoemd.

In Hannover, Duitsland groeide zij op in 
een zeer muzikale familie maar genoot 

weinig formele scholing. Zij maakte 
op 10-jarige leeftijd een ernstige ziekte 
door met slecht groeien en levenslang 
een opvallend korte lichaamslengte (1 
m 30 cm) tot gevolg. Met haar linkeroog 
zag zij slecht, ook door ziekte. Zij kreeg 
zorgtaken voor familieleden toebedeeld. 
In 1772 voegde zij zich bij haar oudere 
broer William in Bath, Engeland. Zij 
vond daar aanvankelijk aansluiting bij 
William’s instrumentele muzikale car-
rière en oogstte succes als solo zangeres. 
Later lukte het William van zijn hobby 
als amateur-astronoom in toenemende 
mate zijn werk te maken en Caroline 
volgde hem ook daarin: telescopen bou-
wen, lenzen slijpen van uitzonderlijke 
grootte en kwaliteit, spiegels polijsten, 
waarnemingen doen en deze beschrij-
ven en analyseren. Onvermoeibaar 
werd gewerkt aan een enorm sterren-
kundig oeuvre waarvan een aanzienlijk 
deel uitsluitend aan Caroline toege-
schreven moet worden.
Een eigen vernoeming van Caroline 
Herschel naast haar vernoeming teza-
men met broer en neef in de Herschel-
straat lijkt passend. Zo’n vernoeming 
zou vergelijkbaar zijn aan de dubbele 
vernoeming van Madame Curie in de 
Curiestraat en in de Marie Sklodowska-
Curiebrug niet ver van de Henrietta Lea-
vittbrug. Brug 115, een eindje verderop, 
de geel/rood geschilderde wandelbrug 
over de Ringvaart tussen Celebesstraat 
en de Oosterringdijk heeft nog geen 
naam. De Commissie Naamgeving Open-
bare Ruimte-Gemeente Amsterdam 
krijgt daarom hier het voorstel voor een 
Caroline Herschelbrug. #

De kaart van de Watergraafsmeer wordt gelukkig gesierd met 
vernoemingen van enkele vrouwelijke wetenschappers:  
Carolina Henriette MacGillavry, Henrietta Leavitt en Caroline 
Herschel. Dat vrouwen zo spaarzaam vernoemd zijn is scheef. 
Deze aflevering brengt hen bij elkaar. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 13

Om u een indruk te geven wie uw buren 
zijn op het Science Park volgt hier een 
opsomming: UvA Science, University 
College Amsterdam, NWO-instituut 
AMOLF (Atomaire MOLuculaire Fysica), 
Centrum Wiskunde en Informatica, 
twee enorme torens voor datacen-
tra, Niknef (Nationaal Instituut voor 
subatomaire Fysica), ARCNL (Advanced 
Research Center for NanoLithografy), 
ILLC (Institute for Logic, Language and 
Computation). Daarnaast nog enkele 
bedrijven en bedrijfjes. 

MacGillavry
Het onmiskenbaar Schotse karakter 
van haar familienaam voert terug 
naar 1794. Stadhouder Willem V, 
geholpen door Pruisische en Schotse 
troepen, streed bij Nijmegen tegen 
het oprukkende Franse revolutionai-
re leger. William, een Schotse high-
lander behorend tot de MacGillivry 
clan, streed dapper, raakte gewond, 
genas en bleef in Nederland, waar 
hij zijn vrouw vond en met haar een 
gezin stichtte. De schrijfwijze van de 
familienaam onderging gaandeweg 
een aanpassing omwille van de Ne-
derlandse tongval. 
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De trap in ons huis verraadt alles. Hij 
vertelt je niet alleen wie erop loopt, 
maar als je goed luistert ook zijn of 
haar gemoedstoestand. Ik zit boven 
in de werkkamer, het land van rust. 
Iemand op de trap… mijn jongste van 
acht… - ik luister - … er is onweer op 
komst.
De deur vliegt open. Daar staat ze: rood 
en stomend. Dat ik mijn moederrol 
voor een paar uur op ‘stil’ heb gezet, 
doet niet ter zake. Jij Bent De Moeder, 
zegt ze en daar heeft zij geen tekst voor 
nodig. Ik zucht in- en uitwendig: ‘Wat is 
er aan de hand?’ vraagt De Moeder.
Dikke tranen wellen op in haar ogen. 
Dat is trouwens een prachtig beeld. Een 
oog dat gevuld raakt met emotioneel 
vocht is van verbluffende schoonheid. 
Los natuurlijk van de context, een 
ogenblik later ben ik weer volledig 
uitgeZOOMd, als mijn jongste met de 
klaagzang start. ‘Nou,’ begint ze, haar 
ogen overstromen inmiddels, ‘ik had 
met potlood in H. d’r wiskundeschrift 
‘Pimool’ geschreven en nou heeft zij 
‘Pimool’ mét PEN (de toon gaat hier 
omhoog, evenals het volume) op de 
voorkant van mijn spellingsboek 
geschreven.’ ‘Wat vervelend,’ zeg ik, 
ook tegen mezelf. ‘En… waar is papa 
dan?’ Papa zit doordeweeks vier dagen 
in deze oase, ik slechts één. ‘Papa is er 
niet,’vertelt ze me. ‘Die is boodschap-
pen doen.’
De trap verraadt dat wij beiden naar 
beneden komen, verhaal halen bij de 
middelste. Zal ze mee gaan ontploffen? 
Of zal ze gelaten zwijgen? Meer smaken 
lijken er niet te bestaan. Waarom ze het 
heeft gedaan? De eerste keer dat ik het 
vraag ‘skipt’ ze me. Bij de tweede keer 
worden er schouders op gehaald. ‘Ge-
woon.’ Als ik toch door blijf drammen 
om tekst en uitleg, hoor ik dat ze het 
‘gewoon’ even harder terug wilde doen. 
Zo doet haar broer het toch ook? ‘Als 
ik hem sla, slaat hij mij 10 keer zo hard 
terug.’ Dat ik dit niet ‘gewoon’ vind, 
boeit haar niet. Dat zegt ze nog net niet 
hardop (dat duurt nog een klein jaar, 
schat ik). De praktische ethiek erbij 
dan maar: ‘Dit zou jij toch ook niet leuk 
vinden als zij dit bij jou…’ Ze kijkt me 
verveeld aan. Ze weet het best, zeg-
gen haar ogen, maar hier in huis is ’t 
gewoon… Gewoon.
Hier in huis, hier in huis?! Wat is dat 
toch ‘hier in huis’? Waarom moeten 
er andere leefregels, omgangsvormen 
gelden dan buitenshuis? Buitenshuis 
is er al het ‘nieuwe normaal’ en dan 
binnenshuis dealen met… ja wat? Het 
‘nieuwe gewoon’?! Niks gewoon, zeer 
Ongewoon, vind ik. Maar ik hoor bij de 
minderheid…

‘Duivelse dilemma’s’ noemt onze rege-
ring al het leed dat veroorzaakt wordt 
door alle verboden die er heersen. De 
kwijnende ouderen en de verstandelijk 
beperkten en de lichamelijk beperkten 
en de vluchtelingen. Zij die afhanke-
lijk zijn betalen de hoogste prijs. Maar 
we doen het. We gehoorzamen aan de 
regels. Niet vanuit ons hart, wel vanuit 
ons verstand. Zo ziet ons landsbestuur 
het graag, dat wij, het volk verstandig 
is. Onze liberale premier leunt in grote 
mate op onze redelijkheid.
En daar heb je het. Bij ons thuis (god-
zijdank) geen duivelse dilemma’s, maar 
wel een ander hels karwei: redelijk 
blijven. In onze vijfkoppige samenle-
ving is er tegenwoordig namelijk altijd 
wel ééntje onredelijk. Of twee. Of drie 
(doemscenario). Dan kun je afspraken 
maken wat je wilt, regels handhaven, 

je beleid desgewenst versoepelen, 
maar Sterker nog: alleen al consensus 
krijgen over wat ‘redelijk’ is, is een 
hoofdpijndossier. Een van de laat-
ste ontploffingen tussen mij en mijn 
zoon – een soort illegaal vuurwerk 
– ging daarover: ‘Hier wil ik nog op 
terugkomen!’ schreeuwde mijn zoon 
tegen het eind van ontploffing 1 en ik 
schreeuwde terug: ‘Dat lijkt me heel 
goed!’ We parkeerden ons menings-
verschil tot bij het avondeten. De start 
was in rust, maar we trokken op alsof 
het een acceleratierace was van Bugatti 
tegen Tesla. Na zo’n 2,5 seconden stond 
mijn zoon op de spreekwoordelijke 100: 
‘Mama, je bent Onredelijk!’ Ik haalde 
’m in: ‘Ik Onredelijk? JIJ bent Onrede-
lijk!!’ Harder 
en harder ging 
ik, brieste over 
verschillende 
perspectieven, 
namelijk smalle 
(hij) en brede 
(ik), bulderde 
over geen 
vertrouwen (ik 
in hem). Het 
slotakkoord 
kwam van onze 
jongste die met 
haar vingers in 
haar oren de 
geluidsbarrière 
overtrof met KOP DICHT, JULLIE MOE-
TEN HET GOEDE VOORBEELD GEVEN!
Dat ons gezin explosief is, is niet Coro-
nisch. Dat wij zo frequent ontploffen 
wel. Het is een mijnenveld. ‘Thuis laat 
je je hondje uit’ is een ‘eigen’wijsheid 
van mijn lieve Bizonpartner. Welnu, 
ons huis is inmiddels doordrenkt van 
smerige pisluchten en dampende hon-
denkak.
Waar al die onmin vandaan komt? 
Echt, ik zou er een boek over kun-
nen schrijven! Maar het gaat nérgens 
over. Ja, over de meest futiele zaken. 
Wie bijvoorbeeld als eerste de Donald 
Duck mag lezen, over het neuriën van 
een deuntje (zoon kan zijn zus en zijn 
moeder hier waanzinnig mee maken), 
over geen balletjes gooien binnen, 
omdat de honden dan de tent afbreken. 
Over niet aan tafel komen als het eten 
op tafel staat. Over te vroeg van tafel 
gaan als we nog niet klaar zijn. Over 
waar de scheidslijn zich onder tafel zou 
moeten bevinden voor ons voetenwerk. 
Over remsporen in de wc-pot… Over 
alles, maar dan ook alles valt bij ons te 

twisten. Dat is misschien niet erg. Als 
je het kan bespreken, is er niks aan de 
hand. Maar iedereen pakt bij ons gelijk 
z’n mitrailleur.

‘Maar ‘Pimool’’, zegt hun vader ‘s 
avonds na ’t avondeten, ‘dat is een 
grapje, neem ik aan?’ Jongste en mid-
delste beginnen te giebelen. ‘Want je 
weet wel hoe je het schrijft, toch?’ Kom 
op zeg, natuurlijk weten ze dat! Dit is 
bedoeld: ‘Voor als je de juf wil pesten 
en dat je het dan zo verkeerd opschrijft 
dat ze denkt dat het geheimschrift is,’ 
aldus de jongste. Jaja.
‘Maar hoe schrijf je het dan?’ polst va-
der toch nog even. De jongste spelt:  
‘P – I – M – E – L .’ Het is even stil. 

Jongste én mid-
delste kijken 
ons glanzend 
aan. Hoewel 
dit woord in 
schooldictees 
waarschijnlijk 
niet gauw zal 
worden ge-
toetst, bekruipt 
mij een falend 
gevoel. Tot zo-
ver vijf weken 
thuisonderwijs.
Eén meevaller: 
onze oudste 
heeft hier niks 

van meegekregen. Hij zit alweer achter 
zijn computer een of andere ‘flag’ te 
‘capturen’. Anders had hij dit futiele 
foutje breed uitgemeten. Héél breed. 
Zó breed, dat de boel gelijk weer was 
ontploft…
De laatste dag van maart zou ons een 
voorzichtige prognose geven van hoe 
lang dit Corona-tijdperk nog zal duren. 
Mijn jongste vroeg herhaaldelijk wan-
neer de tvt nou aanging. Voor haar is 
vooral 1 juni een heet hangijzer. Dan 
wordt ze negen, wat haar betreft een 
harde deadline voor het hele Corona-
gedoe. We hebben haar al voorzichtig 
proberen duidelijk te maken dat ze 
daar niet te veel op moet rekenen. 
Voorzichtig, alles doen we tegenwoordig 
voorzichtig. Maar aan haar huilbui die 
daar op volgde, was niks voorzichtigs aan.   
Wij gingen ervoor zitten, voor de 
persconferentie van 31 maart. Opge-
wonden en wel, blijkens de woelige 
avondeten-sessie daaraan voorafgaand. 
Wat een kippenhok! Al die simultane 
dialogen (en monologen: ‘Mag ik ook 
wat zeggen?! Ik wil ook wat zeggen!’)! 

Het geluid dat ons gezin produceert 
lijkt rond het avondmaal tot een kako-
fonisch hoogtepunt (of dieptepunt?) te 
komen. Vanavond was nog een graad 
erger, omdat ik mijn ongenoegen had 
geuit over de beperkte bereidwilligheid 
van een ieder om meer huishoudelijke 
klusjes op zich te nemen. De reactie 
had iets weg van een oproer. 
Het is al over zevenen als we ons in 
allerijl verplaatsten van de eetkamer-
tafel naar de bank bij de tv. De aanblik 
van onze Premier met zijn minister én 
de ‘TikTok-mevrouw’ heeft al bijna iets 
vertrouwds. Maar het wordt er niet 
gezelliger op. Terwijl Vader en Moeder 
hun best doen om onze landbestuur-
ders te volgen, pakt het jongste kind 
zomaar één van onze hondjes van 
achteren vast. Moeder schrikt zich een 
hoedje! In een ‘split second’ zag ik de 
knauw van de geschrokken hond al 
voor me, vervolgens onze weg naar het 
OLVG – de plek waar je Corona-tech-
nisch níet wilt wezen – het overbelaste 
zorgpersoneel lastigvallend. Niets van 
dit al, gelukkig. Maar dat ‘hoedje’ valt 
verkeerd bij de jongste, die schrikt, om-
dat ik schrik en boos word. En terwijl 
ik boos uitleg waarom ik geschrokken 
en daardoor boos werd, begint het een 
en ander uit de hand te lopen – oh de 
buren, och die arme buren… Voor ik 
het weet geeft mijn jongste mij een 
ferme pets midden op mijn hoofd, 
waarna ik haar woest bij haar nekvel 
grijp. Stomend kijken we elkaar aan. 
Heeft ze verdomme die denkbeeldige 
knauw toch gekregen, van haar eigen 
Moeder notabene! Verdwaasd laat ik 
haar gaan. Trillend, falend. Mijn hoofd 
automatisch weer naar het gedeci-
deerde geluid van Mark en Hugo, die 
zich niets hebben aangetrokken van de 
ontploffing in een of andere huiskamer 
in Amsterdam Oost. 
De scholen blijven dicht tot aan 28 
april, tot de meivakantie dus. Maar we 
mogen vooral niets plannen, laat staan 
boeken, priemt Mark Rutte met zijn 
oogjes naar ons. De jongste is druk met 
haar eigen ogen die nog vuur spuwen. 
Woest pakt zij de afstandsbediening en 
gooit de onverstoorbare Drie-eenheid 
pardoes uit de ether. Eindelijk grijpt 
Vader in, tilt de jongste van de bank 
en sleept het inmiddels krijsende kind 
naar boven om ‘af te koelen’. 
‘Dit is een van de zwaarste periodes in 
onze geschiedenis buiten oorlogstijd,’ 
hoor ik Rutte zeggen, ‘In een volwassen 
democratie met volwassen, trotse men-
sen moeten we het met zijn allen doen.’ 
Ik knik naar het beeld en denk: ‘Meine 
Güte, nog een maand… Hoe dan ook: 
Wij sláán ons er wel doorheen!’ #

Deze en meer impressies zijn te lezen 
op website: blondebizon.nl/blog

Ontploffingen – 30 april 2020 
Tekst: Marianne Kuijper Impressie Coronisch tijdperk V 
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Uit: ‘Zijwaarts springen’ van Méland Langeveld

Lijn 3 knerpt de bocht door
zeilt onderlangs het open raam,
blijmoedig fluit de merel (m)
op een in onbruik geraakte
arm van een tv-antenne,
pleingeluiden dolen af
naar een wolkeloze dag

vandaag oogt het  plein
als een volleerde jongleur,
op zomerhoogte gespelde jurken
fladderen in de vroege wind,
kastanjeknoppen knappen
ongevraagd uit hun basten

vandaag voelt als de geboorte
van mijn eerste
kwetsbaar huilend
bij het wassen in de kuip,
haar lege hoofd zonder gedachten
enkel groeien als het voorjaar.
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Oost-thriller

Een mooie plek in park Frankendael. Bomen volop in bloesem, prachtige kleuren groen en coffee to go verkrijgbaar. Stapel boeken mee. 
Van harte aan te bevelen: ‘De kolibrie’ van Sandro Veronesi; ‘Welbeschouwd’ van Elizabeth Jane Howard en natuurlijk de nieuwe Nicci 
French ‘In hechtenis’. Allemaal te koop bij, onder meer, Linnaeus Boekhandel, die deels weer open is. In het volgende nummer van Dwars 
weer een interview met een leesclub. Voor nu: veel leesplezier! #
-                 Lennie Haarsma | Foto:Frank Schoevaart

Onder het ritmisch gestamp van 
zware schoenen marcheerde de groep 
bruinhemden met norse gezichten het 
Javaplein op. De schemer was al inge-
vallen. De groep, omringd door agenten, 
hield halt. Ze strekten hun rechter arm 
de lucht in. ‘Houzee! Houzee!’ Het was 
12 april 1935, rond een uur of negen.

