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Column Door: Carolien van Welij

Ik groeide op in een dorp waar één keer per week de biblio-

theek langskwam. De bibliotheek was een bus. Oranje en wit. Op 

maandag kon ik drie boeken lenen. Op woensdag waren die uit. 

Soms deed ik een paar dagen extra met een boek – De brief voor 

de koning, Ogen van tijgers van Tonke Dragt – dan haalde ik het 

weekend. Als een boek te dun was, stelde ik een maximumaantal 

bladzijden in dat ik mocht lezen per dag.

Misschien was dit beperkte leesrantsoen wel de redding van 

mijn jeugd. Nu was ik gedwongen om ook slootje te springen, 

geheimtalen te bedenken en schatten te verstoppen. Maar ik voel 

nog steeds de opluchting dat ik woon in een stad waar je iedere 

dag naar een bibliotheek kan. En dat je meer dan drie boeken 

mag lenen. 

Als bewoner van Oost heb ik ook nog eens de keuze uit drie 

bibliotheken op fietsafstand: de Linnaeusstraat (voor als ik er 

langsfiets), het Javaplein (voor die fijne kinderboekenafdeling) 

en het Oosterdok (het walhalla). Drie verschillende bibliotheken 

vereisen een ingenieus persoonlijk administratiesysteem om 

bij te houden welk boek, waar en wanneer terug moet zijn – 

en dan heb ik de universiteitsbibliotheek nog niet meegeteld – 

maar ik heb het ervoor over. 

De openbare bibliotheek Op die oranje-witte bibliotheekbus stond in jaren tachtig 

lettertype ‘openbare bibliotheek’. Als achtjarige verbaasde ik me 

erover dat de kinderen van de katholieke en de christelijke school 

er ook kwamen. Zij waren toch niet ‘openbaar’? Maar ach, er was 

geen katholieke bibliobus noch een christelijke – ‘ze mochten 

zeker daarom bij ons’, was mijn conclusie. 

In Amsterdam staat het begrip ‘openbaar’ niet met grote letters 

op de bibliotheekgebouwen, maar is teruggebracht tot de letter 

‘o’. Meer is ook niet nodig. Iedere keer ben ik ontroerd als ik het 

Oosterdok binnenloop. Zo’n indrukwekkend gebouw, op zo’n 

mooie manier ingericht, met zes etages boeken, en stoelen waar 

je altijd in wilt blijven zitten – en dat is allemaal voor iedereen 

toegankelijk. Je hoeft niet lid te zijn, je hoeft niet in de rij voor 

een kaartje, je hoeft niet op een wachtlijst. Iedereen mag naar 

binnen. Iedere dag.

Waarom woon ik ook alweer in een stad? Die vraag dringt zich af 

en toe op in deze tijden. In mijn hoofd maak ik lijstjes met ant-

woorden om die vraag te pareren. Afgelopen week – toen ik door 

de stromende regen langs drie filialen van de OBA moest fietsen 

– kon ik mijn lijstje weer aanvullen: voor de bibliotheken. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

De kop van het grotere redac-
tioneel op de pagina hiernaast 
is Dwars in de wachtstand. Die 
roept irritatie op. Bij de vrijwil-
lige medewerkers van Dwars 
en wellicht ook bij de lezers. Is 
het geen tijd voor actie?
Is het geen tijd een vervolg 
te geven aan de petitie, een 
vervolg aan de opgehaalde digi-
tale handtekeningen waarmee 
lezers hebben betoogd dat ze 
willen dat Dwars blijft bestaan? 
De handtekeningen overhan-
digen aan een bestuurder, aan 
wethouder Rutger Groot Was-
sink? Of aan de gemeenteraad?
Ik wil vertrouwen houden. Ver-
trouwen in de raadsleden – van 
de coalitiepartijen Groen Links, 
PvdA, D66 en SP, dus de meer-
derheid - die gezegd hebben 
dat ze de lokale media willen 
steunen. Dat ze bij de begroting 
2021 een motie gaan indienen 
die Dwars en andere buurt-
kranten overeind zal houden.

Maar uw support is nog altijd 
welkom. Teken de petitie als u 
dat nog niet hebt gedaan: www.
dwarsmoetblijven.petities.nl. 
En hang de poster van pagina 
12-13 achter uw raam om nog 
duidelijker te laten zien dat 
Dwars moet blijven bestaan! #
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Verbouwing politiebureau Gastredactie

Het huidige politiebureau da-
teert al weer van 2003 en met 
name de begane grond was 
wel toe aan vernieuwing. Op 
de begane grond wordt behal-
ve het centrale trappenhuis, 
een kleine opslagruimte voor 
inbeslaggenomen goederen en 
de ingang naar de garage, alles 
aangepakt. De begane grond 
wordt vooral gebruikt door en 

ingericht voor de politiemen-
sen die werken in uniform.
Op dit moment is het één 
grote, kale ruimte. Van de 
oude indeling is eigenlijk niets 
meer over. Er wordt op dit 
moment druk gewerkt aan 
een nieuwe indeling. Zo krijgt 
het bureau een geheel nieuwe 
entree met publieksruimte, 
een ontvangstdesk van waar 

de mensen van intake en 
service de bezoekers te woord 
kunnen staan, twee aangifte-
kamers en een familiekamer. 
Een familiekamer geeft ons de 
mogelijkheid om gelijktijdig 
met meerdere leden uit een 
gezin of familie te kunnen 
spreken. Bijvoorbeeld naar 
aanleiding van een ingrijpen-
de gebeurtenis.

Het politiebureau aan de Linnaeusstraat 111, op de hoek met de Polderweg 
wordt verbouwd. Achter het bureau, ingang via de Polderweg, staan gedurende 
de verbouwing van het bureau portocabins. Bezoekers kunnen hier terecht met 
vragen of het doen van aangifte. De openstelling is van 08.00 uur tot 18.00 uur. 
Aangiften worden in principe op afspraak ingepland.

