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Column Door: Carolien van Welij

Het was de warme augustusavond dat het eindelijk zou gaan 

regenen. Ik fietste langs de Prinsengracht, langs de Amstel waar 

mensen nog steeds aan het zwemmen waren, en langs de 

Ringdijk terug naar Oost. Het was een avond waarop ik weer 

wist wat ik gemist had. 

Voor het eerste sinds vijf maanden was ik in Theater De Roode 

Bioscoop geweest. De Roode Bioscoop: het bijzondere theater 

aan het Haarlemmerplein. Op het programma stond een concert 

van De Kift. De vorige keer zag ik het poëtische fanfareorkest op 

dezelfde plek met veertien bandleden. Nu stonden twee leden op 

het podium voor een publiek van zeventien mensen. Het concert 

was uitverkocht.

‘Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee / 

langs het hoogriet / langs de laagwei / schuift de kano naar zee.’ 

Deze regels komen uit een gedicht van Paul van Ostaijen. Het 

gedicht is de bron van het nummer ‘Hoogriet’, het titelnummer 

van de nieuwe cd van De Kift. In de documentaire Water wieg me 

is een glimp op te vangen van het ontstaan van de compositie. 

Deze avond in het theater hoor ik een versie met de gitaar die de 

langzaam stromende rivier vertolkt. Maar zonder de drum en de 

contrabas die symbool staan voor de boot. Zonder ‘het eitje’ dat 

Hoogriet en laagwei
gespeeld moet worden als een rietstengel. En zonder de altviool 

die de melodie verklankt van de eenzaamheid van de kano, van 

de man op weg naar zee. ‘Langs het hoogriet / langs de laagwei.’

Het is een avond die herinneringen naar boven brengt aan 

allemaal andere avonden. Herinneringen aan een tijd ‘ervoor’, 

voor de afgelopen vijf maanden. Het is een avond die zichtbaar 

maakt wat er allemaal niet meer is – voor even, of voor altijd. En 

het is een avond die de vraag oproept wat er nou zo speciaal is 

aan een concert, een voorstelling, een optreden. 

‘Er gebeurt iets’ – daar kom ik steeds op uit. Soms met de 

nadruk op ‘gebeurt’, dan weer op ‘iets’. Er gebeurt iets – als iets 

alleen op dat moment op die plek kan gebeuren, en je niet weet 

wat er zal gebeuren. Een documentaire kun je terugkijken, een cd 

kun je nog heel vaak luisteren, maar dat ene concert, of dat ene 

optreden, op die avond dat het zou gaan regenen – dat was er, 

en is er niet meer. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

De goede raad die ik de afgelo-
pen maanden regelmatig heb 
gekregen was: focus je niet te 
veel op verschijnselen waar je 
weinig invloed op hebt. Dan 
heb ik het over corona, over de 
hittegolf, over mijn gezondheid 
en over een dreigend einde van 
Dwars. Maar voorbij gaan aan 
dergelijke dwingende – en ove-
rigens niet te vergelijken – ‘aan-
wezigheden’ is niet eenvoudig.
Het lezen van Dwars 216 helpt 
u als lezer wellicht die net iets 
minder dwingende sfeer te 
vinden. De verhalen van schrij-
vende buurtgenoten zijn soms 
herkenbaar en soms informa-
tief, ze zijn soms geruststellend 
en soms kritisch, ze zijn soms 
mooi en soms droevig.
Zo staan we op pagina 11 stil 
bij het overlijden van Dick van 
Schaik, beter bekend onder de 
naam Koos Kneus. De pagina 
‘Uit in Oost’ zal anders zijn 
zonder de aankondigingen en 
foto’s van Koos Kneus.
Op pagina 3 leest u meer over 
de toekomst van Dwars en 
over de volgende talkshow. 
Die houden we op donderdag 
10 september, in een goed 
geventileerde zaal en met 
inachtneming van de ander-
halve meter. #
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De Nieuwe Ooster is meer 
dan een begraafplaats 

Gastredactie

De werkgroep Stenen Archief 
Amsterdam zet zich in voor 
het behoud van bijzondere 
monumenten. Zeventien bij-
zondere grafstenen hebben 
inmiddels de Rijks monumen-
tale status en een aantal daar-
van zijn de afgelopen jaren ge-
restaureerd. De begraafplaats 
krijgt zo het karakter van een 
gedenkpark waar het cultu-

rele en het funeraire erfgoed 
van de stad zichtbaar is. 

Rondwandeling
Bij de portiersloge bij de 
hoofdingang aan de Kruislaan 
126 is een gratis rondwande-
ling te krijgen langs 13 bijzon-
dere grafmonumenten. Ook 
worden regelmatig (gratis) 
lezingen en rondleidingen 

georganiseerd. De eerstvol-
gende is een rondleiding langs 
schrijversgraven door dichter 
en presentator Jos van Hest. 
De ‘dode dichters, levende 
woorden’ wandeling vindt 
plaats op zondag 13 september 
om 12.00 uur. Meer weten of 
aanmelden? Mail naar Carla 
van der Elst: c.van.der.elst@
amsterdam.nl. 

De Nieuwe Ooster is het Stenen Archief van Amsterdam. Een groen rust-
oord waar het heerlijk wandelen is en waar achter elk grafmonument minstens 
één verhaal schuilt. Als je goed kijkt en luistert soms zelfs een boek of een 
compleet oeuvre. 

Tekst: Carla van der Elst | Fotografie: Johan Mullenders

Zakdoekjesboom

Laan naar de hemel

We wandelen met kleine 
groepjes en houden voldoende 
afstand. Bij voldoende belang-
stelling volgt om 14.00 uur een 
tweede rondleiding. 

Bomenpark
Nergens in Amsterdam en om-
streken vindt men zo’n grote 
collectie bomen en coniferen 
als op de grootste en groenste 
begraafplaats. In elk jaar-
getijde biedt het bomenpark 
een prachtig beeld. In het 
stille en ’s nachts donkere 
gedenkpark bieden de bomen 
nest- en schuilgelegenheid en 
voedsel voor vogels en kleine 
zoogdieren. 

Op De Nieuwe Ooster staan 
ruim 900 verschillende bomen 
en heesters. In het park staan 
onder meer de Zakdoekjes-
boom, Doodsbeenderenboom, 
Wateriep, Tulpenboom, Zwe-
penboom en de Walnoot. # 

Meer weten over het bomen-
park of een keer meelopen met 
een rondleiding van Stichting 
Arboretum De Nieuwe Ooster? 
Kijk op www.denieuweooster-
bomenpark.nl.
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Tekst: Arie van Tol - Fotografie: oost-online

Anderhalve meter talkshow      

Tussen hoop en vrees 
bij een coalitie die 
zweert bij participatie       

Donderdag 10 september gaan de deuren van Jungle Am-
sterdam weer open voor de talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle. Natuurlijk neemt de organisatie de anderhalve-meter-
voorschriften in acht. De ruimte is daarvoor geschikt en heeft 
bovendien een goed ventilatiesysteem, waarbij lucht ververst 
wordt en niet louter rond geblazen. 

De politiek bestoken is nooit een eenvoudig karwei. Nu in de 
coronatijd zijn er nog wat meer obstakels. Live aanwezigheid 
van publiek bij gemeentelijke beraadslagingen mag niet. Ook 
inspreken kan dus niet live. Inspraak gaat via de mail en het 
papier. De snel oplopende tekorten op de begroting maken 
de ruimte om gerechtvaardigde financiële eisen te stellen ook 
kleiner.  

Ongenoemd blijft corona bij de gesprek-
ken waarschijnlijk niet, maar in de in-
terviews komen  toch vooral ook andere 
facetten aan de orde. In deze talkshow 
hebben we gekozen voor een aantal 
brede thema’s: ‘Horeca, zorg en cultuur 
in Oost’. Nog breder is het thema ‘Onge-
lijke kansen in Nederland’. En spoken 
word is zelfs grenzeloos.

Babs Gons
Voor spoken word en poetry slam is 
Babs Gons onze gast. Ze stond al eerder 
op ons affiche, maar moest toen ver-
stek laten gaan vanwege ziekte. Haar 
gedichten krijgen regelmatig aandacht 
in de landelijke pers. Black Lives Matter 
heeft bijgedragen tot nog grotere naams-
bekendheid. In de talkshow wordt ze 
geïnterviewd en ze gaat uit haar eigen 
werk voordragen.

Floor Milikowski
Over ongelijke kansen in Nederland 

Op 26 augustus is onderstaande in-
spraaktekst onderdeel geweest van de 
gemeentelijke commissievergadering 
KDD (Kunst, Diversiteit en Democratise-
ring). Of er door de leden van de com-
missie meer dan sympathie is geuit voor 
buurtkranten als Dwars is vooralsnog 
onduidelijk. 
‘We doen al tijden verwoede pogingen 
om een gesprek te krijgen met wethou-
der Rutger Groot Wassink. Om hem te 
herinneren aan zijn uitspraak nog geen 
jaar geleden hoe belangrijk hij buurtme-
dia en Dwars vond. En hem dringend te 
verzoeken uit één of ander participatie-
potje € 20.000,- vrij te maken voor 2021, 
liefst natuurlijk structureel, dus ook 
voor de jaren daarna.
Met stadsdeelvoorzitter Maarten 
Poorter is gesproken. Hij kan naar zijn 
zeggen niet meer dan een secundaire 
rol spelen, een goed woordje doen bij de 
gemeente en zijn politieke vrienden. De 
verantwoordelijkheid voor financiering 
van buurtkranten, van Dwars, is een 
gemeentekwestie.
Geduldig wachten op een reactie, van 
welke verantwoordelijke politicus dan 
ook, meer is niet mogelijk. Maar de tijd 
dringt, als er geen subsidie is voor 2021 
zal in december de laatste Dwars ver-
schijnen. Onze vaste partners zouden 

gaan we in gesprek met Floor Milikow-
ski. Het is het onderwerp van haar 
nieuwste boek Een klein land met verre 
uithoeken. Ruim twee jaar geleden was 
zij ook te gast in de talkshow, toen ging 
het aan de hand van het boek Van wie 
is de stad? over de vraag wie het in Am-
sterdam voor het zeggen hebben.

Nanette Quik
Nanette Quik is locatiemanager van 
zorgcentrum De Gooyer. Velen kennen 
het centrum wellicht van naam en lopen 
er regelmatig voorbij. Voor anderen is 
het een plek waar ze zo nu en dan be-
zoeker zijn. En voor enkelen is het een 
woon- dan wel werkplek. Nanette Quik 
zal ons in de talkshow vertellen over het 
leven binnen de muren van De Gooyer.

Hans van Twist
In de vroegere boerderij Anna’s Hoeve 
huist al weer jaren café-restaurant 
Polder. Hans van Twist is één van de 

twee eigenaren en komt vertellen over 
Polder, maar ook over de link met 
Anna’s Tuin en Ruigte en de plek in 
Science Park.

Reinjan Mulder
Er is in Oost een commissie van betrok-
ken cultuurkenners. Of zijn het alleen 
cultuurliefhebbers? We gaan het vragen 
aan Reinjan Mulder die ook in betreffen-

de commissie zitting heeft. Ook vragen 
we hem of hij iets kan vertellen over de 
stand van zaken in cultureel Oost. Het is 
goed mogelijk dat hij zijn meningen zal 
afwisselen met lokale anekdotes. #

Dwars door Oost in de Jungle 
Donderdag 10 september 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur).

nu zo langzamerhand moeten weten, 
dat hun redactionele bijdragen en 
advertenties vanaf januari niet langer 
geplaatst zullen worden.
En al te lang leven tussen hoop en vrees 
is nooit goed. U leest de uitkomst zo 
spoedig mogelijk. Op oost-online of in de 
volgende Dwars. #

Petitie... 
Laat uw stem ook zien
Dwars is een petitie gestart. We willen 
de politiek laten zien dat veel bewoners 
van Oost (en daarbuiten) de buurtkrant 
een warm hart toedragen. En dat het 
stoppen van subsidie aan Dwars een 
slecht idee is. Dagelijks ontvangen we 
mails met teksten in de trant van ‘maar 
dat kan toch niet, dat Dwars moet stop-
pen….’ Regelmatig melden zich nieuwe 
‘Vrienden van Dwars’.

Laat uw stem ook zien: 
https://dwarsmoetblijven.petities.nl/

Geachte gemeenteraadsleden,

Het is mijn hobby niet om te moeten lobbyen bij politici om duidelijk te maken dat buurtkrant 
Dwars door de buurt een zeer welkom participatiemiddel is in Amsterdam Oost, maar het lijkt 
noodzakelijk. Als u de krant onder ogen heeft gehad en gelezen, dan is deze inspraaktekst vast 
overbodig. De krant zelf is het beste lobbymedium. 

Ik spreek namens zo’n dertig vrijwilligers van Dwars: bewoners van Oost die schrijven, foto-
graferen of vormgeven voor bewoners van Oost. Dwars is voor en door bewoners en draagt 
daarmee vooral bij aan verbinding in de buurt, aan participatie. Goed toegankelijke informatie 
over de verschillende buurten in Oost en verhalen uit de buurt maken het blad interessant 
voor een breed lezerspubliek en verhogen de betrokkenheid van de bewoners bij hun buurt.
Uit de reacties van onze lezers blijkt veel waardering voor Dwars, of het nu gaat om inhoud, 
vormgeving of fotografie. Dat vrijwilligers de krant maken doet niets af aan kwaliteit en profes-
sionaliteit. Overigens is Dwars ook buiten het verspreidingsgebied te lezen: digitaal op de 
website oost-online.

Van Dwars verschijnen er zeven nummers per jaar, doorgaans 24 pagina’s, soms met een 
bijlage. De oplage is 24.000 exemplaren. De gemeentelijke subsidie is de laatste jaren net iets 
minder dan 20 duizend euro. Zeven jaar geleden en daarvoor was er een betaalde eindredac-
tie en ontving Dwars 123 duizend euro.

Met organisaties als Dynamo, !Woon, Onbeperkt Oost, De Rode Loper op School, Het Juridisch 
Spreekuur, de Ouderen Advies Raad en oost-online heeft Dwars directe relaties. Zij hebben 
een vaste redactionele hele of halve pagina. De inkomsten daaruit en die van enkele adverten-
ties vormen de andere inkomstenbronnen. Kosten worden met name gemaakt bij het drukken 
en bezorgen.

Het einde van Dwars is de afgelopen jaren regelmatig aangekondigd. Vooral in de jaren dat 
ook in Amsterdam het adagium gold dat bij burgeractiviteiten bewoners zelf hun (financiële) 
middelen moesten organiseren (middels crowd funding, sponsoring, fondsen). Dat Dwars juist 
nu, in de periode dat er een minder liberale wind waait, serieus in zwaar weer is beland, is 
wrang. Het stadsdeel hanteerde een louter formele redenering om Dwars niet langer te on-
dersteunen: het paste niet in het potje ‘sociale basis’. Vreemd genoeg werd er niet een ander 
potje gevonden bij communicatie of participatie.

Bij een spreekuur driekwart jaar geleden erkende Rutger Groot Wassink het belang van 
buurtkranten en van Dwars. Er zou nieuw gemeentelijk (lokaal) mediabeleid komen. Door 
de coronacrisis is dat er nog niet van gekomen. Mij lijkt het te kort door de bocht om die 
coronacrisis en een tekort op de begroting als doorslaggevend argument te hanteren voor het 
stoppen van financiering van Dwars. Op de begroting staan miljoenenposten als communica-
tie en participatie. 

Dwars heeft heel veel trouwe lezers. Dwars heeft veel Vrienden van Dwars, die jaarlijks een 
bijdrage doneren voor de krant. Dwars heeft behalve met eerdergenoemde organisaties ook 
met culturele instellingen regelmatige contacten. Dwars heeft ook geparticipeerd in de orga-
nisatie van Boeken door Oost, en is nu betrokken bij initiatieven rond 100 jaar annexatie van 
Watergraafsmeer door Amsterdam. En al drie jaar organiseert Dwars een maandelijkse live 
talkshow in Jungle Amsterdam.

Hoe zonde zou het zijn als Dwars moest ophouden te bestaan. 
Dwars is een mooie, waardevolle, goedkope lokale publieke voorziening!

Arie van Tol - Dwars door de buurt
06-42807805 - dwarskrant@gmail.com - arievantol10@gmail.com
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Met mijn oren in de knoop
Tekst: Wim Kerkhove | Fotografie: Frits Wegenwijs 

Iedereen heeft in deze tijd van corona kennis kunnen maken 
met gebarentolk Irma Sluis. Wij zijn ons daardoor allemaal 
iets meer bewust geworden van onze dove en slechthorende 
medemens. Dat vanwege het coronavirus plexiglas schermen 
worden ingezet, en mondkapjes op allerlei plekken verplicht 
worden, maakt de communicatie voor dove en slechthorende 
mensen niet makkelijker. 

Als peuter had ik al vaak last van een 
oorontsteking en huppelde op het 
strand regelmatig rond als een ko-
nijntje met een doek om mijn hoofd 
geknoopt. Op kostschool werd ik als 
elfjarig jongetje op blote voeten op de 
koude tegels in de gang gezet, omdat 
ik met mijn gehuil vanwege de oorpijn 
de andere kinderen op de slaapzaal 
wakker hield. Er werd geen dokter bij 
gehaald. Het moest vanzelf maar over 
gaan. Als ik niet stil was, werd ik om 
mijn oren geslagen of werd er stevig 
aan getrokken dat het kraakte. Wie niet 
horen wil, moet voelen. Pats!! Krak!!!
Als kind had ik niet zo in de gaten wat 
er mis was met mij en was gewend om 
straf te krijgen als ik weer eens niet op-
lette en daardoor iets niet had gehoord. 
Achteraf is het goed mogelijk een rela-
tie te leggen met mijn geleidelijk toe-
nemende eenzijdige slechthorendheid. 
Als men al in de gaten had, dat ik een 
probleem had met mijn gehoor, dan 
dacht men vroeger eigenlijk standaard 

dat je wel genoeg had aan één enkel 
goed oor. Je kreeg toen bij eenzijdige 
slechthorendheid ook geen vergoeding 
voor een hoorapparaat.

Geen verjaardagpartijtjes
Door een ernstig verwaarloosde chroni-
sche middenoorontsteking ben ik als 
jong volwassene definitief eenzijdig 
slechthorend (vrijwel doof) geworden. 
Sinds die tijd ben ik mij er steeds meer 
van bewust geworden welke proble-
men die slechthorendheid oplevert in 
vooral mijn werk en in mijn sociale le-
ven. Drukke en rumoerige plekken zijn 
voor mij no-go area’s. Ook is het bij veel 
omgevingslawaai voor mij onmogelijk 
om te bepalen waar het geluid vandaan 
komt. Dit kan vooral op straat en zeker 
in het verkeer tot gevaarlijke situaties 
leiden.
Nog steeds is bij weinigen bekend dat 
je sneller moe wordt en je vooral in 
rumoerige ruimtes niet zo goed en lang 
kunt concentreren, als je maar met één 

oor hoort. Zoals gezegd ondervind ik 
veel last van omgevingsgeluiden zoals 
achtergrondmuziek, mechanische 
ventilatie en geroezemoes van stem-
men in het openbaar vervoer en in 
openbare gebouwen zoals bibliotheken, 
horecagelegenheden, buurthuizen, 
wachtkamer huisarts, OLVG-Oost en 
ruimtes in het Stadsloket. Door de 
vreselijke herrie van het mechanische 
ventilatiesysteem is Cybersoek aan het 
Timorplein voor mij niet echt toegan-
kelijk. Het StayOkay Hostel is door 
de zwembadakoestiek van de vrijwel 
volledig betegelde benedenruimte voor 
een slechthorende een ware hel. Voor 
mij betekent dit dat ik niet of niet goed 
mee kan doen. Ongeacht de wel of niet 
geschiktheid van de ruimte mijd ik 
sowieso verjaarspartijtjes, recepties en 
andere niet echt noodzakelijke drukke 
bijeenkomsten.

Zware strijd
Veel van de manier waarop ik com-
municeer en hoe ontzaglijk veel moeite 
het mij kost tot de kern te komen, heeft 
vooral te maken met mijn slechtho-
rendheid. Elk geluid zoals airco, kuchje, 
schuiven stoel, papiergeritsel komt via 
mijn redelijk ‘goede’ en tevens enige 
horende oor binnen, hetgeen heel veel 
ruis, chaos en vermoeidheid in mijn 
hoofd veroorzaakt.
Ik moet helaas mijzelf horen praten om 
te kunnen begrijpen wat ik denk. Een 
denkproces in mijn hoofd kan ik in rust 
en stilte goed op papier zetten, maar 
in spraak niet goed omzetten naar de 
kern. Ook heb ik alle kenmerken van 
ADHD. Als poppenspeler heb ik van 
deze zogenaamde zwakte noodza-

‘Bij veel omgevings-
lawaai is het voor 
mij onmogelijk om 
te bepalen waar 
het geluid vandaan 
komt’

kelijkerwijs en gelukkig mijn kracht 
kunnen maken. Ook dat Jan Klaassen 
alles verkeerd verstaat, hoort natuur-
lijk helemaal bij de poppenkast. Soldaat 
wordt salaad en op de baby passen, 
verhaspelt Jan in plassen.
In het gewone sociale leven en in mijn 
werk moet ik altijd nog, weliswaar 
met veel creativiteit en een vergroot 
bewustzijn, half doof mijn weg zien te 
vinden. Zolang ik hierin mijn ‘gebre-
ken’ niet om kan zetten in kwaliteiten, 
blijft het elke dag een zware strijd. 
Daar hoort ook bij het zelf erkennen en 
taccepteren dat je een beperking hebt 
en hier voor uit durven komen.