Hier en daar gingen de ramen open. 
‘Rot op, vuile fascisten!’ Het was niet de 
eerste keer dat de NSB-ers probeerden 
de Indische buurt binnen te dringen. De 
groep bruinhemden verspreidde zich 
over het plein en de omliggende straten. 
Onder hun arm elk een flinke stapel van 
‘Volk en Vaderland’, hun propaganda-
krant. Als een geoliede machine, gooi-
den ze de kranten in de brievenbussen.
‘Wel verdomme!’ klonk het uit een 
portiek. Een groep jonge arbeiders 
verscheen op straat. Een jongen met 
donkere krullen verscheurde de kran-
ten en gooide ze achter de NSB-ers aan. 
‘Jullie zijn hier niet welkom!’ ‘Ja, wat 
denken jullie? Als jullie ons vuil dan niet 
willen kopen, dan zullen we het maar 
met geweld en met behulp van het gezag 
in jullie huizen stoppen...’ Steeds meer 
arbeiders kwamen naar buiten.
De NSB-ers gingen onbewogen door. 
Eentje waagde het zelfs om te neurieën. 
De Internationale, het arbeiderslied 
klonk uitdagend over straat. ‘Vuillak! 
Durf je wel? Dat lied is te goed voor 
jullie soort!’ Een vrouw schreeuwde uit 
het raam en smeet een teil afwaswater 
rakelings naast de neuriënde fascist.

De anti-fascistische spreekkoren klon-
ker steeds duidelijker. Op een hoek 
schreeuwde een groepje: ‘Fascisme is 
moord!’ Op alle andere hoeken echode 
de leus terug. Inmiddels had de poli-
tie in een telefooncel om versterking 
gebeld. Er hing een gespannen sfeer in 
de straten. De arbeiders verzamelden 
zich op het Javaplein en stonden daar 
zwijgend tegenover de groep NSB-ers. 
De pleuris stond op uitbreken.
Plots kwam een politiemotor met 
zijspan aanscheuren. Onder een hels 
gekrijs reed de motor met volle vaart op 
de arbeiders in. De arbeiders vluchtten 
alle kanten op. De politie die massaal 
was uitgerukt, voerde charges uit over 
de trottoirs. Hun knuppels regenden 

neer. Revolvers knalden. De Indische 
buurt veranderde in één grote chaos. 
De arbeiders wisten echter niet van 
wijken. Uit huizen hingen de gezinnen. 
Overal klonken de anti-fascistische leu-
zen door de avond.
Groepen arbeiders verscholen zich in 
de portieken van de gemeentewoningen 
op het Javaplein, de Langkatstraat en de 
Benkoelenstraat. De motorbrigade reed 
er achteraan. Er klonken meer schoten.
De jongen met de donkere krullen, 
die de kranten verscheurd had en een 
vriend, wisten zich niet op tijd in veilig-
heid te brengen. De twee jongens wer-
den gegrepen door de motorwielen. De 
agenten sprongen van de motor en uit 
het zijspan. Met hun knuppels begon-

nen ze op de twee jongens in te slaan.

Uiteindelijk konden de jongens ontzet 
worden en een huis binnen vluchten. 
Op straat wisten een paar arbeiders in 
alle chaos een taxi aan te houden. De 
jongen met krullen werd met een bloed-
doordrenkt verband om zijn hoofd door 
twee vrienden de taxi ingeholpen. Net 
op tijd. Een groep politieagenten kwam 
aanrennen, hun wapenstokken in de 
aanslag. ‘Wegwezen! Of moet er soms 
nog eentje bij?’ riepen ze.
De arbeiders die zich verscholen had-
den, stroomden nu weer verontwaar-
digd naar buiten. De NSB-ers waren met 
stille trom vertrokken.
Rond half twaalf was de rust weer wat 
weergekeerd. Een overvalswagen arri-
veerde en reed uitdagend rond door de 
donkere straten. #

Toen de pleuris uitbrak

De gewonde arbeider werd in het 
Burgerziekenhuis geholpen aan 
zijn hoofdwond. Toen de dokter 
met hem klaar was, vroegen zijn 
vrienden de verpleegster of zij een 
taxi kon bellen. Tot hun stomme 
verbazing verscheen er geen taxi, 
maar een overvalscommando 
van de politie, onder leiding van 
een inspecteur. De drie jongens 
werden ingerekend en naar bureau 
Linneausstraat gebracht. Na 
verhoor mochten de twee vrienden 
weer vertrekken. De gewonde 
jongen moesten achterblijven. In 
deze ‘waargebeurde thriller’, baseer 
ik me zo veel mogelijk op de feiten 
zoals ze destijds in de kranten 
verschenen. 
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Uit in Oost
Het is niet te verwachten dat 
onze culturele instellingen in 
Oost in de maanden mei en 
juni hun deuren zullen mogen 
openen. Al zijn er die zich al 
ingesteld hebben op een an-
derhalve meter theatervulling. 
Sommige zijn inmiddels druk in 
de weer met alternatieve digi-
tale programmering. Dit keer op 
deze pagina geen agendagege-
vens, maar alleen de websites 
van de instellingen. Mochten er 
toch voorstellingen doorgaan 
de komende tijd, en of dat dan 
ook geldt voor de instellingen 
in Oost kunt u op checken op 
die sites. En u kunt ook nagaan 
welke digitale alternatieven er 
zijn.
www.kooskneus.nl
www.nederlandsmarionetten-
theater.nl
www.plein-theater.nl
www.badhuistheater.nl
www.jungle.amsterdam
q-factory-amsterdam.nl
www.tropenmuseum.nl
denieuwekhl.nl
www.tapastheater.nl

en kijk vooral ook op (de 
agenda van) oost-online.nl…

Geef-vrijheid-door
Juist nu, 75 jaar later, horen we 
de stem van de vrijheid. Het 
is corona-crisis en dus vier(d)
en we de 5 mei-Bevrijdingsdag 
niet met de jaarlijkse Geheugen-
5-mei-wandeling. Onze bewe-
gingsvrijheid is beperkt. Het 
motto klinkt luid: ‘Blijf thuis, red 
levens.’  

Met een glimlach en een blij 
hart kunnen we wel een droom-
wandeling maken, alleen, later 
‘als alles voorbij is’ kan deze in 
groep worden uitgevoerd. De 
volledige tekst met foto’s van de 
hier genoemde verhalen 1 t/m 
8 en de desbetreffende schrij-
vers staan op onze site www.
geheugenvanoost.nl.  Gebruik 
de link bij het verhaal! Luister de 
er bij gezochte muziek*. Zie het 
kaartje.

1. Keizer-Napoleon-in-Amster-
dam-Oost
Napoleon en zijn vrouw Marie- 
Louise gingen op de Oetewa-

lerweg, nu de Linnaeusstraat, 
onder een ereboog door toen zij 
Amsterdam binnenkwamen op 
9 oktober 1811. Napoleon zat 
op een wit paard. ‘Eigenlijk viel 
er die dag weinig te vieren in 
Amsterdam. Het jaar ervoor had 
Napoleon Holland ingelijfd bij 
het Franse keizerrijk en hij had 
onmiddellijk beperkingen op de 
handel met Engeland ingesteld. 
Het ideaal van de Franse Revo-
lutie ‘vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap’ is ver weg.’ Ik kom er 
straks op terug.

2. Bureau-Linnaeusstraat-in-
de-oorlog
Het huidige politiebureau Lin-
naeusstraat wordt gebouwd 
naast de plaats waar de - in de 
jaren 50 afgebroken synagoge 
stond. Het oude politiebureau 
[opgericht 1924] was gevestigd 
op nr. 121, nu horeca. Het bu-
reau stond in de oorlog bekend 
als ‘een goed bureau’.

3. a) Spoor-onderdoorgang-in-
de-Linnaeusstraat
De bouw van het Muiderpoort-
station en talud klaar in herfst 
1939, veranderde oost ingrij-
pend. Voordelen van de spoor-
opnamen in de Linnaeusstraat 
waren snellere doorgang voor 
het verkeer en een van groen 
voorzien talud. Helaas kwam de 
Duitse aanval op Nederland op 
10 mei 1940 en dit betekende 
voor Nederland het begin van 
de Tweede Wereldoorlog.

b) En-al-die-tijd-verheug-ik-
mij

4. De-dood-van-een-buurman
Tegenover het toenmalige stads-
deelkantoor, nu hotel Manor, 
staan we stil bij de droevige 

plek waar op 2 november 2004 
filmmaker en schrijver Theo van 
Gogh vermoord werd. Hij is ver-
noemd naar de verzetsstrijder 
Theo van Gogh, de oudere broer 
van zijn vader. Deze Theo was in 
de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitsers gefusilleerd wegens 
verzetsactiviteiten.

5. Bakkie-wippen-David
Lijn 9 is juli 2018 opgeheven 
en tegenwoordig rijdt lijn 19 
over de Linnaeusstraat. Bij dit 
‘deugniet’-verhaal uit oorlogs-
tijd, geschreven door Frits Slicht, 
staan foto’s van tram en bus uit 
die tijd.

6. Geef-vrijheid-door
Oostbewoner Gerdi Verbeet, 
voorzitter van het Nationale Co-
mité 4-5 mei zegt: ‘Maak van 5 
mei nu eens een nationale vrije 
dag.’ Laten we vrijheid vieren. 
Daarom opende zij al in 2008 
met overtuiging het kunstwerk 
op het Wensplein voor Vrede, 
gelegen naast de Muiderkerk. 
Een reeks uitgekozen vredewen-
sen van allerlei buurtbewoners 
zoals scholieren en ouderen, 
christelijke kerkgangers en 
mensen met andere overtuiging, 
maken deel uit van dit interac-
tieve project.

7. Toeval
De raad uit het lied Penna Nera 
*: ‘Ga naar huis met de herinne-
ring en laat je hart hier achter.’ 
Het verhaal van Hiltje Hettema 
is het bewijs! Luister naar het 
lied.

8. Blijde-geheugen-wandeling-
op-Bevrijdingsdag
Hoe we onze vrijheid terugkre-
gen begin 19de eeuw horen we 
in een verhaal over Napoleon. 
Zijn oorlogen riepen veel verzet 
op en gelukkig werd Amsterdam 
in 1813 bevrijd van het Napole-
ontische juk door het anti-Fran-
se coalitie-leger bestaande uit 
Russische-Basjkierse Kozakken. 
Alles rondom de Muiderpoort 
werd bij deze vreugdevolle in-
tocht oranje versierd. Het is het 
teken voor het stadsbestuur om 
openlijk te kiezen voor Oranje.

Open call for artists
Plein Theater biedt een online 
podium voor (theater)makers! 

PLEIN THEATER in Amsterdam-
Oost doet een oproep aan 
(theater)makers en stelt de nu 
leegstaande theaterzaal beschik-
baar voor live-stream perfor-
mances. Wij bieden een online 
podium, pr en ticketing.

‘Wij vinden het belangrijk dat 
in deze periode zelfstandige 
makers zichtbaar blijven. En 

gebruik kunnen maken van ons 
podium om in de coronatijd hun 
reflectie en kunstuiting te laten 
zien. Het mooie is dat men nu 
zowel in Amsterdam als over 
de hele wereld mee kan kijken. 
Wij doen een oproep en zet-
ten jonge zelfstandige makers 
online op ons podium met hun 
ideeën en verhalen.’
- Berith Danse, zakelijk en artis-
tiek directeur PLEIN THEATER

Ben jij een (zelfstandige) maker, 
werk jij in de professionele 
theater-, dans- of muzieksector 
en lig je wakker van een verhaal 
of beeld dat je wil laten zien aan 
publiek? Heb jij ideeën voor een 
concert of performance dat je 
vanuit je huiskamer of vanuit 
onze zaal, via onze online kana-
len, zou willen live-streamen? 
Binnen de beperkingen van de 
corona-maatregelen en met de 
mogelijkheid tot kaartverkoop of 
donaties? Én past jouw idee bij 
onze visie van het podium van 
de wereld om ons heen?
Wij denken graag met je mee 
hoe je werk te streamen. Wij 
bieden ons podium, pr, ticketing 
en goede zorg.
Mail ons via opencall@plein-
theater.nl en vertel ons kort je 
plan!
Meer informatie over de oproep 
kun je vinden op www.plein-
theater.nl

Tropenmuseum online
Nu alle musea gesloten zijn, 
heeft het Tropenmuseum de 
mooiste wereldverhalen en 
leukste culturele activiteiten 
voor thuis (of in de klas) op de 
website geplaatst. Kijk op www.
tropenmuseum.nl voor meer 
informatie. 

Wereldse activiteiten 
Met onze wereldse activiteiten 
hoef je je niet te vervelen. Elke 
week plaatsen we een nieuwe 
activiteit; van wereldse gerech-
ten tot wereldse spelletjes, van 
origami tot het bedenken van 
je eigen feest. Maak een Laddu 
(een Hindoestaans hapje dat ge-
geten wordt bij het feest Raksha 
Bandhan), een amulet of een 
liefdesbrief met kraaltjes. Vouw 
een frangipani (een soort bloem 
voor in Balinese offermandjes) 
of maak je eigen geluksdraak, 
koi karper of lotusbloem. De 
beschrijving hoe je het moet 
maken is op de website te 
vinden.

Wereldverhalen
Onze omvangrijke collectie van 
maar liefst 450.000 objecten 
herbergt vele verhalen uit ver-
schillende culturen. In Wereld-

verhalen lees je een aantal van 
deze bijzondere verhalen. Ook 
komen onze bevlogen mede-
werkers aan bod die je wegwijs 
maken in hun wereld; van de 
Pacific tot de Amazone. Zij ne-
men je mee langs onze collectie-
site, waar het overgrote deel van 
onze collectie te zien. 

Lesmateriaal
Er zijn online lespakketten van 
het Afrika Museum, Museum 
Volkenkunde, het Tropenmuse-
um en het Wereldmuseum voor 
in de klas of thuis beschikbaar. 
De kant en klare lessen zijn te 
vinden op het Wereldculturen-
kanaal van Lessonup en kunnen 
door de leerkracht makkelijk 
gebruikt, aangepast en gedeeld 
worden. Regelmatig komen er 
nieuwe lessen bij, die ook op 
onze de website te vinden zijn.
 
#mijnmuseum - Deel je eigen 
museum 
Heb jij een speciale plek thuis 
waar je bijzondere objecten 
bewaard? Wij zijn benieuwd 
naar jouw museum! Plaats op 
Instagram of Facebook een 
foto van jouw verzameling met 
verhaal en gebruik de hashtag 
#mijnmuseum om het met de 
wereld te delen. 