Tekst: politie bureau Linnaeusstraat | Fotografie: Arie van Tol Afgescheiden van dit publieks-
gedeelte komt er een ruimte 
die wordt ingericht voor het 
operationele proces. Hier ko-
men een plotruimte (telefoon 
en portofoon verkeer) en de 
nodige werkplekken.

Er komen verschillende dy-
namische werkplekken maar 
er is gelukkig ook gedacht 
aan werkplekken waar men 
even ongestoord kan bellen 
of schriftelijk werk kan doen. 
Deze zone zal vrij intensief 
gebruikt worden door mensen 
die onder andere belast zijn 
met politietaken als noodhulp, 
toezicht en de wijkagenten.
Voorts komt hierin nog een 
koffie en theehoek en een 
overlegruimte.

Dan komt er nog een zone 
die het ophoudgebied wordt 
genoemd. Dit vormt een deel 
met een aparte entree voor ar-
restanten, een voorgeleidings-
ruimte, fouilleringsruimte en 
twee oponthoudruimten. Deze 
oponthoudruimten zijn voor 
personen die voor een korte 
duur worden opgehouden aan 
het bureau.
Ook komt hier een advocaten-
ruimte waar advocaten 
rustig met een cliënt kunnen 
spreken.

De verbouwing van de begane 
grond is een behoorlijke klus 
en zal naar verwachting begin 
2021 gereed zijn. Het bureau 
Oost-Watergraafsmeer is dan 
zeker geschikt om weer jaren 
als zodanig dienst te doen. #

Het tijdelijke ‘gezicht’ van het politiebureau
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#Dwars sticker
Stuur een mailtje naar ons met de mededeling ‘ik wil een 
JA #Dwars sticker’ en wij zorgen dat je zo’n sticker krijgt.
Email: dwarskrant@gmail.com

Tekst: Redactioneel

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

#Dwars in de wachtstand 

Vrijwilligers zijn goud waard! 

De motie is de strohalm van Dwars en 
andere buurtmedia. Raadsleden van 
de vier coalitiepartijen – Groen Links, 
D66, PvdA en SP – hebben aangegeven 
een motie voor te bereiden en in te 
dienen rond het buurtmediabeleid. 
Alleen als zij in die motie een concreet 
voorstel doen om ergens geld vrij te 
maken en vervolgens te bestemmen 
voor buurtkranten is Dwars waarschijn-
lijk, in ieder geval voor een jaar, gered. 
Een motie waarin geen cijfers worden 
genoemd en alleen gevraagd wordt aan 
het bestuur extra aandacht te geven aan 
lokaal mediabeleid zet op korte termijn 
geen zoden aan de dijk.
Wethouder Rutger Groot Wassink blijft 
zeggen dat hij buurtmedia heel belang-
rijk vindt, maar wacht initiatieven van 

Amsteldorp Actief heeft momenteel 
zo’n 25 vrijwilligers. Annette zegt over 
de prijs het volgende: ‘Ik vind de prijs 
eerder voor Amsteldorp Actief dan 
enkel voor mij, want we doen het met 
z’n allen’.

Wat doet Amsteldorp Actief? 
‘Ongeveer twaalf jaar geleden is Amstel-
dorp Actief opgericht door twee actieve 
bewoners; ikzelf ben elf jaar actief. Ik 
was op zoek naar iets naast mijn werk 
en zag in een folder dat ze mensen 
nodig hadden voor o.a. de tuintjes en 
het buurtonderzoek I&C. Ik heb het 
project Informatie & Communicatie 
opgezet. Het project had een tweeledig 

De toekomst van Dwars blijft vooralsnog ongewis. ‘Duidelijk-
heid van de kant van de gemeente kan niet eerder verwacht 
worden dan half december,’ schrijft één van de raadsleden die 
een motie gaat indienen. ‘Dan pas wordt er beslist over de ge-
meentelijke begroting en de moties die daarbij horen.’  

Annette Broers won de jaarprijs 2020 van Stichting Vrienden 
van Watergraafsmeer. Een jaarprijs voor vrijwilligers die zich 
inzetten voor de Watergraafsmeer. Annette woont in een huis 
met prachtige, zelfgeschilderde Japanse prenten en volop boe-
ken over Japan. Behalve een enorme fan van Japan en Japanse 
kunst is Annette een van de coördinatoren van Buurtgroep 
Amsteldorp Actief. 

raadsleden af. Ook de hoogste baas 
in stadsdeel Oost, Maarten Poorter, is 
zowel positief als terughoudend.

Inmiddels is er via een alternatieve 
route een beroep gedaan op overheids-
geld. Tot j.l. 20 oktober kon er door 
bewoners van Watergraafsmeer een 
aanvraag ingediend worden voor finan-
ciering van een project in het kader van 
Oost Begroot (Watergraafsmeer). Met 
de benodigde likes is geld voor een jaar 
Dwars, ofwel zeven nummers, aange-
vraagd. Natuurlijk wordt die aanvraag 
ingetrokken als in december de gemeen-
teraad positief beslist over subsidiëring 
van Dwars.
Overigens gaat er pas in januari / febru-
ari 2021 gestemd worden over de aan-

vragen in het kader van Oost Begroot. In 
de volgende Dwars, die van december, 
komen we er zeker op terug.