Liever afhaken
Als het gaat om luisteren naar een 
ander, dan kost dat de gemiddelde 
mens sowieso doorgaans meer moeite, 
dan zelf aan het woord zijn. Daar hoef 
je dus niet eens eenzijdig doof voor te 
zijn. In mijn geval maskeert het ook 
nog eens mijn slechthorendheid. Als ik 
praat, dan hoef ik mij minder te con-
centreren en hoef ik ook niet bang te 
zijn dat ik dingen niet goed versta en ze 
daardoor niet echt begrijp. Te vaak heb 
ik om misschien wel verkeerde grap-
pen gelachen. Een vertrouwd toneel-
stukje alsof er niks aan je mankeert. 
Alles om sociaal maar mee te kunnen 
doen. Als je te vaak moet vragen ‘Wat 
zeg je?’, dan zeg je zelf op een gegeven 
moment helemaal niks meer en haak je 
liever af. 

Tips welkom 
Sinds begin dit jaar maak ik deel uit 
van de Werkgroep PR en Toegankelijk-
heid van Onbeperkt Oost. In deze eer-
ste bijdrage in de Dwars deel ik vooral 
mijn eigen ervaringen als slechthoren-
de. Hierna ga ik op zoek naar wat er bij 
de Gemeente en openbare instellingen 
aan beleid is als het gaat om dove en 
slechthorende mensen. Ik heb contact 
gezocht met gebarentolk Irma Sluis, de 
politiek, het Stadhuis, organisaties voor 
doven en slechthorenden, Cliëntenbe-
lang Amsterdam en allerlei organisaties 
die zich bezighouden met toegankelijk-
heid en inclusiviteit. Ik heb geweldig 
veel positieve respons gekregen en 
mega veel informatie. Teveel voor één 
artikel. Daarom in de volgende Dwars 
uitgebreid over wat mijn zoektocht 
heeft opgeleverd.
Naast begrip gaat het er mij ook om te 
achterhalen wat er al wordt gedaan en 
we samen nog meer kunnen doen om 
meedoen beter mogelijk te maken. Tips 
om mij in deze zoektocht wat verder 
te helpen, zijn van harte welkom. Alles 
begint met je hart echt te openen voor 
de ander. #

Tips en reacties graag naar onbeperkt-
oost@gmail.com #

Wim Kerkhove
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‘Aanvankelijk wilde ik iets met straat-
namen doen,’ vertelt Verheugen, 
‘mensen hebben vaak geen idee wie 
de personen zijn waarnaar hun straat 
is vernoemd. Maar die vertellen, hoe 
belangrijk ze ook zijn of waren, weinig 
over de bewoners van nú. Ik wilde 
laten zien welke mensen vandaag de 
straat maken. Wie zorgen nu voor 
de cohesie, wie zijn degenen die zich 
sociaal inzetten en naar wie nooit een 
straat vernoemd zal worden?’

Hoe heb je die mensen gevonden?
‘Ik ben gewoon de wijk ingegaan. Ik 
woon al 35 jaar in Oost, maar mijn ate-
lier is in West, wat met zich meebracht 
dat ik niet zo betrokken was bij mijn 
buurt. Toen ik met Buurtberoemd aan 
de slag ging, ben ik goed gaan rond-
kijken en praten; ik ontdekte dat er 
ontzettend veel mensen bezig zijn met 
hún wijk, mensen met een echt wijkge-
voel. Ik had dat zelf eigenlijk nog  
nooit zo gehad maar ik merkte dat  
als je daar in meegaat, in dat gevoel, 
dat je dan een energie ervaart die ik 
fantastisch vind! En die heb ik ge-
bruikt.’

De portretten zijn bevestigd op een 
gebouwtje midden op het perron bij 
spoor 3 en 4. Verheugen gebruikte de 
dichtgeplakte kozijnen als raamwerk 
en bracht kleurvlakken aan waardoor 
een speels mozaïek ontstaat. In de 
bovenlichten staan simpele gegevens 
over de buurtbewoners en daaronder 
een treffend citaat. Onder de grote 
portretten staan hun handen afge-
drukt, op ware grootte, om de mense-
lijke maat niet uit het oog te verliezen 
en vooral als symbool voor het werk 
dat de bewoners verzetten.

Kun je een paar voorbeelden noe-
men?
‘Neem nou Mercedes, zij is samen-
levingstherapeut en organiseert 
Keti Koti tafels waaraan gesprekken 
plaatsvinden tussen mensen uit heel 
verschillende culturen. Keti Koti bete-
kent ‘ketenen gebroken’, het gaat dus 
veelal over het slavernijverleden en 
de betekenis daarvan voor de samen-
leving. Haar quote is ‘Aan tafel maakt 
onbegrip en polarisatie plaats voor 
empathie en compassie’. Een gewel-
dige zin, als je die goed tot je door laat 
dringen. Zij is al jaren bezig met die 
gesprekken, ook internationaal. Ik 
vind het zo hartverwarmend. Als je 
ziet hoe momenteel de boel is ont-
ploft, snap je ook het belang ervan!’
Hij loopt van spoor 4 naar een portret 

aan de andere kant, bij spoor 3. ‘Of 
neem Mustapha met zijn motto: ‘Scha-
ken, sport en kunst ontwikkelen je 
geestelijk, sociaal en maatschappelijk.’ 
Hij is vader van een autistische zoon 
en begon met hem te schaken. Die jon-
gen ontwikkelde zich daardoor goed 
en vertelde het aan zijn vriendjes. Die 
wilden ook leren schaken en van het 
een kwam het ander. Inmiddels geeft 
Mustapha op zo’n 40 scholen schaak-
les; hij heeft er een hele organisatie 
voor opgezet. Fantastisch toch!’

Heeft het maken van dit kunstwerk 
je kijk op de wijk veranderd?
‘Ja enorm. De reden om dit kunstwerk 

te maken is om dat wat al die men-
sen doen te delen met jullie, met het 
publiek. Tegelijkertijd is die kennis 
natuurlijk ook bij mij terecht geko-
men en daardoor is mijn kijk enorm 
veranderd. Alles wat deze mensen hier 
laten zien en aan de stad geven, geven 
ze ook aan mij. En daardoor is de stad 
voor mij heel anders geworden. Ster-
ker nog, ik zit drie dagen per week in 
de Batjanzaal. Ook voor mijn dochter 
van 6 is dat een begrip geworden, ze 
schaakt daar en doet mee aan allerlei 
activiteiten die georganiseerd worden. 
En dat is eigenlijk de boodschap: je 
hebt vaak maar een kleine handrei-

king nodig om inclusief te zijn en je 
ergens bij aan te sluiten. Heel belang-
rijk in deze tijd.’

Hoe waren de reacties?
‘Het onthullen van het kunstwerk was 
een emotioneel  moment; ik had alle 
gezichten afgeplakt en iedereen haalde 
zijn eigen gezicht tevoorschijn. Dat 
was ontroerend... En verder krijg ik 
veel positieve reacties. Iemand zei te-
gen mij: het klópt zo helemaal. Ik denk 
dat dat te maken heeft met de combi-
natie van vorm en inhoud. Die is hier 
kennelijk goed gelukt. Ik sta er soms 
zelf ook van te kijken hoe dat gebeurt.’ 
Hij grijnst: ‘Het klinkt misschien raar,
maar vaak bedank ik heel veel mensen 
die aan een kunstwerk hebben bijge-
dragen, bijvoorbeeld bij een opening - 
zeker met zo’n project als dit. Ik dacht 
op een gegeven moment: misschien 
moet ik mezelf ook maar eens bedan-
ken. Wat ik bedoel is dat ik dankbaar 
ben dat er in mijn hoofd of hart iets 
gebeurt waardoor er zoiets uitkomt.’

Langs het stuk spoor in Oost staat 
meer werk van Verheugen: Buurt-
beroemd op het Muiderpoortstation 
dus, bij spoor 3 en 4, maar ook het 
Multikruljuweel bij spoor 8/9 - dat gaat 
over multiculturaliteit en integratie 
en toont portretten met de haardracht 
van voorbijgangers. Op de spoorbrug 
over de Wibautstraat staat Doe iets 
en dan zijn er de zwart-witte muur-
schilderingen op het Amstelstation. 
Zelf woont hij in de Vrolikstraat waar 
hij precies op het spoor kan kijken. 
Opnieuw de grijns: ‘Ik beschouw 
dit als mijn stukje spoor. Een beetje 
megalomane gedachte, maar laat mij 
die gedachte voor dat stukje spoor nou 
maar houden.’#

Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun straat of 
hun buurt, vaak anoniem. Daar gaat het Serge Verheugen om 
als hij in opdracht van Prorail een kunstwerk maakt op het 
Muiderpoortstation. Hij geeft ze een gezicht en een naam in de 
vorm van een twintigtal grote portretten: Buurtberoemd. Ze 
hangen er nu ruim een jaar.

Buurtberoemd op 
het station Dwars door de Buurt, Geluiden uit Oost en oost-online 

maken samen een serie buurtportretten: interviews die in 
deze krant worden afgedrukt en podcasts die je online kunt 
beluisteren. Het zijn portretten van mensen die op de een 
of andere manier belangrijk zijn voor de buurt, die samen 
het ‘cement van een sterke buurt vormen’ zoals kunstenaar 
Serge Verheugen dat omschrijft.  
Hij bracht ons - Lucy Buddelmeijer en Anita Boelsums - op 
het idee met zijn kunstwerk ‘Buurtberoemd’ op het Muider-
poortstation. Daarom is hij als eerste aan de beurt.  
De podcast is gemaakt door Lucy Buddelmeijer en te be-
luisteren op https://www.geluidenuitoost.nl. Op de website 
van Amsterdam Oost  kun je ook alle actuele nieuwsberich-
ten en buurtgebeurtenissen vinden: https://oost-online.nl/

Tekst en fotografie: Anita Boelsums en Frank Schoevaart

Portretten van Mercedes, Tunny en Frank

Serge Verheugen

‘Ik beschouw dit als 
mijn stukje spoor’
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Een stad verdient poëzie     

Ook meer gewandeld de afgelopen maanden? Even het huis uit, 
iets doen aan de conditie? Dineke Rizzoli wilde niet elke dag de-
zelfde wandeling maken en zette met een kompas op de kaart 
een cirkel vanuit haar woning. Daarop vond ze vijf knooppun-
ten in de verschillende gebieden van Oost. Wandelbestemmin-
gen die steeds zicht bieden op drie historische elementen.  

Dit gedicht van Méland Langeveld is 
te lezen op de straatstenen bij een 
tramhalte van lijn 3. Het project Po-
ëzië op dë stoëp is van Nafiss Nia dië 
mët haar Stichting Granatë film-ën 
poëzieprojecten ontwikkelt, produ-
ceert en presenteert. Zij wil de Neder-
landsë film ën poëzië mëër divërs ën 
inclusief maken. 

Hoe kwam je op het idee voor het 
project?
‘Het idee ontstond al jaren geleden toen 
ik een keer van huis naar kantoor voor 
een openstaande brug stond en om me 
heen mensen boos en geïrriteerd hoorde 
over het moeten wachten. Toen dacht ik 
aan een gedicht aan twee kanten op de 
openstaande brug, die mensen aan het 
lachen kan maken of dat tot bezinning 
kan leiden. Een plan dat ik hiervoor bij 
de gemeente indiende werd afgewe-
zen. En weer later kwam het idee van 
Poëzie op de stoep tot stand. We startten 
een pilot in West die bestond uit vier 
gedichten langs tramlijn 3. Ik maakte 
het gedicht voor de halte op het Hugo 
de Grootplein. Er kwamen veel enthou-
siaste reacties van voorbijgangers en 
een goed verslag. We dienden opnieuw 
een projectaanvraag in bij de diverse 

De hoek Mauritskade / Pontanusstraat 
in Oud Oost is knooppunt 2 in het gebied 
Oud-Oost en herinnert aan barre tijden 
en welvaart. Wist u bijvoorbeeld dat in 
1672 de winkels ook dicht gingen, net als 
nu in het coronajaar 2020?

De Oosterbeerbrug
Deze heet officieel brug 354 en is een 
waterkeringsbrug op de Zeeburgerstraat 
die het Zeeburgerpad verbindt met 
de Zeeburgerdijk. Hieronder gaat de 
Singelgracht over in het Lozingskanaal 
richting gemaal Zeeburg. 
In de Singelgracht stond de Oosterbeer, 
een van de twee Steenen Beeren die het 
zeewater verhinderden de Singelgracht 

stadsdelen, die we moesten overtui-
gen van ons plan. De aanvraag werd 
gehonoreerd. We hebben alle wetten en 
regels uitgeplozen over wat mag en niet 
mag. De subsidiebeschikking gold gelijk 
als vergunning.’
 
Wat is het doel en waarom bij tram-
haltes van lijn 3 van oost naar west?
‘De bedoeling is buurtbewoners vanuit 
verschillende stadsdelen op een crea-
tieve manier met elkaar in verbinding 
te brengen aan de hand van gedich-
ten van vier regels van maximaal vijf 
woorden. Het thema was vrij, zolang de 
toon hoopvol, vrolijk en verbindend is. 
Met het doel stil te staan bij het leven en 
mensen er met elkaar over in gesprek 
laten gaan. Ook was het de bedoeling 
om dichters bekend te maken in hun ei-
gen buurt. Van totaal 29 gedichten staan 
er tien in Oost. Het werden gedichten 
op de stoep, hooguit 50 meter naast of 
in de omgeving van de tramhalte. Plan 
was te starten eind 2019, maar door de 
aanhoudende regenperiode en daarna 
de Corona-uitbraak, werd het dit warme 
voorjaar. Overdag tot ’s avonds laat 
werden de gedichten gekalligrafeerd 
en bijna alle dichters kwamen bij hun 
gedicht langs. En de gedichten blij-
ven zeker wel een jaar te lezen. Dat is 
natuurlijk ook afhankelijk van de soort 
steen waarop ze gekalligrafeerd zijn. In 
één straat in Oost bleken wel vijf ver-
schillende soorten steen! De reacties zijn 
hartverwarmend. We zien dat mensen 
soms uitstappen, het gedicht lezen en 
dan weer verdergaan. Er zijn hele fami-
lies die een fietstocht maken langs alle 

Blijmoedig fluit de merel terwijl
lijn 3 de bocht door knerpt
pleingeluiden dolen af
naar een wolkeloze dag.

binnen te dringen. Een beer is een 
gemetselde onderbreking in een gracht 
om water te keren. De tegenwoordige 
brug van Piet Kramer is in Amsterdam-
se Schoolstijl en heeft wat eenvoudig 
siersmeedijzer. Aan de zuidzijde is een 
simpele, horizontale versiering aange-
bracht. Aan de straatoverzijde heeft café 
Dorst een prachtig terras, met uitzicht 
op De Gooyer. 

Molen de Gooyer
Amsterdam had al voor de tachtigjarige 
oorlog korenmolens staan bij de stads-
muur. Een goede plek met veel wind 
op de scheiding tussen stad en land. 
Toen de stad zich uitbreidde verhuisde 
de zogenaamde Goyermolen rond 1662 
naar bolwerk Oosterbeer. Kort daarna 
brak de pest uit in Amsterdam. Er vielen 
meer dan 24.000 doden, tien procent 
van de bevolking. De kermis werd 
afgelast, maar de kerken stroomden 
vol. Ook het Rampjaar 1672 was zwaar 
voor Amsterdam. Het land rondom de 
stad was onder water gezet ter bescher-
ming tegen de Franse vijand. Scholen 
en winkels werden gesloten; er was 
voedselgebrek. 
Maar de Amsterdamse welvaart nam 
weer toe toen de Franse koning een 
besluit afkondigde dat de Hugenoten 

zozeer in hun vrijheid beperkte dat een 
stroom vluchtelingen naar het noorden 
ontstond. 
In de tijd van Napoleon, 1810-1813, 
werd de Oranje Nassaukazerne aan de 
Sarphatistraat gebouwd tussen de twee 
bolwerken Oetewaal en Oosterbeer. Mo-
len De Gooyer ving toen weer te weinig 
wind. Daarop besloot de gemeenteraad 
in 1814 de molen nogmaals te verplaat-
sen. Hij werd geplaatst bij Zeeburger-
straat / Funenkade op het onderstuk 
van een vuilwatermolen. De Gooyer is 
sinds 1925 buiten gebruik en tot op de 
dag van vandaag draaien de wieken, 
maar zonder te malen. In het voormalig 
badhuis naast de molen zit Brouwerij ‘t 
IJ en daar drink je ‘IJ van de Duvel’.  Aan 
zuidzijde van de Singelgracht was eens 
een herberg …. 

Roomtuintjes 
In 1663 lag het gebied van de Room-
tuintjes, uitspanning en herberg, buiten 
de stadsmuren, in het dorp Oetewaal, 
wat huisjes en een kerk. Op zondagen 
bezochten gezinnen met kinderen de 
uitspanning. De herberg had stallen 

voor vee. Veehandelaren betaalden in 
natura want de herbergier mocht de 
koeien melken en de room verkopen. 
De Roomtuintjes is gesloopt bij de bouw 
van de 19de eeuwse Dapperbuurt. Rond 
1970 wilde de gemeente er meer ‘lucht, 
licht en leefruimte’. Er kwamen negen 
woonblokken rond kleine binnenhofjes. 
De stijl week sterk af van de omgeving. 
Actiegroep De Sterke Arm protesteerde 
heftig tegen dit soort nieuwbouw. En 
met succes. In de Dapperbuurt vond 
daarna stadsvernieuwing plaats met 
fundamentenherstel en behoud van het 
oude. 

Op een binnenplein van de Roomtuin-
tjes staat het gebouwtje van de traditio-
nele Sport- en Ontspannings-vereniging 
Pontania. U kunt er fijn bridgen. Het is 
een gezellige club met ongeveer hon-
derd leden. # 

Alle vijf knooppunten kunnen bekeken 
worden op www.geheugenvanoost.nl

Drie verhalen in een blikveld

Nafiss Nia bij één van de gedichten

haltes. Zelfs de politie stopt even om een 
foto te maken van een gedicht. Van alle 
gedichten zijn wel 300 foto’s en diverse 
filmpjes gemaakt.  Allemaal te zien en te 
lezen op Facebook en Instagram!’

Hoe kwam je aan de dichters uit 
Oost?
‘Granate heeft een uitgebreide database 
en ook op facebook hebben we een 
oproep geplaatst. We kozen voor tien 
dichters die minder zichtbaar zijn en de 
dichters moesten geboren, woonachtig 
of werkzaam zijn in Oost.’ 

Welke plannen heb je verder nog? 
‘Het plan is momenteel om de gedichten 
vindbaar te maken op Google Maps, 
zodat mensen de route zelf kunnen vol-
gen. Ook Noord krijgt een poëzieroute.  
Daar gaat het een wandelroute worden 
langs gedichten. Er zijn veel aanvragen 
uit allerlei steden zoals uit Utrecht, 
Rotterdam, Amersfoort en Zaandam. 
Dat gaan we overdragen aan stedelijke 
organisaties daar.’ # 
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De dampkring ontdekt 

In de Watergraafsmeer maken de Tor-
ricellistraat en de Von Guerickestraat 
deel uit van De Wetbuurt, een buurt 
in Amsteldorp, ‘onder de rook’ van het 
Amstelstation. De Pascalstraat vormt in 
Middenmeer een korte verbinding tus-
sen het Mariotteplein en de Radioweg.
Straatvernoemingen van Pascal en Tor-
ricelli komen tussen vernoemingen van 
andere wetenschappers voor in meer 
Nederlandse gemeenten, zelfs dichtbij, 
in Badhoevedorp. Verder weg heeft 
Maagdenburg, 500 km oostwaarts in 
Duitsland, een brede Otto-von-Guericke-
strasse. Maagdenburg heeft voor velen 
een bekende klank vanwege de ‘Maag-
denburger halve bollen’ (een benaming 
die pubers gemakkelijk doet grinniken); 
feitelijk echter vormen deze bollen 
onderdeel van het verhaal van Von 
Guericke. 

Dubbele buurten
Torricelli en Von Guericke kregen hun 
straat bij de hernoeming van straten 
na 1 januari 1921, toen de Water-
graafsmeer bij Amsterdam kwam. De 
oorspronkelijke namen, Doctor Leyds-
straat en Wolmaranstraat, bevonden 
zich tussen andere straten met namen 
die aan Zuid-Afrika ontleend waren. Ze 
vormden een afspiegeling van de Ne-
derlandse sympathie voor de zaak van 
de Afrikaner boeren tegen het Engelse 
koloniale bewind kort na de eervorige 
eeuwwisseling. Veel gemeenten kozen 
destijds voor een zogenaamde Afrikaner 
of Transvaalbuurt en met de Water-
graafsmeer erbij had Amsterdam zo’n 
buurt plots dubbel. Nieuwe namen wa-
ren nodig, waarbij voor de wetenschap 
gekozen werd. 
Bij een wandeling door De Wetbuurt 
valt meteen op dat alle woningbouw 
hier kleinschalig en on-Amsterdams 
laag gebleven is, maximaal twee of 
drie lagen hoog. Allerlei bouwkundige 
ingrepen die over vele jaren gedaan 
zijn, hebben soms een uiterst verzorgd 
paleisje opgeleverd maar soms dreigt 
verrommeling; al met al is rustig woon-
genot hier troef. In Middenmeer-Zuid is 
de Pascalstraat gebouwd in de kenmer-
kende jaren dertig stijl van die wijk.