Op www.tropenmuseum.nl is 
ook alle informatie te vinden 
over de lopende en nieuwe 
tentoonstellingen (voor als we 
weer open mogen), zoals Bali 
– Behind the scenes en What a 
Genderful World.

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 

Onderstaande tekst en 
 illustraties komen van 
www.geheugenvanoost.
nl. Op 5 mei stond de 
jaarlijkse Geheugen-5-mei-
wandeling gepland. Deze 
ging (ook) niet door. De 
wandeling leent zich er 
voor ook op andere data 
en in veel kleiner gezel-
schap te lopen. Daarom in 
deze Dwars iets over Geef-
vrijheid-door en de oproep 
naar de site van Geheu-
gen van Oost te gaan en 
het tochtje door Oost te 
maken. Op de site staan de 
links naar 8 verhalen en 8 
toepasselijke liedjes. 
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Kleurplaten dóór kinderen 
vóór volwassenen 

Iedereen kwam thuis te zitten, alles 
werd anders. De scholen gingen dicht, 
online lesgeven en online leren wer-
den een gegeven. De cultuureducatie 
projecten van De Rode Loper op School 
kwamen stil te liggen. Wel zijn we op 
twee noodopvang-scholen creatieve 
lessen gaan geven, en konden zo de 
nodige ondersteuning bieden. 
Verder stond alles op pauze en dach-
ten we na over hoe je creativiteit thuis 
kunt stimuleren. We dachten ook aan 
de mensen die bezig waren ons zo 
goed mogelijk door deze periode te 
helpen. Aan iedereen in de zorg, in de 
ziekenhuizen, in het onderwijs. We 
dachten aan alle opa’s en oma’s, waar 
zoveel kleinkinderen niet meer naar 
toe mochten. 
De Rode Loper op School schreef een 

wedstrijd uit en basisschoolkinderen 
uit het hele land stuurden ons kleur-
platen toe. Kinderen kleuren, vrijwel 
elke dag, binnen en buiten de lijntjes, 
maar kinderen krijgen ook kleurplaten 
als hun werkopdracht af is. Helaas zijn 
die kleurplaten vaak wat tuttig en saai. 
Kunnen de kinderen dat niet anders? 
En ja hoor, die ontwierpen een kleur-
plaat voor volwassenen en zo ontstond 
de uitgave KLEUREN. 

Er zijn ongelofelijk veel inzendingen 
binnengekomen, hartverwarmende, 
grappige en vrolijke kleurplaten. De 
jury, waar ook zes kinderen uit Amster-
dam Oost aan deelnamen, selecteerde 
24 kleurplaten. Deze tekeningen, en 
ook enkele inzendingen van onze 
kunstdocenten zijn terecht gekomen in 
een fraaie map. De map KLEUREN gaat 
naar scholen, ziekenhuizen, buurthui-
zen en naar de zorg- en verpleeghui-
zen. Een hart onder de riem! 
KLEUREN is wijd verspreid in Amster-
dam en online voor iedereen (gratis) 
beschikbaar. Down te loaden via: www.
derodeloperopschool.nl. Ken je een 
organisatie in Oost waar deze kleur-
platenmap ook heel welkom is, laat het 
ons weten. Dan zorgen wij ervoor dat 
er een map bezorgd wordt. Mail naar: 
info@derodeloperopschool.nl #

Met dank aan: OBA Junior, Plint, Lin-
naeusboekwinkel en Pipoos. Druk en 
sponsoring: drukkerij RaddraaierSSP  

Vrouwe Fortuna is gegoten 
uit brons. Ze staat op een 
opengewerkte wereldbol met 
windroos en houdt met beide 
handen een schuin achter 
haar opbollend zeil vast.
Fortuna is de godin van over-
winning en geluk, maar ze is 
meer bekend als de godin van 
het lot.
Ter gelegenheid van het tach-
tigjarig bestaan van de Stoom-
vaart Maatschappij Nederland 
(SMN) schenkt het personeel 
het beeld in 1950 aan de 
directie. Het krijgt een plaats 
op het hoofdgebouw van de 
Stoomvaart Maatschappij, 
gelegen aan de kop van het 
Java-eiland. Bij de onthul-
ling spreekt het personeel de 
wens uit dat Vrouwe Fortuna 
de maatschappij welvaart 
en geluk zal mogen brengen. 
De Stoomvaart Maatschappij 
heeft uiteindelijk honderd 
jaar bestaan, en viert zijn 
hoogtijdagen met de vaart op 
voormalig Nederlands-Indië. 

In de volksmond stond de rederij be-
kend als ‘De Nederland’. Hun lijfspreuk 
was ‘Semper Mare Navigandum’ – de 
zee moet steeds bevaren worden.
Na het vertrek van de rederij uit het 
Oostelijk Havengebied is het beeld op 
de kop van de Oostelijke Handelskade 
geplaatst, voor de oude passagiers-
terminal. Daar staat het nog tot 1998, 
maar dan moet Vrouwe Fortuna wijken 
voor de bouw van een nieuwe passa-
giersterminal. Stadsdeel Zeeburg laat 
het beeld ergens in een loods opslaan. 

Zoekgeraakt
In 2002 gaat historica Alice Roegholt 
opzoek naar het verdwenen beeld. 
Naar verluidt zou het beeld ergens op 
een werf aan de Cruquiusweg opgesla-
gen liggen, maar bij navraag blijkt nie-
mand daar ooit van het beeld gehoord 
te hebben. Roegholt informeert bij 
stadsdeel Zeeburg. Ook daar weten ze 
geen antwoord te geven. Maar na een 
oproep in Het Parool wordt Vrouwe 
Fortuna teruggevonden in een loods 
in het Westelijk Havengebied. Op de 
vliering in een hoek van de loods staat 
de groen uitgeslagen, tweeënhalve 
meter hoge Fortuna. De touwen van de 
verhuizing hangen nog om haar nek en 
billen. Ernaast ligt een opengewerkte 
wereldbol van grijs geschilderd koper, 
het voetstuk waarop Fortuna ooit 
stond.
In opdracht van stadsdeel Zeeburg 
haalt het bedrijf W&A Service het beeld 
in 1998 weg. Sindsdien heeft er nie-
mand meer naar gevraagd. Een beetje 
raar vindt de woordvoerder van dit 
bedrijf het wel: ‘Maar echt verbaasd 
dat zoiets in een ambtenarenorgani-

satie gebeurt, ben ik ook niet,’ zegt hij. 
‘Mensen vertrekken. En nergens wordt 
iets geregistreerd. Dan raakt zo’n beeld 
in vergetelheid.’ Een andere medewer-
ker van het bedrijf leest de oproep in 
Het Parool, en zo komt het beeld weer 
boven water. (geciteerd uit Het Parool 
van 27 november 2002)
Nadat Vrouwe Fortuna is opgelapt en 
schoongepoetst, krijgt ze een nieuwe 
plek in het Oostelijk Havengebied, in 
de omgeving waar ze thuishoort. De 
herplaatsing van Vrouwe Fortuna is 
financieel mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van stadsdeel Zeeburg en 
Royal P&O Nedlloyd NV (door fusie 
is de Stoomvaart Maatschappij in de 
jaren zeventig hierin opgegaan).

Pieter Starreveld
Pieter Starreveld – geboren in Koog aan 
de Zaan op 5 mei 1911 – studeert aan 
het Instituut voor Kunstnijverheidson-
derwijs in Amsterdam. Hij vervolgt zijn 
opleiding aan de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten (1929-1932), waar 
hij een leerling is van Jan Bronner. 
Naast zijn beeldhouwwerk is Star-
reveld actief als medailleur, graficus, 
kunstschilder en glaskunstenaar.
In de oorlog werkt hij mee aan illegale 
verzetsuitgaven van Albert Helman. 
Na de oorlog maakt hij diverse her-
denkingsmonumenten. In de jaren 
vijftig verhuist hij met zijn atelier van 
Amsterdam naar Amersfoort. Aldaar 
overlijdt hij op 18 april 1989. #

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

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘Vrouwe Fortuna’ van 
beeldhouwer Pieter Starreveld. Het beeld is in 1950 vervaar-
digd en na wat omzwervingen is het in 2007 op een veldje aan 
de Oostelijke Handelskade, naast Club Panama, herplaatst. 

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

Vrouwe Fortuna staat op een wereldbol bij de 
Oostelijke Handelskade

Godin van het lot

Op de eerste dag van de corona-quarantaine-periode ontstond 
er meteen al een idee.  
De Rode Loper op School organiseerde een bijzondere kleur-
plaatwedstrijd en zo kwam KLEUREN tot stand.
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Nieuwe Helden 

Verstild Oost 

Het blijkt dat er veel méér plastic inge-
zameld kan worden via een zogeheten 
nascheider. Dat is een machine die plas-
tic uit het restafval kan vissen, voordat 
dat afval de oven ingaat. Dat doet die 
machine veel beter dan wij, onhandige 
en tegenstribbelende bewoners. Wij 
gooien namelijk het verkeerde afval 
bij het plastic, waardoor de hele opera-
tie misloopt en het afgekeurde plastic 
alsnog in de oven belandt. Dat is jam-
mer, het is duur en een beetje dom. Het 
paard achter de wagen. Bovendien zijn 
die hoge plastic-afvalcontainers niet het 
allermooiste straatmeubilair, dus weg 
ermee. Kan dat bolle oranje poppetje 
ook met pensioen.

Misgelopen
Wij Amsterdammers zijn dus als groep 
ongeschikt voor de gescheiden inzame-
ling van plastic afval. We maken er een 
janboel van. De gemeente heeft nu een 
beter plan: namelijk de gescheiden in-
zameling van GFT afval (Groente, Fruit 
en Tuinafval). Dat is in het verleden 
al een keer enorm misgelopen, zelfde 
verhaal als het plastic nu, dus allemaal 
partijen vervuild GFT die alsnog naar de 
verbranding gereden moesten worden. 
Toen al jammer, duur en dom, zou je 

Omdat er een interessante conclusie volgt aan het eind van dit 
stukje, wil ik het nog even hebben over afval. Had ik het op 
deze plek al eerder over, maar er zijn ontwikkelingen. Zo heeft 
de gemeente bedacht om te stoppen met de inzameling van 
plasticafval. Dat is jammer, ik had net mijn gescheiden-afval-
beleid binnen het gezin succesvol doorgevoerd, maar ik zie ook 
pluspunten. 

Het ene na het andere record maken we mee: de heetste zo-
mers, ongekende droogtes, de natste winter, het zonnigste 
voorjaar, de warmste koningsdag en de stilste periode in onze 
levens.

van te brouwen. Wel kun je het versnip-
peren en er tuinpaden mee beleggen. 
Dan is er nog de E van Etensresten, dat 
is alles wat met eten te maken heeft: 
restjes pasta en patat, oud brood, bak-
olie, kippenbotjes en citrusschillen (hier 
wel). Totaal ongeschikt voor de compost-
bak op je balkon (stank en ongedierte), 
maar wel perfect om te vergisten.

Win-win
GF en E samen is het allermooiste afval. 
Groente, Fruit en Etensresten. Wat we 
vroeger aan de varkens voerden. Het 
wordt ook wel ‘natte fractie’ genoemd. 
Het brandt slecht in de afvalovens, maar 
je kunt het heel goed vergisten om er 
groengas van te maken. Het restant is 
zeer goede compost. Bruikbaar, waar-
devol en circulair. Het gaat wel om 70 
miljoen kilo per jaar hè! Ongeveer een 
derde van het Amsterdamse huishou-
delijk afval. Hallo! Bijkomend voordeel 
is dat de natte fractie dan niet bij het 
restafval komt, waardoor de naschei-
dingsmachine nog veel beter (schoner) 
plastic kan isoleren. Waardevol GF-E en 
schoner restafval, ik zeg ‘win-win’. 

Probleem is natuurlijk de slordige, 
ongeïnteresseerde Amsterdammer 
die al z’n afval door elkaar gooit. Naar 
verluid doen vooral de rijkere bewo-

ners niet aan afvalscheiding, want daar 
hebben ze geen tijd voor. Te druk met 
hun eigen scheiding. Op IJburg en het 
Java-eiland loopt nu een proef met een 
pasjessysteem. Alleen met een pasje kun 
je de afvalbak openen om je GF-E in te 
gooien. Het is een succes, de kwaliteit 
van het GF-E afval is zeer hoog en er 
doen voldoende mensen mee, hoewel 
nog lang niet iedereen.

Komt de conclusie: GF-E inzameling 
is alleen geschikt voor mensen die het 
snappen en die meehelpen. Nieuwe hel-
den zijn het. Je zou ze moeten belonen, 
bijvoorbeeld met een lagere afvalstof-
fenheffing, gratis compost en een kus 
van de wethouder. #

Wil je ook GF-E inzameling in de Wa-
tergraafsmeer? Stuur me een e-mail: 
peter@pbhoogendijk.nl 

Brommende vliegtuigen komen niet 
over, zelden een witte condensstreep in 
de lucht, geen files op de Middenweg, de 
straten, lanen, pleinen, trams en bussen 
zijn leeg. Het is stiller dan op zondag-
ochtend. Alleen het gezang van veel 
verschillende vogels die zich opeens wél 
kunnen laten horen. De lucht is schoner, 
het leven stiller, in een ongekende crisis 
en niemand weet hoe de veroorzaker 
ervan zich verder gaat manifesteren: 
een vilein virus.

Eiwitpakketjes
Een virus is zo klein, dat je het zestig-
duizend keer moet vergroten om er 
iets van te kunnen waarnemen. In een 
druppel zeewater zitten meer dan een 
miljoen virussen. Eiwitpakketjes zijn 
het, die geen cel hebben en dus niet als 
levende wezens gezien worden. Net 
als wij hebben ze DNA en ze kunnen 
erfelijk materiaal makkelijk met elkaar 
uitwisselen. Daardoor is elk jaar het 

griepvirus weer nieuw. Het vindt zich-
zelf steeds opnieuw uit en een virus kan 
overgaan van dier naar mens. Hetzelfde 
geldt voor bacteriën. Dan kunnen ze 
heel besmettelijk en dodelijk worden.

In een warme waterrijke omgeving met 
veel varkens, eenden en mensen gedijen 
griepvirussen. Op zo’n manier ontstond 
ook de Spaanse griep, een pandemie die 
niemand van ons meemaakte en vooral 
in de tweede griepgolf, een half jaar 
later, honderdduizenden doden maakte.
Ziekteverwekkers van een plant of dier, 
die zich in een mens weten voort te 
planten, kunnen rampzalige gevolgen 
hebben. De pest, de tyfus en de pokken 
werden via ratten en hun vlooien door 
de stad verspreid. Tot er een vaccin was 
waren mensen bang voor hondsdolheid. 
Tuberculose, een bacterie, werd door 
runderen overgedragen en veel later 
kwam de gekkekoeienziekte.

Spookachtig virus
Er zijn veel dieren die ziektes overbren-
gen. Van katten kan je de kattenkrab-
ziekte krijgen en van geiten Q-koorts. 
Door kamelen wordt mers en door 
pelsdieren sars overgedragen. Ook dat 
zijn corona-virussen. Ossen worden in 
verband gebracht met ebola en vleer-

muizen met lepra. Als je door een mug 
wordt gestoken, kun je malaria, gele 
koorts, zika en knokkelkoorts krijgen.
In de jaren tachtig dook een spookachtig 
virus op dat ook in Amsterdam honder-
den slachtoffers maakte. Het virus was 
van apen op de mens overgegaan en  
het heeft jaren geduurd voor er een ge-
neesmiddel tegen Aids was ontwikkeld.

Voor het eerst sinds meer dan honderd 
jaar is er een pandemie door een do-
delijk virus en we weten niet of en hoe 
Covid-19 zich verder gaat ontwikkelen. 
Gordeldier en vleermuis worden ervan 

verdacht betrokken te zijn en mensen 
ermee besmet te hebben. Maar mensen 
kunnen ook dieren met corona besmet-
ten, huisdieren en nertsen, bijvoorbeeld.

Het is verwonderlijk hoe zo’n miniem 
eiwitpakketje, dat niet eens een eigen 
stofwisseling heeft en niet tot de levende 
wezens wordt gerekend, onze samen-
leving plat heeft gelegd, de wereld stil 
maakt en de lucht schoon.