Er zijn meer culturele projecten op het 
lijstje ‘plannen’ van Oost Begroot waar 
Dwars meer of minder bij betrokken 
is. Zo is er een aanvraag gedaan om 
een audiotour te kunnen ontwikkelen 
over Watergraafsmeer en Ajax. En er 
is een aanvraag voor het naspelen van 
een begrafenisstoet die 100 jaar gele-
den werd gelopen bij het einde van 
Watergraafsmeer. Die annexatie van 
Watergraafsmeer door Amsterdam van 
100 jaar geleden is ook de aanleiding 
voor een voorstel om een expositie en 
drie talkshows te organiseren in Huize 
Frankendael. Aan de basis van deze 
drie projecten staat een comité met de 
naam WGM-2021, waarin ook Dwars is 
vertegenwoordigd.

Directe invloed op het maken van de 
krant heeft de coronacrisis niet. Dat is 
anders bij de talkshow Dwars door Oost 
in de Jungle. In de maanden september 

en oktober hebben we afleveringen 
gemaakt met aangepaste maatregelen. 
Beide keren leverde dat een voldoende 
bezochte, aangename en informatieve 
avond op.
In november zien we af van een talk-
show. Formeel is er een avond mogelijk 
met 30 toeschouwers, maar de sfeer 
is zodanig ‘groepshuiverig’ geworden 
dat het ons niet verstandig lijkt door te 
gaan. Hoe dat in december is valt later 
pas te bezien. De toekomst is in veel 
opzichten onzeker.

Maar zien dat u ons steunt blijven we 
waarderen: 
https://dwarsmoetblijven.petities.nl/ 

Het kan nog duidelijker. 
De middenpagina’s van deze Dwars zijn 
dit keer niet voor foto’s, maar voor een 
poster die u achter uw raam of op een 
andere zichtbare plek kunt bevestigen. 
Om duidelijk te maken dat Oost niet 
zonder #Dwars kan.

Annette Broers is al elf jaar actief voor Amsteldorp Actief

Jaarprijs 2020 voor top-vrijwilliger Annette  

doel: het terugdringen van grofvuil bij 
de containers en een goed beeld krijgen 
van wat bewoners van het wonen in de 
buurt vinden.
Zo informeerden we bewoners over 
het adopteren van een container en het 
effect was minder zwerfvuil. Dat project 
heb ik met veel plezier gedaan en ik 
werd al snel de coördinator van het 
project.’

Verder heb ik de huisstijl en de website 
voor Amsteldorp Actief gemaakt. En 
Project de Winkelwagen is mijn kindje, 
daar ben ik trots op: een sociaal gebeu-
ren en een succesvol project waardoor 
alle buurtbewoners zelf boodschappen 

kunnen doen. Tweemaal in de 
week rijdt een busje, De Win-
kelwagen, vanuit Amsteldorp 
naar de supermarkten en weer 
terug.
Ook hebben we bij Amsteldorp 
Actief het project de Groene 
Vingers, voor bewoners die 
hun tuin niet kunnen onder-
houden. Zij worden geholpen 
door vrijwilligers die wekelijks 
de tuin onderhoudsvriendelijk 
maken. 
Met het SOEN-project (Schoon 
Opgeruimd En Netjes) gaan we elke 
eerste zaterdag en elke derde woensdag 
van de maand, gewapend met vuilnis-
zak en ‘grijper’ de buurt in om zwerfaf-
val te verzamelen. 
Het project Buurtgesprek heeft tot doel 
contact te leggen en te houden met 
eenzame of geïsoleerde buurtbewoners 
en het sociale isolement te doorbreken. 
De koffieochtenden die wij houden 
in wijkservicepunt Het Hoekhuis op 
maandag- en vrijdagochtend zijn hieruit 
voortgekomen’. 

De projecten SOEN, Buurtgesprek en De 
Winkelwagen ontvangen subsidie van 
het stadsdeel. Het project de Groene 
Vingers wordt gesponsord door woon-
corporatie Ymere en Rochdale.

Wat jullie hebben bereikt en wat 
zijn jullie plannen?
‘Door de verschillende activiteiten van 
Amsteldorp Actief hebben veel bewo-
ners -oud en jong- elkaar leren kennen’. 
Annette wijst op de Facebookpagina 
Amsteldorp Actief die druk bezocht 
wordt. ‘Activiteiten worden daar 
aangekondigd en bewoners kunnen 

er ‘hun ei kwijt’. We zijn op zoek naar 
verbinding; Amsteldorp Ontdekt is daar 
een mooi voorbeeld van. Samenwerken 
met andere groepen in Amsteldorp, van 
de Open Hof tot de Speeltuin, iedereen 
doet mee. Naar mijn mening kan er nog 
beter worden samengewerkt, want er 
zijn veel clubjes’.

Wat kan nu in Corona-tijd niet 
meer en wat gelukkig nog wel?
‘Helaas rijdt De Winkelwagen momen-
teel niet; dat is erg jammer. We hebben 
alle mensen gebeld om te vragen of ze 
hulp nodig hebben bij het doen van 
boodschappen. Het bleek dat men zich 
goed kon redden. Onze maandelijkse 
vergadering met vrijwilligers kan nog 
niet doorgaan. Gelukkig loopt het pro-
ject Buurtgesprek gewoon door en zijn 
ook de koffieochtenden weer gestart. 
De Groene Vingers werken door tot de 
winterstop, al wordt er nu enkel in de 
voortuintjes getuinierd’.