‘Horror Vacui’
In de natuurkunde van de Oudheid en 
de Middeleeuwen werd de Latijnse term 
‘Horror Vacui’ – ‘vrees voor het lege’ - 
gebruikt om het idee te beschrijven dat 
de natuur leegte verafschuwt en altijd 
voor opvulling zal zorgen. De klassieke 
voorbeelden hiervan zijn: ‘onbedekte 
grond vult zich met plantengroei‘ en 
‘een leeggegoten waterkan vult zich 
met lucht’. Het begrip ‘horror vacui’ is 
rond 350 jaar voor Chr. door de Griekse 
filosoof Aristoteles gemunt. Hij be-
toogde dat het idee van een vacuüm een 
logische tegenstrijdigheid inhoudt en dit 
gedachtegoed hield bijna tweeduizend 
jaar stand. Het aantonen van een vacu-
um, van louter leegte, en de overtuiging 
dat leegte werkelijk bestaat en buiten de 
dampkring alom heerst, was een magi-
straal nieuw concept dat nieuwe inzich-
ten in de astronomie, met name over de 
planeetbewegingen, mogelijk maakte. 
Isaac Newtons hemelmechanica vormde 

enkele tientallen jaren na Torricelli, 
Pascal en Von Guericke de kroon op het 
nieuwe wereldbeeld. Anders dan bij 
Aristoteles blijken dan de wetten van 
de natuur overal in het heelal hetzelfde; 
alleen de omstandigheden waarin die 
wetten heersen zijn verschillend.

Evangelista Torricelli (1608-1647) en 
Blaise Pascal (1623-1662) waren beiden 
briljante wiskundigen en vroege na-
tuurkundige experimentatoren. Beiden 
deden proeven met lange, dunne glazen 
buizen die zij vulden met kwik en ver-
volgens met de opening naar beneden 
overeind zetten in een eveneens met 
kwik gevulde bak. Zij onderzochten zo 
de revolutionaire gedachte dat de hoog-
te van de kwikkolom boven het niveau 
van het kwik in de bak - ongeveer 76 
cm op zeeniveau - een maat vormt voor 
de luchtdruk, voor het gewicht van de 
totale hoeveelheid lucht die van boven, 
vanuit de dampkring, op het kwikopper-
vlak van de bak drukt. Daarbij kwam 
de vraag op of de ruimte in de buis 
boven de kwikkolom inderdaad, zoals 
zij beiden stellig meenden, echt een va-
cuüm was. Pascal wist dit laatste ook te 
bewijzen. Daarnaast toonde hij ook aan 
dat de luchtdruk daalt bij stijgen naar 
grotere hoogten.

Heftige religieuze ervaring
Torricelli was de eerste die deze proe-
ven deed, en daarmede is hij de uit-
vinder van de barometer. Hij leefde 
en werkte onder meer in Rome en in 
Florence. Hij stond intensief in contact 
met Galileo Galilei, die hem op het spoor 
zette dat lucht gewicht heeft. Torricelli 
volgde Galilei, na diens overlijden, op 
als hofmathematicus bij groothertog 
Ferdinando II de Medici van Toscane. 
Het wetenschapsmuseum te Florence, 
Museo Galileo Galilei, toont prachtige 
barometers van Torricelli uit de collectie 
van de groothertog.
Pascal hielp zijn vader, die in het 
Frankrijk van Lodewijk XIV provinciaal 
belastinginner was. Als jongeman con-
strueerde hij voor zijn vader ‘s werelds 
allereerste mechanische rekenmachine, 
die beroemd is onder de naam ‘pascali-
ne’. Dit rekentuig is te zien in het Musée 
des Arts et Métiers te Parijs. Zijn vader, 
die lid was van de Académie Francaise 
te Parijs, introduceerde daar zijn zoon 
en zo werd hij snel bekend als wiskun-
dig genie. Deze introductie stelde hem 
in staat te corresponderen met de grote 
wiskundigen van zijn tijd, onder wie 
Christiaan Huygens.

Naast zijn wiskundige en natuurkun-
dige werk is Pascal bekend vanwege 
de religieus-filosofische publicaties, die 
hij schreef na een heftige religieuze 
ervaring. In zijn ‘Les Provinciales’ kiest 
hij voor de briefvorm om in een fic-
tieve dialoog zijn commentaar op kerk 
en staat in absolutistisch Frankrijk te 
geven. 
Zo bleef hij zelf enigszins buiten schot. 
Zijn postuum gepubliceerde ‘Les Pen-
sées’ bevat losse op onderwerp samen-
gevoegde notities over de mens en het 
christelijke geloof. In protestantse kring 
geniet Pascals ideeëngoed, hoewel hij al-

tijd katholiek gebleven is, veel aanzien.
Torricelli en Pascal overleden ieder op 
de leeftijd van 39 jaar. In door hen ge-
postuleerde natuurkundige wetten, die 
nu hun naam dragen, wordt het gedrag 
van druk in vloeistoffen beschreven. 
Beiden zijn naamgever van natuurkun-
dige eenheden van druk.

Zuigervacuümpomp
Otto von Guericke (1602-1682) wordt te-
recht beschouwd als wellicht de grootste 
Maagdenburger uit de geschiedenis. Als 
zoon en kleinzoon van burgemeesters 
zette hij zich succesvol in voor herbouw 
van de stad na verwoesting tijdens 
de Dertigjarige Oorlog. Deze oorlog 
teisterde destijds Duitsland vanwege 
religieuze en politieke twisten. Von 
Guericke vertegenwoordigde Maagden-
burg bij de Vrede van Münster in 1648, 
waar zowel de Hollandse Tachtigjarige 
opstand als de Duitse Dertigjarige oorlog 
met vrede beklonken werden. Decen-
nialang vervulde ook hij het burgemees-
terschap van Maagdenburg. Naast zijn 
bestuurlijke en diplomatieke carrières 
was hij natuurwetenschapper en expe-

rimentator. In dit 
kader bezocht hij 
een aantal univer-
siteiten waaronder 
die van Leiden. Hij 
is vernoemd in de 
Otto-von-Guericke-
Universität-Magde-
burg. 
Von Guericke’s uit-
vinding van de  
zuigervacuümpomp 
maakte vacuüm-
proeven mogelijk. 
Hij maakte gebruik 
van het principe 
van de eeuwenoude 
zuigerwaterpomp 
maar nu met zoda-
nig verbeterde af-
dichting dat er lucht 
mee afgezogen kan 
worden. Hij kon zo 
demonstreren dat 
geluid zich niet in  
vacuüm voortplant 
maar licht wel, en 
dat het dus totaal 
verschillende ver-
schijnselen zijn. #

Met hun namen sieren Blaise Pascal, Evangelista Torricelli en 
Otto von Guericke straten in de Watergraafsmeer. Aan hun 
ontdekkingen is het gangbare wereldbeeld te danken dat al bij 
schoolkinderen van een jaar of acht bestaat: ‘…de aarde om-
huld door een dunne schil lucht, de dampkring, in haar baan 
om de zon in de bijkans totale leegte van het universum.” 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 15

De Maagdenburger  
halve bollen proef
Met groot gevoel voor show demon-
streerde Von Guericke in 1654 de 
enorme kracht die de luchtdruk uitoe-
fent op twee forse halve koperen bollen 
die middels een dichting goed sluitend 
tegen elkaar gelegd waren. Samen 
vormden zij een enorme bol waaruit 
hij de lucht met een pomp weggezogen 
had. In totaal 16 paarden, 8 aangespan-
nen aan iedere halve bol waren niet in 
staat de halve bollen uit elkaar te trek-
ken; maar door lucht binnen te laten 
vielen ze los van elkaar.

Geluid plant zich 
niet in vacuüm 
voort maar licht 
wel, en het zijn dus 
totaal verschillende 
verschijnselen.
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Die beginvraag is de taak van Ellen 
en Margriet die het Presidium van de 
leesclub vormen. Margriet en Ellen: ‘De 

leesclub is vrij in hoe het boek bespro-
ken wordt: zonder voorzitter, zonder 
voorbereiding en je hoeft het boek zelfs 

niet gelezen te 
hebben.’ Ze laten 
twee interviews 
zien uit het stu-
denten- en perso-
neelsblaadje van 
de Hogeschool uit 
2001.

Hoe is de leesclub ontstaan?
De leesclub is in 1994, ruim 25 jaar 
geleden, ontstaan. ‘Tijdens tentamen-
periodes op Hogeschool INHOLLAND 
zaten we met docenten bij elkaar. We 
kregen het over boeken en kwamen op 
het idee hetzelfde boek te gaan lezen. 
Met tien à twaalf mensen begonnen 
we met Asbestemming van A.F.Th. van 
der Heijden. Oorspronkelijk bestond 
de groep uit alleen collega-docenten, 
maar later kwamen er ook introdu-
cees mee en nu is de groep telkens 
anders samengesteld. Na het lezen van 
rampzalige boeken zoals een stripboek 

of managementboek, stelden we regels 
op. Eén: het gaat om een oorspronkelijk 
Nederlandstalige roman die niet langer 
dan een jaar geleden is uitgegeven. 
Twee: het boek mag niet meer dan 300 
pagina’s dik zijn. En drie: we komen 
zo’n vijf keer per jaar op vrijdagavond 
om negen uur bij elkaar. De bespreking 
van het boek is ten einde als niemand 
er meer iets over te zeggen heeft; daar-
aan is geen eindtijd gebonden. We doen 
dat in een openbare gelegenheid zoals 
bij de start in de Ysbreeker en zo is de 
term IJsbrekeren ontstaan. Daarna 
zaten we bij HESP, wat we te lawaaierig 
vonden. Vervolgens bij Scheltema en 
nu in Die Port van Cleve op de Nieu-
wezijds Voorburgwal. Daar zitten we 
in een mooie foyer met grote fauteuils. 
Dit was voorheen een sociëteit van de 
Tachtigers. Dus we zitten veelal op lite-
raire grond. De regels zijn heel strikt, 
iedereen wil eraan tornen, maar we 
zijn meedogenloos.’

‘Vrij lezen!’

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Serie over boekenclub (12) 

Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Asbestemming

Zwarte schuur

De trooster 

Zomervacht 

IJstijd 

Moises, Kind van Mozambique 

Handel in veren 

Boven is het stil

De hoogstapelaar

IJsberen in de woestijn

A.F.Th. van der Heijden

Oek de Jong

Esther Gerritsen 

Jaap Robben 

Maartje Wortel 

Marijke Teeuw

Rascha Peper

Gerbrand Bakker

Wessel te Gussinklo

Jan Willem Smeets

het Presidium
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De keuze van

‘Kom maar bij mama, schatje!’ Mejuf-
frouw M opent de kooi. ‘Lust jij een 
koekje?’ Vanuit een hoek kijkt hij haar 
wantrouwend aan. Hij ontbloot zijn 
tanden. Aarzelend komt hij dichterbij 
en steekt zijn hand uit naar het koekje. 
‘Goed zo, kom maar, lieverd.’ Plots 
vliegt hij op haar af. Hij grijpt haar 
arm en zet zijn tanden erin. Gillend 
rolt mejuffrouw M achterover op de 
grond. ‘Au! Ga van me af! Help!’ In een 
andere kamer gaan haar vier honden 
te keer. Haar huisgenoot rent de ka-
mer binnen. ‘Allejezus!’ vloekt hij, als 
hij het bloed ziet.

Op het politiebureau legt een agent 
verbijsterd de hoorn op de haak. 
‘Mannen, we moeten met spoed naar 
de manufacturenwinkel aan de Derde 
Oosterparkstraat. Daar worden twee 
mensen aangevallen.’ Een collega 
komt gelijk overeind. ‘Een overvaller?’ 
De eerste agent kijkt beduusd. ‘Nee, 
een aap…’

In de woonkamer achter de winkel 
probeert mejuffrouw M al een uur 
haar lieveling te kalmeren. ‘Kijk eens, 
mama heeft lekkers voor je. Kalm 
jongen. Braaf.’ Maar de 75 centimeter 
grote groene meerkat krijst en stormt 
door de kamer. Het is een ravage. Het 
koffieservies ligt aan gruzelementen 
op de grond, de tafel en de stoelen 
omver en de gordijnen hangen aan 
flarden voor het raam. Mejuffrouw M 
sluipt langzaam dichterbij. Haar huis-
genoot staat tegen de muur gedrukt en 
houdt de enorme hoektanden van het 

dier angstvallig in de smiezen.
‘Goed zo, kom maar. Mama doet niets’, 
sust mejuffrouw M. Ze heeft het dier 
bijna te pakken. Dan duikt hij over 
haar hoofd en stort zich met veel 

kabaal door het ruit van de tuindeur 
heen. Het glas vliegt alle kanten op. 
Maar de aap voelt geen pijn. Hij vlucht 
zijn vrijheid tegemoet, klimmend via 
de balkons en bomen in de binnentuin.

Apenstreken

Dit twaalfde interview is met het Presidium van een leesclub, 
die met elkaar ‘IJsbrekeren’; hun term voor boeken bepreken, 
die dateert uit de tijd dat de leesclub bijeenkwam in de Ysbree-
ker, voorheen de IJsbreker. Een bijzondere leesclub met vijftig 
leden in hun bestand, een vaste kern van zeven à acht mensen, 
die enkel boeken lezen van Nederlandse auteurs, lootjes trek-
ken voor een te lezen boek en altijd boeken bespreken aan de 
hand van een beginvraag. 

Tien agenten staan in de achtertuin 
van mejuffrouw M. Overal in het 
woonblok staan mensen op de balkons 
te wijzen en te schreeuwen. In paniek 
vlucht de aap krijsend van links naar 
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Oost-thriller

De ontsnapping op 18 september 
1956, zorgde voor heel wat 
consternatie in de Derde 
Oosterparkstraat. De 42-jarige 
mejuffrouw M werd naar het 
OLVG gebracht. Daar bleek dat 
het dier de hele spierbundel in 
haar onderarm had doorgebeten. 
Ze moest worden opgenomen. 
Het lichaam van de grivet, ook 
wel groene meerkat genoemd, 
werd naar het asiel aan de 
Polderweg overgebracht. In deze 
‘waargebeurde thriller’, baseer ik 
me zo veel mogelijk op de feiten 
zoals ze destijds in de kranten 
verschenen. 

Daar staat ze hoog torenend boven
me uit, het zeil boven haar hoofd
klappert in de vlagerige wind

de schittering van de wereldbol
gehuld in onverschillige regen,
traag raspt de aarde in het rond

als de dag zich opricht
kruipt ze nog even door

Vertel eens over de beginvraag bij de 
bespreking van het boek.
Ellen: ‘Zet eens een stel docenten bij 
elkaar en je kunt je voorstellen hoe 
het gaat. Zo is de beginvraag ontstaan.’ 
Margriet: ‘Door het beantwoorden van 
de beginvraag, die Ellen en ik vooraf 
als het Presidium formuleren, heb je 
het zowel over jezelf als over het boek. 
Daarna loopt de discussie over het boek 
altijd vanzelf.’ Ze geven een paar voor-
beelden van beginvragen. ‘Toen we De 
trooster van Esther Gerritsen bespra-
ken, luidde de beginvraag: Wat geeft 
jou troost? We zouden Tussen Apoera 
en Oreala van Clark Accord bespreken. 
De beginvraag luidde: Wat heb je met 
Suriname? Een collega met rossig haar 

en een heel blanke huid vertelde dat 
hij voor een kwart Surinamer was. 
Toen we dat wisten, konden we het ook 
zien! Heel bijzonder. Bij onze jubile-
umbijeenkomst -we bestonden 25 jaar- 
bespraken we het boek Niemand keek 
omhoog van Evelien Vos. De beginvraag 
was toen: hoe kijk jij? Iedereen kijkt, 
iedereen kijkt naar hetzelfde. Maar de 

‘De regels zijn 
heel strikt, 
iedereen wil 
eraan tornen, 
maar we zijn 
meedogenloos’

lezers bleken in andere richtingen te 
zien. Sommige lezers zien in het nu, 
op hun plek. Andere lezers zien liever 
vooruit. Weer anderen zien achterom. 
Dit alles uitgelegd aan de hand van 
voorbeelden uit het persoonlijk leven 
van ieder. Het mooie is ook dat het heel 
veilig is in de groep, het maakt niet uit 
wat je zegt en het blijft onder ons.’

Hoe komt de keuze voor het te lezen 
boek tot stand?
Ellen: ‘Het lot bepaalt het. We maken 
een rondje waar ieder reclame maakt 
voor zijn of haar te lezen boek. Vervol-
gens schrijft ieder op een briefje de titel 
van het boek dat het meest aanspreekt. 

Dat kan dus ook goed een boek zijn dat 
iemand anders heeft gepromoot. Alle 
lootjes komen in alles wat voorhanden 
is. Dat kan een asbak zijn, maar vaker 
is het een wijnkoeler of een decora-
tieve vaas van Die Port van Cleve. Dan 
kiezen we iemand die het beslissende 
lootje mag trekken. Soms is dat de 
barman of iemand die een tijd niet is 
geweest. En dat is dan het boek voor 
de volgende keer. Het gaat echt vanzelf 
en is heel relaxed. Als de bijeenkomst 
voorbij is sturen we een mail naar alle 
(ongeveer) 50 lezers van de club. In een 
enthousiasmerende tekst informeren 
we over het nieuwe boek en de nieuwe 
datum. Een week voor de bijeenkomst 

wordt een herinneringsmail aan 
iedereen gestuurd ’. Ellen en Margriet 
vertellen dat ze ook schrijvers hebben 
uitgenodigd. Ze herinneren zich Sipko 
Melissen, Marijke Teeuw over haar 
boek Moises, Kind van Mozambique, 
Lilian Blom en Christine Otten.

Kunnen jullie boeken noemen die 
jullie zijn bijgebleven?
Margriet: ‘Wat ik bijzonder vond in 
De trooster van Esther Gerritsen is de 
gehandicapte man die denkt goed te 
doen. En de ontrouwe man die toch 
weer door zijn vrouw wordt opge-
haald.’ Ellen: ‘Dat is een moeilijke vraag 
voor mij. Ik houd zo van lezen, van de 
bezigheid zelf en wat mensen ervan 
vinden. Misschien wel alle boeken die 
niet getrokken zijn. Ik kan me soms 
afvragen hoe iemand uit onze groep 
een bepaald boek zou lezen of welke 
afwijking iemand gelijk ziet bij een van 
de personages.’

Hebben jullie tips voor andere lees-
clubs?
Ellen: ‘Misschien is de kracht van onze 
leesclub dat we een (gering) aantal 
glasheldere, beproefde regels heb-
ben, maar dat de rest volledig vrij is. 
Het maakt zelfs niet uit of je het boek 
gelezen hebt. Je hoeft ook geen ‘geoe-
fend’ lezer te zijn. Ook over de wijze 
van boekbespreking zijn geen regels. Er 
is zelfs geen gespreksleider. Volledige 
vrijheid binnen een beperkt aantal, 
beproefde regels, dat is wellicht de tip.’ 
Margriet: ‘Wat ik fijn vind is dat we al-
tijd om negen uur beginnen en om half 
elf klaar zijn!’ #

Ellen en Margriet vormen het Presidium van de leesclub

rechts door de tuinen. Als hij een bal-
kon probeert te beklimmen, jagen de 
mensen hem joelend weer weg. Hij is 
compleet in paniek. Waar is hij terecht 
gekomen?
Een van de agenten schrijft in zijn 
boekje. ‘Dus u heeft hem nu een half 
jaar?’ ‘Ja,’ zegt mejuffrouw M zacht, 
‘en hij is heel zachtaardig. Heus! Maar 
de laatste tijd was hij wat onrustig. 
Daarom heb ik met Artis afgesproken 
dat hij daar een poosje bij zijn soort-
genoten mag leven. Hij zou over een 
paar dagen verhuizen. Ach, doe hem 
niets, alstublieft! Hij is zo zoet.’ Ze 
houdt met een arm haar andere arm 
met bloeddoordrenkt verband vast. De 
agent werpt een blik op de woeste aap. 
‘Tja… Mannen, we moeten hem deze 
kant op zien te drijven, dan kan de juf-
frouw hem misschien in zijn kooi zien 
te lokken.’ De agenten klimmen over 
schuttingen en rennen schreeuwend 
en zwaaiend met hun armen achter 
het opgejaagde dier aan, aangemoe-
digd door de honderden mensen op de 
balkons.