‘Je ziet de natuur ervan opbloeien’, 
hoorde ik een parkwachter zeggen. #

Op IJburg en het Java-eiland loopt nu 
een proef met GFT-bakken

zeggen. De ezel en de steen. Maar er zijn 
intussen wel lessen geleerd.

Even een ander lesje: je hebt GF, Groen-
teschillen en Fruitresten. Allemaal rauw 
spul dat je in je eigen compostbak gooit 
en dat je tijgerwormen lekker vinden. 
Wel koffieprut en geen citrusschillen 
(dat gaat schimmelen). Goed spul, GF. 
Dan heb je nog de T van grof Tuinafval. 
Ook goed spul, maar ongeschikt voor 
compost en ongeschikt om er groengas 

Een vilein virus dat 
de wereld stil maakt 
en de lucht schoon

‘Je ziet de natuur er van opbloeien’
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De kwaliteit van woningen op peil houden

Wim de Waard is werkzaam bij Eigen 
Haard. Op 9 april j.l. zou in Jungle Am-
sterdam een aflevering van de talkshow 
zijn met als thema: Wonen in Oost. Daar 
zouden onder andere Tiers Bakker – een 
interview met hem staat in de vorige 
Dwars – en Wim de Waard gasten zijn. 
Er moest een streep door de talkshow en 
de coronacrisis noopte ons ook tot een 
telefonisch onderhoud in plaats van een 
live ontmoeting voor dit interview.
Wim de Waard werkte voorheen als 
hoofd Communicatie bij stadsdeel 
Oost-Watergraafsmeer, in de tijd dat ik 
deelraadslid was in dat stadsdeel. Wim 
is altijd geïnteresseerd geweest in alles 
wat met woonbeleid te maken heeft. 
Daarvan kennen wij elkaar.

Nieuwbouw
Er is geen vraag nodig om te beginnen: 
‘Eigen Haard heeft in Oost vooral veel 
woningbezit in de Indische Buurt, de 
Transvaalbuurt en Betondorp. In de 
Indische Buurt zijn de meest in het oog 
springende renovatieprojecten, zoals 
Indië 1 en Indië 2 aan de Zeeburger-
dijk. Aan het Sumatraplantsoen wordt 
gewerkt aan de bouw van in totaal 
zo’n 170 nieuwbouwwoningen.’ Bij de 
grote nieuwbouwprojecten in Oost die 
op stapel staan, zoals Strandeiland op 
IJburg en de Sluisbuurt, is Eigen Haard 
geen partij.  Wim: ‘Wij zitten meer in de 
rest van de stad. Corporaties stemmen 
met elkaar af wie waar deelneemt aan 
grotere nieuwbouwprojecten.’
Op de website van Eigen Haard staat 
dat bij het project Sumatraplantsoen 
in 2017 50 sociale huurwoningen zijn 
opgeleverd. In de volgende fase gaan 52 
koopwoningen, 49 vrije sector huur-
woningen en 21 sociale huurwoningen 
gerealiseerd worden. Maar corporaties 
bouwen toch geen koopwoningen meer? 
Wim legt uit: ‘Dit project stamt qua 
planvorming nog uit de tijd van vóór de 
verandering van de Woningwet, toen 
koopwoningen gebouwd door corpora-
ties nog wel konden.’ 

Verkoop
De overheid heeft dus wettelijk vastge-
legd dat het bouwen van koopwoningen 
geen taak is voor corporaties. Hoe zit 
dat bij de vrije sector huurwoningen? 
‘In nieuwe plannen beperkt Eigen 
Haard zich voornamelijk tot sociale 
huurwoningen. Zo’n 10 procent van 
onze woningen is bestemd voor de vrije 
huursector, maar dan wel in het mid-
densegment. En onder middensegment 
verstaan wij woningen met een huur 
tussen 800 en 1050 euro. Het is een 
segment waarin marktpartijen minder 
geïnteresseerd zijn.’
Het huidige beleid van de gemeente met 
de verdeling van 40 % sociaal, 40 % mid-
den en 20 % duur kan de goedkeuring 
van Wim dragen. ‘De enorme wachtlijs-
ten zowel in de sociale huursector als 
in het middensegment maken de keuze 
logisch. Maar het neemt niet weg dat het 
niet mee zal vallen om de marktpartijen 
overal even enthousiast mee te krijgen. 
Ook dreigt er een overmaat aan kleinere 
woningen, omdat dat rendabeler is voor 
ontwikkelaars.’
Over het onttrekken van woningen aan 

de sociale huursector zegt Wim: ‘Eigen 
Haard verkoopt mondjesmaat wonin-
gen: vorig jaar 50 op een totaal van 
57.000 woningen dat de corporatie in 
Amsterdam en omgeving beheert.’

Inkomensgroepen
De jaarlijkse huurverhogingen – met 
door de overheid aangegeven maxima 
- worden door veel huurders fors 
gevonden. Maar volgens Wim levert 
Eigen Haard maatwerk, bij huurverho-
gingen, maar zeker bij toewijzingen van 
woningen. ‘Iemand met een inkomen 
tot zo’n € 23.000,- krijgt een woning aan-
geboden met een huur van € 619,-. De 
huurtoeslag maakt het betaalbaar voor 
zo’n bewoner. Iemand die het maxi-
mum verdient dat is toegestaan om in 
aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning zal € 737,- betalen. Daartus-
sen bewegen zich de huurprijzen van 
de nieuwe en vaak ook de gerenoveerde 
woningen. Verder bieden wij dus mid-
densegmenthuurwoningen aan iemand 
met een jaarinkomen van tussen de  
€ 45.000,- en € 60.000,-.’

Natuurlijk geldt de differentiatie verder 
het aantal bewoners: een eenpersoons-
huishouden, een tweepersoonshuishou-
den of een gezin. ‘Eigen Haard richt zich 
bij nieuwbouw vooral op meerpersoons-
huishoudens. We doen minder aan (de 
kleinere) studenten- en jongerenwonin-
gen. De Key zou je daarin de specialist 
kunnen noemen.’
‘Dat de financiële positie van corpora-
ties, en dus ook van Eigen Haard, door 
de verhuurderheffing minder rooskleu-
rig is mag duidelijk zijn. Toch is inves-
teren beslist goed mogelijk. Zo worden 
er door de gemeente kortingen gegeven 

op de grondprijs. En het huizenbezit 
van corporaties vertegenwoordigt een 
enorm kapitaal, dat maakt dat investe-
ringen goed geborgd kunnen zijn.’ Of 
de verhuurderheffing afgeschaft gaat 
worden weet Wim nog niet zo zeker. 
Zeker nu de coronacrisis zo veel over-
heidsgeld kost deelt hij het optimisme 
daarover van Tiers Bakker – zie vorige 
Dwars – niet.

Duurzaamheid
Er lijkt in de samenleving sprake van 
teleurstelling over hoe ambitieus 
woningcorporaties zijn op het gebied 
van duurzaamheid. Wim zegt erover: 
‘Nieuwbouw van Eigen Haard is ener-
gieneutraal. En bij renovatieprojecten 
wordt altijd duurzaamheid nagestreefd. 
De 70 % regeling – bij een project moet 
70 % van de zittende bewoners instem-
men met (ook duurzaamheids)plannen 
–  zorgden aanvankelijk voor vertraging. 
Maar ondertussen weten we goed hoe 
we mensen mee kunnen krijgen in ver-
duurzamingsplannen. Ook al lukt het 
niet overal.’
Maar er zijn evengoed geslaagde ini-
tiatieven te noemen: ‘Bij de renovatie 
van Het Schip – een voorbeeldproject 
in de Spaarndammerbuurt – zijn de 
cv-ketels helemaal boven geïnstalleerd. 

Eigen Haard is één van de woningcorporaties die actief zijn 
in Amsterdam en dus ook in Oost. Er lopen meerdere renova-
tieprojecten: net afgerond, dan wel in uitvoering, dan wel in 
de planfase. In Oost heeft de corporatie slechts enkele sloop-
nieuwbouw projecten. Het grootste werk is in de Indische 
Buurt waar wordt gebouwd aan het Sumatraplantsoen. 

Gerenoveerde woningen in de Simon Stevinstraat

Aan de Ringdijk, tussen café Mojo en nieuwbouw, heeft Eigen Haard een aantal panden 
in bezit waar iets mee moet…

Projecten:
In de Indische Buurt heeft Eigen 
Haard de meeste projecten lopen als 
het gaat om stadsdeel Oost. 
In het verspreidingsgebied van Dwars 
(Oud-Oost en Watergraafsmeer) zijn 
de onderstaande projecten afgerond 
of in ontwikkeling. 

Oosterparkbuurt:
•	 16	woningen	aan	de	Van	Musschen-
 broekstraat 2 t/m 32 zijn recentelijk
 ingrijpend gerenoveerd.

•	 In	fases	gaan	de	komende	jaren	72
 woningen en drie bedrijfsruimtes
 aangepakt worden aan de Andreas
	 Bonnstraat	1-23,	Tweede	Boer-
	 haavestraat	52-68	en	’s	Gravesande-
	 plein	13	en	15.

Watergraafsmeer:
•	 Ruim	500	woningen	heeft	Eigen
 Haard in eigendom in Betondorp;
	 tussen	mei	2020	en	maart	2023
 staat in vier fases groot onderhoud
 ervan gepland.

•	 Aan	het	Archimedesplantsoen,	de
	 Voltastraat	en	het	Voltaplantsoen
 wil Eigen Haard de komende jaren
	 41	woningen	renoveren.

•	 Eind	2019	is	de	renovatie	van	Simon
	 Stevinstraat	2	t/m	12	afgerond.

•	 Ringdijk	2	en	4	t/m	8	zijn	eigendom
 van Eigen Haard; aanpak ervan is
 zeer gewenst; bedoeling is de
	 nummers	4,	6,	7	en	8	te	slopen,	om
 er meer sociale huurwoningen te
 kunnen terugbouwen; de nummers
 2 en 5 worden niet gesloopt.

Nieuwbouw van 
Eigen Haard is 
energieneutraal

In de verwachting dat warmtebronnen 
gastoevoer in de toekomst overbodig 
zullen maken.’
Achterstallig onderhoud is bijna altijd 
in één adem te noemen met duurzaam-
heid. Wim zal niet ontkennen dat ook 
Eigen Haard vast steken zal laten vallen 
bij de aanpak van achterstallig onder-
houd. ‘Natuurlijk moeten wij het ook 
af en toe ontgelden in de pers. Prima. Al-
leen met de beeldvorming dat corpora-
ties tegenover hun huurders staan heb 
ik moeite. We proberen overal samen op 
te trekken. Voor een mooie en bloeiende 
sociale volkshuisvesting.’ #
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Voetgangersbeleid en het nieuwe normaal

Het Terrassenplan beoogt het wat 
stenige tracé tussen Mr. Visserplein en 
Amstelplein te vergroenen. Dit door de 
terrassen van de horecagelegenheden 
langs de route de ruimte te geven en 
deze terrassen aan te vullen met groen 
tussen de gevel en de terrassen. Dit 
gaat echter ten koste van de vrije loop-
ruimte. Zoals bekend heeft de Wibauts-
traat aangenaam brede stoepen maar 
deze zullen worden versmald tot twee 
meter.

Stoepranden
Het beleidskader geeft een overzicht 
met welke maatvoering de ontwerpers 
van voetgangersgebieden rekening 
moeten houden. Daarbij is leidend de 
effectieve loopruimte die smaller is 
dan de vrije doorloopruimte omdat 
iedereen gevoelsmatig wat afstand 
neemt ten opzichte van de randen van 
de stoep (zie illustratie A). Daarnaast 
is een classificatie bedacht naar het 
aantal voetgangers dat de loopruimte 
per minuut gebruikt (zie illustratie 
B). Merkwaardig genoeg wordt deze 
indeling niet gebaseerd op de effectieve 
loopruimte met als argument dat de 
doorloopruimte beter meetbaar is (sic).

Door de onregelmatige gevellijnen zijn 
in de Wibautstraat blindegeleidelijnen 
(lijnen met lange ribbels) aangelegd die 
de visueel gehandicapten probleemloos 
naar het OV, zebrapaden en winkelge-
bieden leiden. Gebruikers van rolstoe-
len, rollators en scootmobielen kunnen 
nu moeiteloos navigeren in dit gebied. 
Op vele momenten lopen er met name 
veel studenten van en naar een onder-
wijsinstelling. 

Idee fixe
Volgens het plan mag vanuit de gevel 
een groenvoorziening van drie meter 
breed worden aangelegd. De terrassen 
houden dezelfde oppervlakte. We zijn 
erg bang dat de overblijvende twee 
meter een idee fixe zal blijken te zijn 
door neergezette fietsen en reclame-
borden. En wat gaat er gebeuren met 
de blindegeleidelijnen? Worden dat 
meanderende routes?  Aan weerszijden 
van de belijning dient een obstakel-
vrije looproute van 60 cm te zijn. Dit is 
dus sowieso al een looproute van 1.50 
meter (lijn=30cm). Mensen die voor 
hun mobiliteit gebruik maken van een 
scootmobiel of rolstoel zullen moeten
gaan uitwijken naar het fietspad. 
Vergeet niet dat brommers en scooters 
bij de Wibautstraat niet over de weg 
mogen rijden, maar gebruik moeten 
maken van de fietspaden. Minimaal 
twee meter voetgangersruimte is dus 
volstrekt onvoldoende om de grote 
voetgangersstromen en mensen met 
een beperking te bedienen.

Ook in het beleidskader wordt bij de 
zonering van de vrije loopruimte geen 
rekening gehouden met de ruimte voor 
blindegeleidelijnen. Het gebruik van 
muren als gidslijnen voor taststok-
gebruikers wordt niet onderkend. Bij 
de classificatie gaat men alleen maar 
uit van de breedtematen. De loopruim-
te kan ook nog worden aangetast door 
objecten die in de hoogte de effectieve 
loopruimte bepalen. Denk daarbij aan 

gevelreclame, luifels en geveltuinen. 
Vooral blinden en slechtzienden zijn 
nogal bevreesd voor zaken waar ze met 
hun hoofd tegenaan kunnen lopen. 

Voor Onbeperkt Oost is de inrichting van de openbare ruimte en met name de ruimte voor voet-
gangers, al of niet met een beperking, van groot belang. Onlangs zagen twee plannen waarin de 
gemeente Amsterdam een visie geeft op het voetgangersbeleid, het licht: Terrassenplan Know-
ledge Mile Park en het beleidskader Ruimte voor de Voetganger. Met het nieuwe normaal komt 
overigens dit beleid op losse schroeven te staan.

Tekst: Frits Wegenwijs | Illustraties en bijbehorende tekst: Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte

Om te keren, heb je met een scoot-
mobiel ruimte nodig en dat is 2.10 meter 
bij 2.10 meter. Daar wordt in de model-
len ook geen rekening gehouden.

Old school
Beide beleidsstukken zijn eigenlijk old 
school en kunnen direct de prullen-
mand in. Het nieuwe normaal schrijft 
voor dat we elkaar op minstens 1,5 
meter moeten passeren. Is er sprake 
van een geleidelijn betekent dit een 
minimale breedte van ruim 3 meter 
of meer, laat staan als er sprake is van 
drukke straten zoals de Wibautstraat. 
Beide plannen zullen opnieuw naar 
de tekentafel moeten. Maar dat is 
natuurlijk alleen maar gunstig voor 
het Terrassenplan! #

  A

  B



Nummer 214   DWARS DOOR DE BUURT Ondernemers   17#DWARS

Bleekselderij is niet aan te slepen 

Als je oppervlakkig kijkt, zou je kunnen 
denken dat Ekodis een supermarkt is 
zoals alle andere. Ze verkopen er alles, 
food- en nonfoodproducten, van citroe-
nen tot afwasmiddel, van geitenmelk 
tot een rijke variatie aan thee. ‘Onze 
specialiteit is dat alle producten mi-
lieuvriendelijk zijn,’ zegt Jan van Riel, 
die meer dan 30 jaar geleden de winkel 
oprichtte. ‘We kennen de producenten 
van onze biologische producten en 
weten dat het eerlijke handel is. Onze 

producenten komen zo veel mogelijk 
uit de buurt, zodat de hoeveelheid 
voedselkilometers laag blijft.’
Bij de inkoop let Jan scherp op het 
Eko-keurmerk, waarmee het gebruik 
van synthetische of chemische bestrij-
dingsmiddelen buiten de deur blijft. In 
de praktijk is dat niet altijd makkelijk. 
Laatst nog hing er een inkoper van 
Palestijnse dadels aan de lijn. Zo op het 
oog een prima product, maar het Eko-
keurmerk was afwezig - daar had de 

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: natuurvoedingswinkel Ekodis. 