Wat is jouw grootste wens voor de 
buurt?
‘Dat iedereen naar zijn eigen buren om-
kijkt. Want dan is er niets aan de hand 
en komt niemand iets te kort. En verder 
hoop ik natuurlijk dat De Winkelwagen 
weer kan gaan rijden’. En voor haarzelf 
wenst Annette een leuke baan, zij zit per 
1 november a.s. zonder betaald werk en 
wil graag meteen weer aan de slag. #

Info: www.amsteldorpactief.nl, de 
Facebookpagina van Amsteldorp Actief 
of 0627301404

‘Als iedereen naar 
zijn eigen buren om-
kijkt, komt niemand 
iets te kort’
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Jo Haen  

Julius Vischjager is overleden, op 83-jarige leeftijd. Hij was een 
markante bewoner van Oost. Rob Zwetsloot gedenkt hem op 
mooie wijze in een filmpje dat onder andere terug te vinden is 
op oost-online. Ook op oost-online staat een gefilmd portret van 
Julius Vischjager, gemaakt door Irene Kuiper en Lyk Burggraaff.

Net na zijn overlijden op 6 oktober, 
zijn lichaam werd gevonden in de 
Ringvaart, is er in vele landelijke en 
lokale media stil gestaan bij zijn dood. 
Zelf kende ik Julius Vischjager van de 
talkshow. Toen Dwars door Oost in de 
Jungle nog op woensdag was speelde 
hij het halve uur voorafgaande aan 
de show, tijdens de inloop, klassieke 
pianostukken. Altijd in gezelschap van 
Gerda Spruit kwam hij dan rond kwart 
over zeven binnenlopen en liet via 
Gerda vragen om wat beter licht bij de 
piano.
De verhuizing naar donderdag kwam 
hem slecht uit, hij bleek op die dag 
niet te kunnen. Zo misten we hem al 
een jaar tijdens de inloop. Een enkele 
keer zag ik hem nog bij zijn (en mijn) 
wandelingetjes in de buurt, altijd 
samen met Gerda.

Vertederingsconcert
Piano spelen deed hij op veel meer 
plekken. Zo heeft hij jarenlang op 
zaterdagmiddagen achter de piano 
gezeten bij café Eik en Linde aan de 
Plantage Middenlaan tegenover Artis. 
Daar kwam hij ook voor een andere 
hobby: schaken. 
Op de openbare piano in de centrale 
hal van de OBA aan het Oosterdok 
speelde Julius Vischjager ook 
regelmatig stukken uit zijn repertoire. 

Dat repertoire bestond uit werken 
van de bekende componisten Chopin, 
Scarlatti, Schumann, Mozart, Bach en 
Beethoven.
Eén van zijn ‘uitvindingen’ waren 
vertederingsconcerten. Hij gaf ze 
regelmatig op uitnodiging van diverse 
politici.

Laatste vraag
Als pianist was Julius Vischjager 
bekend, maar meer nog als man van 

zijn eigen krant The 
Daily Invisible. Vanaf 
1977 verscheen de 
handgeschreven krant, 
niet dagelijks, maar 
wekelijks. En niet 
altijd, het verschijnen 
was afhankelijk van 
zijn humeur. De laatste 
Daily Invisible dateert 
van 12 januari 2016. 
Op 27 januari 2017 ver-
scheen vanwege de 80e 
verjaardag van Julius 
Vischjager een spe-
ciale jubileumeditie, 
gemaakt door Haagse 
collega-journalisten.
Veertig jaar lang had 
Julius Vischjager de 
eer om bij de wekelijkse persconfe-
rentie van de minister-president de 
laatste vraag te mogen stellen. Vragen 
aan Rutte gingen regelmatig over het 
pianospelen, ook Rutte speelt piano, 
al is dat naar zijn zeggen weinig en 
matig. Een ander soort vraag heb ik 
uit de Daily Invisible van 18 november 
2014. Vischjager: ‘Ja meneer Rutte, wat 
vindt u belangrijker, het kerstfeest met 
de Kerstman, of het sinterklaasfeest?’ 
Rutte antwoordt: ‘Ooooh, levensgevaar-
lijk. Hier krijgt u een heel laf antwoord 
op. Beide. Nee, hier ga ik geen risico’s 
nemen. Er komen verkiezingen aan. 
Dames en heren, een goed weekend.’
De Binnenhofnar noemde hij zichzelf 
wel. Daar werd door anderen dan 
op gevarieerd: de hofnar van het 
Binnenhof. Hij is er in 2017 Lid van 
Verdienste van de Parlementaire Pers 
mee geworden.
Verleden

Een radioprogramma had Julius 
Vischjager ook. Op SALTO was hij 
jarenlang elke donderdagochtend te 
beluisteren. Zijn programma heette 
Hoe bedoel U en was gevuld met 
kunst, cultuur, politiek en gedichten, 
maar vooral met zijn persoonlijke 
opvattingen.
Op 4 mei 2015 heeft Julius Vischjager 
in Betondorp een monument onthuld, 
ter herinnering aan de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog. In 
zijn Daily Invisible schrijft hij er zelf 
over. Aan zijn joodse achtergrond 
ging hij het liefst voorbij, maar feit 
is dat zijn beide ouders omgekomen 
zijn in de Tweede Wereldoorlog (in 
Buchenwald en Bergen-Belsen) en hij 
zelf maar ternauwernood ontsnapte 
aan deportatie. Dat zijn hele leven 
de sporen droeg van dat gruwelijke 
verleden is zeker. #

Besmetting via grote of kleine druppels 

Dat corona net als griepvirussen 
behoort tot de zoals Bouma dat noemt 
Vliegers, daar zijn hij en het RIVM 
het wel over eens. Besmetting vindt 
plaats via druppels. Die komen bij de 
‘oude gastheer’ naar buiten bij het 
uitademen, het praten, het zingen of 
het hoesten. Ze komen bij de ‘nieuwe 
gastheer’ binnen via de mond of de 
neus. Als de virussen in die druppels 
door de afweer in neus, mond en keel 
zijn gekomen worden ze actief in de 
longen. De vermenigvuldiging daar is 
ziekmakend.