Anderhalf uur later staan de agenten 
hijgend van al het klimmen en ren-
nen in de nazomerhitte, bij elkaar. 
De klimmende, springende meerkat 
is veel sneller dan zijn achtervolgers. 
Mejuffrouw M staat nog steeds hoop-
vol te roepen naar haar troeteldier. 
‘Pfff,’ zucht een van de agenten tegen 
een collega, ‘Dat ‘schatje’ van haar 
heeft tanden zo groot als een tijger!’ 
De hoofdagent heeft net gebeld met 
Artis en komt somber terug. ‘Juffrouw, 
ik ben bang dat we het dier niet te 
pakken gaan krijgen. De directeur van 
Artis adviseert…’ Hij pauzeert even on-

gemakkelijk. Mejuffrouw M zakt ineen 
op een stoel. ‘Schiet hem maar dood’, 
mompelt ze in tranen.
De agenten groeperen zich. ‘Kijk uit, 
mannen,’ instrueert de hoofdagent, 
‘met die menigte op de balkons, moe-
ten we nauwkeurig richten, anders 
vallen er slachtoffers.’ Uiteindelijk 
weten ze de aap in een hoek te drij-
ven. Een van de agenten legt aan. Het 
geluid van het schot dondert door de 
binnentuin. De mensen zwijgen. De 
aap duikt geschrokken in elkaar. Dan 
klinkt er nog een schot. Het dier valt 
om. Het lichaampje siddert nog even 
en ligt dan stil. #

het venster van dagen
even is het leven oneven
smeekt ze om woorden als
toekomst gevouwen in een brief

haar voetstappen afgedrukt
in stilstand en beweging

haar liefde danst verder
dan de horizon.

Vrouwe Fortuna’ van Pieter Starreveld staat aan 
de Oostelijke Handelskade, naast Club Panama.

Dichter Méland Langeveld liet zich inspireren door ‘Vrouwe Fortuna’. 
Dit gedicht met foto van dit beeld hangt, samen met vijf andere foto’s 
van beelden en gedichten, in de ramen van de bibliotheek aan de Lin-
naeusstraat.

Godin van het Lot
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Nederlands Marionetten-
theater
za 5 en zo 6 sept 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-12 jr) 
wo 9, za 12 en zo 13 sept 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
wo 16, za 19 en zo 20 sept 
14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
wo 23, za 26 en zo 27 sept 
14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
wo 30 sept, za 3 en zo 4 okt 
14.30: 
Stiekem naar Groenland 94-12 
jr)
wo 7, za 10 en zo 11 okt 14.30: 
Aladdin en de wonderlamp (4-
12 jr)
ma 12, di 13, wo 14 okt 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr)
do 15 en vr 16 okt 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
za 17 en zo 18 okt 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-12 jr) 
wo 21, za 24 en zo 25 okt 
14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
wo 28 en za 31 okt, zo 1 nov 
14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
Meer info: www.nederlands-
marionettentheater.nl

Plein Theater
vr 4 sept 18.45 en 21.15: 
FRINGE: The Millennial Immi-
grant (theatre, kleinkunst)
wo 9 sept 15.30: 
Vergeten dieren en verloren 
zaken – Duda Paiva Company 
(poppentheater, 6+)

do 10 sept 19.00 en 20.45, vr 
11 sept 19.15 en 21.30: 
FRINGE: Dr. Jekyll and Miss Hyde 
– Raksha Hoost (storytelling)
za 12 sept 18.00 en 20.30, zo 13 
sept 16.45 en 19.30: 
FRINGE: Grijs gebied – Marcos 
Valster en Josien de Graaf 
(storytelling)
zo 20 sept 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  Mu-
ziek en kwantumfysica – Joseph 
Puglia, Stefania Giodini 
(hedendaagse kamermuziek)
vr 2 en za 3 okt 20.30: 
Grenzen / Borders – Cat Smits 
(poppen- en objectentheater)
za 26 sept vanaf 14.00: 
Wildplukwandeling – Berith 
Danse
do 1 okt 20.30: 
No-man’s-Land – diverse arties-
ten (dansimprovisatie / interdis-
ciplinair)
zo 11 okt 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: 
Louter lucht en nieuwe fluiten – 
Susanne Fröhlich, Erik Drescher 
(hedendaagse kamermuziek)
za 24 okt vanaf 14.00: 
Wildplukwandeling – 

Berith Danse
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
za 5 sept 13.00 – 17.00: 
Kinder Straatkunst Festival
za 12 sept 20.15: 
Tag Out Improv Theatre
za 19 sept 15.00: 
Kindertheater in de openlucht 
op het terras
vr 25 sept 20.15, za 26 sept 
18.00 en 20.30, zo 27 sept 
16.00: 
‘The Duck and the Morris 
Dancers’ – Badhuistheater 
International speelt een mix 
van de komedie ‘Allo Allo’ en de 
komedie ‘Dad’s Army’

di 29 sept 18.00 en 21.00, wo 
30 sept 18.00 en 21.00: 
‘Twelve Angry Men’ – Amster-
dam University College
za 10 en zo 11 okt 20.15: 
Als hoedjes konden praten – 
Brisk (muziektheatervoorstel-
ling, 6+)
di 13 okt 20.15: 
‘De liefdesdriehoek’, komedie-
theater met Ana Geislerova
do 29, vr 30 en za 31 okt 20.15, 

zo 1 nov 20.15: 
Noir Suspicions – de Inplayers
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
Wekelijks: 
elke zo 10.00 – 13.00: 
Ecstatic Dance (geen drank, 
geen schoenen, geen praatjes! 
100 % dansen)
elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoördi-
nator Charlotte is aanwezig om 
vragen te beantwoorden
elke ma 11.00 – 13.00: 
Weggeefwinkel
elke di 09.30 – 11.00: 
Sfera Samenkomsten voor de 
Vrouwen van Oost o.l.v. Tatiana 
de la Fuente (Dans, Veerkracht 
& Lichaamsconnectie op muziek 
uit vele landen)
elke di 11.00 – 14.00: 
Weggeefwinkel
elk wo 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / 
Kramatweg)
elke do 14.00 – 16.00: 
Weggeefwinkel

elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid

elk za 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / 
Kramatweg)
Verdere agenda: 
do 10 sept 09.00 – 11.30: 
Vrouwenochtend: Verhalen
do 10 sept 20.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle
do 17 sept 09.00 – 11.30: 
Vrouwenochtend: Verslaving en 
Opvoeding door Driss Kaamou-
chi
do 24 sept 09.00 – 11.30: 
Vrouwenochtend: Overgang en 
Depressie door Zineb el Bakali
do 24 sept 20.00: 
Spoken Stories Oost
za 26 sept 10.00: 
Workshop Dancing Your Chakra’s
zo 27 sept 19.00 – 00.00: 
Tango Salon (elke 4e zondag van 
de maand)
di 29 sept 21.00 – 01.00: 
KIZZ-MeetUp met DJ Traybeatz
do 1 okt 09.00 – 11.30: 
Vrouwenochtend: Verslaving en 
Opvoeding door Driss Kaamou-
chi
do 8 okt 09.00 – 11.30: 
Vrouwenochtend: Positief den-
ken door Zineb el Bakali
do 8 okt 20.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle

zo 11 okt 16.00 – 18.00: 
Singing Sunday (elke tweede 
zondag van de maand, van okt 
t/m mrt)
vr 23 okt 13.30 – 15.30: 
DanceParty i.s.m. MASON, ADE 
reDiscoverMe in de Jungle
Zie verder: 
www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 3 jan 2021: 
What a Genderful World
t/m 1 mrt 2023: 
Sabi Suriname
t/m 10 jan 2021: 
BALI – Behind the scenes
altijd te zien: 

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

Framer Framed
---TENTOONSTELLINGEN---
van 6 sept t/m 3 jan 2021: 
Expositie: From what will we 
reassemble ourselves
van 6 sept t/m 19 okt: 
Expositie: Temporary Monument 
door Bosnian Girl Collective
---Agenda---
za 5 sept 17.00 – 20.00: 
Opening: From what will we 
reassemble ourselves & Tempo-
rary Monument
Meer info: https://framer-
framed.nl 

Q-Factory
Geen agendagegevens ontvan-
gen
Meer info: 
www.q-factory-amsterdam.nl

De Nieuwe KHL
1,5 Meter sessies presenteert: 
zo 6 sept 16.30 & 19.30: 
Francis van Broekhuizen: Francis 
zingt voor u
wo 9 sept 21.00: 
Ben Forte (rapper-songwriter)
za 12 sept 19.30: 
Lucretia van der Vloot & Rob van 
Zandvoort
zo 13 sept 12.30 & 15.00 & 
16.00 en 17.00: 
Jazz en de Walvis: Steffen Mor-
rison
wo 16 sept 21.00: 
Esther de Jong: dagboekmuziek
za 19 sept 16.30: 
Fred Kienhuis: Minimaal en 
Meer
zo 20 sept 16.30 en 19.30: 
La Dietrich door La Sirène 
(Wilma Bakker)
wo 23 sept 21.00: 
RHOU: Nederlandstalige droom-
pop
zo 27 sept 16.30: 
Sylvia Alberts & Nico van der 
Linden doen Ramses en Annie 
M.G.
za 3 okt 16.30 en 19.30: 
Beatrice van der Poel & Tim 
Eijmaal: weemoed, blues en 
poëzie
zo 4 okt 16.30: 
David Vos: luisterliedjes en 
chansons
za 10 okt 16.30: 
The Cherries: close-harmony
zo 11 okt 16.30: 
Kabier Noor Mahomed: gees-
tige, intieme en meeslepende 
liederen

za 24 okt 19.30: 
Erwin van Ligten: een avond 
met een fantastische en unieke 
gitarist
do 29 okt 19.30: 

Koet, Kooij en Overhaus: pure 
popsongs en een heel eigen 
geluid
Meer info: 
https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Geen agendagegevens ontvan-
gen
Meer info: www.tapastheater.nl

Grand Café Genieten
Nog onbekend vanaf welke 
maand, de tweede zondag van 
de maand om 14.30 uur:
Café Chantant

Brinkhuis
elke za t/m 26 sept 13.00 – 
15.00: 
‘Brink op Zaterdag’, met optre-
dens, activiteiten, een kleine 
informatiemarkt en nog veel 
meer

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

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Brinkhuis
Landbouwstraat 63
020-4620331

Adressen 

Kijk voor  
onder andere 
meer agenda-

informatie 
op, ook om te 
achterhalen of 
het wel of niet 

doorgaat.  
www.oost-online.nl

Duda Paiva Company

Badhuistheater Internationaal

Kabier Noor Mahomed
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Er komt van alles binnenwaaien

Joan Windzak verkoopt boeken en 
haar lievelingsboek heet Julian is een 
zeemeermin. Julian heeft een onge-
bruikelijke droom, maar zijn oma 
helpt hem en neemt hem mee naar 
een zeemeerminnenparade. ‘Het is een 
prentenboek en schrijfster Jessica Love 
gebruikt nog geen honderd woorden 
om duidelijk te maken wat acceptatie 
is, wat de onvoorwaardelijke liefde van 
een oma kan betekenen.’ Ze verheugt 
zich op het tweede boek over Julian dat 
uitkomt in oktober.

Blauwe ogen, witte prinsen
Kinderen moeten zich kunnen her-
kennen in hun boeken, vindt de 
psycholoog. Als kind in Paramaribo 
verzamelde ze al boeken. Ze kwam in 
Nederland studeren en zag hoe weinig 
kleur er eigenlijk in kinderboeken zat. 
Ze wilde meer bieden dan blauwe ogen 
en witte prinsen. Dus begon ze met een 
boekenplankje voor de verkoop van 
kinderboekjes bij een bevriende winke-

Afscheid
Op 11 augustus hebben heel veel Am-
sterdammers afscheid genomen van 
Dick van Schaik. In de Hofkerk waren 
rond zijn kist de vele poppen en andere 
attributen uitgestald. Er draaiden film-
beelden van Dick en zijn poppen. Zijn 
vrouw Ina, die net zo onlosmakelijk 
verbonden was aan hun poppentheater 
als Dick zelf, zoon en dochter namen 
bedroefd, maar ook vol trots, de condo-
leances in ontvangst. De uitvaart was 
een dag later in besloten kring.

Koos Kneus had een vaste plek in 
Dwars. Pagina 10, de Uit in Oost pagina, 
begon links bovenin altijd met de pro-
grammering van Koos Kneus voor de 
komende twee maanden. Vaak stond er 
een foto van een voorstelling bij of van 
een geschminkt kind.
Regelmatig is er in het verleden een ar-
tikel in Dwars gewijd aan de beroemde 
poppenspeler in Oost. De laatste keer 
was dat vorig jaar. En in september 
vorig jaar was Koos Kneus – Dick en 
Ina – ook te gast in de talkshow. Een 
fragment van een voorstelling werd 
gespeeld. Een voorstelling uit een sei-
zoen dat nu blijkt zijn laatste geweest 
te zijn. #

Dick van Schaik, beter bekend onder zijn poppenspelersnaam 
Koos Kneus, is op 4 augustus j.l. overleden. Zoon Frans wil mid-
dels de tekst hieronder zijn verdriet en nagedachtenis delen 
met lezers van Dwars. Velen van hen zullen ooit als kind of als 
ouder een voorstelling van Koos Kneus hebben bijgewoond.

Afscheid van poppenspeler 
Koos Kneus

Black Books Matter? Psycholoog Joan Windzak vindt in elk ge-
val dat kinderen zich moeten kunnen herkennen in de boeken 
die ze lezen of voorgelezen krijgen. Daarom begon ze kinder-
boekenwinkel Educulture aan de Eerste van Swindenstraat 20. 

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Anthony Stone

Joan Windzak hoopt met kinderboeken de 
wereld inclusiever te maken

Stukje voor papa

Het is een half bewolkte zondag 
in de herfst. In spanning zitten 
de piraat, het konijn, de heks, de 
haai, de huilbaby, het skelet, en de 
prinses te wachten. Hier hebben 
ze zich al de hele week op ver-
heugd. ‘Kunnen we al?’ vraagt de 
haai ongeduldig. ‘Nee, ze zijn zelfs 
nog niet binnen,’antwoordt het 
skelet.
De eerste groep kinderen stroomt 
binnen, op de voet gevolgd door 
hun ouders. Als iedereen binnen 
is, een glas limo en een koekje 

heeft gehad, kan de voordeur 
dicht. Het grote zaallicht gaat uit 
en de spots op de kast aan. En 
terwijl de muziek aangaat, klimt 
mijn vader ongezien de pop-
penkast in. Met grote ogen (en 
mond vaak open) houdt het jonge 
publiek hun adem in. Plotseling 
komt het konijn tevoorschijn. Het 
verhaal is begonnen.

Jarenlang heeft mijn vader Dick, 
ofwel Koos Kneus, week in week 
uit poppenvoorstellingen gege-
ven. Zijn talent om zijn poppen 
tot leven te brengen voor zowel 

jong als oud, is niet onopgemerkt 
gebleven. Duizenden kinderen en 
ouders uit Amsterdam en om-
streken (waarvan ik, mijn zus en 
moeder al jarenlang onverslaan-
baar en trots op nummer 1, 2 en 3 
staan als vaste gasten) hebben de 
afgelopen tientallen jaren van de 
voorstellingen kunnen genieten. 
In de jaren ’90 begon hij met een 
kleine kast in het Vondelpark. De 
kast groeide, het aantal poppen 
groeide en het aantal bezoekers 
groeide. Na enkele verhuizingen 
heeft Koos Kneus zich gevestigd in 
een groot theater aan het Iepen-
plein in Amsterdam-Oost.

Zoals vele Amsterdammers we-
ten, is het theater nu al een tijdje 
dicht. Natuurlijk heeft het Coro-
navirus zijn aandeel hierin gehad, 
maar bovendien werd mijn vader, 
de poppenspeler ernstig ziek. 
De poppen zullen dus voorlopig 
geduldig op hun plaats moeten 
wachten.

Ik ben enorm trots op mijn vader. 
Hij heeft zijn hart gevolgd en kei-
hard gewerkt (en gespeeld) om te 
bereiken waar hij is gekomen. En 
onderweg heeft hij een ontelbare 
hoeveelheid kinderen, maar voor-
al die van zichzelf, ongelooflijk 
gelukkig gemaakt. Mede dankzij 
zijn keuze voor deze carrière als 
geweldig poppenspeler, heeft hij 
ervoor gezorgd dat ik, samen met 
mijn zus een ultieme jeugd heb 
gehad. Daarnaast had mijn vader 
door deze flexibele baan door de 
weeks enorm veel tijd om met ons 
leuke dingen te doen, waardoor 

leigenaar. Twee jaar geleden kon ze de 
huur van het pand overnemen.

Flapjes
Een jonge vrouw met een grote bood-
schappentas komt binnenstappen. 
‘Heeft u een boek met flapjes?’ Wind-
zak kijkt wat verbaasd. Nee, boeken 
met flapjes heeft ze niet. Deze klant 
moet nu in elk geval bij een andere 

boekenwinkel in Oost zoeken.
Windzak: ‘Er komt van alles binnen 
waaien en dan vind ik het belangrijk te 
reageren op waar mensen naar vragen. 
Mits het past bij de missie en visie van 
de winkel. Ik kijk in de richting waarin 
ik loop.’ Het ligt dus niet in de lijn der 

verwachting dat de winkel een boekje 
gaat aanbieden omdat het flapjes heeft.

Doel en middel
Tegenwoordig verwijzen collega boek-
handelaren hun klanten door als die 
op zoek zijn naar een specifiek boek, 
bijvoorbeeld naar Rosa Parks uit de 
serie Van klein naar groots.
Rosa Parks? Dat was de zwarte vrouw 
die na haar werk niet in de bus op 

de band in ons gezin ijzersterk 
werd.
En wat Amsterdam betreft: de 
stad is een van zijn kostbare 
juwelen kwijt, maar kan meer 
dan tevreden terugkijken op de 
jaren dat Koos Kneus er was. De 
energie en levendigheid die mijn 
vader aan Amsterdam Oost heeft 
geschonken zal voor altijd blijven 
en voor mij een mooie plek in 
mijn hart hebben. 

wilde staan voor een witte man en 
daarmee het begin markeerde van de 
beweging van burgerrechten waar 
Martin Luther King zo’n grote rol in 
speelde.
Joan Windzak geeft ook lezingen en 
workshops op haar vakgebied, vaak 
voor leerkrachten. Over hoe je boeken 
kan uitkiezen, over perspectief en taal-
gebruik, over hoe je boeken kunt inzet-
ten bij een anti-racistische opvoeding. 
‘Boeken zijn een uitstekend middel om 
de wereld van kinderen er diverser 
en inclusiever uit te laten zien. Ze zijn 
voor mij geen doel op zich.’

Overbodige winkel
Kort geleden geleden schreef een 
meisje een boek over een prinses met 
een bril. Ze had zelf en bril maar kwam 
in de boeken alleen maar meisjes tegen 
met een bril als ze nerds waren of 
gewoon raar. Windzak: ‘Hoe eenvoudig 
kan het wezen om de wereld een beetje 
inclusiever te maken?’
Nog even grijpt ze terug op de door-
verwijzing van collega boekwinkels: 
‘Eigenlijk zouden alle boekenwinkels 
meer verscheidenheid moeten bieden, 
meer perspectieven. Ik zou heel blij 
zijn als die diversiteit er kwam en als 
over vijf jaar deze winkel overbodig 
blijkt te zijn geworden.’ #

Kinderboekenwinkel Educulture, Eerste 
van Swindenstraat 20. Meer informatie: 
www.educulture.store.

‘Ik kijk in de 
richting waarin 
ik loop’
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Amsteldorp  Fotografie: Henk Pouw   Tekst: Arie van Tol
De Wetbuurt in het zuiden – met woningen uit de 20’er en 50’er jaren - en 
Tuindorp Amstelstation -   met woningen van ’47-’48 - in het noorden vor-
men tezamen Amsteldorp. De dorpse sfeer heeft het te danken aan de vele 
kleine straten, de oude laagbouw en de rust. De buurt heeft geen door-
gangsverkeer, buiten de sporters die naar en van de velden van sportpark 
Drieburg komen. Er zijn enkele winkeltjes en bedrijfjes, er zijn een zorg-
centrum, een schooltje en een speeltuin, maar in Amsteldorp wordt vooral 
gewoond, in veelal betaalbare woningen.
Vanuit de torens rondom wordt neergekeken op de laaggelegen buurt (ruim 
– 5m N.A.P.), zeker door projectontwikkelaars. Zo dicht bij het Amstelstation 
is het zonde om niet hoger te gaan bouwen en voor andere doelgroepen. 
Geruchten en wensdromen over het einde van dit Amsteldorp zoemen al 
tientallen jaren rond. Het jongste plan is van Ymere: een deel van de sociale 
huurwoningen in Tuindorp Amstelstation slopen om plaats te maken voor 
sociale (?) hoogbouw.
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Betondorp Fotografie: Henk Pouw   Tekst: Arie van Tol
Nijpende woningnood ligt ten grondslag aan de bouw van Tuindorp  
Watergraafsmeer in 1923-1925. Er werd geëxperimenteerd met beton als 
(goedkoop) bouwmateriaal, in de volksmond kreeg de wijk met de opvallend 
witte gevels al snel de naam Betondorp. Karakteristiek aan het dorp is het 
centrale plein, Brink, waar veel straten op uitkomen. Het totale stratenplan, 
overigens ruim opgezet en met veel groen door plantsoenen en hofjes, 
vormt min of meer een doolhof. 
Met de bouw van Tuindorp Watergraafsmeer werd het sociaaldemocrati-
sche ideaal ingelost dat elke arbeider recht had op een eengezinswoning. 
Aanvankelijk waren er in de wijk geen kerken en kroegen, wel scholen, een 
verenigingsgebouw en een bibliotheek. Inmiddels is Betondorp een ‘gewone’ 
buurt waar huurwoningen dure koopwoningen worden. Er is soms gedacht 
aan sloop, maar altijd weer volgde een al dan niet ingrijpende opknapbeurt. 
De ringweg loopt vlak langs, is niet meer weg te denken. Maar de eigen sfeer 
is er nog altijd.
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Tekst en fotografie: Jaap Kamerling

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Nijlganzen adopteren lelijk eendje 

Drugsdealer Ben 

De vogels hielpen ons de coronatijd 
door. Zij vulden het stiltegat dat de 
auto’s lieten vallen. Onlangs is er zelfs 
een leuk vogeltriootje gesignaleerd.