Tekst en fotografie: Wim Crezee Palestijnse boer geen geld voor. Wat te 
doen? In een laboratorium eens testen 
op de aanwezigheid van bestrijdings-
middelen?

Natuurlijk, grootgrutters als Albert 
Heijn hebben ook steeds meer biologi-
sche producten in hun schappen. ‘Maar 
bij hen draait het uiteindelijk toch om 
geld en winst, en dat zet vroeg of laat 
het keurmerk onder druk,’ zegt Jan. Hij 
is trots op z’n onafhankelijkheid. ‘We 
zitten niet vast aan een keten. Daar-
door zijn we vrij om te bepalen wat we 
inkopen. Dat is onze kracht.’
 

Wat hij zelf lekker en gezond vindt? 
Tja, dat is moeilijk te zeggen. Verse 
groenten zijn heel belangrijk. Volkoren-
rijst is heel goed voor je darmen en je 
ontlasting want het schraapt je lichaam 
als het ware schoon. Thee met kur-
kuma, gember of brandnetel is genees-
krachtig - zo kan hij nog wel een tijdje 
doorgaan. ‘Ik praat veel met producen-
ten, maar ook met diëtisten en huisart-
sen die hier langskomen. Zo bouw je in 
al die jaren aardig wat kennis op.’

Ook op het gebied van gezonde voeding 
zijn er hypes en trends. De afgelopen 
jaren was daar de avocado, die veel ge-
zonde vetten bevat. De laatste tijd duikt 
opeens de bleekselderij op. Dat is niet 
aan te slepen. Veel klanten gebruiken de 
selderij voor in een smoothie. En van-
wege het coronavirus lopen knoflook en 
gember heel hard. Het zou de weerstand 
tegen het virus positief beïnvloeden.

‘Je hebt mensen die bijna dwangmatig 
drie avocado’s per dag eten. Tja, je moet 
het ook een beetje ontspannen houden 
denk ik dan,’ relativeert zoon Maarten 
van Riel die ook al weer 20 jaar mee-
draait in de zaak. ‘Ik geloof in variatie 
in je voeding. En ik denk dat je niet te 
veel producten moet eten die eindeloos 
verwerkt zijn in de fabriek. Neem een 
basisproduct als meel. Bij fabrieks-
meel worden de granen platgewalst en 
verhit. Beetje gist en suiker erbij en je 
hebt een zoveelste bakmix. Heel lang 
houdbaar, maar de voedingswaarde is 
nagenoeg nul. Bij onze producten wor-
den de granen fijngemalen met een mo-
lensteen. Dan blijven de vetten en oliën 
van de graankorrel nog behouden. De 
houdbaarheid van het meel is beperkt, 
maar de voedingsstoffen blijven zoveel 
mogelijk intact. Versheid van voedings-
producten is niet zomaar een kreet.’ #
 
Ekodis, Beukenplein 73. Open van 
maandag t/m vrijdag 8:00-19:00 uur, 
zaterdag 8:00-18:00 uur en zondag 
10:00-18:00 uur

Bij onze producten 
worden de granen 
fijngemalen met een 
molensteen

Jan en Maarten van Riel

Horeca: afhalen en bezorgen 

Niet alleen Caffe Milo in de Dapper-
buurt verkoopt ‘koffie to go’, burgers 
en nog meer. Zeer veel restaurants die 
niet open mogen vanwege het corona-
virus zijn overgestapt op het verkopen 
van afhaalmaaltijden, koffie en andere 
lekkernijen. Ik spreek de volgende dag 
uitgebreid met Katelijne van Wensen. 
Zij en haar compagnon Eline van Gulik 
zijn eigenaar van tHuis aan de Amstel in 
het Amstelkwartier.

Verjaarscadeau van Stadsherstel 
Zeer recent vierde tHuis aan de Amstel 
het zesjarige bestaan. Het had natuurlijk 
allemaal wat feestelijker gekund, met 
een bomvol terras. Maar Katelijne was 
al blij dat ze in ieder geval open waren 
en dat mensen langs konden komen om 
koffie te halen, maaltijden, borrelhapjes 
of boerderij-ijsjes.
Het café-restaurant is gehuisvest in de 
prachtige voormalige directeurswoning 
van de Zuidergasfabriek. Wat velen niet 
weten is dat het pand eigendom is van 
Stadsherstel. Katelijne en Eline konden 
destijds meedoen met een prijsvraag 
wie het beste idee had voor het pand 
en konden met Stadsherstel regelen dat 
zij het pand kochten. Op dit moment is 
Stadsherstel bezig met onderhoud en 
staat het pand in de steigers waar het 
waarschijnlijk nog mooier uitkomt.

Omvorming van het bedrijf
Op zondag 15 maart trok de regering 
zeer abrupt de stekker uit de horeca-
sector: om 17:30 ging het bericht het 
land door dat de horeca een half uur 

later moest sluiten. Aanvankelijk waren 
de compagnons  in zak en as maar al 
snel kregen ze ideeën. 
Het viel op dat er langs de Amstel toch 
heel veel mensen langs wandelden. 

Jana verkoopt koffie vanachter een gezellige toonbank. Niet alleen koffie maar nog veel meer. 
En ze bezorgt ook aan mensen in de buurt die niet in staat zijn om naar Caffe Milo te komen. 
Ze werkt daarom ook met een collega. Iemand kan dan altijd even de bezorging doen. 

Tekst en fotografie: Jan Molenaar 

Die mensen zouden misschien toch 
wel koffie lusten tijdens het lopen? 
Ook de speelboerderij Elsenhove in 
Amstelveen waar ze sinds begin maart 
de horeca verzorgden, bood inspiratie. 

Daar bestelden de mensen aan een balie 
en haalden het op als het klaar was. Dit 
concept kon zo overgenomen worden 
op de tHuisbasis aan de Amstel. Ook de 
hartverwarmende steun van de buurt 
gaf energie.

Er werken bij tHuis aan de Amstel 10 
mensen die nu druk bezig zijn in de an-
dere hoedanigheid die het bedrijf heeft 
aangenomen. Geen bediening maar 
koffie verkopen aan de balie, bestellin-
gen rondbrengen, publiciteit maken om 
iedereen duidelijk te maken wat er nu 
gebeurt wat betreft de dienstverlening. 
Zo is het ook mogelijk om een kamertje 
te huren om te werken voor degenen 
die gek worden thuis. En wie wordt 
dat inmiddels niet? Hoe inventief het 
alternatief ook is: we kijken allemaal uit 
naar het moment dat we bij tHuis aan 
de Amstel, Milo en overige horeca weer 
gezelligheid kunnen zoeken.

Toekomst
Nu – als ik dit schrijf eind april - is nog 
onduidelijk wat er gaat gebeuren na 20 
mei. Katelijne is toch wel optimistisch 
over de toekomst. Over het algemeen 
hebben ze toch al redelijk wat ruimte 
op hun terras en zijn er in het pand ook 
nog ruimtes om de gasten te verdelen. 
En er opent een nieuw park achter de 
Bella Vista straat. Dit biedt ook weer 
mogelijkheden om kant en klare pick-
nicks te verkopen.
Op mijn vraag wat de specialiteit van 
het huis is antwoordt Katelijne dat dit 
de gerookte zalm is. Echt lekker vers 
gerookt, hopelijk straks ook weer te 
genieten op het terras. Maar ook de 
koffie is goed; daar komen momenteel 
veel mensen voor. Daar kan ik over 
meepraten: de koffie en ook de sfeer 
hier aan de Amstel bevallen me heel 
goed! #

Meer info: www.thuisaandeamstel.nl 
en www.caffemilo.com

Caffe Milo

tHuis aan de Amstel in betere tijden
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Welke waarden? 
Humanitaire waarden: de ander 
gunnen wat je jezelf gunt, voor ieder 
een waardig bestaan, kinderen die 
veilig kunnen opgroeien. In 2015 
spoelde een Syrische peuter aan op het 
strand. Dat beeld bleef hangen op het 
netvlies. Drie maanden later kantelde 
zowel de politieke betrokkenheid 
als de publieke verontwaardiging. 
Hoe makkelijk denken we mee met 
de politieke kleur? Vluchtelingen 
werden ineens gelukzoekers die banen 
afpakken of vrouwen aanranden. 
Hoe zit dat nu met onze ideeën over 
humanitaire waarden? Gunnen we de 
ander wel een menswaardig bestaan 
met kinderen die veilig op kunnen 
groeien? Empathie is dankzij alle 
media aandacht wel op te brengen voor 
de Syrische peuter maar niet voor de 
nood van groepen mensen die men niet 
persoonlijk kent.

Je was op Lesbos? 
Ik ben er enkele malen bij geweest. 
Het was op Lesbos interessant 
om vluchtelingen te ontmoeten. 
Vluchtelingen zijn ook leuke mensen 
met ambities en trauma's. Als ik kwam 
aanzetten met mijn schaakbord was 
er binnen drie minuten respons om 
te spelen. Meteen ontstond een 'wij'. 
Daar werd ingegaan op elke poging 
om contact te maken. Hier is contact 
maken lastiger omdat iemand aan het 
werk is, een kind heeft of overdag niet 
kan. Dat leidt tot langs elkaar heen 
leven. Lesbos heeft me zo geraakt dat 
ik niet anders kan dan er professioneel 
iets mee doen.

Ben je veranderd sinds Lesbos? 
Ik ben veranderd in gevoel en in 
daadkracht. De onveiligheid van een 
vluchteling heb ik zelf niet ervaren en 
ik vind dat mijn empathie daar niet van 
mag afhangen. Andermans pijn kan ik 

begrijpen en ervaren van binnenuit.  
Door hun verhalen, welke hel ze 
doormaakten om weer in een andere 
hel terecht te komen. Vluchtelingen 
rennen weg van 'thuis', de plek vol 
geweld en kogels, maar 'zij' worden 
teruggestuurd. Ik zie hun pijn en ik ben 
boos. Vluchtelingen horen bij 'wij'. We 
kunnen het oplossen. 

Waardoor neigen mensen naar 
die onpersoonlijke benadering die 
ontmoeting in de weg staat?
Onder meer door angst. Je kunt dan 
iemand haten die je niet kent: 'een' 
moslim, 'een' vluchteling, 'een' jood 
terwijl je er nooit een ontmoette. 
Een onpersoonlijke benadering 

hangt af van de eigen wil. Na Charlie 
Hebdo vroeg het stadsdeel zich af: 
Wat gebeurt hier? Moeten moslims 
verantwoording afleggen? ‘Ik heb geen 
aanslag gepleegd’ zei een moslimvrouw 
tijdens de dialoogbijeenkomst waarin 
elk de gevoelens deelde. Iedereen 
sprak over angst wat ons verbond. Niet 
alleen de te verwachten angst voor 
moslimaanslagen, maar ook de angst 
onder moslims voor wraakacties vanuit 
rechts extremisme. Geïnspireerd door 
het onderliggende gemeenschappelijke 
werden tegenstellingen losgelaten.
Wij willen niet bang zijn voor elkaar 
in de buurt. Denken en praten, niet 
'over' maar 'met' elkaar is een stap 
naar verzoening. Met mijn focus op 
empathie gaat het essentieel om de 
aard en mogelijkheid tot ont- 
moeten. Het beeld van elkaar kan 
veranderen. Ik hoop steeds dat er uit de 
omstandigheden openheid voortkomt.

Hoe geef je ontmoeting vorm?  
Mijn grootste verandering was het 
moment dat ik een keer 'hoi' riep 
bij het speelpleintje voor mijn huis. 
Daarna kreeg ik geen bal meer tegen 
mijn raam. ‘Hoi’ is een magisch woord 
en kan een situatie veranderen. 
Ook 'buurman' en 'buurvrouw' 
zijn magische woorden. In mijn 
geboorteplaats waren het de mensen 
die naast ons woonden. 
Ik woon in de aanlooproute van een 
moskee. De gelovigen begroeten me 
met 'buurman' hoewel we weinig 
weten van elkaar. Een persoon in 
het bijzonder is mijn held in sociale 
vaardigheid. We zeggen telkens 
hetzelfde als we elkaar tegen komen. 
Hij vraagt hoe is het? Goed en met jou? 
Als het goed gaat met jou dan ook met 
mij en wij gaan samen spelen in de 
hemel. Ik geloof niet in Allah of God. 
Allah gelooft in jou.
Mijn focus op buurtniveau is haalbaar. 

Als coördinator Vreedzaam Oost met 
het idee It takes a village to raise a 
child is mijn uitdaging: hoe maken 'wij' 
Amsterdam Oost weer tot een dorp? 
Hoe kunnen we kinderen opvoeden 
voorbij de citotoets? Wie willen ze zijn, 
welke rol willen ze op zich nemen in 
de maatschappij? Kinderen hebben 
een groot negatief jargon maar weinig 
woorden om iets liefs te zeggen. Daar 
werken we met de scholen samen aan.

Wat is voor jou het belangrijkst in je 
werk? 
De heersende 'wij-zij' polarisatie 
opheffen door de 'wij' opnieuw te 
definiëren. De 'rotjochies' horen er bij. 
Praten zonder het idee van 'ik pak je' 

lost een conflict vaak op in seconden. 
Ik heb geen kinderen. De kinderen op 
het plein zijn de mijne. Sinds twee jaar 
vormen ze een raad: KRIB (Kinderwijk 
Raad Indische Buurt). Ze organiseren 
feesten. In de vreedzame school 
leren kinderen diversiteit te vieren. 
Daardoor hebben ze ervaringen die 
ouders vaak niet hebben. Bewoners die 
elkaar niet kennen praten langs elkaar 
heen. Men leert elkaar pas kennen 
als het 'gevecht' wordt aangegaan. 
Vechten is hechten. In de vreedzame 
wijk leren kinderen, ouders en buren 
vaardiger omgaan met elkaar. Als ik 
mensen bij elkaar breng werk ik eraan 
dat ontmoetingen ontstaan maar niet 
iedereen wil dat. Soms gaat het heel 
snel en een andere keer heel langzaam 
en in het klein. Pride Oost, conferenties, 
workshops of de KRIB zijn momenten 
waarin mensen aan de gang gaan. De 
anderen komen later wel. 
Toen ik in Oost kwam wonen had ik 
het gevoel, ik woon op een eiland in 
een buurt met mensen anders dan 
ik en ik heb niets met ze te maken. 
Nu is het mijn wijk geworden. De 
angst als drempel voor ontmoeting 
vind ik interessant. Er zijn heel veel 

dingen die het spannend maken: 
angst voor de ander omdat je die niet 
kent, angst over eigen onkunde uit 
eerdere ervaringen, angst hoe je te 
gedragen en af te stemmen, angst voor 
gepolariseerde discussies. Vaak is het 
de angst voor het onbekende die een 
ontmoeting ingewikkeld maakt.
Er valt iets te overwinnen om wat te 
doen. We stonden klaar met hugs voor 
passanten bij het Muiderpoortstation. 
Mannen en vrouwen uit de moskee 
toonden een grote smile en deden 
mee, tegen mijn verwachting in. Soms 
was een knik of hand genoeg. Geen 
knuffel betekende geen afwijzing; onze 
armen open houden was voldoende. 
In de Indische buurt wordt intussen 
onderling veel geknuffeld... na 10 jaar.
De ander ontmoeten is zowel inbreuk 
als appel om uit de eigen bubbel te 
breken. Zonder vrees voor botsingen. 
Open staan betekent breken met de  
eigen gesloten wereld. Als het boven- 
dien ook uit maakt hoe een ander 
zich voelt, dan wordt het 'wij' gevoel 
opgerekt. Wij=grenzeloos. Daar werk ik 
aan in de buurt.  #

Ontmoeting: Wij = grenzeloos
Hoe is het met ons collectief empathisch vermogen? Door de slachtoffers uit de Tweede Wereld-
oorlog te herdenken staan we er bij stil dat dit nooit meer mag gebeuren. En tegelijkertijd laten 
we toe dat in Griekenland de Syrische vluchtelingen voor een gesloten grens staan. Kunnen we 
ons verplaatsen in de huidige vluchtelingen? Waarom doen we nu zo weinig? Zijn we eigenlijk 
wel begaan of is zo’n herdenking slechts vorm of traditie? Hoe geloofwaardig is ons collectief em-
pathisch vermogen? Waarden worden aangetast.