Grote druppels
Maar dan... Op de site van het RIVM is 
te lezen: ‘We weten dat andere mensen 
vooral via de wat grotere druppels 
besmet worden.’ En iets verder: ‘Het 
is op dit moment niet duidelijk of de 
kleine druppels (aerosolen) die in de 
lucht blijven hangen een rol spelen 
bij de verspreiding van het nieuwe 

Op oost-online is een spraakmakend interview te vinden van 
Robijn Tilanus met Menno Jan Bouma. Hij is arts, epidemioloog 
en emeritus hoogleraar en ex-gastdocent op het Tropeninsti-
tuut. Informatie over virussen brengt hem tot een controversi-
ele opvatting over besmettingen. Dit artikel geeft de kern ervan 
weer. Maar leest u ook het interview zelf, en de website van het 
RIVM. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Menno Bouma

Menno Jan Bouma
coronavirus. Mochten ze een rol spelen 
in de verspreiding, dan is dit een 
minder belangrijke verspreidingsroute 
dan van de grotere druppels. Het 
beeld van de verspreiding van het 
coronavirus is hetzelfde als dat 
van andere virussen die door grote 
druppels worden overgedragen.’ 

Kleine druppels
Bouma is ervan overtuigd dat juist 
de kleinste druppeltjes voor de 
besmettingen zorgen. ‘De kleinste 
druppeltjes of aerosolen kunnen 
vliegen. De grotere druppels blijven 
niet lang zweven in de lucht. Zij vallen 
door de zwaartekracht binnen een 
paar seconden op de grond. Ze leggen 
een afstand af van pakweg een halve 
meter bij gewoon ademen tot enkele 
meters bij krachtig hoesten. Om de 
nieuwe gastheer te bereiken, moeten 
de Vliegers op neus- of mondhoogte 
van de nieuwe gastheer komen. Maar 

die grotere druppels buigen door de 
zwaartekracht al gauw af richting 
aarde. De aerosolen blijven juist heel 
erg lang zweven in de lucht. Als er niet 
goed geventileerd wordt, kunnen ze 
urenlang in de lucht blijven circuleren. 
Ze kunnen daarbij enorme afstanden 
afleggen.

Vitamine P
Ventileren is het devies. ‘En zorg dat 
je natuurlijke afweersysteem goed 
kan functioneren. Denk daarbij 
aan gezonde voeding, voldoende 
beweging en voldoende slaap. Neem 
ter versterking dagelijks een extra dosis 
vitamine C en D: deze vitamines helpen 
je afweersysteem.’ Bouma vult aan: 
‘Zorg ook voor psychisch welbevinden. 
We noemen dit wel ‘vitamine P’ waarbij 
de P voor plezier staat. Doe dingen 
waar je blij van wordt. Dans, maak 

muziek, spreek af met vrienden, trek 
erop uit. En vermijd altijd superspread-
events.’
‘Het coronavirus kan zich supersnel 
verspreiden tijdens zogenoemde 
‘superspread-events’. Dat zijn 
gebeurtenissen waarbij veel 
mensen urenlang samenzijn in een 
slecht geventileerde ruimte. Denk 
bijvoorbeeld aan après-ski-bars of 
carnavals-cafés. Er hoeft dan maar 
één iemand het coronavirus bij zich 
te dragen. Die ene persoon blaast 
ongemerkt vele aerosolen de lucht in.’
Opvallend is dat Bouma nauwelijks 
hecht aan algemeen geaccepteerde 
maatregelen als handen wassen, 
desinfecteren, afstand houden, géén 
handen schudden en niet knuffelen. ‘De 
maatregelen horen bij een ander type 
virussen, de zogenaamde Overlevers,’ 
aldus Bouma.

Aanpak corona
Gevraagd naar zijn mening over 
de aanpak van corona wereldwijd 
antwoordt Bouma aan het eind van 
het interview: ‘Het bezuinigen op 
de zorg en het afslanken van het 
beddenbestand in de ziekenhuizen 
heeft aanzienlijk bijgedragen aan de 
angst- en paniekmaatregelen om te 
voorkómen dat we door het volume 
van patiënten overspoeld zullen 
worden. Dat geldt helaas niet alleen 
voor Amsterdam Oost.’ #

https://oost-online.nl/virussen-zijn-net-
inbrekers-je-moet-ze-staande-houden-
bij-de-voordeur/

Verdrietige en vertederende 
herinnering aan Julius Vischjager

Julius Vischjager over de onthulling

Julius Vischjager en Gerda Spruit onthullen een gedenksteen
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Moustapha el Jarmouni ontvangt ons 
in de achtertuin van de Batjanzaal. 
De tuin is zijn trots. ‘Ik ben er ge-
woon verliefd op, ‘ zegt hij. ‘Moet je 
kijken wat er allemaal in die bakken 
groeit.’ Hij wijst op de pompoenen, 
maiskolven en zonnebloemen. Het is 
een van de projecten die plaatsvin-
den in het kleine cultureel centrum 
in Amsterdam Oost: schooltuinieren. 
Kinderen leren in de zomermaanden, 
vaak samen met hun ouders, planten 
en bloemen te kweken en telen.  ‘Ze 
komen nog steeds elke dag kijken hoe 
alles ervoor staat.’ 
De oorspronkelijke schaakschool is 
uitgegroeid tot een centrum met edu-
catieve en creatieve activiteiten voor 
jong en oud zoals het schooltuinieren, 
maar ook met knutselen en tekenen, 
naailes, kookles, taalles voor volwas-
senen, en met een open podium en een 
wekelijks buurtrestaurant. Er zijn jaar-
lijks 65 vrijwilligers bij betrokken.