Stinkende best
‘Welke vogel het mooist zingt? Dat is 
zonder twijfel de merel’, vindt Pie-
ter. Als hij die hoort, vaak als het nog 
donker is, wordt hij helemaal gelukkig. 
In het broedseizoen zingen de vogels 
op hun mooist. Dan doen de mannetjes 
hun ‘stinkende’ best om de vrouwtjes te 
verleiden.
Dat kan soms gepaard gaan met het no-
dige geweld. In het voorjaar zag ik een 
woerd een vrouwtjeseend verkrachten. 
Hij sprong bovenop haar en douwde 
haar met kracht onder water. In het 
voorjaar is er een overschot aan man-
netjes, want de vrouwtjes zitten dan 
op een stil plekje te broeden. De paar 
vrouwtjes, die nog beschikbaar zijn, zijn 
de sigaar.
Een van de vogels, die Pieter het vaakst 

‘M’n opoe is dood’ zingt de houtduif en ‘I love you’ de Turkse 
tortel. Ezelsbruggetjes om de zang van de vogelsoorten uit 
elkaar te houden, horen we van Pieter van der Linden, sinds 
2017 vogelteller van Park Frankendael. In het broedseizoen 
tussen maart en juni telt Pieter twee keer per maand in alle 
vroegte de vogels.   

Dit stukje eindigt met een positieve noot, beloofd, maar ik word 
steeds ongeduldiger en in gedachten ook radicaler, ik kan er 
niets aan doen. Hoe meer ik erover lees en erover denk, hoe 
meer ik zelf waarneem (hittegolven, stortbuien, dooie bomen, 
grote auto’s), hoe meer ik vrees dat we met z’n allen naar de 
ratsmodee gaan, tenzij we echt doorpakken op het niveau van 
de coronacrisismaatregelen. 

die insecten trekken, waar de vogels 
weer tuk op zijn.’
Pieter signaleert ook bijzondere vogels 
zoals de lepelaar, de valk, het mooie 
blauwe ijsvogeltje en de Vlaamse gaai. 
De gaai is een opportunistische alleseter, 
die graag een mereltje lust.
De lepelaar zie je vaak langs de spoor-
dijk bij het Science Park. Soms zie je ze 
in Park Frankendael als je over de lange 
houten brug naar de Hugo de Vrieslaan 
loopt.
Slechtvalken kun je waarnemen rond de 
torens achter het Amstelstation. Hoog 
vanuit de lucht loeren ze op hun prooi.

Vogel trio
En dan heb je nog de uil. Half juli liep 
ik ’s avonds in de schemering naar m’n 
volkstuin op Klein Dantzig en voelde me 
opeens beloerd. En heuse ransuil dwong 
mij met z’n felle oogjes hem te bewonde-
ren. De ransuil heeft grappige oortjes als 
horentjes. Hij jaagt vooral op muizen.
In de kastanjebomen van het park zie je 
wel eens puttertjes met hun tropische 
voorkomen. Zo van het schilderij van 
Fabricius weggevlogen.
Nijlganzen zijn ook regelmatig te vinden 
in het park en een paartje had onlangs 
een wilde eend ‘geadopteerd’. Je zag ze 
overal met z’n drieën. Triootjes komen 
ook in de vogelwereld gewoon voor.
In de literatuur is het nooit vermeld. 
Een foutje in de schepping? Of een 

vondst van Ons’ Lieve Heer?
‘Vogels slapen ’s nachts in de bomen,’ 
zegt Pieter, ‘comfortabel op het blader-
dek van de takken of in boomholtes. 
Sommige vogels, zoals de spreeuwen, 
collectief bij elkaar en sommige indivi-
dueel, zoals de uil en weer andere met 
z’n tweeën, zoals de kraai. De slimste vo-
gelsoort van allemaal. Als je hem plaagt, 
herkent hij de volgende dag je gezicht. 
Kijk maar uit!’ #

Het gaat hier over de klimaatontwrich-
ting, veroorzaakt door ons excessieve 
fossiele brandstoffenverbruik van de 
afgelopen 100 jaar. Hoe sneller we onze 
CO2 footprint naar nul krijgen, hoe be-
ter, maar het gaat zo tergend langzaam.

Verslavende rotzooi
Neem zo’n Ben van Beurden. Ben is 
de hoogste chef van Shell. Hij zegt met 
droge ogen dat zijn bedrijf doorgaat met 
het oppompen van olie omdat (omdat!) 
wij consumenten daarom vragen. Hij 
wijst ons allen aan als de oorzaak van 
de klimaatcrisis. Wat!? Dat is hetzelfde 
als een drugsdealer die zegt dat hij 
drugs verkoopt OMDAT zijn klanten 
daarom vragen. Ben van Beurden is 
exact zo’n criminele drugsdealer. En 
ja, wij zijn verslaafde junkies. Klopt. 
Alleen zitten wij niet aan de heroïne of 

de crystal meth, maar aan de fossiele 
brandstoffen. Dat is echt bijzonder 
verslavende rotzooi, want we kunnen 
niet meer leven zonder dat spul. Het 
zit namelijk overal in verwerkt, we 
hebben het nodig voor bijna alles wat 
we doen. Niet alleen voor autorijden, 
maar ook voor verwarming, elektrici-
teit, voedsel, kleding, huizen, vakan-
ties, schoon water, theater, kunst en 
cultuur. Zelfs waterstof wordt nu nog 
grotendeels uit aardolie gemaakt.

Ja, zegt Ben, daarom gééf ik jullie 
die olie. Shell helpt, haha. Misschien 
moeten we veranderen, maar voorlopig 
draaien we lekker en ik word er scha-
themeltje rijk van. Precies het argument 
van de drugsdealer.

Luister Ben, wij moeten afkicken van 
die oliedrugs van jou, want we maken 
onszelf ermee kapot. En de hele wereld. 
Wij zijn niet zoals baron Von Münch-
hausen, die zichzelf aan zijn eigen 
haren uit het moeras kon trekken. Wij 
zijn armzalige oliejunkies, wij hebben 
de macht niet om te veranderen. We 
zijn zoals die Gele Hesjes in Frankrijk. 
Zij kwamen in opstand omdat president 
Macron de prijs van de fossiele drugs 
ineens omhoog schroefde, zonder een 
betaalbaar alternatief te bieden. Dat kan 
natuurlijk niet. De mensen moeten wát. 
Het systeem moet dus anders.

Game changer
Wij willen geen klimaatcrisis. Wij willen 
geen vervuilende brandstoffen. Wij wil-
len niet vastzitten in dit fossiele moeras. 
Wij willen schone energie, zodat we een 
gewoon leven kunnen leiden, zonder 
dat we onszelf vergiftigen. En jij Ben, 
jij moet ons daarbij helpen. Jij moet al 
die miljarden die wij betalen voor die 
zwarte drugs van jou, gebruiken om een 
nieuw, schoon energiesysteem op te zet-
ten. Bijvoorbeeld met groene waterstof. 
Niet een beetje, dat halfslachtige gedoe 
zoals nu (greenwashing), maar met al 
je kracht en vermogen. Je moet ons red-
den, Ben!

Maar wat zegt Ben in de krant? ‘Als jij 
stopt met autorijden, dan praten we 
verder.’ De visie van de drugsbaron. 
Bedankt man! Gelukkig is er een game 
changer: de elektrische auto. Die heeft 
geen benzine nodig. Bij voorkeur als 
deelauto in onze buurten. Helemaal 

mooi als dat in coöperatieve vorm kan, 
want dan is iedereen deeleigenaar. Onze 
buurtgenoot Jesse van den Hoven werkt 
precies hieraan met zijn plan ‘MeerDe-
len’. Ik heb tijdens een proefrijdag in 
een nieuwe elektrische auto gereden: 
werkelijk fantastisch! Hoe meer mensen 
meedoen, hoe sneller we kunnen begin-
nen. Dus Ben van Beurden, we gaan 
helemaal niet stoppen met autorijden, 
we gaan ànders autorijden. Zonder die 
fossiele troep van jou. Zijn we toch een 
beetje Von Münchhausen. #

Wil je reageren op dit stukje? Stuur me 
een e-mail: peter@pbhoogendijk.nl  
Kijk vooral even op www.meerdelen.
com en meld je aan!
 

Papegaaien op de viaductpalen bij de 
Weespertrekvaart.

signaleert is de halsbandparkiet, een 
exoot. Een echte herriemaker. ’s Avonds 
overheerst in Park Frankendael het ge-
roep van de grote alexanderparkiet, die 
veel lijkt op de halsbandparkiet. Pieter 
heeft geen hekel aan de vogel. Vindt ze 
er gewoon bij horen. ‘De parkieten zou-
den andere vogels verdringen en vooral 
de specht maar dat is nooit bewezen’, 
weet Pieter.

Bijzondere vogels
Welke vogels zien en horen we nu het 
meest? Pieter: ‘De kraaien, duiven, 
reigers en eksters, maar ook meerkoet-
jes en waterhoentjes. In het voorjaar 
hoor je vooral merels, koolmeesjes, 
roodborstjes en zanglijsters. En ook de 
tjif-tjaf, die hier broedt en daarna naar 
het warmere Marokko vliegt. Andere ty-
pische zomervogels zijn het zwartkopje 
en de kleine karekiet. Een rijkdom aan 
soorten. Mede dankzij parkhovenier 
Chris Barendse, die het park zo onder-
houdt dat er veel soorten bloemen zijn 
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Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Tekst en fotografie: Martien van Oorsouw 

Een Atalanta op mijn schouder 

Cursus Journalistiek  

Ook als ik beweeg om een plekje in 
de schaduw te zoeken zit hij daar met 
uitgeslagen vleugels en klapt die af en 
toe even tegen elkaar. Vanuit de linker-
ooghoek kan ik hem net helemaal zien 
en vraag me in die tijd af wat de reden 
is dat die vlinder op mijn schouder zit 
en er zo lang blijft.
Als hij langs mijn oor opstijgt hoor ik 

fluwelen geluid van vleugels die tegen 
elkaar slaan. Vanaf mijn schouder blijft 
hij langdurig op een lange gladiolensten-
gel zitten en kan ik er foto’s van maken.

Admiraal
In de uren daarop laat de Atalanta zien, 
dat hij een mannetje is. Tot zes keer toe 
komt een soortgenoot aanvliegen. Een 

seksgenoot wordt verdreven in een ver-
ticale spiraalvlucht en met vier vrouw-
tjes voert hij in cirkels, wervelende 
baltsvluchten uit boven mijn hoofd. Ze 
lijken met elkaar te dansen om daarna 
samen achter de gevel te verdwijnen.
Even later is hij terug tot de zon niet 
meer op de bloemen van de gladiolen 
schijnt, om de volgende middag rond de-
zelfde tijd terug te keren. Als zijn gehoor 
een libel, zwaluw, vleermuis of kat op 
tijd waarneemt kan hij die ontwijken.
De Atalanta is een trekvlinder die in 
Zuid Europa wordt geboren en naar 
onze streken vliegt om zich hier voort te 
planten. Hij wordt op vier continenten 
gezien. Tegen de winter gaat hij terug 
naar zijn geboortegronden. Een tocht 
op de noordenwind, die vanaf Scandi-
navië wel vijf weken kan duren. En dat 
allemaal in een leven dat niet langer 
duurt dan zo’n acht maanden. Hij wordt 
een dagvlinder genoemd, maar kan 
ook in de nacht vliegen en zelfs tijdens 
zachte winters. Admiraal, zo heette hij 
hier vroeger, vanwege de rode banden 
op zijn vleugels. In het Frans, Duits en 
Engels noemen ze hem nog steeds zo. 
Andere Oudhollandse namen voor de 
Atalanta zijn ‘schoenlapper’ en ‘num-
mervlinder’, omdat op de onderkant 
van de vleugels de nummers acht en 
negen te herkennen zijn.

Antennes
Vlinders voeden zich met nectarplan-
ten. In de tuin of op het balkon zijn dit 
de favoriete bloemen van Atalanta’s: dis-
tels, hemelsleutels, herfstasters, klaver, 
klimop, koninginnenkruid en vlinder-
struik. Hop en glaskruid lust hij ook. Ze 
drinken uit poeltjes en van het sap van 
bloedende bomen en rottend fruit.
Door een lokstof die ze over vele 
kilometers met hun antennes kunnen 
ruiken, weten ze elkaar te vinden. Met 
hun antennes ruiken ze niet alleen, ze 

Tegen vijf uur in de middag komt hij aanvliegen om op vaste 
plekken te gaan zonnen. Dit jaar is dat vooral de bak met gla-
diolen op het terras. Kom ik in de buurt, dan landt hij even 
op mijn hoofd en voel ik zijn aanraking op mijn haren. Soms 
strijkt hij neer op mijn borst, nooit langer dan vijftien seconden 
en vanmiddag blijft hij meer dan vijf minuten op mijn schou-
der zitten. 

Nieuwsgierige mensen met een vlotte pen krijgen bij oost- 
online de ruimte via de cursus Journalistiek schrijven. Potenti-
ele reporters, verslaggevers, fotografen en interviewers krijgen 
een springplank aangeboden in de vorm van een gedegen korte 
opleiding, gegeven door mensen uit het vak. 

navigeren er ook op. Met hun facetogen 
kunnen ze niet scherpstellen. Omdat 
ze ultraviolet licht zien, vinden ze de 
planten die hen nectar leveren. Als 
de Atalanta daaruit opstijgt, steekt hij 
eerst een poot op om de windrichting te 
bepalen.

Vol vreten
Na de paring zet de vrouwtjes Atalanta 
één voor één eitjes af op jonge bladeren 
van brandnetels die op vochtige plaat-
sen in de volle zon staan. De rups die 
uit dat eitje komt, spint een kokertje van 
het blad waarop hij is geboren, waarin 
hij zich overdag schuil houdt. ‘s Nachts 
vreet hij zich vol aan brandnetel en na 
elke vervelling bouwt hij een groter 
onderkomen om zich te kunnen verpop-
pen aan de onderkant van het blad van 
een sterke brandnetelplant.
Uit een wit eitje, iets groter dan spelden-
knop, waar kruipt een rupsje, dat brand-
netels etend, vier keer uit zijn pantser 
groeit. Hij overwintert als pop, waaruit 
in het voorjaar een vlinder kruipt, 
die op je schouder gaat zitten. Als die 
schoonheid je aanwezigheid zoekt, heeft 
dat niets te maken met affectie. De Ata-
lanta wil alleen maar zeggen: ‘Rot op, dit 
is mijn plek’.

Gezonder
De plek voor vlinders en insecten in 
Oost wordt groter en gezonder. Dat hoor 
ik aan de kikkers die zich na vijftien 
jaar weer in de wijk laten horen en aan 
de enkele gierzwaluwen, helaas vliegen 
vleermuizen nog heel zelden rond onze 
flat.
Gladgeschoren gazons en betegelde 
tuinen veranderen in bloemenweides 
en door met gif te stoppen redden we in-
secten en vlinders, die we nodig hebben 
om te kunnen eten, ervan te genieten en 
om te bedenken waarvoor die Atalanta 
op mijn schouder zit. #

Hester heeft de cursus gevolgd en kijkt 
daar met plezier op terug: ‘Je krijgt het 
vak geleerd van rotten uit het vak. Ook 
worden vaak gastsprekers met een be-
paald specialisme ingezet.’ Naast de vele 
nieuwsberichten en reportages die Hes-
ter sindsdien voor oost-online gemaakt 
heeft, kon ze haar hart ophalen aan 
de lange artikelen over haar favoriete 
bands uit de jaren 80 die in Q-Factory 
optraden. Ook was ze een tijd onze vaste 
reporter voor Artis. Een nieuwe baan 
zet haar activiteiten voor oost-online 
voorlopig op een zacht pitje. Maar hoe 
druk ze ook is, zodra ze vanuit Zuid 
de Berlagebrug oversteekt verandert 
ze weer in de naar nieuws speurende 
journalist. 

Lewis Daniëls nam twee jaar geleden 
contact op met de vraag of oost-online 
aandacht kon besteden aan ijshockey. 
‘De hoofdredacteur vroeg of ik de wed-
strijden wilde verslaan. Schrijfervaring 
had ik wel, want ik was ooit journalist. 
Van ijshockey wist ik niets, maar de 
ijshockeyclub praatte mij bij. Sindsdien 
zijn de wedstrijdverslagen vast onder-
deel van de weekendpublicaties op 
oost-online. Buiten het seizoen behan-
del ik andere onderwerpen, nu met de 
coronacrisis als rode draad.’
 
‘oost-online geeft veel vrijheid en ruimte 
voor eigen inbreng’, vervolgt hij. ‘De 
omgang is informeel en amicaal. Begin-
nend schrijvers kunnen een cursus 
volgen en worden goed begeleid door 
de eindredacteur. De redactie komt bo-
vendien regelmatig bij elkaar, waardoor 
ontwikkelingen snel kunnen worden 
opgepikt. Daardoor is oost-online de 
meest actuele nieuwskrant door en voor 
oostelijk Amsterdam.’

De crisis maakt inventief. ‘Ik heb voor-
gesteld korte nieuwsberichten te pu-
bliceren.’ Onder de naam Kort nieuws 
staan die nu op de voorpagina. Het 
verslag van de eerste oefenwedstrijd 
van de Tigers onder 19 staat alweer op 
oost-online.

In september is alweer de vierde editie 
van de cursus gestart. De belangstel-
ling was groot en  door de coronacrisis 
moest het aantal deelnemers worden 
beperkt. Dat leverde teleurstelling op. 
Daarom hebben we nu al een vijfde 
cursus gepland. De eerste inschrijvingen 
zijn al binnen. #

qr-code van cursus 
Journalistiek schrijven

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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Sieraden zijn van alle tijden. Toch zijn 
er trends. Een tijdlang is witgoud in de 
mode geweest. Tegenwoordig houden 
mensen meer van ‘rosé-goud’: goud 
waarin wat koper verwerkt is. Jeroen: 
‘Hoe komt dat? Tja, waarom zijn wijde 
broekspijpen ‘in’ geweest en waarom 
hebben velen nu de voorkeur voor 
skinny jeans? Wij proberen wel die 
trends aan te zien komen door siera-
denbeurzen, bijvoorbeeld in Duitsland, 
te bezoeken. Daar pik je dat op.’ 

Natasja: ‘We werken minder met 
diamant en meer met kleurige edel-
stenen zoals aquamarijn, smaragd en 
robijn. Dat is ook wel omdat we die 
kleurstenen zelf mooier vinden dan 
diamant. We kopen die stenen vaak op
de beurzen. Dan ontwerp ik om die 
steen heen een mooi sieraad.’
Een handgemaakt, uniek sieraad - dat 
zal wel pittig geprijsd zijn? Natasja: 
‘Zeker. Alleen al de basismaterialen 
zijn stevig aan de prijs. Goud kost 
tegenwoordig 56.000 euro per kilo. 
Maar ik vraag altijd naar het budget 
en ik probeer daarbinnen iets moois te 
maken.’ #

De winkel van Natasja en Jeroen 
(Hogeweg 21a) is geopend van dinsdag 
t/m vrijdag van 10 tot 18 uur. Op zaterdag 
van 10 tot 17 uur.

#DWARS16    Uit de buurt

De sieraden zijn hier uniek

In deze winkel aan de Hogeweg heerst 
de sfeer van een ambachtelijke werk-
plaats. We zien rekken met tientallen 
hamertjes, tangetjes, vijltjes en andere 
instrumenten waarvan wij het bestaan 
niet kenden maar die wijzen op fijnge-
voelig handwerk. Veilig opgeborgen, 
ergens achterin, liggen de staafjes goud 
en zilver. Niet puur goud of zilver – 
dat is niet stevig genoeg. Het zijn 
legeringen, met een hoog percentage 
edelmetaal.

Feestelijk
Als er geen klanten zijn, werken Jeroen 
Sohier en Natasja Gelderman in diepe 
concentratie aan de sieraden. Alles 
wordt hier met de hand gemaakt. 
Verwacht hier geen lades met trouw-
ringen, zoals bij een juwelier. Alle 
sieraden die hier worden verkocht zijn 
uniek in de zin van eenmalig. De twee, 
die ook privé met elkaar verbonden 
zijn, kennen elkaar van de opleiding 
edelsmederij, alweer veel jaren geleden.

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: edelsmeden Sohier&Gelderman. 