Tekst en illustratie: Anne De Smet 

‘In een ontmoeting gaat het om er te zijn voor de ander. 
Een ‘ik-het’ relatie maakt de ander tot een ding, 'een 
mismoeting' die verschillen extreem benadrukt. Een 'ik-
jij' relatie creëert tussenruimte waarin de ander gezien, 
gehoord en erkend wordt. De ‘ik-jij’ relatie valt onder de 
noemer ontmoeten, de ‘ik-het’ relatie niet.’
De filosoof Buber (1878-1965) 

?7 

Bas Zwiers, 42 jaar
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Geboren met een hamer  
in de wieg  
We zitten op anderhalve meter afstand van Claudio Santulli  
(52 jaar) die de scepter zwaait over het orthopedische schoe-
nenbedrijf Santulli aan de Wakkerstraat. Direct in het zicht 
staat het torsobeeld van zijn vader die in Italië het vak van zijn 
opa leerde. Vader Antonio is er zo nog een beetje bij, nu hijzelf 
door de coronacrisis opgesloten thuis zit. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

Normaal komt Antonio (86 jaar) nog 
dagelijks naar de werkplaats. Hij is de 
grote kracht geweest achter dit bedrijf 
met een scala aan modieuze, ja, zelfs 
chique schoenmodellen en talloze 
bijzondere lappen leer. In de zestiger 
jaren zette hij de zaak op. Met zijn 
charmante babbel en vakmanschap 
drong hij door tot de in-crowd van Am-
sterdam. Zo kreeg Jaap van Praag, oud-
voorzitter van Ajax, een van de eerste 
bijzondere orthopedische schoenen 
aangemeten. Hij en Maup Caransa zou-
den Antonio zelfs financieel gesteund 
hebben. 
Maar de orthopeden in ziekenhuizen 
verwezen ook gewone mensen door 
voor loop- en voetproblemen, van 
klompvoeten tot artrose. Daardoor 
kreeg Santulli contracten met zorgver-
zekeraars. Claudio: ‘Hoewel die je te-
genwoordig wel tot van alles dwingen. 
Maar goed, dankzij hun vergoedingen 
kunnen we soms creatieve gekke din-
gen doen.’ Trots laat Claudio een foto 
zien van een schoen met het Ajax-logo 
en een andere beschilderd met een En-
gels landschap. ‘Het is onze Italiaanse 
combinatie van liefde en talent voor 
goed vakmanschap met gevoel voor 
mode en stijl. Zo ontdekken mensen dat 
orthopedische schoenen niet zomaar 
degelijk en lelijk hoeven te zijn. Dit 
soort kunstwerkjes maak je natuurlijk 
niet voor iedereen; ik help net zo graag 
iemand met een simpele steunzool.’

Drie generaties
Claudio, die in 1992 het bedrijf van 
zijn vader overnam, kwam vanaf zijn 

uit de buurt natuurlijk; iemand met 
pijn kan zo binnenlopen.’

Oranje schoen
‘Maar inmiddels zijn we wel meer 
digitaal geworden met goede voorlich-
tingsfilmpjes en een keus aan model-
len op onze website. Mijn vader heeft 
nog steeds het idee dat achter een pc 
zitten eigenlijk geen werk is, en ach, 

ik snap hem wel. Je moet weten dat de 
meeste mensen hier na jaren tobben 
met loop- en voetproblemen terneerge-
slagen binnenkomen met het idee dat 
het nooit meer wat wordt, en ze een 
modieuze schoen wel kunnen vergeten. 
Wij vinden het nog steeds het mooiste 
om die mensen te helpen met de juiste 
schoen. Maar wij hebben in de loop 
van de tijd onze medische voorlichting 
meer verfijnd, mede dankzij mijn extra 
scholing. We kunnen tegenwoordig nog 
degelijker doormeten en uitleg geven, 
ook via de website. Veel mensen heb-
ben al jaren hun eigen verklaringen 
voor hun klachten. Dan hoor je bijvoor-
beeld ‘Ik heb pijn in mijn rug doordat 
ik zo lang in de auto zit’. Vaak gaat er 

zeventiende in de werkplaats. ‘Ik kreeg 
al een hamer in de wieg.’ Het creatieve 
handwerk zit hem in het bloed. Dit gold 
minder voor zijn oudere broer Gino, 
die jaren in de winkel werkte, char-
mant met klanten babbelde, maar de 
passie miste en in 2016 de zaak defini-
tief verliet. Antonio betreurde dit zeer, 
maar de broers en hun vader zijn niet 
gebrouilleerd geraakt. Petra, de vrouw 
van Claudio, die al meer dan twintig 
jaar stilletjes de administratie deed, 
heeft toen daarnaast Gino’s werk met 
klanten overgenomen. ‘Mijn vrouw en 
ik zijn een nieuw goed werkend team 
geworden. Dat geeft rust, ook voor de 
vijf medewerkers op de werkplaats.’ 
Met zoon Nazarro deed de derde gene-
ratie zijn intree.

En hoe gaat dat nu met drie gene-
raties in de zaak? ‘We doen nog 
het meeste volgens het traditionele 
concept,’ vertelt Claudio. ‘Je ziet het 
al aan onze inrichting die zo uit een 
oud Italiaans fotoboek zou kunnen 
komen. Precies hierom heeft de regis-
seur van de film Baantjer het Begin 
hier enkele scènes opgenomen. We 
houden van gezellig en levendig met 
rondom ons de materialen die voor 
zich moeten spreken. Beneden in de 
werkplaats zie je nog mensen met de 
hand werken. Dat gaat tegenwoordig 
meestal anders. De winkels heb-
ben alleen nog een frontfunctie en 
besteden alles uit aan fabrieken in het 
buitenland. Dan kan je geen bijzon-
dere items meer maken. Wij krijgen 
hier mensen uit het hele land, en ook 

een wereld voor ze open als ik ze laat 
zien dat hun klacht te maken heeft met 
een verschil in beenlengte of met een 
andere afwijking.’ 
Claudio legt de lat hoog. ‘Ik wil ze niet 
alleen laten zien dat we een stijlvolle 
of, desgewenst, hippe schoen kunnen 
leveren, maar hen daarnaast nog de 
ervaring geven dat de schoen waarmee 
ze straks weglopen hun dierbaarste 
exemplaar wordt waar ze, in plaats van 
met afschuw, brutaal mee rondlopen.’
‘Ik hou er van mensen te verbazen, dat 
is het leukste van mijn werk. Maar voor 
het zover is, moet je een persoonlijke 
band opbouwen met ze, dat betekent 
ook grapjes maken. Zo zeg ik vaak en 
passant als ik de administratie in de pc 
verwerk: ‘Oh ja, het eerste exemplaar 
wordt altijd oranje’. Dan zie je mensen 
schrikken en dat breekt juist het ijs. 
Trouwens, ooit heb ik iemand gehad 
die dat helemaal te gek vond en dus 
met knal oranje hier wegliep.’
 
Schoen op Instagram
‘Dat Nazarro drie jaar terug toch in de 
winkel kwam, was een enorme ver-
rassing voor ons. Hij probeerde eerst 
andere opleidingen, maar hij vond niet 
wat hij wilde. En dan is een familiebe-
drijf een uitkomst.’ Claudio: ‘Ik ben hier 
dubbel in, want weet uit eigen ervaring 
dat het zoontje van de baas vaak een 
aparte positie heeft, waar anderen je 
mee kunnen plagen. Het familiebedrijf 
heeft sterke en kwetsbare kanten. Zo 
vroeg salaris krijgen is fijn in tijden van 
nood, maar niet goed voor iedereen. 
Het heeft gelukkig alleen maar goed 
uitgepakt. Ik heb op de werkplaats een 
uitstekende Nigeriaanse jongen wer-
ken, die zich spontaan over mijn zoon 
ontfermde. Ze zijn maatjes geworden 
en Nazarro vindt het gewoon gezellig. 
Laatst zag ik met ontroering dat hij 
op Instagram een door hem gemaakte 
schoen had gepost. Dat had ik nooit 
kunnen dromen. En ja, wie weet komt 
mijn jongere zoon Aurelio er ook nog 
bij. Maar hij zit nog op school en we 
willen hem niet pushen, zoals mijn 
broer en ik dit wel gevoeld hebben.’
Claudio Santulli kijkt positief naar de 
toekomst; ‘Het is bijna raar om te zeg-
gen, maar wij zijn nu in betere doen 
dan onze collega’s, die niets uit het 
buitenland kunnen krijgen. Wij zijn 
zelfvoorzienend en kunnen voorlopig 
nog maanden voort, eventueel ook digi-
taal. Misschien leidt deze crisis tot een 
herwaardering van het oude ambacht 
en familieverband.’ #

Nazarro Santulli: derde generatie aan de slag in de werkplaats

Claudio en Petra  Santulli: Italiaans vakmanschap met gevoel voor mode en stijl
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Dagbesteding: gezelligheid 
en een traktatie

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Zo waren er ook centra voor Dagbeste-
ding voor Ouderen. Maar nu klinkt het 
alsof het allemaal iets is uit een grijs 
verleden. Laten we ervan uitgaan dat 
alles weer snel terugkomt. En mis-
schien zijn bij het verschijnen van dit 
nummer bepaalde beperkende maatre-
gelen, zoals het trieste verbieden van 
bezoek aan verpleeghuisbewoners, 
versoepeld.

Van alles te doen
Wat is die dagbesteding? Voor wie is 
het bestemd? En op welke manier kan 
men er gebruik van maken? Wanneer 
je ouder wordt, kan er een moment 
komen, dat het moeilijk wordt om thuis 
te blijven wonen. Maar het streven 
vanuit de regering is al jarenlang om 
lang thuis te blijven wonen, ook als 
dat moeilijk wordt ondanks thuiszorg. 
Groepswonen is vaak een uitstekende 
oplossing om de ouderen elkaar te 
laten ondersteunen.

Als je niet meer permanent in je eigen 
woning kunt verblijven, kan je als 
oplossing naar de dagbesteding, waar 
verzorging is en tegelijk ook van alles 
te doen. De dagbesteding is bijvoor-

Voor ouderen bestond vóór de coronacrisis een scala aan 
voorzieningen. Denk aan gezamenlijke maaltijden, begeleid 
vervoer, ouderensociëteiten, gesprekskringen, koffieochtenden, 
gezamenlijke bezoeken aan culturele voorzieningen, Meer 
bewegen voor Ouderen en begeleiding door vrijwilligers. 
Nu zijn al die dingen stilgelegd.

beeld voor mensen die door geestelijke 
omstandigheden de weg een beetje 
kwijt zijn. Het kan zijn dat er geen part-
ner (meer) is, dat de partner overbelast 

is; of dat er sowieso geen mantelzorg 
beschikbaar is. Of het chronisch licha-
melijk lijden is zo langdurig, bijvoor-
beeld na een ernstige beroerte, dat 
verandering van omgeving op gezette 
tijd zinvol is. Dat kan ook gelden voor 
jongere ouderen.

Een geregeld aanbod van activiteiten 
en gezelligheid remt verdere geestelijke 
achteruitgang. Men doet zijn best die 
gezelligheid met koffie en een traktatie 
te bevorderen. Sommige deelnemers 
hebben het nog nooit zo gezellig gehad! 
Je kunt je deelname aan de dag-
besteding ook beperken tot één of een 
aantal dagen of dagdelen in de week. 
De activiteitenbegeleiders zijn 
gekwalificeerd om deze groepen te 
begeleiden, maar een opleiding in 
de zorg is ook welkom. Soms zijn er 
vrijwilligers die hand- en spandiensten 
verlenen.

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: ZGAO

Mooiste tijd
Voorheen bestonden er heel wat 
verpleeg- en verzorgingshuizen voor 
permanente bewoning. Daar kon je 
relatief gemakkelijk worden gehuis-
vest. Sommigen beleefden er de mooi-
ste tijd van hun leven in dat lichte en 
zonnige tehuis. Al waren er ook huizen 
waar het absoluut geen pretje was om 
er te wonen. Wie heeft ooit gehoord 
van Huize Linquenda aan de Prins 
Hendrikkade? (Graag een bericht aan 
de redactie.)
Tehuizen zijn, daar waar mogelijk, 
inmiddels gesloten. Bovendien nemen 
de mogelijkheden om mensen thuis 
te blijven verzorgen toe. Desnoods de 
hele dag. Het moet wel heel erg met 
je gesteld zijn voor je een woonplek 
in een van de huidige ouderencentra 
toegewezen krijgt.

Dagopvang of dagbesteding
Voor dagbesteding kun je een indicatie 
krijgen. De huisarts kan daar een rol 
in spelen, maar ook de thuiszorg kan 

• De Gooyer (Dapperbuurt) Richt zich nadrukkelijk op buurtbewoners om aan 
 te schuiven. (Cordaan, telefoon: 06 - 184 077 99)

• De Salon, Kastanjehof (Oosterparkbuurt) Behalve Nederlandse bewoners, 
 ook mensen met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse achtergrond. Dagelijks 
 activiteiten. (Cordaan, telefoon: 020 - 462 69 00)

• De Kraaipan (Transvaalbuurt) Zowel Nederlandse, als Hindoestaanse, Marokkaan-
 se en Turkse groepen. Er zijn ook groepen, die zelfstandig activiteiten organiseren. 
 (Dynamo en ZGAO telefoon: 020 - 462 03 04)

• De Boerderij, Overdiemerweg (IJburg / Diemen) (tel: 06 - 282 636 45)

• Flevohuis, Kramatplantsoen 101A (Indische Buurt) Ook voor mensen die slecht 
 horend of doof zijn. (Dagcentrum De Kramat telefoon: 020 - 592 52 11)

• Cultureel atelier in het Ramses Shaffy huis, Piet Heinkade 231 
 (telefoon: 020 - 665 80 01)

• Zorg en Opvang, Molukkenstraat. (Indische Buurt) Vooral Surinaams-Nederlandse
 klanten. (telefoon: 020 - 720 00 62)

• Sipi: Stichting internationale participatie en integratie. Joubertstraat 15: 
 Vrouwen met een Turkse achtergrond, dinsdag/vrijdag. Mannen met een Turkse 
 achtergrond, vrijdag. Vrouwen met een Marokkaanse achtergrond, donderdag, 
 Javastraat 124. (telefoon: 020 - 638 28 08)

dit aankaarten en kent de plekken. In 
dat geval zul je er met zachte drang 
naar toe geleid worden: ‘Ga in ieder 
geval een keertje kijken’. De afdeling 
WMO coördineert dit alles vanuit de ge-
meente en zorgt voor de financiering. 
Ooit had dagbesteding met indicatie 
een aparte naam: dagopvang. Maar die 
term kom je niet meer tegen.
Het centrum waar je naartoe gaat 
beschikt over de juiste kwalificaties. 
De specifieke centra voor mensen met 
een indicatie worden beheerd door 
Amstelring. Ze bevinden zich buiten 
Amsterdam Oost, binnen of vlak naast 
ouderencentra, zoals het Odensehuis 
(voor dementie), Het Schouw, Vreugde-
hof, De Klinker, De Venser en het Leo 
Polakhuis. Vervoer vindt in dit geval 
plaats met het aanvullend openbaar 
vervoer, of met eigen vervoer.
Sommige centra in Oost bieden on-
dersteuning, maar dan moet worden 
afgesproken in hoeverre men hulp kan 
verlenen. Voor een centrum annex 
ouderencentrum, zoals De Gooyer, 
Flevopoort en De Salon zijn de moge-
lijkheden iets ruimer.