Vriendjes voor mijn zoon
Het begint dus allemaal met de 
schaakschool. De weg daar naartoe is 
een mooi en ontroerend verhaal. ‘Ik 
heb een autistische zoon,’ vertelt El 
Jarmouni, ‘hij had geen vrienden en 
het ging slecht met hem op school. Dat 
was in 2006. Ik besloot thuis schaakles 
te geven om op die manier vriendjes 
voor mijn zoon te krijgen. Het lukte, de 
kinderen vonden schaken leuk en gin-
gen ook met mijn zoon potjes schaken. 
Het had een enorm goede uitwerking 
op hem en dat stimuleerde mij weer 
om door te gaan. Op een gegeven mo-
ment werd mijn woonkamer te klein 
- er namen 14 kinderen deel - en mijn 
vrouw vroeg of ik een andere ruimte 
wilde zoeken. Ik kwam toen terecht in 
buurthuis de Meevaart, maar na een 
paar maanden waren daar alweer 60 
kinderen.’ 
El Jarmouni merkte dat de ouders, 
veelal van Turkse en Marokkaanse 
komaf, heel positief staan tegenover 
het schaken. ‘Ik raakte steeds meer 
bekend in de buurt en ouders zeiden 
tegen mij dat ze graag wilden dat hun 
kind slim werd. Dat is natuurlijk geen 
gekke gedachte: schaken stimuleert de 

hersenen, ontwikkelt je concentratie-
vermogen en dat kan leiden tot betere 
schoolprestaties.’

Geweldige mix
Aanvankelijk namen vooral kinderen 
met een migratieachtergrond deel aan 
de schaaklessen, niet zo vreemd in 
een buurt waar 99% van de scholen 
uit deze kinderen bestaat. De laatste 

jaren ziet El Jarmouni echter een 
geweldige mix ontstaan, precies zoals 
hij dat graag ziet en ‘zoals het hoort!’. 
‘Ik merk dat steeds meer oorspronke-
lijke Nederlanders, kunstenaars ook, 
betrokken raken bij de buurt. Dat zie 
je eveneens aan mijn vrijwilligers. En 
moet je nu eens kijken naar wat er in 
de zaal zit.’ 
Het is tijd voor de woensdagmiddag 
schaakles en de Batjanzaal stroomt in-
derdaad vol met kinderen van diverse 

pluimage en kleuren, stuk voor stuk 
hebben ze er zin in. Ze doen afwis-
selend een soort schaak-game op de 
laptop, krijgen individueel uitleg waar-
bij vraagstukken in een boekje worden 
besproken, volgen een lesje met een 
groot schaakbord en een echte meester 
en spelen een potje schaak. ‘We doen 
het anders dan in de gewone schaak-
verenigingen, ik heb mijn eigen me-
thodiek,’ legt El Jarmouni uit, ‘Hier zijn 
we bezig voor beginners, we brengen 
de kinderen in contact met schaken en 
we doen dat overdag, onmiddellijk na 
school. Als ze echt door willen gaan, 
kunnen ze naar een schaakvereniging, 
vaak is dat ‘s avonds.’   

Eigenlijk doe ik niets
In 2009 kreeg El Jarmouni een kleine 
subsidie van het stadsdeel waarmee 
hij extra materialen kon aanschaffen. 
Hij had echter nog niet genoeg ruimte 
voor al zijn ‘cursisten’ en trok bij scho-
len aan de bel met het verzoek lesloka-
len te mogen gebruiken na schooltijd. 
Dat mocht mits dan wél kinderen 
van de desbetreffende scholen ook 
mochten deelnemen aan de lessen. 
Dat resulteerde in een grote uitbrei-
ding van zowel kinderen als vrijwil-
ligers. ‘Ik heb toen mijn schaakschool 
opgericht en ben bovendien naar de 
Batjanzaal getrokken, in het andere 

buurthuis kon ik maar eenmaal per 
week terecht.’
Er wordt nu op 43 scholen in Amster-
dam lesgegeven door de Schaakschool. 
De docenten zijn allemaal gecertifi-
ceerd, Jarmouni  
heeft ze ‘betrokken’ uit schaak-vereni-
gingen. Hij is bescheiden over zijn ei-
gen schaak- en andere prestaties. ‘Nee, 
ik ben geen goede schaker... maar ik 
heb wel ideeën en ik organiseer de 
uitvoering daarvan. Eigenlijk doe ik 
dus niets haha...’

Zomerkampen en schaaktoernooien
Ondanks de subsidies die verstrekt 
worden door verschillende fondsen en 
de deelraad kunnen niet alle cursus-
sen en workshops in de Batjanzaal 
gratis gegeven worden, maar de bij-
dragen zijn klein en er wordt rekening 
gehouden met de kleine inkomens. El 
Jarmouni hoopt ooit de contributie en 
andere kosten nog lager te maken.
Grootse evenementen die hij organi-
seert zijn de zomerkampen in juli en 
augustus - drie weken spel, plezier en 
activiteiten in Jeugdland - en de maan-
delijkse schaaktoernooien. Jarmouni: 
‘Chessweek noemen we die toer-
nooien. Heel laagdrempelig zijn ze, 
voor kinderen die niet lid zijn van een 
schaakvereniging, gewoon overdag 
van 10 tot 17 uur. Aanvankelijk waren 
er weinig deelnemers, de kinderen 
gingen naar de Arabische school of ze 
kregen huiswerkbegeleiding... En toen 
dacht ik ineens aan mijn eigen jeugd 
en het Unicef-project en ben ik gratis 
tosti’s gaan uitdelen en soms zelfs 
lunchpakketjes met appels en een ge-
zonde boterham met kaas. Dat kon ik 
doen van de subsidie die ik kreeg. Het 
was geweldig, mijn toernooien werden 
onmiddellijk heel populair en dat zijn 
ze nog steeds!’