Tekst en fotografie: Wim Crezee De klanten komen vaak uit de Water-
graafsmeer. Natasja en Jeroen hebben 
de buurt behoorlijk zien veranderen. In 
de 22 jaar dat ze op deze plek zitten, is 
de bevolkingssamenstelling verjongd. 
Dat heeft de verkoop van sieraden 
gunstig beïnvloed. Ouderen zijn vaak 
al voorzien van sieraden en jongere 
mensen hebben vaker wat te vieren en 
elkaar cadeau te geven: een trouwerij, 
een geboorte of een andere feestelijke 
gebeurtenis.
Soms willen klanten een sieraad 
gemaakt van een ouder sieraad van 
oma. Dat wordt dan omgesmolten. Of 
ze willen een sieraad waarin een beetje 
as van een overleden dierbare bewaard 
kan worden. Natasja: ‘Dat overleg is 
mooi werk. Samen met de klant bespre-
ken wat mooi is en wat bij hen past. 
Dan kijken we in fotoboeken voor de 
inspiratie of leggen we onze collectie 
edelstenen op tafel. Ik kijk ook naar de 
tint van de huid. Die is heel belangrijk 
voor de keuze van de kleur van het 
sieraad.’

Blikopener
De twee edelsmeden hebben ieder 
hun eigen specialisme. Natasja houdt 
van het contact met de klant en van 
het uitwerken van een ruw idee. Soms 
maakt ze eerst een proefmodel. Jeroen 
is bedreven in reparatie en restauratie 
van sieraden en van gebruiksvoorwer-
pen zoals kandelaars, bestek en thee- 
en koffieserviezen. Regelmatig komen 
er klanten langs met een ring die na 
jaren dragen te krap zit. Oprekken 
behoort tot de mogelijkheden. En als 
het niet anders kan, moet Jeroen een 
tang hanteren die hij gekscherend ‘de 
blikopener’ noemt.

Jeroen Sohier en Natasja Gelderman werken in diepe concentratie

Marathonman voor het goeie doel

‘Ik ben altijd onder de mensen en 
soms weten die mensen mijn naam 
niet eens, maar noemen ze me KiKa 
of Mister KiKa,’ vertelt Marc. KiKa is 
overigens de populaire benaming voor 
de stichting Kinderen Kankervrij. Deze 
organisatie faciliteert onderzoek naar 
kinderkanker en streeft er naar het 
genezingspercentage van kinderen met 
kanker te vergroten.
Dit jaar zou Marc de marathon van 
Boston lopen voor KiKa, maar ook 
dit evenement is afgelast vanwege de 
coronapandemie. In plaats daarvan 
organiseert de Boston Athletic Asso-
ciation  een virtuele marathon. Marc: 
‘Dat betekent in mijn geval dat ik op 
13 september van Amsterdam naar 
Amersfoort (46 km) zal lopen.’

Sportman
Op de lagere school en later op de Mavo 
aan de Linnaeushof waren Marc en ik 
klasgenoten. Hij was van kinds af aan 
een fanatiek sporter. Op het school-
plein van de Lidwinaschool was hij 
altijd aan het voetballen met een ten-
nisballetje. Al jong ging hij tennissen 
en bij VVGA werd hij een aantal keren 
clubkampioen.
‘Ik begon pas serieus met lange afstand 
hardlopen toen ik 47 jaar oud was.’ Na 
een paar marathons kwam Marc in 
aanraking met KiKa, het onderdeel dat 

lopers werft en begeleidt om mara-
thons te lopen en ze stimuleert om 
inkomsten te genereren.

Wereldwijd zijn er 6 marathons be-
noemd tot Major Marathon: New York, 
Tokio, Londen, Berlijn, Chicago en Bos-
ton dus. Marc liep er vijf van de zes en 
zou dit jaar zijn Six Star Finisher status 
bereiken in Boston toen corona roet in 
het eten gooide. De virtuele marathon 

Marc Wiewel is Mister KiKa. Hij organiseert loterijen, veilingen en pubquizen. Hij verkoopt 
loten en zamelt in via statiegeldzuilen bij AH supermarkten. En via Run for KiKa Marathon loopt 
hij marathons om aandacht en geld te verzamelen voor het onderzoek naar kinderkanker.

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Frank Schoevaart 

naar Amersfoort telt niet voor de Six 
Star Medal maar volgend jaar krijgt 
Marc hopelijk wel de kans op die on-
derscheiding. ‘Maar voor mij gaat het 
vooral om anderen en dat ik me kan 
inzetten voor de goede zaak.’ 
Enthousiast vertelt hij verder: ‘Meerde-
re malen liep ik met foto’s van kinderen 
die ernstig ziek waren op mijn shirt. 
Dat was voor de ouders een enorme 
morele support.’

Inzet en overtuiging
Voor de loterij en de veiling is Marc 
constant aan het netwerken met 
ondernemers. Ieder bedrijf stelt de 
prijzen gratis ter beschikking. Zo zijn 
er gesigneerde Ajax shirts te scoren, 
diverse hotelovernachtingen, een 
biertour bij Poesiat & Kater of heel veel 
andere waardebonnen. Loten zijn te 
koop bij  meerdere ondernemingen in 
Oost, waaronder De Lachende Gulden, 
Café Pleinzicht, Run Inn, IJscuypje en 
Java Bookstore.

Marc organiseert binnenkort ook een 
pubquiz rondom Johan Cruijff. De quiz 
zal belangeloos worden gepresenteerd 
door Auke Kok, bekend van zijn biogra-
fie over Cruijff  en zijn optreden in de 
talkshow van Dwars. Bezoekers betalen 
14 euro om mee te doen en uiteraard 
gaan alle inkomsten naar KiKa. De prij-
zen zijn allemaal gerelateerd aan deze 
grootste voetballer. 
‘Het genereren van fondsen voor het 
goede doel gaat me redelijk gemakke-
lijk af,’ bekent Marc, ‘KiKa heeft nu een-
maal een zeer hoge gunfactor. En ja, ik 
ben erg volhardend en enthousiast.’ Hij 
schat dat hij vanaf 2015 al zo’n 90.000 
euro bijeen heeft vergaard.

Op 13 september zal Marc zijn enige 
marathon van 2020 lopen, hij zal star-
ten op de Dappermarkt. Via de Eerste 
van Swindenstraat en Javastraat gaat 
hij op weg naar Amersfoort. Aanmoedi-
gingen zijn uiteraard heel erg welkom. 
En natuurlijk is het ook een goed idee 
om loten te kopen voor de loterij! #

Meer informatie over KiKa, het lopen 
van marathons voor KiKa en Marc Wiewel: 
www.runforkikamarathon.nl

Marc Wiewel in de starthouding op de Dappermarkt
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Hoe meer slimme mensen hoe beter? 

Van wie is de stad? Dat was het vraag-
stuk waarover Floor Milikowski twee 
jaar geleden sprak bij de talkshow in 
Jungle Amsterdam. Haar boek met die 
titel was net uit. Nu komt ze terug in de 
talkshow van 10 september. De verha-
len in haar nieuwste boek, Een klein 
land met verre uithoeken, verschenen 
deels al in de Groene Amsterdammer. 
Geograaf Milikowski is geboren en 
getogen in de Watergraafsmeer. Op een 
hete dag hebben we een plekje in de 
schaduw gezocht bij de fontein aan de 
Hogeweg. 

Geen politiek
Milikowski weegt zorgvuldig af hoe 
ze meningen laat doorsijpelen in haar 
teksten. ‘Het boek over Amsterdam was 
bij nader inzien misschien toch iets te 
politiek. Hoewel dat juist ook de kracht 
van het boek is. Maar dit keer ben ik 
nadrukkelijker minder politiek geble-
ven. De kloof tussen stad en land is op 
dit moment een heel explosief onder-
werp en ik wilde voorkomen dat het 
een politiek speeltje wordt. Doel van 
het schrijven van de verhalen is een 
objectief beeld te schetsen, dat uitno-
digt tot gesprekken die juist wel heel 
erg gaan over politieke keuzes.’

Een klein land met verre uithoeken is 
geen anti-liberaal manifest geworden, 
maar de verhalen gaan wel over de 
pijnpunten van het liberalisme en het 
individualisme. Milikowski: ‘De ongelij-
ke kansen tussen regio’s zijn in veel an-
dere landen schrijnender. Dat mag geen 
reden zijn de verhoudingen in ons land 
niet kritisch onder de loep te nemen.’

Wildlands
De retoriek dat Amsterdam niet zonder 
(massa)toerisme kan, heeft op regio-
naal niveau een Emmense variant. In 
één van de eerste hoofdstukken be-
schrijft Milikowski de ambitieuze plan-
nen om Emmen en haar dierenpark 
voor krimp en gedwongen einde te 
behoeden. Maar Wildlands, Adventure 
Zoo Emmen, genereert niet het gehoop-
te en benodigde aantal bezoekers. De 
gemeente stak heel veel geld in het pro-
ject – centrum en dierenpark kregen 
een totaal ander gezicht – en elk jaar 
opnieuw staan politici voor de vraag 
of verliezen nog langer gedekt gaan 
worden. Milikowski: ‘Bewoners mor-
ren omdat er geen geld is voor andere 
initiatieven en ook de bezoekers van 
Wildlands zijn niet erg enthousiast. Wel 
positief en blij zijn ze in Emmen over 
het nieuwe stadsplein dat is aangelegd 
om het park bereikbaar te maken.’
Waar Emmen een poging doet het 
imago en de werkgelegenheid een 
nieuwe impuls te geven is Delfzijl een 
voorbeeld van een gemeente die haar 
verlies neemt. Milikowski: ‘De krimp 
is onvermijdelijk volgens de bestuur-
ders. Er zijn al duizenden sociale 
huurwoningen gesloopt om structurele 
leegstand te voorkomen.’ Is dat niet 
zonde als je bedenkt dat er landelijk 
zo’n schaarste is aan woningen voor 
lage inkomens en statushouders? ‘Er is 
in die hoek te weinig werkgelegenheid. 
Mensen kunnen er wel gaan wonen, 
maar dan hebben ze niets te doen.’

Happy few
In Een klein land met verre uithoeken 
passeren gebieden als Zuid-Limburg, 

Eindhoven en omgeving, regio Nijme-
gen – Arnhem, Kinderdijk en Veenhui-
zen de revue. In sommige gevallen is er 
economisch succes, in andere gevallen 
wordt de achterstand steeds groter. 
Milikowski constateert: ‘De gebie-
den zijn elkaars concurrenten. En ze 
moeten concurreren met de grootstede-
lijke regio’s. Overal werd de afgelopen 
decennia vooral ingezet op werkge-
legenheid voor hoger opgeleiden en 
woningen voor diezelfde happy few. 
Het idee was dat er een trickle-down ef-
fect zou zijn waardoor ook middelbaar- 
en laagopgeleiden zouden profiteren.’ 
Milikowski is daarover niet zo optimis-

tisch: ‘Nieuwerwetse begrippen als ei-
gen kracht, eigen identiteit, kenniswerk 
en trickle down leiden niet vanzelf tot 
serieuze kansen voor alle doelgroepen.’ 
Ze citeert Kim Putters van het Sociaal 
Cultureel Planbureau: ‘De verschillen 
tussen kansarm en kansrijk zijn van 
alle tijd, maar de scheidslijnen worden 
dieper.’

Krimp
Verschillen in welvaart en kansen zijn 
er tussen gebieden in Nederland, maar 
even goed tussen wijken in Amster-
dam. Het onderscheid binnen de ring / 
buiten de ring is populair. In Oost zijn 
bijvoorbeeld de Transvaalbuurt en de 
Indische Buurt tot voor kort bestem-
peld als armere wijken. Milikowski 
vervolgt: ‘Maar de verdringing is volop 
gaande. Het adagium is immers: hoe 
meer slimme mensen op een kluitje hoe 
beter en de stad moet blijven groeien.’
Als ik vraag of krimp in Amsterdam 
mogelijk en denkbaar is, antwoordt 
Milikowski: ‘Misschien gaat de corona-
crisis wel voor een omslag zorgen. 
Doordat er minder expats waren de 
afgelopen maanden was er voor het 
eerst sinds jaren sprake van afname 
van het aantal Amsterdammers. Het is 
nu moeilijk te zeggen of dit een tijde-

In Een klein land met verre uithoeken onderzoekt Floor Milikowski de ongelijke economische 
kansen in Nederland. ‘De Rijksoverheid bekommert zich nauwelijks om de verre uithoeken van 
ons land in vergelijking met de Randstad.’ 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart het bedrijfsleven en de TU Eindhoven. 
Het enorme verlies aan banen en het 
verlies aan imago door de massaontsla-
gen bij Philips en het faillissement van 
DAF zijn omgezet in nieuw economisch 
succes.’

Mythe
Milikowski heeft in haar boek ook 
plaats ingeruimd voor Schiphol. ‘Dat is 
wel een heel ander verhaal. Het wordt 
telkens opnieuw voorgesteld alsof ver-
dere groei van Schiphol en de KLM van 
cruciaal belang zijn voor de Nederland-
se economie. Dat is een mythe. Zelfs 
de coronacrisis heeft nog niet geleid 
tot een echte omslag. Dit zou juist het 
moment kunnen zijn om definitief af 
te stappen van het groeimodel van de 
luchtvaart en in te zetten op internatio-
nale treinverbindingen. Binnen Europa 
kunnen veel vluchten worden vervan-
gen door de trein. Daar wordt ook wel 

veel over gesproken, maar er gebeurt 
concreet nog weinig.’

Van Raptapper tot 1900
‘Dat de overheid zich terugtrok en klei-
ner werd is niet gunstig geweest voor 
de meeste regio’s. Lokale bestuurders 
moesten het vooral zelf doen en kregen 
nauwelijks beleidsmatige en financiële 
ondersteuning. Er was geen landelijk 
krimpbeleid voor de regio’s. Dat er toch 
successen zijn te noteren is helemaal 
danken aan betreffende lokale initia-
tiefnemers.’
En stellig voegt Milikowski daar een  
andersoortige conclusie aan toe: 
‘Krimp-regio’s mogen soms een slechte 
naam hebben, maar zijn absoluut  
niet lelijk. Vaak integendeel.’

Het decor van ons gesprek is mooi: de 
fontein, de rotonde van de Hogeweg, 
de karakteristieke gevels in de 
Linnaeusparkweg. Floor Milikowski 
merkt op: ‘Ook hier is de verandering 
groot geweest: hier woont nu zoals dat 
heet de gegoede burgerij. Maar ooit 
woonden ook in deze straat arbeiders-
gezinnen. Wij zitten hier in het keurige 
1900, op een plek waar nog niet zo heel 
lang geleden de Ajax-hooligans in de 
Raptapper zaten.’ #

lijke verandering is of dat het structu-
reel is. In de Verenigde Staten zie je wel 
een nieuwe trend. Rijke bewoners van 
de grote steden kopen er nu massaal 
huizen buiten de stad.’

Cultuur en shoppen
Milikowski ziet ook de sociaal-maat-
schappelijke factoren in de grote steden 
dan wel de krimpgebieden. ‘Individu-
alisering heeft tot meer eenzaamheid 
geleid, meer burn-outs, meer psychi-
sche ellende. Ongetwijfeld zal die van 
karakter verschillen tussen een grote 
stad en een krimpregio. Maar in beide 
gevallen heeft de ontwikkeling van een 

verzorgingsstaat naar een participatie
samenleving niet geholpen.’

Het valt sterk te betwijfelen of een-
zaamheid en burn-out er mee terugge-
drongen worden, maar opvallend is dat 
onderzochte regio’s voor nieuw elan 
altijd denken aan culturele initiatieven 
en aan nieuwe winkelcentra. In die 
winkelcentra worden vaak authentieke 
winkeltjes gepland, maar hoge huur-
prijzen leiden vervolgens toch vaak tot 
een winkelgebied met voornamelijk 
ketens. 

Overigens draaien nieuwe economi-
sche kansen vooral om het al dan niet 
vinden van een interessante innova-
tieve business. Milikowski: ‘Brainport 
regio Eindhoven is het resultaat van 
een duidelijke visie en een goede 
samenwerking tussen de gemeente, 

Floor Milikowski in haar eigen omgeving

‘De verschillen 
tussen kansarm en 
kansrijk worden 
groter’
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Het grafmonument 
is ontworpen door 
Jan Wolkers, en is in 
zijn geheel van glas 
gemaakt. Wolkers 
toont met zijn 
beeld een weergave 
van het werk van 
Thijssen: blauwe 
vogels vliegend naar 
de eeuwigheid. 
Schrijver Theo 
Thijssen (1879-
1943) is op De 
Nieuwe Ooster 
begraven (destijds 
Oosterbegraafplaats 
geheten). Thijssen 
krijgt een huurgraf 
met beperkte 
grafrechten. Na 
twaalf jaar zijn die 
rechten verstreken 
en in 1955 ruimt 
men zijn graf. 
Jaren later heeft De 
Nieuwe Ooster spijt 
van deze ruiming 
nadat blijkt dat Theo 
Thijssen een blijver 
in de Nederlandse 
literatuur is. De 
directrice vraagt 
aan Jan Wolkers een 
monument te maken 
ter nagedachtenis 
aan Theo Thijssen. 
Anders dan andere 

grafmonumenten op de begraafplaats 
is hier dus alleen sprake van een 
monument; de stoffelijke resten zijn 
niet aanwezig. Het beeld staat dan ook 
op een plek waar geen graf is. 
Twee jaar later overlijdt Jan Wolkers, 
zijn crematie vindt plaats op De 
Nieuwe Ooster.

Romantische fantasieën
Het monument verdient een plek 
in Oost, want Theo Thijssen woont 
hier een groot deel van zijn leven. 
Van 1905 tot 1921 is hij onderwijzer 
op een lagere school in de Tweede 
Boerhaavestraat, en vanaf 1912 tot 
1937 woont hij in de Transvaalbuurt 
en daarna, tot zijn dood, aan de 
Bredeweg in de Watergraafsmeer. 
Oost is ook het decor van zijn romans 
‘Schoolland’ en ‘De gelukkige klas’. 
Theo Thijssen is naast schrijver 
een befaamd onderwijzer en 
onderwijsvernieuwer, vakbondsman 
en sociaaldemocratisch politicus. 
Maar hij is vooral bekend geworden 
met de roman Kees de Jongen uit 
1923. De hoofdpersoon in deze 
roman is een elfjarige scholier, Kees 
Bakels, die eind negentiende eeuw 
opgroeit in Amsterdam als zoon 
van een schoenverkoper. De roman 
beschrijft de lagereschooltijd van 
Kees, zijn eerste liefde voor Rosa 
Overbeek en zijn vriendschappen. Hij 
is ogenschijnlijk een gewone jongen 
aan het begin van de puberteit, al 
ziet hij zichzelf als bijzonder. Die 
bijzonderheid uit zich echter alleen in 
zijn levendige fantasie. Over hoe alles 
zou kunnen gaan ‘als’…
In het geboortehuis in de Jordaan is 
vanaf 1995 het Theo Thijssen Museum 
gevestigd. De grote prijs voor kinder- 

en jeugdliteratuur krijgt in 1988 
zijn naam. In 2007 zet de Stichting 
Collectieve Propaganda van het 
Nederlandse Boek (CPNB) Thijssens 
roman ‘De gelukkige klas’ centraal 
tijdens de actie ‘Nederland leest’. 
Thijssen is nog steeds een populair 
auteur en tevens hét voorbeeld van 
een goede, toegewijde onderwijzer. 

Jan Wolkers (1925-2007) is naast 
schrijver en dichter ook beeldhouwer. 
Hij maakt onder meer het Auschwitz-
-monument, dat eerst op De Nieuwe 
Ooster staat, en later naar het 
Wertheimpark gaat, en een Monument 
voor de Tachtigers (stalen vlam) in het 
Oosterpark.

Literaire grootheden 
De Nieuwe Ooster is sinds 1998 de 
nieuwe naam van de aloude Nieuwe 
Oosterbegraafplaats, dat in 1894 is 
geopend als opvolger van de Oude 
Oosterbegraafplaats aan de noordkant 
van het Oosterpark. De nieuwe naam 
komt er omdat er op de begraafplaats 
niet meer alleen begraven wordt, 
maar ook gecremeerd. Hier liggen 
literaire grootheden als Jacques Perk, 
E.J. Potgieter, Ed. Hoornik, Jan Mens 
en Nescio.
De begraafplaats is in 1892 ontworpen 
door Leonard Springer. Deze 
landschapsarchitect, die ook het 
Oosterpark ontwierp, heeft bij zijn 
ontwerp veel aandacht besteed aan 
de bomen. Het parkontwerp is in de 
‘Engelse landschapsstijl’. #

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

Blauwe vogels op weg naar oneindigheid
In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal het ‘Theo Thijssen- 
monument’ dat op 16 juni 2005 (op de geboortedag van Theo 
Thijssen) op begraafplaats De Nieuwe Ooster door burgemees-
ter Job Cohen is onthuld. 

Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Vrolijke Midzomer Mokum in Oost 

Wat was er veel te doen, wat was het warm.  De Midzomer Mo-
kum activiteiten van De Rode Loper op School liepen uiteen van 
dansen met Woeste Willem, een Reuzentaart schilderen met 
Arabella tot vissen-vlechten met Jan de Wilgenman.