Je kunt ook uit eigen beweging 
gebruik maken van de dagbesteding. 
Het aanbod is over het algemeen breed. 
Een lunch of maaltijd kan geserveerd, 
dan wel in het huisrestaurant gehaald  
worden. Er is medisch personeel be-
schikbaar voor bepaalde noodzakelijke 
medische handelingen. Incidenteel gaat 
men gezamenlijk de deur uit.

Vanzelfsprekend zijn de centra voor 
alle bevolkingsgroepen en culturen. 
Maar er zijn centra die dagbesteding 
aanbieden aan afzonderlijke migran-
tengroepen. Juist migrantenouderen 
zijn de Nederlandse taal nogal eens 
onvoldoende machtig, vooral voor hen 
is zo’n voorziening zinvol. 

Beschermende deken
Dagbesteding in de brede zin des 
woords wordt op meer plekken aange-
boden. Bijvoorbeeld in servicecentra 
als De Kraaipan en de Salon. Dit duurt 
veelal een dagdeel. Niet overal kan 
geïndiceerde zorg worden geboden. 
Men doet zijn best op meer plekken 
mogelijkheden daartoe te bieden. 
Overbelaste mantelzorgers kunnen 
ook gebruik maken van deze centra, 
al dan niet in gezelschap van degene 
die ze verzorgen. Je doet samen even 
wat anders! 
Ach, eigenlijk is elke vorm van geza-
menlijk koffiedrinken, zoals bijvoor-
beeld in de Elthetokerk, in feite een 
vorm van dagbesteding.

Er bestaat ook zoiets als Mobiele Dag-
besteding. Die richt zich vooral op men-
sen met psychische problemen. Dat 
kunnen ook ouderen zijn. Zij kunnen 
niet zo gemakkelijk elders heen. Goed 
om daar eens aan te denken bij ‘lastige’ 
ouderen! (tel.: 06 - 127 711 96) 

In het kader van de transitie Wijkzorg 
Amsterdam, zou de dagbesteding in 
april opnieuw aanbesteed worden, 
maar dit is in verband met de corona-
crisis 3 maanden uitgesteld.
Thans staan alle activiteiten stil. Maar 
we moeten bedenken, dat het Covid-19 
virus de potentie heeft om, zonder 
al deze maatregelen, tienduizenden 
slachtoffers in korte tijd te maken, 
vooral onder de oudere medemens. 
Het lijkt wel of de maatschappij een 
enorm deken ter bescherming heeft 
gelegd om al zijn ouderen. Zullen we er 
later dankbaar voor zijn? Of schiet die 
bescherming soms een beetje door? En 
voor als het leven weer wat normaler 
wordt: geïnteresseerden kunnen met 
elk centrum naar keuze contact opne-
men. Neem eens een kijkje! #
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Hulp nodig?
Onze hulpverlening gaat door. 
Dus aarzel niet en neem contact 
met ons op als u hulp nodig heeft.
Neem contact op met Dynamo!
Bel 020 - 46 09 300 of mail 
info@dynamo-amsterdam.nl

Voor Elkaar in Amsterdam  
Voor praktische hulp of een 
luisterend oor in coronatijd.
Bel 020 - 76 70 031 
(dagelijks 10.00-16.00 uur)
www.voorelkaarinamsterdam.nl
 

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

Dynamo
Welzijnsorganisatie Dynamo in 
Amsterdam stimuleert en onder-
steunt bewoners om actief mee 
te doen aan de samenleving. 
Zoals: vrijwilligerswerk, activiteiten 
in de buurt, mantelzorgondersteu-
ning, hulpverlening, hulp bij o.a. 
geld, activiteiten om talent te 
ontwikkelen, activiteiten om te 
leren. Zodat niemand aan de kant 
hoeft te staan.

Hulpverlening van Dynamo gaat door 
Onze hulpverlening gaat door, dus aarzel niet en 
neem contact met ons op als u hulp nodig heeft 

Jongerenwerkers zijn normaal 
gesproken continu in contact 
met jongeren die de jongeren-

centra als een tweede thuis 
zien en er hun creativiteit en 
problemen kwijt kunnen. 

Jongerenwerker Sheila Keijer: 
‘Nu spreek ik de meeste jonge-
ren via de app. In deze tijd is 
het goud waard dat je contact 
kunt houden met een jongere. 
Voor hen is de wereld een stuk 
kleiner geworden. Het is dan 
fijn om te kunnen helpen door 
te luisteren of samen op zoek 
te gaan naar oplossingen.’   
De jongerenwerkers zijn ook 
op straat te vinden. Oscar Bo-
delier, manager jongerenwerk: 
‘Er zijn jongerenwerkers ambu-
lant aanwezig in verschillende 
buurten in Oost. Zo reden ze 
met de Corona informatie bus 
door Oost om mensen in ver-
schillende talen te informeren.’

Ook voor de groepsactivitei-
ten zijn de jongerenwerkers 
aan het pionieren geslagen. 

Contact met jongeren goud waard 

Zo kreeg hij een telefoontje van 
een oudere mevrouw die hulp 
nodig had om haar ventilator 
van zolder te halen. Pieter: 
‘Zij was op leeftijd en omdat 
ze op krukken liep, was het 
voor haar onmogelijk om naar 
boven te gaan. Via de lijst van 
‘Voor elkaar’ was binnen no-
time een buurvrouw gevonden 
die bereid was om de mevrouw 
te helpen.’
De vrouw bleek na afloop eufo-
risch. ‘De vrijwilligster was net 

Praatje belangrijker dan vraag 
Dynamo-medewerkers willen Amsterdammers met een hulp-
vraag koppelen aan mensen die willen helpen. ‘Ik ben blij dat 
ik in deze bijzondere tijd mensen kan helpen met hulpvragen,’ 
vertelt participatiemedewerker Pieter Zanen. 

Zo organiseert het team van 
Jav’Art in de Indische buurt 
quizzen via Zoom en hielden 
jongerenwerker Sophie Al en 
haar collega in IJburg een 
virtuele bingo via de live-
stream van Instagram. 
Sophie: ‘Het was nieuw voor 
ons en heel leuk. We gaan 
nu op dinsdag een online 
activiteit doen, op donderdag 
een Q&A waarin we allerlei 
onderwerpen bespreken en op 
vrijdag is er een dj workshop.’  

Omdat het jongerenwerk zich 
zorgen maakt over huiselijk 
geweld en er wil zijn voor 
jongeren, komt er binnen de 
RIVM-richtlijnen de mogelijk-
heid om op afspraak contact 
te houden met jongeren. # 

Kijk voor de meest actuele 
informatie op www.dynamo-
jongeren.nl

Hoe houden we contact met jongeren nu de groepsactiviteiten 
in jongerencentra tijdelijk niet meer mogelijk zijn? 
De jongerenwerkers van Dynamo stonden samen voor een 
grote uitdaging en stroopten de mouwen op. Ze hebben veel 
contact met jongeren via What’s app om te kijken of het goed 
met ze gaat. Ook levert deze tijd mooie initiatieven op als een 
online bingo, quiz en een dj-set via Instagram. Daarnaast 
komt er beperkt 1 op 1 hulp binnen de RIVM-richtlijnen. 

Conform het besluit van het kabinet eind april zijn sinds 
maandag 11 mei de voorscholen van Dynamo weer open. 
Ouders zijn hierover geïnformeerd. # 

Voor meer informatie en actueel nieuws, kijk op 
www.dynamopeuters/nieuws

Voorscholen Dynamo weer open 

Zorgt u voor iemand? Dan bent u mantelzorger. Ook in deze 
tijd van crisis is de mantelzorgconsulent er voor mantelzorgers. 
Wat biedt Dynamo? Dat leest u in de laatste Mantelzorgkrant. # 

Wilt u een exemplaar ontvangen? 
Mail dan naar communicatie@dynamo-amsterdam.nl. 
Of kijk op: www.dynamo-amsterdam.nl/mantelzorg

Mantelzorgkrant van Dynamo 

Buurzaam Thuis: maaltijden 
aan huis en aandacht
Het initiatief ontstond in de Rivierenbuurt en wordt nu  
uitgerold in stadsdeel Zuid en Oost: Buurzaam Thuis. Dynamo 
en Puur Zuid regelen maaltijdbezorging aan huis voor ouderen 
en kwetsbare Amsterdammers die niet meer kunnen eten in 
restaurant Buurzaam in de Lekstraat. Het gaat hierbij om 
meer dan alleen maaltijden.

‘We zitten deze week (medio 
april) op 840 pakketten,’ ver-
telt Sebastian Palstra. Vanuit 
Dynamo coördineert en regelt 
hij samen met collega’s van 
Puur Zuid de dagelijkse gang 
van zaken. De hulp voor Buur-
zaam Thuis komt van alle kan-
ten. Zo doneren ondernemers 
lekkernijen en zijn er ladingen 
hyacinten gebracht.

‘Wat ons uniek maakt is dat 
wij drie tot vier contact-
momenten hebben met de 
mensen,’ vertelt Sebastian. 
‘Ze bestellen en ontvangen 
de maaltijden en worden ook 
gebeld. Vanuit die contacten 
komen bij ons ook hulpvragen 
binnen. Die zetten wij dan 

weer uit binnen Dynamo, Puur
Zuid of Cordaan. Het hoofd-
motto is om ervoor te zorgen 
dat mensen voor hun veilig-

Heeft u hulp nodig van 
jongerenschuldhulpverlening, 
jongerenwerk, maatschappe-
lijk werk, participatie, sociaal 
raadslieden of Vroeg erop af? 
Bel dan tijdens kantooruren 
rechtstreeks met uw eigen 
hulpverlener of naar nummer 
020 - 46 09 300. Of mail naar: 
info@dynamo-amsterdam.nl.  

Voor het laatste nieuws kijk op 
www.dynamo-amsterdam.nl

We laten mensen wel weten dat het de bedoeling is dat er telefonisch 

contact is en niet live,’ zegt coördinator Buurtpunten financiële middagen 

Cynthia Wessel. ‘Er zijn nu een paar plekken beneden in de wachtkamer 

gecreëerd waar, als het echt niet anders kan, een klant face to face te woord 

kan worden gestaan. Met anderhalve meter en plexiglas ertussen.’ 

heid minder in de supermarkt 
hoeven te komen en daarnaast 
sociale contacten houden met 
de buitenwereld. Klanten zijn 
heel blij met het eten en het 
contact. We krijgen heel veel 
positieve reacties. Ook van hun 
kinderen en kleinkinderen.’ 

Niet alleen de Amsterdam-
mers die maaltijden ontvan-
gen worden er beter van, ook 
de medewerkers en vrijwil-
ligers. Sebastian: ‘De samen-
werking tussen Puur Zuid en 
Dynamo gaat super. Je ziet 
mensen opstijgen. Het is dank-
baar werk.’ 

Het is mogelijk om uzelf aan te 
melden voor Buurzaam Thuis. 
Daarbij wordt wel gecheckt of 
de maaltijd op de juiste plek 
terechtkomt. #

Kijk voor meer informatie 
op www.buurzaamkoken.nl/
buurzaamthuis

bij haar thuis geweest en de 
klus was al geklaard. Ze was de 
vrijwilligster en Dynamo dank-
baar voor de inspanningen. 
De dag daarop belde de vrouw 
met een nieuwe hulpvraag. Ik 
merkte dat ze het praatje over 
de telefoon eigenlijk belangrij-
ker vond dan de oplossing van 
haar praktische vraag.’  #

Wilt u ook helpen of heeft 
u hulp nodig? Kijk op voor-
elkaarinamsterdam.nl



Op onze website www.wooninfo.nl 
vindt u een formulier om zelf bezwaar 
te maken tegen de huurverhoging. Wilt 
u hulp bij het maken van bezwaar, 
kom dan voor 1 juli met alle relevante 
stukken naar ons spreekuur, elke 
maandag van 18.30 tot 20 uur en elke 
woensdag van 9 tot 12 uur aan de 2e 
Boerhaavestraat 46-H, of elke maandag 
tussen 9.30 en 11 uur aan de IJburglaan 
727. Voor kort advies of informatie kan 
bellen of mailen ook, op 020 - 523 01 50 
of met oost@wooninfo.nl. #

Als u naar ons spreekuur wilt komen, 
check dan eerst even telefonisch of 
we alweer open zijn. 

Ook onze spreekuren WoningNet gaan 
i.v.m. de coronacrisis momenteel niet 
door. Heeft u hulp nodig bij het rea-
geren op WoningNet, of heeft u een 
dringend probleem dat met Woning-
Net te maken heeft, dan kunt u ons 
bellen op 020 - 523 01 50 of mailen op 
oost@wooninfo.nl. Wij zorgen dan 
dat u teruggebeld wordt door iemand 
die u gaat proberen via de telefoon 
te helpen. #
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1e brief (de 14-dagen brief)
Heeft u een 1e aanmaningsbrief 
(=14-dagen brief)  ontvangen van een 
incassobureau? De termijn van 14 
dagen begint te lopen op de dag dat u 
de brief heeft ontvangen. De brief is 
slechts een waarschuwing. Binnen een 
termijn van 14 dagen dient u de schuld 
te hebben voldaan. De wet stelt strenge 
eisen aan de inhoud van de 14-dagen 
brief, als daaraan is voldaan mag men 
overgaan tot het verzenden van de 
volgende brief.

Vaak biedt een incassobureau de 
mogelijkheid om gebruik te maken van 
een afbetalingsregeling. HJS raadt u 
aan – als u het bestaan van de schuld 
niet betwist – op dit aanbod in te gaan! 
U voorkomt zo vervolgstappen van het 
incassobureau en daarmee een hogere 
schuld door extra kosten. 
 
2e brief (vorderingsbrief)
In de 2e brief van het incassobureau 
mogen de incassokosten worden gevor-
derd. Een incassobureau brengt vaak 

verschillende soorten kosten in reke-
ning, helaas soms meer kosten dan 
wettelijk zijn toegestaan. Dit geldt na-
tuurlijk niet voor alle incassobureaus. 
Mag men naast ‘incassokosten’ ook 
andere kosten in rekening brengen, 
zoals buitengerechtelijke kosten, leges, 
administratiekosten, bureau- en dos-
sierkosten en registratiekosten? 
Dit is wettelijk niet toegestaan. 
U dient in principe alleen de incasso-
kosten te betalen. Vindt u bijvoorbeeld 
kosten voor ‘Leges’ in uw vorderings-
brief staan? Dan hoeft u deze niet te 
betalen. Leges dient men te betalen 
als er informatie is opgevraagd bij een 
instantie, zoals de gemeente of het 
kadaster. Een incassobureau mag dat 
zelf niet doen.

In het ‘Besluit vergoeding voor buiten-
gerechtelijke kosten’ staan cumulatieve 
categorieën van hoofdsommen en 
percentages vermeld.* Met betrekking 
tot het vergoeden van incassokosten 
geldt een minimumbedrag van e 40,- en 
een maximumbedrag van e 6.775,-.  

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. 

Een incassobureau heeft als hoofdtaak het invorderen van 
onbetaalde facturen van schuldeisers. Vanaf het moment dat 
een schuldeiser de opeisbare vordering heeft overgedragen 
verlopen alle contacten via het incassobureau. Er is wettelijk 
geregeld welke kosten kunnen worden verhaald. 

Incassobureaus en incassokosten 
3e brief ---> Beslag
In een 3e of volgende brief van een in-
cassobureau zal  als u niet of niet tijdig 
betaalt staan dat er beslag zal worden 
gelegd op uw:

• inkomen (= loonbeslag of een ander 
 beslag, zoals kinderbijslag of huur-
 toeslag). Naast loonbeslag kan er ook 
 beslag worden gelegd op uw
• inboedel  (= boedelbeslag) of 
• op een van uw bankrekeningen 
 (= bankbeslag). 

Is het u bekend dat een incassobureau 
zelf geen beslag kan en mag leggen, 
maar dit in de communicatie vaak wel 
gebruikt als pressiemiddel? Om beslag 
te kunnen leggen heeft een incassobu-
reau een gerechtsdeurwaarder en een 
rechter nodig. De gerechtsdeurwaarder 
zal de rechtszaak door het uitbren-
gen van een dagvaarding ‘aanhangig’ 
maken (lees: starten). Als de rechter 
de vordering van de schuldeiser (het 
incassobureau) heeft toegewezen, zal 
de schuldenaar de schuld dienen te 
voldoen. Dat geldt ook voor de extra 
kosten die dan ook door de rechter 
worden bepaald. 