Toekomst
El Jarmouni heeft altijd een volle agen-
da en geniet ervan. ‘De eerste jaren in 
Oost waren niet makkelijk, maar nu... 
nu sta ik midden in het leven, heb veel 
vrienden, een heel netwerk om me 
heen, ik voel me volkomen thuis in 
Oost, een luxe leven noem ik dat. Maar 
het allerbelangrijkste vind ik dat ik 
mijn steentje bijdraag aan een goede 
toekomst voor de kinderen hier uit de 
buurt!’ #

In de zestiger jaren zet Unesco een buurthuis neer in een klein 
dorpje in Marokko. Om de kinderen te stimuleren mee te doen 
met de educatieve activiteiten worden ze getrakteerd op een 
gezond broodje en een kom warme melk. Het werkt. De 9-ja-
rige Mustapha leert het schaken kennen en richt zelf decennia 
later een schaakschool op in de Indische buurt. 

Buurtberoemd door schaken

Buurtberoemd zijn ze, de 
mensen die zich met hart 
en ziel inzetten voor hun 
buurt. Ze staan gepor-
tretteerd op het Muider-
poortstation door Serge 
Verheugen en krijgen nu 
stuk voor stuk ook hun 
verdiende aandacht in de 
Dwars en in een podcast 
op Geluiden uit Oost. Dit-
maal vroegen Lucy Bud-
delmeijer - de podcastma-
ker - en Anita Boelsums 
- de schrijver, Mustapha el 
Jarmouni het hemd van 
het lijf. De podcast is te 
beluisteren op www.gelui-
denuitoost.nl.

Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart en Anita Boelsums 

Glimmende gezichten van Moustapha el Jarmouni en ‘zijn’ kinderen achter het schaakbord

Lucy Buddelmeijer en Moustapha el 
Jarmouni bij het maken van de podcast

‘En moet je nu  
eens kijken wat  
er in de zaal zit’
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Vrolijke vogels aan de Weespertrekvaart     

De middelbare scholen in Oost  zijn gemengder dan in andere 
delen van de stad. Maar Sohna Dumbunu was de enige ge-
kleurde leerling in haar vwo-klas. Door de gebeurtenissen rond 
Black Lives Matter beseft ze dat het belangrijk is dat racisme en 
discriminatie verplicht worden behandeld op school.  

Opfleuren. Opvrolijken. De 
wereld kleurrijker maken. De 
naam Bright Up geeft precies 
aan wat Sandra Hueber met 
haar bedrijf voor ogen heeft. 
Deze zomer resulteerde dat 
in een aantal oversized maar 
verder uiterst realistisch 
geschilderde tropische vogels 
op pilaren onder de Duiven-
drechtse brug, aan de uiterste 
rand van stadsdeel Oost. 

Van oorsprong is Sandra Hueber plano-
loge. Jarenlang werkte zij als gebieds-
beheerder en projectmanager voor de 
Gemeente Amsterdam, onder meer aan 
de vernieuwing van stadsdeel Zuid-
Oost. Voor de Nederlandse Spoorwegen 
werkte ze onder meer aan de poortjes-
loze tunnels onder het Centraal Station, 
de zogeheten IJ- en Amstelpassages. In 
deze en andere functies had Sandra 
regelmatig te maken met ontwerpers 
en met de inrichting van de openbare 
ruimte, maar ze merkte dat ook haar 
eigen creativiteit steeds meer werd 
aangesproken: ‘Tijdens de verbouwing 
van de stations was het belangrijk dat 
ze er prettig uit bleven zien. Dat vond 
ik ontzettend leuk om mee bezig te zijn. 
Ik wilde mijn kennis van de openbare 
ruimte en van wat er allemaal bij komt 
kijken om die aantrekkelijker te maken, 

Op de middelbare school zag Sohna 
Sumbunu bij het vak levensbeschou-
wing de documentaire Wit is ook een 
kleur van Sunny Bergman. Na afloop 
van de film vroeg de docent: wie wil er 
wat vertellen? Sohna misschien? Sohna: 

combineren met mijn eigen creativiteit. 
Daarom heb ik op een gegeven moment 
de knoop doorgehakt en ben ik mijn 
eigen bedrijf begonnen.’

Tropisch Vogelparadijs
Bij Bright Up gaat het om kunst die de 
omgeving positief beïnvloedt en de soci-
ale veiligheid verbetert. Die kunst hoeft 
niet ‘diep’ te gaan: als mensen er blij 
van worden is de missie geslaagd: ‘We 
krijgen regelmatig kaartjes van buurtbe-
woners die ons bedanken!’ Kwaliteit is 
niettemin een vereiste: de kunstwerken, 
meestal muurschilderingen, worden 
met een grote mate van vakmanschap 
uitgevoerd. Zodra ze af zijn gaat er een 
beschermlaag overheen; daarna worden 
ze netjes gehouden door een gespeciali-
seerd onderhoudsbedrijf.
In de meeste gevallen bedenkt Sandra 
zelf wat er moet komen; een klein team 
zorgt voor de uitvoering. Zo ook bij het 
‘Tropisch Vogelparadijs’ onder de Dui-
vendrechtse brug, waar de vogels zijn 
geschilderd door uitvoerend kunstenaar 
Leone Schröder. ‘Leone is een geweldige 
schilder met een realistische stijl. Zij kan 
echt alles schilderen. Ik werk dan ook 
heel graag en vaak met haar.’

Rijkdom 
Het Vogelparadijs is onderdeel van 
een veel groter project. ‘De Gemeente 
Amsterdam vroeg mij om een manier 
te bedenken om de verbinding tussen 
de stad en Zuid-Oost te verbeteren en 
met name voor fietsers aantrekkelijker 
te maken. Hoe meer mensen de auto 

‘Ik was de enige gekleurde leerling in 
die klas. En ik had echt geen zin om 
erover te praten. Het hele punt van die 
documentaire was dat wit ook een kleur 
is.’ Dat begrepen de leraar en haar  
medeleerlingen niet. 