Tekst: Wendeline Thole | Fotografie: de Rode Loper op School 

Workshops van De Rode Loper op School 

De schat van 
Woeste Willem 

In verschillende vestigingen 
van de OBA brachten 
kinderen het prentenboek 
‘De schat van Woeste 
Willem’ dansend tot leven. 
Samen met dansdocent 
Tineke Veenhof gingen 
ze mee op avontuur met 
zeerover Woeste Willem. 
Woeste Willem zit de hele 
dag in het kraaiennest van 
zijn schip te turen door 
zijn verrekijker. ’s Avonds 
speelt hij liedjes op een 
oude harmonica en danst 
hij oude zeeroversdansen. 
En dan ontmoet hij het 
jongetje Frank ….  
Veel kinderen zullen het 
prentenboek over de 
vriendschap tussen Woeste 
Willem en Frank nog eens 
willen lezen (of lenen in de 
bieb). 

Vissen vlechten 
op de Buurtcamping

De laatste MidZomerMokum- 
activiteiten vielen tijdens De Grote 
Buurtcamping dag. Er was van 
alles te doen in Park Frankendael. 
Bij de wilgenboten die ‘De Slag om 
het Watergraafsmeer’ verbeelden, 
hebben kinderen vissen gevlochten. 

Jan de Wilgenman 
liet kinderen en 
ouders zien hoe je 
met wilgentenen een 
vis kunt vlechten. 
Kinderen vroegen 
Jan het hemd van 
het lijf, hoe ben je op 
dit idee gekomen? 
Ben jij kunstenaar? 
Kun je ook een 
auto vlechten? En 
heb jij deze boten 
gemaakt….. Ja, 
met kinderen uit 
de buurt! De hele 
middag werd er 
vanuit de boten 
gevist in het park. 
Alles kwam samen, 
op een prachtige 
zomerdag.

Prinses Arabella 
en de Reuzentaart

Geinspireerd op het 
prentenboek ‘Prinses Arabella 
en de Reuzentaart’ hebben 
kinderen een reuzentaart 
geschilderd. Deze activiteit 
vond plaats bij Framer Framed. 
Eerst lazen de kinderen samen 
met kunstdocent Hedwig van 
Onna het vrolijke verhaal 
over prinses Arabella die de 
verjaardag van Prinses Omi 
viert. De kinderen schilderden 
in mierzoete kleuren een ‘stuk 
taart, met heuse topping’s van 
chocola, kersen, sinaasappel 
en slagroom-snippers. Alle 
taarten werden gestapeld tot 
een reuzentaart, iedereen 
voelde zich een beetje jarig deze 
zomer. 



Nummer 216  DWARS DOOR DE BUURT Uit de buurt   19#DWARS

De hele dag versgebrande noten 
Er is niet veel voor nodig om te kunnen raden wat voor winkel er huist aan de Hogeweg 1A . 
Omdat de deur juist ook in het covidtijdperk regelmatig openstaat, komen de heerlijkste geuren 
de wandelaar tegemoet. De ‘notenbar’, de informele naam in de buurt, kent een geschiedenis van 
inmiddels meer dan vijftig jaar. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

‘Waar nu de notenbrander staat, heeft 
ooit mijn wieg gestaan. En bij die boom 
hiervoor, waar nu de hondjes pissen, 
was mijn zandbak.’ Dat vertelt Peter 
Fontijn (1958) die sinds eind jaren 90 de 
zaak overnam van vader Piet en moe-
der Bep. ‘Ik ben in de winkel opgevoed.’ 
Hij is sinds 2002 samen met zijn vrouw 
Maud Schipper (1964) de tweede gene-
ratie eigenaar. ‘Ik ben er dus later bij 
gekomen,’ lacht Maud. ‘Trouwens, we 
verkopen veel meer dan alleen noten 
hoor.’

Zware zakken
In 1957 begon Piet Fontijn, een telg uit 
een groot gezin met een vader die een 
groente- en fruitzaak runde op de Am-
stelveenseweg, met zijn vrouw de hui-
dige winkel. Als jochie was hij gewend 
om nog met paard en wagen met zijn 
vader de huizen langs te gaan. Toen 
zijn drie oudere broers in Nederlands 
Indië moesten dienen werd hij onver-
wachts de gedoodverfde opvolger. Een 
groente- en fruitwinkel dus, maar wel 
met topkwaliteit. Piet struinde de cen-
trale markt af op zoek naar het beste 
van het beste. In 1965 stuitte hij op een 
man die met zware zakken dadels en 
noten liep. Dat bracht Piet onmiddellijk 
op een idee. ‘In een tijd waarin de grote 
supermarkten opkwamen was het zaak 
je te onderscheiden. Mijn vader besloot 
mede hierdoor de overstap te maken 
naar C’est Bon: een landelijke keten van 
speciaalzaken in onder andere noten, 
zuidvruchten, koffie, thee, chocolade 
en geschenken. Eerst nog in combinatie 
met groenten en fruit, maar daar stopte 
hij mee in 1972.’

Buurkinderen
Peter woonde tot zijn vierde met zijn 
ouders en zus in de winkel achter de 
voorkamer met de uitgestalde waren. 

De broer en zus willen niet op de foto, 
maar ze voelen wel als familie omdat 
ze buurkinderen waren. Jesse was een 
voetbalvriendje van Sander,’ vertelt 
Maud enthousiast. Heeft de winkel 
geen last ondervonden van de Corona-
crisis? Peters ogen twinkelen. ‘Hoewel 
we al jaren goed draaien, zijn we er 
alleen maar beter van geworden. Om-
dat alles op slot ging, gingen mensen 
van heinde en ver aan de wandel. We 
hebben er behoorlijk wat klanten bij 
gekregen die ons niet kenden.’

Succesformule 
Peter en Maud zijn duidelijk over het 
succes van hun goed draaiende winkel. 
‘Alle producten moeten vers bij de klant 
komen. Dat betekent de hele dag door 
noten branden hierachter in de winkel.’ 
Maud: ‘Ik kreeg een keer buikpijn toen 
er ergens in de buurt een nieuwe no-
tenbar werd geopend…’ Peter met een 
knipoog: ‘Ik niet hoor.’ Maud: ‘Op een 
goeie dag zei een vaste klant van ons 
tegen me dat ze was vreemd gegaan en 
ik naïef:  ‘Moet je mij dat nu wel toever-
trouwen?’ Zij: ‘Ik ging naar een nieuwe 
notenboer, maar kom toch weer terug 
bij jullie hoor.’ Peter: ‘Vaak branden an-
deren maar een paar uur voor de hele 
dag, maar wij willen dat ook iemand 
die om vier uur binnenkomt verse no-
ten krijgt. De klant is koning, alles moet 
perfect zijn. Ook onze zelfgemaakte 
pindakaas en amandelpasta’s moeten 
zo vers mogelijk zijn en al onze man-
den mooi ingepakt. En we chocolateren 
veel, hebben er geweldige machines 
voor, die ik je zo zal laten zien, en 
maken onze eigen pindarotsjes met 
onze zelf gebrande noten en ga zo maar 
door. Judith brandt graag. Ze woont op 
de tweede etage en studeert psycho-
logie. Maar ze komt toch regelmatig 
naar beneden om te helpen of voor een 

Vanwege het ruimtegebrek verhuisde 
het gezin naar Abcoude en keerde terug 
op Peters veertiende, maar dan naar de 
eerste etage. Peter werkte regelmatig 
mee. Als  jongen was hij de aardappel-
schiller, niet zonder betekenis omdat 
de winkel de eerste was in Amsterdam 
waar de klant de piepers geschild kon 
kopen. Echter, vroeg klaar met het 
Nicolaaslyceum, droomde Peter van de 
horeca. Anders dan zijn opa zette zijn 
vader geen druk op zijn zoon. Peter 
ging op zijn zestiende naar de hotel-
school en later nog even bij de Marine. 
Toen hij 21 jaar was, kwam hij terug na 
best een wild leven dat hij een beetje 
zat was. Hij pikte het werk snel op, had 
er gevoel voor en raakte gepassioneerd. 

Zo werd hij al gauw bedrijfsleider van 
de tweede winkel van zijn ouders in 
Beverwijk. In 1988 begon hij een C’est 
Bon winkel voor zichzelf bij de Amster-
damse Poort. Tot een steeds grimmi-
ger sfeer en een moord op een Hema 
bewaker hem deden besluiten terug 
te gaan naar de Hogeweg.  Zodoende  
konden zijn ouders met pensioen. Zijn 
vader had als jongen willen reizen naar 
Australië, maar mocht niet. Hij ging nu 
alsnog zijn droom waarmaken.

De huidige winkel is nog de enige in 
Amsterdam. Af en aan werken ook 
zoon Sander (26) en dochter Judith (24). 
‘En we hebben al meer dan twaalf jaar 
Jesse en Lieke Smit in de winkel staan. 

‘Wij willen dat ook 
iemand die om vier 
uur binnenkomt 
verse noten krijgt’

praatje. Net als oma Bep die weer op 1 
hoog woont sinds haar terugkomst uit 
Australië na de dood van haar man.’

Psychologie
Maud: ‘We hebben hier dus een lekker 
informele sfeer, alles loopt door elkaar. 
Mijn schoonmoeder heeft daar de basis 
al voor gelegd, die was vroeger een 
tijd verantwoordelijk voor de in- en 
verkoop van geneeskundige kruiden. 
Wacht, ik roep haar even.’ Bep even 
later: ‘Ja, ik kreeg steeds meer mensen 
die me hun klachten toevertrouwden 
en die ik dan bijvoorbeeld voor hun 
buikpijn wat kruiden aanraadde, die 
we voor hen inkochten bij Jacob Hooij.’ 
Judith lacht: ‘Stiekem was je een halve 
psycholoog, oma!’ Bep, bescheiden : 
‘Maar ik zei altijd dat ik geen dokter 
was hoor, maar het klopt wel dat er 
altijd ruimte was voor een praatje.’ 
‘Dat is er nog steeds,’ vult Maud aan. 
‘We krijgen vaak de laatste nieuwtjes 
te horen van onze klanten.’ Peter: ‘Wat 
ook bij dat informele hoort en velen 
naar onze winkel trekt, zijn onze grote 
blauwe rozijnen. Kinderen krijgen die 
hier gratis in een eigen zakje. Over psy-
chologen gesproken, het is echt Pavlov 
hier, na één keer al worden kinderen, 
zodra ze in de buurt komen, hier naar-
toe getrokken’. Over wat deze rozijnen 
zo speciaal maakt doet het echtpaar 
geheimzinnig. ‘Je moet wel weten wan-
neer je iets geheim houdt.’

Plezier
Is er een kans dat Judith en Sander de 
zaak ooit overnemen? Peter: ‘Ik heb 
gezien aan mijn vader dat je nooit 
druk op je kinderen moet leggen. In de 
tegenwoordige tijd waarin ze zelf eigen 
opleidingen hebben kunnen volgen, 
werkt dat alleen maar averechts. Ik 
zie wel dat Judith hier echt met plezier 
werkt. Sander interesseert zich ook wel 
wat voor de bedrijfsmatige kant, maar 
echt, zij moeten kiezen wat zij willen. 
Natuurlijk zou het mooi zijn. Maar het 
is belangrijker dat de zaak voortgezet 
wordt zonder verlies van kwaliteit. 
Als die niet meer gegarandeerd kan 
worden, zou het wat mij betreft einde 
verhaal zijn. C’est Bon, zeg ik dan!’ #

Judith, Maud, Bep en Peter Fontijn
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kleinschalig rouwcentrum 
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www.uitvaartcentrumelders.nl 
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Behandelwensen

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Met behulp van het behandelpas-
poort en de digitale variant Save-Me, 
kan de patiënt zijn behandelwensen 
vastleggen. Onder de keuze ‘sommige 
behandelingen niet meer’, kunt u in 
het behandelpaspoort aangeven geen 
reanimatie, ziekenhuis- of IC-opname 
meer te willen.

Blinde vlek
Even op bezoek bij opa en oma in het 
verzorgingstehuis is er door de coro-
namaatregelen niet meer bij; hooguit 
één of twee familieleden in bescher-
mende kledij zijn toegestaan. Tegen 
onze gewoonte in moeten we 1.5 meter 
afstand houden, drukte vermijden en 
mondkapjes dragen op plekken waar 
afstand bewaren niet mogelijk is, zoals 
in het OV. De meeste slachtoffers door 
corona vallen onder de kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals ouderen en 
minderbedeelden.

In het begin van de crisis is alle aan-
dacht naar de beperkte capaciteit op 
de IC gegaan en naar het tekort aan 
beschermende middelen. Verpleeghui-
zen kwamen bij de verdeling van de 
schaarse hulpmiddelen en medische 
mondkapjes niet in aanmerking. Juist 
daar waar de kwetsbare risicogroep 
woont!
De gevolgen van de maatregelen op de 
eenzaamheidsgevoelens bij de bewo-
ners bleken een blinde vlek in de begin-
periode.

Draaiboek
Het aantal ziekenhuisopnames liep 
in snel tempo op en de grens van het 
aantal beschikbare IC-bedden kwam in 
zicht. De artsen op de IC drongen aan 
op het maken van een draaiboek als 
leidraad voor de keuze wie er in aan-
merking komt voor een plek op de IC, 
gebaseerd op het principe van gelijk-
waardigheid, rechtvaardigheid en het 
redden van zoveel mogelijk levens. Het 
draaiboek is klaar en ligt nu ter inzage 
voor de vertaalslag naar de praktijk. 

De Covid-19 pandemie houdt ons wereldwijd in zijn greep. 
De medische wereld is naarstig op zoek naar werkzame medicijnen 
en een effectief vaccin. Tot die tijd zijn we aan de gevaren van het 
virus blootgesteld en in onze bewegingsvrijheid en sociaal verkeer 
beperkt. Daarom is dit het moment om over uw behandelwensen 
na te denken en deze eventueel in het behandel-
paspoort op papier te zetten.

Aan de medische achterban wordt 
gevraagd om erop te reageren.
De titel klinkt ingewikkeld: Triage 
op basis van niet-medische over-
wegingen voor IC-opname ten tijde 
van Code Zwart in de COVID-19 
pandemie. De IC-criteria zijn bedoeld 
als een leidraad om in de medisch-
ethische kwestie van leven en dood een 
weloverwogen beslissing te kunnen 
nemen.

Patiënten waarvan verwacht wordt dat 
ze minder lang op de IC liggen, krijgen 
voorrang. Als er dan nog steeds meer 
patiënten dan IC-plekken beschikbaar 
zijn, schrijft het draaiboek voor dat de 
voorkeur uitgaat naar iemand uit een 
jongere generatie boven iemand uit een 
oudere generatie.
Het verschil in generaties wordt in dit 
document uitgelegd in generaties van 
20 jaar: 0-20, 20-40 jaar, etc. Dit bete-

kent dat in het geval van schaarste, 
eerder voor een kind gekozen wordt 
dan voor iemand van een oudere 
generatie. Voorwaarde is wel dat beide 
patiënten in alle relevante opzichten 
zoals overlevingskans en opnameduur 
gelijkwaardig zijn.
Natuurlijk is er veel te doen over de 
selectie op basis van de levensfasen. 
Om te voorkomen dat u in deze situatie 
terechtkomt biedt het behandelpas-
poort een handvat voor het bespreken 
van behandelwensen, ook buiten 
coronatijd.

Rode draad
Het behandelpaspoort is in 2011 
ontwikkeld door Ester Bertholet, arts 
ouderengeneeskunde. Het formaat is 
te vergelijken met een echt paspoort en 
het laat artsen weten welke behande-
ling u wilt ondergaan en welke niet. 
Met een handtekening eronder kan 
het document ook beschouwd worden 
als een officiële wilsverklaring. Er zijn 
grote overeenkomsten met het levens-
testament waaraan wij eerder in Dwars 
aandacht hebben besteed.

De rode draad is het vasthouden van 
de eigen regie in levensbedreigende 
situaties. Hoe stel ik mijn wensen op 
schrift zodat in mijn geest wordt gehan-
deld als mij iets ernstigs overkomt? Het 
is belangrijk om op een rustig moment 
hierover te praten met de huisarts en 
uw naasten.

U kunt kiezen uit drie behandelopties: 
altijd alles, sommige behandelingen 
niet meer, waarbij reanimatie en 
opname in het ziekenhuis apart aan 
te vinken zijn, of geen behandeling. Er 
is ruimte om uw keuze in eigen woor-
den toe te lichten en eventueel aan te 
vullen. U moet wat vragen over uw 
gezondheid, kwaliteit van leven en spe-
cifieke kijk op het leven (relevant voor 
zorgverleners) beantwoorden. Verder 
staan uw personalia (naam, adres, 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

woonplaats en portretfoto), uw contact-
personen en vertegenwoordiging erin. 
Uw handtekening maakt het juridisch 
gelijkwaardig aan een wilsverklaring. 
In het bijgevoegde informatieboekje 
wordt meer uitleg gegeven.

Veel mensen kennen hun medische ge-
schiedenis of behandelaren niet of heel 
slecht, of deze veranderen regelmatig. 
Het advies is daarom om een uitdraai 
van het medisch dossier bij de huisarts 
te vragen en deze toe te voegen aan 
het paspoort. Hetzelfde geldt voor de 
lijst van medicijnen. Het staat iedereen 
natuurlijk vrij om medische voorge-
schiedenis en medicijnen zelf in het 
paspoort op te schrijven, daar is ook 
ruimte voor.

Ester Bertholet pleit voor de introductie 
van het paspoort voor alle volwasse-
nen. Het behandelpaspoort is te koop 
op de website voor een bedrag van 
e 12,50 en wordt gratis uitgedeeld aan 
huisartsen en medisch specialisten.

Levenstestament
Wat is het verschil met het levenstesta-
ment? Het levenstestament is uitgebrei-
der. Het benoemt een executeur die 
uw nalatenschap regelt en ervoor zorgt 
dat de (medische) wensen na overlijden 
worden nagekomen.

Bij de medische wensen kunt u hier 
kiezen uit: euthanasie, wel of niet 
reanimeren, wel of niet doorgaan met 
behandeling, wel of niet beademen en 
wel of geen orgaandonatie. Sinds 1 juli 
2020 is er een wet die zegt dat iedereen 
orgaandonor is, tenzij u aangeeft dat 
niet te willen (www.orgaanregistratie.
nl). Het levenstestament is met de 
nodige verwijzingen en tips te verkrij-
gen bij de OAR via de website (www.
OAR-Oost.nl).

Save-Me
Save-me is de digitale variant om uw 
medische wensen kenbaar te maken. Er 
zijn drie profielen: Free, Premium en 
Medical. Zoals de naam als zegt is het 
eenvoudigste profiel gratis. Hier kun-
nen persoonsgegevens en die van de 
contactpersonen worden opgenomen.
Het medical profiel is het duurste en 
meest uitgebreide profiel en bestaat uit 
persoonlijke gegevens, extra contac-
ten, uitgebreide medische gegevens, 
toegevoegde documenten en een vrij 
invoerveld. De kosten bedragen e 7,95 
per jaar. Het medische profiel is verge-
lijkbaar met het behandelpaspoort.
Voor de opslag van de informatie zijn 
verschillende producten op de markt 
zoals een armband of een sleutelhan-
ger. Op elk product staat een unieke 
QR-code die via een smartphone kan 
worden gescand en afgelezen.

Vanwege de gevolgen van de coronacri-
sis is het nu het moment om over uw 
behandelwensen na te denken en deze 
op papier te zetten om de eigen regie 
te houden over wel of geen ziekenhuis 
opname en eventuele behandelingen 
als gevolg daarvan.
De beslissingen kunnen in alle rust 
worden genomen in overleg met de 
naasten en de huisarts, waardoor in 
de geest van de patiënt kan worden ge-
handeld en moeilijke medisch-ethische 
keuzes door IC -artsen kunnen worden 
voorkomen. #

Behandelpaspoort: 
www.behandelpaspoort,
info@behandelpaspoort 
of via Praktijk Ouderengeneeskunde 
Bertholet. Adres: Rozendaalselaan 43-10,
6881 LD Velp.

Save-Me:  
www.save-me.nu/shop

De rode draad is het vasthouden van eigen 
regie in levensbedreigende situaties
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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, 
mail: 
info@dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamojongeren.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.

Statushouder Abubakr tekent arbeids-
contract met USC Tennis

Jaarlijks organiseert de ge-
meente Amsterdam de Dag 
van de Voorschool. Helaas 
is de Dag van de Voorschool 
zoals we die kennen dit jaar 
niet door gegaan. 

Om ouders toch de gelegen-
heid te geven om een kijkje 
te nemen in de voorschool bij 
hen in de buurt, organiseren 
we dit jaar de Dag van de 
Voorschool digitaal. 
Op woensdagochtend 23 sep-
tember tussen 10 en 12 uur. # 

Voor meer informatie:
www.dynamopeuters.nl

Dag van de 
Voorschool

Zijn reis van Soedan naar 
Nederland begint al in 2003. 
Dan ontvlucht hij de oorlog in 
Soedan door naar buurland 
Tsjaad te verhuizen. Zijn ou-
ders wonen daar nog steeds. 