Waar(mee) kunnen wij u (verder 
nog) helpen?
Heeft u een brief van een incasso-
bureau gehad? Neem dan zo snel 
mogelijk contact op met HJS. Het loont 
de moeite om te kijken of het incasso-

Team OOST

Om deze laatste huurverhoging te kun-
nen vragen moet de verhuurder een 
verklaring meezenden van de Belas-
tingdienst met daarop een indicatie van 
het huishoudinkomen. Daarbij wordt 
2018 als peiljaar gehanteerd (dat wil 
zeggen dat gekeken wordt naar uw 
inkomen in 2018, omdat dat al definitief 
vastgesteld is). Zowel corporaties als 
particuliere verhuurders kunnen deze 
gegevens opvragen. Als u AOW krijgt of 
uw huishouden uit 4 personen of meer 
bestaat kan sowieso niet meer gevraagd 
worden dan 5,1%. De meeste particu-
liere eigenaren zullen deze percentages 
ook vragen. Corporaties mogen deze 
percentages vragen maar rekenen vaak 
minder, want de gemiddelde huur 
over hun bezit mag in Amsterdam met 
slechts 3,1% stijgen in 2020. Huurt u 

een kamer, woonwagen of woonwagen-
standplaats? Dan mag de huur hooguit 
4,1% omhoog. 

In het huurverhogingsvoorstel, dat 
tenminste 2 maanden van tevoren moet 
zijn verstuurd (dus voor ingangsdatum 
nieuwe huur op 1 juli vóór 30 april), 
moeten tenminste de volgende zaken 
opgenomen zijn:

•	 de	huidige	huurprijs;
•	 het	percentage	en/of	het	bedrag	waar-
 mee de huurprijs wordt gewijzigd;
•	 de	voorgestelde	huurprijs;
•	 de	voorgestelde	dag	van	ingang	van	
 de nieuwe huurprijs;
•	 de	wijze	waarop	de	huurder	bezwaar	
 kan maken tegen de voorgestelde 
 huurprijs.

Huurverhoging
Ondanks de coronacrisis gaan de huurverhogingen dit jaar 
gewoon door. Eind april worden de meeste jaarlijkse 
huurverhogingsbrieven weer verstuurd. De huurverhoging 
voor sociale huurwoningen, die meestal per 1 juli ingaat, 
ligt dit jaar op max. 5,1% voor huishoudinkomens tot e 43.574,- 
of op 6,6% voor de inkomens daarboven. 

Wilt u bezwaar maken tegen de huur-
verhoging? Dat kan in bijvoorbeeld de 
volgende gevallen: 

•	 In	het	voorstel	voor	huurverhoging	
 staan fouten. Bijvoorbeeld een ver-
 keerde ingangsdatum of huurprijs;
•	 De	huurverhoging	bedraagt	meer	dan
 de maximale voor u geldende huur-
 verhoging;
•	 De	huur	komt	door	de	verhoging	
 boven de maximale huurprijs volgens
 het puntensysteem te liggen;
•	 Uw	verhuurder	wil	binnen	12	maan-
 den de huur opnieuw verhogen;
•	 U	heeft	het	voorstel	minder	dan	
 2 maanden voor de ingangsdatum 
 ontvangen;
•	 De	Huurcommissie	heeft	de	huur	
 tijdelijk verlaagd wegens ernstige 
 onderhoudsgebreken en de gebreken
 zijn nog niet verholpen (of de proce-
 dure loopt nog);
•	 Er	is	sprake	van	all-in	huur.	De	kale	
 huurprijs is dan niet bekend en de 
 verhuurder mag geen huurverhoging 
 voorstellen.

Naast de wettelijke regeling zijn 
er in Amsterdam aanvullende 
regelingen bedacht, zowel door de 
gemeente als door de verschillende 
corporaties. 

bureau zich aan de geldende wet- en 
regelgeving heeft gehouden. Heeft u 
andere vragen? 

De medewerkers van HJS staan voor 
uw klaar om ook die vragen, bijvoor-
beeld op het gebied van belastingen, 
wonen, huren, kopen, arbeid en 
inkomen te beantwoorden. 
Bij zeer specialistische vragen of 
kwesties waarin sprake is van een 
groot financieel belang verwijzen wij 
u door naar een van onze samen-
werkingspartners. 

U kunt hiervoor normaal gesproken 
aankloppen bij de BOOT-locatie in 
Amsterdam-Oost (Sumatrastraat 314 
of bij HJS (Wibautstraat 5a). Nu de 
corona-maatregelen van kracht zijn 
kunt u ons voorlopig alleen online 
(invullen aanmeldformulier), via de 
mail of telefonisch benaderen.

Twijfel niet en maak van maandag tot 
en met donderdag (09:00-17:00) gebruik 
van onze juridische dienstverlening 
die gratis is! #

* op www.oost-online.nl vindt u een 
 bijbehorende tabel

Contactgegevens HJS:
telefoon: 06 - 211 888 82
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs

Spreekuren WoningNet
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Spelen met elkaar brengt 
communicatie en begrip     

Een kleiner 
stukje Oost    

Corona Activiteiten 
van de Jungle    

Corona en 
AOV 

Mensen vinden het altijd leuk om te spelen, ongeacht 
afkomst, leeftijd of inkomen. Het hoort bij de mens. 
We willen gewoon onbevangen bezig zijn en samen- 
komen. In een competitiespel willen we winnen. 

De Ringdijk bij Diemen was al 
jaren ernstig aan het verzak-
ken en aan versteviging toe.  

Het is een gekke tijd waarin we nu 
leven. Er zijn maatregelen opge-
legd door de overheid in verband 
met het Corona Covid19 virus. Wat 
betekent dit voor het Aanvullend 
Openbaar Vervoer (AOV)? 
Hoe gaan de vervoerders om met 
de maatregelen en welke maatrege-
len treffen zij? Het is verrijkend 

om aan mensen 
van een andere 
cultuur te vertel-
len over jouw

Het is een dijk die voeten droog houdt 
in de Watergraafsmeer. Tienduizen-
den supporters liepen erover, vanaf 
station Diemen, om in stadion de Meer 
hun club aan te moedigen en blij of 
teleurgesteld, gingen ze dat pad terug 
huiswaarts.

Ajaxpad
Diemenaren noemen die route nog 
altijd het Ajaxpad. Het loopt langs het 
spoor onder hoge Canadese populie-
ren naar de dijk en zo kom je bij de 
Middenweg waaraan het stadion lag. 
Het Ajaxpad ligt ingeklemd tussen 
ring en ringvaart en is onderdeel van 
een wandelroute route om Diemen te 
verkennen.
In november is Amsterdam begonnen 

De Coronamaatregelen blijven 
voorlopig nog van kracht, dus voor 
de Jungle betekent dit, dat wij geen 
publieksactiviteiten hier in ons ge-
bouw kunnen organiseren. Wel zijn 
een aantal activiteiten aangepast, 
waardoor ze toch door kunnen gaan.

Over de volgende digitale activiteiten 
vindt u meer op onze website, daar 
vindt u ook specifieke mailadressen en 
verwijzingen naar youtube of facebook.
• Duurzaamheidsspreekuur (Infopunt) 
• Groenspreekuur
• Het Dapperlandjournaal
• Online workshops
• Weggeef bibliotheek
• Spoken Stories Oost

www.jungle.amsterdam

Transvision en RMC hebben er voor 
gekozen om extra maatregelen te tref-
fen, maar nog wel ritten aan te blijven 
bieden. 
De maatregelen die getroffen zijn: 
• Geen ritten meer combineren.
• Reserveren voor RMC alleen 
 telefonisch mogelijk. 
• Passagiers stappen zoveel mogelijk
 zelf in en uit, mocht je niet zelfstandig
 in en uit kunnen stappen dan is de 
 inzet van eigen begeleiding 
 noodzakelijk.
• Er is plexiglas geplaatst tussen de 
 chauffeur en de passagier.
• Er wordt geen gebruik meer gemaakt 
 van de voorste stoel of voorbank, 
 dus iedereen dient achterin te zitten. 
 Dit geldt ook voor de mensen met een 
 voorin-indicatie.
• Er worden geen contante betalingen 
 meer aangenomen in de taxi en de 
 klantpassen worden ook niet meer 
 gescand. 
• Indien u gewend bent om uw eigen 
 bijdrage contant in het voertuig te 
 betalen vragen wij u om dit niet te 
 doen. Wij zullen u op dat moment wel 
 vervoeren en u op een later moment 
 informeren over de betaling van 
 gereden ritten.

Daarnaast gelden de overige maat-
regelen ook, zoals: houdt 1,5 meter 
afstand, reis alleen als het noodzakelijk 
is en vertoont u verschijnselen van het 
corona-virus, blijf dan thuis.

Valys en ANWB Automaatje hebben 
besloten om voorlopig, tot en met 19 
mei, géén ritten meer aan te bieden.

U kunt aan deze informatie geen rech-
ten ontlenen, dat kunt u alleen aan de 
regelingen zelf. #

       spel. Hoe is dit bij jul-
lie? Daardoor raak je aan 
de praat met elkaar! Je legt 
de ander uit hoe jouw spel 
werkt. Vervolgens ontstaat 
er een samenwerking 
om het spel tot een goed 
einde te brengen. Vriend-
schappen en beter begrip 
worden geboren in onze 
multiculturele wijk Oud 
Oost. Het taalprobleem 
vervalt als beide spelers 
het spel eenmaal begrij-

pen. Bruggen slaan door het spel, wat 
is er nu mooier en leuker!
Er is een vergroot schaakspel-veld bij 
het Tropenmuseum. Daar willen we 
een serie spelen aan toevoegen. De 

ruimte rond het bestaande schaakspel-
veld is daar heel geschikt voor. 
Sfeervol. Er kunnen zowel denksporten 
als meer fysieke spellen komen. Een 
denkspel is bijvoorbeeld backgam-
mon, dat in meerdere culturen wordt 
gespeeld. Surinaamse mensen zijn in 
dammen heel goed. 
Verder Go en Mah-Jong en andere 
bekende denkspellen. Tientallen 
internationale, fysieke spellen hebben 
alleen een aantal eenvoudige ballen en 
touwen nodig. Dit wordt een veld waar 
zoveel mogelijk buurtbewoners zich 
in terug kunnen vinden. Er is een goed 
plan ingediend bij de gemeente-actie 
‘Oost Begroot’ in Oud Oost. 
Ons plan kan in een paar maanden tijd 
gerealiseerd worden. 
Met spanning wachten we de 2de 
kiesronde bij ‘Oost Begroot’ af. Hopelijk 
worden we gekozen! En hopelijk tot 
ziens – binnenkort- op het spellenveld 
aan de Linnaeusstraat. #

In de vorige Dwars op pagina 4 stond 
een artikel over Oost-Begroot. Bij 
de vier gebieden in Oost – 1) IJburg, 
Zeeburgereiland, 2) Indische Buurt, 
Oostelijk Havengebied, 3) Oud-Oost, 4) 
Watergraafsmeer – is elk een bedrag 
van € 200.000,- uitgetrokken voor het 
honoreren van burgerinitiatieven. 
Inmiddels is de procedure voor Oud-
Oost al ver gevorderd, bewoners heb-
ben op vele initiatieven hun stem kun-
nen uitbrengen. Van 1 mei t/m 9 juni 
kunnen nu plannen ingediend worden 
in het gebied IJburg, Zeeburgereiland. 
De andere twee gebieden volgen nog.
Het artikel van Brigitte Knor gaat over 
één van de vele initiatieven in Oud-
Oost. 

met het kappen van vele bomen en 
struiken om de verzakte dijk te her-
stellen met tientallen vrachtwagens 
prachtige klei, die pas met gras is inge-
zaaid maar helaas niet met zaden van 
insectenbloemen. De stad heeft de dijk 
overgedragen aan de gemeente Diemen 
en Oost is een klein stukje kleiner. #
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En die video van dat
hele zeldzame dier
dan?
Dat was toch de beroemde
Malabar civetkat?
Malabar is de naam van de kust
van Zuid-India. Dat beestje was
al tientallen jaren niet meer
gezien. Biologen vroegen zich af
of ie misschien al uitgestorven
was. Er was een speciale
expeditie om ze te vinden en te
tellen en er is er niet één
gevonden. En ineens loopt ie
tĳdens de lock-down gewoon
ergens door de stad. Dankzĳ de
Corona. Maar nee. Het bleek
later een gewone civetkat te zĳn,
niet die erg zeldzame uit
Malabar. Alleen is dat geen
wereldnieuws. Dus iedereen
denkt nog steeds dat het die
zeldzame was.
En de duizenden
flamingo’s
in de haven van
Mumbai?
Die flamingo’s zĳn
afgekomen op een

vervuilde moddervlakte
aan zee. Waarom?
Flamingo’s leven van algen.
Algen zĳn hele kleine
sponsdiertjes, die ook hier het
water zomers soms groen of
blauw kleuren. Mumbai is een
van de vuilste steden van de
wereld. Er wonen achttien
miljoen mensen, meer dan in
heel Nederland. En van het
chemisch afval op die vuile
moddervlakte in zee groeien de
algen heel goed. Het werkt als
kunstmest. Dus daarom zĳn die
flamingo’s daar, niet omdat het
er zo gezellig stil is nu die
achttien miljoen mensen daar
thuis zitten.
En de poema’s?
Die poema’s in de straten
waren er toch wel echt?
Het kan best dat ze door de
stilte vanuit het oerwoud de
stad in gaan. Waarschĳnlĳk
waren ze er altĳd al maar we
zien ze nu pas omdat het zo stil
is. En omdat iedereen thuis zit
en uit het raam kĳkt met zĳn of
haar telefoon in de hand.

Ergens in Zuid-India
loopt een Malabar
civetkat zomaar door
een lege straat.
Het is één van de zeldzaamste
dieren van de wereld, echt
bĳna uitgestorven! Het panda
paartje Wu Wen en Xing Ya in
Ouwehands dierenpark bevalt
van een babypanda! In Zuid-
Amerika lopen poema's door
de straat en ze springen over
muurtjes zo bĳ iemand de tuin
in.

Zelf zag ik laatst drie
grote vossen in een
weiland.
En een een eindje verder in
een ander weiland nog één. En

de volgende dag weer één. Vĳf
vossen? Anders zie ik er
misschien één keer per maand
eentje.

Is dat nou allemaal
door de Corona? Is
het omdat de
mensen binnen
zitten?
Komen dieren echt
op plaatsen waar ze
vroeger niet waren?
Je zou bĳna denken van wel.
Maar toch is er veel onzin
nieuws of namaak nieuws of
fake nieuws, half op zĳn
Engels.

Voelen dieren zich
echt vrĳer en veiliger?
Ik heb sinds die vĳf vossen een
maand geleden geen enkele vos
meer gezien, helaas. En
natuurlĳk was moeder panda al
zwanger lang voor de Corona.
En die dolfijn dan?
Die is gewoon achter een
vissersschip aangezwommen
door de sluizen van Ĳmuiden
want van een vissersschip valt
best vaak een visje af. Die
dingen hebben niks met Corona
te maken.
Dat de Corona goed is
voor dieren is dus niet
zeker.
Integendeel. Er zĳn berichten
dat in Afrika de jacht op
neushoorns toeneemt nu de
parkwachten met lockdown
binnen blĳven. Vast staat wel
dat als er minder verkeer is er
ook minder vogels en egels en
zo worden doodgereden
Wat wel helemaal
zeker door de Corona
komt is dat je thuis
bent en niet op
school. En nu het
minder erg wordt
gaan de scholen weer
open.

voor de jeugd

Wat bĳzonder. Een dolfijn
zwemt zomaar rond in de
haven van Amsterdam

Gesignaleerd in Amsterdam Oost: de kattuil! Waar of niet waar?

Speciaal: Komen dieren mensen kijken in de stad?

Welke dieren zie jij in jouw tuin, op het dak of op straat? Vertel lieve.mabelle@gmail.com

Duizenden flamingo’s in Mumbai, India

Oog in oog staan met een poema in Santiago, Chili

Twitter afbeelding van de video van de Malabar civetkat gespot in Kerala, Zuid India