In 2015 vlucht hij ook daar 
weg, op weg naar Libië. Door 
een 4 uur durende, zenuwslo-
pende tocht met een rubber-
boot waagt hij vervolgens de 
oversteek naar Italië. Vanuit 
Italië komt hij uiteindelijk met 
de trein in Nederland aan. 
Een jaar lang woont hij in 
Haarlem. In een asielzoekers-
centrum in de Koepel, een 
voormalige gevangenis. 
Abubakr steekt graag de han-
den uit de mouwen en gaat als 
vrijwillige fietsenmaker voor 
asielzoekers aan de slag. Later 
werkt hij ook in Bloemendaal 
als vrijwilliger: als tuinman en 
schilder. Tegenover de Koepel 

Abubakr Ibrahim Khalil heeft in juli zijn arbeids-

contract bij USC Tennis getekend. Abubakr is een 

26-jarige vluchteling uit Soedan. Circa 4,5 jaar 

geleden komt hij naar Nederland waar hij 1,5 jaar 

geleden een verblijfsvergunning krijgt.

is een stalling van treinen. 
Het interesseert Abubakr 
enorm en inspireert hem 
om in de toekomst voor de 
Nederlandse Spoorwegen in 
het treinonderhoud te gaan 
werken. In september zal hij 
daarvoor aan de tweejarige 
mbo-opleiding Mechatronica 
beginnen.

Een aantal maanden gele-
den besluit Abubakr dat hij 
betaald werk wil gaan doen, 
naast zijn opleiding en vrij-
willigerswerk. 
Hij gaat op zoek, maar kan 
geen geschikte baan vinden, 
totdat hij Wouter Westenberg 
ontmoet. Wouter is sport-
coördinator bij Dynamo en 
is gecharmeerd van deze 
gedreven jongeman. Hij heeft 
daarop contact met Arjan 
Petersen, locatiemanager  
van het Universitair Sport 

Centrum Tennis (USC Tennis) 
in Amsterdam-Oost.
Arjan ziet wel mogelijkheden 
voor Abubakr om bij USC 
Tennis te gaan werken voor 
8 uur in de week. 
Ook Abubakr is enthousiast. 
USC Tennis is vlakbij Spark 
Village, waar Abubakr sinds 
1,5 jaar woont. Dus dat is 
ook ideaal. Vorige week is 
Abubakr begonnen met het 
onderhouden van de speelba-
nen en de accommodatie van 
USC Tennis. Abubakr is gemo-
tiveerd, punctueel en kundig. 

Deze wederzijdse kennisma-
king is dan ook erg succesvol 
en resulteert in een arbeids-
contract. Maandag 6 juli heeft 
Abubakr getekend. #

Ben jij ook statushouder en 
op zoek naar werk in de sport? 
Neem dan contact op met 
Wouter Westenberg voor het 
inventariseren van de mogelijk-
heden. Je kunt hem mailen 
op wwestenberg@dynamo-
amsterdam.nl. 
Voor meer informatie zie www.
dynamo-amsterdam.nl 

Magazine INCLUSION

Misschien wil je beter Neder-
lands spreken of meer leren 
op de computer. Of wil je 
graag contact met anderen. 
Het kan ook zijn dat je meer 
wil bewegen of hulp nodig 
hebt bij het invullen van for-
mulieren. 

Kom ook bij de Gouden 
Mannen!
Bij Gouden Mannen zoek je uit 
waar je goed in bent. Met je 

Gouden Mannen in Oost
Vanaf september gaat het programma Gouden mannen in Oost 
van start in Post Oost (Wijttenbachstraat 36). Ben je ouder dan 
40 en kom je oorspronkelijk uit een ander land? Denk je wel 
eens na over wat je anders zou willen in je leven? 

Dynamo Jongeren draagt dit 
magazine op aan alle jongeren 
die ergens voor staan en zich-
zelf durven te zijn. Maar ook 
aan hen die dit graag zouden 
willen, maar dit door bepaalde 
omstandigheden (nog) niet 
kunnen. INCLUSION geeft 
een realistisch beeld van de 
LHBTIQ+-community en verzet 
zich daarmee tegen de heer-
sende stereotypering die we 
in de media zien. Het blad is 
gemaakt door Valèrie Wallen-
burg en vertelt inspirerende 
human interest verhalen.

“‘INCLUSION’ is de Engelse 
vertaling van het Nederlandse 
woord inclusie, wat betekent 
dat iedereen meetelt, de titel 
wordt versterkt door de slogan 
‘More than Stereotypes’. 
Met INCLUSION wil ik een 
realistische weerspiegeling 
van de LHBTIQ+-community 
weergeven. Het blad is rijk aan 
verschillende seksualiteiten, 
genderidentiteiten, culturen, 
religies en uiterlijke kenmerken. 
Voor INCLUSION heb ik diverse 
mensen geïnterviewd, hier 
zijn mooie, emotionele en

vooral inspirerende verhalen 
uit voort gekomen. 
De ijzersterke fotografie van 
Inge Oudheusden, Squared 
Productions en Cloud Meijer 
maakt het blad écht compleet. 
Ik hoop dat de verhalen in 
het blad de lezer net zo zullen 
inspireren als dat ze bij mij 
hebben gedaan,” aldus Valèrie 
Wallenburg.

Op 29 juli heeft Dynamo het magazine INCLUSION 

gelanceerd tijdens de online editie van Pride Oost. 

Met het blad wil Dynamo Jeugd- en Jongeren-

werk de zichtbaarheid en acceptatie van LHBTIQ+ 

vergroten. 

begeleider kijk je naar wat je 
wilt leren. Samen met andere 
mannen leer je bijvoorbeeld 
e-mails schrijven of beter 
Nederlands spreken. Je oefent 
hoe je omgaat met mensen 

aan een balie of hoe je beter 
kunt omgaan met stress. 
Daarvoor kun je meedoen 
aan verschillende cursussen, 
zoals een taalcursus, compu-
terles, maar ook aan sport-
activiteiten.

We helpen je op weg
Na de cursussen van Gouden 
Mannen kun je verder met 
wat je hebt geleerd. Maar 
misschien wil je meer. Denk 
aan vrijwilligerswerk of een 
vervolgcursus. We helpen je 
dan op weg. #

Voor meer informatie:
www.dynamo-amsterdam.nl/
nieuws/gouden-mannen-in-oost

Dat is de uitkomst van een 
onderzoek onder klanten: 
over hoe tevreden ze zijn en 
waar zaken beter kunnen. 

We zijn heel trots op de 8,1 
die u ons heeft gegeven en 
gaan snel aan de slag met 
de verbeterpunten. #

Nieuwsgierig geworden? 
U vindt het klantonderzoek op 
www.dynamo-amsterdam.nl/
kwaliteit

Een 8,1 
Dynamo’s maatschappe-
lijke dienstverlening scoort 
een 8,1! 

Na de première bij Pride Oost 
2020 Online zal dit magazine 
o.a. verspreid worden via onze
locaties in Oost en voor educa-
tieve doeleinden bij het project 
‘#IKBENMEERDANDAT’ op ver-
schillende VO-scholen in Oost.
Dynamo Jeugd en Jongeren-
werk staat voor een inclusieve 
samenleving waarin iedereen 
vrij is om zichzelf te kunnen 
zijn en te houden van wie je 
wilt. Een van de kernwaarden 
is niet voor niets: Gelijkwaar-
digheid – niemand is meer 
of minder dan een ander. 
Dat dragen we uit en leven 
we voor. Dynamo Jongeren 
staat open voor alle tieners 
en jongeren uit Amsterdam 
Oost, iedereen is welkom! #

Aan dit magazine werkten jon-
geren en jongerenwerkers van 
Dynamo mee. Je vind er naast 
persoonlijke verhalen van jon-
geren ook informatie over jeugd 
en jongerenwerk van Dynamo
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Tekst: HJS-medewerker Helena Naoum 

Wat is partneralimentatie? 
Partneralimentatie is een bijdrage 
in het levensonderhoud van de ex-part-
ner met het laagste inkomen. 
Partneralimentatie is in 1830 wettelijk 
ingevoerd om de vrouw na een 
scheiding financieel te compenseren. 
De meeste vrouwen werkten in die tijd 
niet, maar zorgden voor de kinderen 
en het huishouden. Tegenwoordig 
werken veel meer vrouwen buitens-
huis. Weliswaar vaker in deeltijd, 
in verband met de zorg voor de 
kinderen, waardoor vrouwen vaker 
partneralimentatie ontvangen dan 
mannen. 

Wat is er veranderd? 
Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe 
wet rondom partneralimentatie. 
Wat er veranderd is, is de duur ervan. 
Tot dit jaar had een ex-partner recht op 
maximaal twaalf jaar alimentatie. Wie 
nu gaat scheiden ontvangt het maximaal 
vijf jaar. De kinderalimentatie blijft 
ongewijzigd. 

Voor wie geldt de nieuwe wet?
De verkorte duur van de partner-
alimentatie geldt in beginsel voor ieder-
een die sinds 1 januari een scheiding 
heeft aangevraagd. Voor huwelijken 
en geregistreerde partnerschappen die 
minder dan tien  jaar geduurd hebben, 
ontvangt de ex-partner alimentatie voor 
de helft van de tijd van het huwelijk 
of partnerschap. Bent u twee jaar ge-
huwd en gaat u scheiden? Dan ontvangt 
uw ex-partner slechts één jaar partner-
alimentatie. 

Uitzonderingen
Maar er zijn meer uitzonderingen. Als 
er sprake is van één van de volgende 
situaties, wijkt de duur van de partner-
alimentatie af: 
•	Mensen	die	voor	1	januari	1970	
 geboren zijn en langer dan vijftien 
 jaar getrouwd waren of geregistreerd 
 partners waren, hebben recht op 
 tien jaar alimentatie. 
•	Bij	echtparen	met	kinderen	onder	de
 twaalf jaar heeft de ex-partner recht 

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. 

Per 1 januari is de wetgeving rondom partneralimentatie gewijzigd. In dit 
artikel wordt uitgelegd wat de wetswijziging inhoudt. Naast het feit dat een 
scheiding een ingrijpende gebeurtenis is, brengt het veel emoties met zich mee 
en dient er veel geregeld te worden, zoals afspraken over de kinderen en de 
(partner)alimentatie. 

Veranderingen rondom partneralimentatie 
 op twaalf jaar partneralimentatie tot 
 het jongste kind twaalf jaar is.
•	Na	een	huwelijk	van	minstens	vijftien
 jaar, waarbij de alimentatieontvanger 
 de AOW-leeftijd bereikt binnen tien
 jaar na de scheiding, ontvangt hij of zij 
 tien jaar alimentatie.
•	De	ex-partner	die	alimentatie	betaalt
 en de AOW-leeftijd heeft bereikt, blijft 
 dit na het bereiken van de AOW-
 leeftijd doen. 
•	Als	er	sprake	is	van	een	schrijnende	
 situatie, heeft de rechter het laatste
 woord. De rechter heeft in dit soort ge-
 vallen de mogelijkheid om een langere
 termijn toe te wijzen dan vijf jaar. 

Hoogte van de partneralimentatie
De hoogte van de partneralimentatie 
bepalen ex-partners onderling. Komen 
ze er niet uit dan bepaalt een rechter 
hoeveel de alimentatie bedraagt. De 
rechter kijkt dan naar de behoefte en 
de verdiencapaciteit van degene die 
alimentatie ontvangt en de draagkracht 
van degene die betaalt. Met behoefte 
wordt de levensstandaard van de ex-
partner bedoeld. De rechter kijkt dan 
bij welk bedrag de ex-partner zijn of 
haar leven (zoveel mogelijk) op gelijke 
voet kan voortzetten. Verdiencapaciteit 
betekent de mate van het genereren 
van een inkomen. De rechter oordeelt 
in hoeverre de ex-partner in staat is 

Team OOST

Lood in drinkwater 

om zelf geld te verdienen. Als laatste is 
de draagkracht van de ex-partner die 
betaalt van belang. De hoogte van diens 
inkomen is van belang bij het bereke-
nen van zowel de partneralimentatie 
als de kinderalimentatie. Als blijkt dat 
de betalende ex-partner niet voldoende 
geld heeft om de partner- en kinderali-
mentatie te betalen, gaat de kinderali-
mentatie voor. 

Wanneer stopt de partner-
alimentatie?
De alimentatie stopt als uw ex-partner 
genoeg inkomsten heeft om van te 
leven, met een ander trouwt, een ge-
registreerd partnerschap aangaat of 
gaat samenwonen. #

Medewerkers van HJS staan ook in dit 
coronatijdperk voor u klaar (op afstand) 
om al uw juridische en sociaal-maat-
schappelijke vragen te beantwoorden. 
Als blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, dan verwijst 
HJS u door naar een van onze samen-
werkingspartners.

Hoofdlocatie HJS: Wibautstraat 5A 
(Muller Lulofshuis - 2e etage (02A08)) 
telefoon: 06 - 211 588 82. Bereikbaar: 
ma t/m do van 9:00-17:00 uur 
e-mail: hjs@hva.nl 
website: www.hva.nl/hjs

Wat kunt u doen als u lood 
vermoedt?
Het is goed om eerst zelf te checken of 
er een loden leiding in de woning zit. 
Dat doet u als volgt:
•	U moet eerst de waterleiding zien te
 vinden; die zit meestal bij de water-
 meter, of anders bij de hoofdkraan.
•	Een (niet-geverfde) loden waterleiding
 is grijs van kleur, in tegenstelling tot 
 een koperen leiding die roodbruin of
 lichtgroen van kleur is.
•	Een loden waterleiding heeft geen 
 koppelstukken, maar aan ‘kruis-
 punten’ zijn de buizen wel dikker.
•	Als u met bijv. een lepel tegen de 
 leiding aan tikt klinkt het geluid dof.

De leiding is van lood, wat nu?
Om te zorgen dat u niet nog meer lood 
binnenkrijgt, adviseren wij:
•	Aanstaande moeders en kinderen  
 t/m 7 jaar fleswater te drinken.
•	De kraan 2 minuten te laten lopen,
 voordat u het water drinkt.
•	Zo snel mogelijk melden bij de ver-
 huurder of VvE.
N.B.: Looddeeltjes verdwijnen niet uit 
het water door het te koken!

Een tijdje terug was er veel over te doen in Amsterdam: lood in het drinkwater. 
In sommige woningen van voor 1960 zijn namelijk nog steeds loden leidingen 
aanwezig, en het drinken van kraanwater kan in dat geval schadelijk zijn voor 
de gezondheid.

Wat als de verhuurder 
niet reageert
Als u vrij zeker bent dat er inderdaad 
nog sprake is van loden leidingen in 
uw woning, en weigert uw verhuurder 
(of VvE) de leidingen te vervangen (of 
reageert verhuurder/VvE niet), meldt 
u zich dan bij !WOON, dan zullen wij 
mogelijk zorgen dat er een onderzoek 
gedaan wordt naar de kwaliteit van het 
drinkwater. Als daaruit blijkt dat de 
kwaliteit boven de norm is zullen wij 
proberen de verhuurder te bewegen 
iets aan het probleem te doen, en als 
dat niet helpt zullen we u begeleiden bij 
het doen van een huurcommissieproce-
dure of via een kort geding vervanging 
afdwingen.

Binnenkort verschuiving 
bewijslast
Het is nu nog zo dat de bewijslast voor 
een teveel aan lood in het water ligt bij 
de huurder, en in kleine concentraties 
wordt lood in het water niet als een 
gebrek gezien door de huurcommissie. 
Gelukkig gaan de regels binnenkort 
veranderen. Als er straks ergens loden 
leidingen zichtbaar zijn is dat een ge-
brek, tenzij de verhuurder met een me-
ting aantoont dat de norm niet wordt 
overschreden. Die norm gaat bovendien 
van 10 naar 5 microgram per liter. Dat 
is al met al een hele verbetering, want 
nu moet de huurder dus nog zelf met 
een rapport aantonen dat er te veel lood 
in drinkwater zit. 

De gemeente Amsterdam had nog liever 
een verbod op loden leidingen gezien. 

Nu zijn de regels in het bouwbesluit 
nog zo dat lood alleen vervangen 
moet worden als er aan de leidingen 
gewerkt wordt. De gemeente kan dus 
nog steeds geen vervanging afdwingen. 
De route loopt via de huurder, want 
die kan het wel.
De nieuwe regels zijn aangekondigd, 
maar nog niet ingevoerd. Onder-
tussen zien we gelukkig al wel dat de 
meeste verhuurders na een melding 
gewoon overgaan tot vervangen van 
de leidingen.
Dus woont u in een pand van voor 
1960? Check dan of u loden leidingen 
heeft. Zo ja, vraag uw verhuurder 
deze te vervangen. Doet deze dat niet, 
meldt u dan bij ons. #

Voor meer informatie, zie 
www.wooninfo.nl/lood

!WOON in tijden van corona
Heeft u een vraag? Bel of mail ons: 020 - 523 01 50 (maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur), of oost@wooninfo.nl. 
Onze spreekuren zijn voorlopig gesloten. Wilt u toch graag  
persoonlijk langskomen, maak dan vooraf een afspraak. 



HEEL VIES: De
Tasmaanse duivel eet
het liefst een dier wat
al een tĳdje dood is.
Net als hyena’s is het vooral een
aaseter. Hĳ is helemaal niet vies
van zĳn meestal stinkende eten.
Als een Tasmaanse duivel
bĳvoorbeeld een dood schaap
vindt, eet hĳ er van tot hĳ van
uitputting in het dode schaap in
slaap valt. En als hĳ weer wakker
wordt binnenin zĳn geurige
maaltĳd eet hĳ gewoon weer
verder. Ze worden duivels
genoemd omdat ze erg fel zĳn
als ze met meerderen een dood
schaap ontdekken. Ze grommen
en gillen en bĳten alle kanten op
om zeker te zĳn dat ze een goed
plekje krĳgen om te eten.
HEEL NAAR: Twintig
jaar geleden
fotografeerde een

Nederlandse toerist
een Tasmaanse duivel
met vreemde korsten
en gezwellen in zĳn
gezicht
Toen werden er meer met die
aandoening gezien. Het blĳkt
een vorm van kanker te zĳn die
overdraagbaar is. Ze krĳgen het
van elkaar doordat ze elkaar in
het gezicht bĳten. De gezwellen
worden zo erg dat ze niet meer
kunnen eten en dan gaan ze
dood. Nu in twintig jaar is al
meer dan de helft van de duivels
dood. Over de Tasmaanse
duivels is nog iets geks te
vertellen. De vrouwtjes krĳgen
idioot veel kleintjes. Meestal
tussen de twintig en dertig en
soms wel vĳftig. Vĳftig! En dat
terwĳl die vrouwtjes maar vier
tepels hebben. Dus er overleven
er bĳna nooit meer dan vier
kleintjes van de vĳftig…

Hebben wilde dieren dat
ook? Dat ze ineens
allemaal ziek worden?
Je ziet haast nooit zieke dieren in
de natuur. Of wel? Of houden ze
zich schuil als ze zich niet goed
voelen? Wilde dieren zĳn net als
wĳ. Eigenlĳk is het nog simpeler.
Wĳ zĳn dieren en wat ons
overkomt dat overkomt (andere)
dieren ook. En Covid is niet bĳ
mensen begonnen maar op ons
overgedragen door een vleermuis.

En dat geldt niet alleen voor Covid
maar soms ook voor nare ziektes
als kanker.

Op het eiland Tasmanië
bĳ Australië leeft een
vreemd roofdier. Hĳ
wordt de Tasmaanse
duivel genoemd.
Hĳ is bĳna zo groot als een kat
maar wat steviger gebouwd. Het is
een nachtdier dat alleen vlees eet.
Vogels, insecten, muizen, eigenlĳk
alles...

ヽ(_ _ヽ)⼺
En in Amerika is een
nare, erg
besmettelĳke ziekte
onder bisons, herten
en elanden.
Hun organen en zenuwstelsel
wordt aangetast. Er ontstaan
zelfs gaten in hun hersens… Er
is nog geen medicĳn tegen
gevonden. Hoewel dierenartsen
en biologen hard aan het
zoeken zĳn. Plekjes in het gras
of de toendra waar urine of
bloed van een besmet dier
terecht komt zĳn nog zestien
jaar later besmettelĳk als een
gezond dier er gaat staan of aan
knabbelt. Maar ook insecten en
schaaldieren en vissen hebben
ziektes. Er is een ziekte waarbĳ
garnalen witte vlekjes krĳgen en
ze verliezen eetlust en gaan
meestal dood. Die ziekte
verspreid zich gewoon door het
water dus hoe ontloop je die
ziekte als garnaal? En anders
dan bĳ bisons en elanden zĳn er
niet veel dierenartsen bereid
zo’n zieke garnaal te redden.

voor de jeugd

Er zĳn al heel wat katten positief getest
voor Covid maar gelukkig lĳken ze er
niet erg ziek van te worden. En een tĳger
trouwens ook. Die hoestte wel en at een
paar dagen wat minder maar kwam er
bovenop.

Net als bĳ ons zĳn er bĳ dieren eigenlĳk te
veel ziektes om op te noemen.
Vogels zĳn net als wĳ vatbaar voor griep. En voor malaria. En
er is ook een soort cholera bĳ vogels. Veel vogels dragen dat
bĳ zich. Ze worden ziek als ze uitgeput zĳn of veel stress
ondervinden. Ze krĳgen dan een snellere ademhaling, diaree
en ze verliezen gewicht en gaan meestal dood.

Over Tasmaanse duivels en hulpeloze garnalen

Heb jij weleens een wild ziek dier gezien? Vertel lieve.mabelle@gmail.com

Awwww wat een schattig beestje deze baby duivel, hĳ heet Joey

Deze Tasmaanse duivel woont in een dierentuin in Duitsland

Stinks beschermt MaBelle, MaBelle beschermt Stinks, samen beschermen ze elkaar

Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto Joey: Global Wildlife Conservation. Foto andere duivel: Mathias Appel. www.flickr.com CC Lic.