Friesland 
Sohna Sumbunu (19) uit Amsterdam-
Oost behaalde in 2019 haar vwo-diplo-
ma. Dit jaar startte ze met de filmacade-
mie. Van racisme was ze zich nooit zo 
bewust, behalve als het over haar haar 
ging. ‘Vroeger waren er altijd van die 
blonde prinsesjes op TV en dan wilde 
ik ook lang, blond en steil haar. Mijn 
haar leek op het haar van mensen uit 
cartoons, die hun vinger in het stop-
contact staken.’ Tijdens het luizenkam-
men op de basisschool vergeleek een 
klasgenootje haar met een heks. Daar 
had Sohna maanden last van, tot haar 
zestiende benadrukte ze altijd dat haar 
moeder uit Friesland kwam. 
 
Gambia
Sohna’s vader heeft hier vijfentwintig 
jaar gewoond. Hij is nu in Gambia. Hij 
voelde zich ongelukkig in Nederland. 
Sohna: ‘Hij is vaak onterecht opgepakt. 
Ook andere dingen die hem over-
kwamen waren heel naar. Zo was hij 
bijvoorbeeld op een gegeven moment de 
weg kwijt in Amsterdam. Hij vroeg aan 
verschillende mensen hoe hij moest lo-
pen, sommige mensen die hij aansprak 
liepen zonder iets te zeggen door en 
anderen zeiden: ‘Nee ik heb geen geld’. 
Het waren vaak kleine dingen maar als 
dat elke dag gebeurt, dan word je gek.’

Bijna alle partijen voor
Naar aanleiding van de moord op 
George Floyd vroeg Sohna zich samen 
met haar vriendinnen Lakiescha en 
Veronika af wat zij konden doen om 
iets in Nederland te veranderen. ‘Ik 
kon er niet onderuit. De Black Lives 

Matter-beweging was voor mij een 
eyeopener.’ Op 4 juni 2020 startten ze 
een petitie om racisme en discriminatie 
verplicht te behandelen op school. Ze 
willen bovendien dat het niet bij één 
les blijft maar dat leerlingen er vaker 
mee in aanraking komen. Zodat het 
blijft hangen. Ze verzamelden meer dan 
61.000 handtekeningen, wat hun plan 
op de agenda van de Tweede Kamer 
bracht. PvdA-Tweede Kamerlid Kristen 
van den Hul diende met GroenLinks en 
de Partij voor de Dieren een motie in die 
de Minister verzoekt om deze thema’s 
te verankeren in het nieuwe leerplan. 
Bijna alle partijen stemden voor. De drie 
vriendinnen zijn dolblij. Zij voelen het 
als een erkenning. Als deze ontwikke-
ling doorgaat dan krijgen we echt een 
heel diverse samenleving. #

Wit is ook een kleur

Leone Schröder en Sandra Hueber bij hun kunst

‘Ik wilde ook lang, blond en steil haar’

verruilen voor de fiets, hoe beter het 
immers is! We hebben daarop drie 
fietsroutes tussen het Amstelstation 
en het Amsterdam Arena-gebied in 
kaart gebracht en die heb ik ieder een 
eigen thema gegeven. De route langs de 
Weespertrekvaart naar het Bijlmerplein 
kreeg het thema Natuur; het Tropisch 
Vogelparadijs is daar het eerste project 
van. De papegaaien, parkieten en ibis 
op de pilaren onder de Duivendrechtse 
Brug geven de donkere onderdoorgang 
kleur en verwijzen tevens naar de rijk-

dom aan verschillende bevolkingsgroe-
pen in de Bijlmer. Velen daarvan komen 
oorspronkelijk uit dezelfde landen als 
de afgebeelde vogelsoorten.’

Tot 2021 gaan Sandra en haar team 
verder met het afmaken van deze route. 
In dezelfde stijl als het Vogelparadijs vol-
gen in elk geval nog een Bloemenrijk en 
een Vlindertuin. Maar dát wordt nieuws 
voor de buurtkrant van Zuid-Oost. # 

Meer informatie: www.brightup.nl

Vrienden van #Dwars
Help ons om Dwars onafhankelijk en  
niet-commercieel te blijven maken!
Word Vriend van Dwars met een jaarlijkse 
donatie vanaf € 10,00.  
Meer is natuurlijk welkom. 
U kunt uw gift overmaken op rekening-
nummer NL63 ASNB 0706 8038 17
t.n.v. van A.J. van Tol, met vermelding 
Vriend van Dwars.



DWARS DOOR DE BUURT #DWARS 7Nummer 217 Straten

Tekst: Robert van Andel | Beeld: Henk Pouw

Van spiegelsymmetrie
tot stereochemie 

en verder... 

Driedimensionaal
Jacobus Henricus van ‘t Hoff (1852-
1911) werd tot chemicus opgeleid aan 
de Polytechnische School te Delft, de 
voorganger van de huidige Technische 
Universiteit Delft. Vanuit deze oplei-
ding was hij een overtuigd aanhanger 
van de atoomtheorie - de gedachte dat 
materie uit deeltjes opgebouwd is. Deze 
gedachte was destijds in wetenschap-
pelijke kring nog omstreden. Albert 
Einstein - wie anders? - publiceerde een 
overtuigend bewijs daarvoor in zijn 
wonderjaar 1905. 
Van ‘t Hoff verwierf als 22-jarige, pas 
afgestudeerde chemicus het baanbre-
kende inzicht dat moleculen ruimtelijk 
zijn in hun opbouw uit verschillende 
atomen zoals de elementen koolstof, wa-
terstof, zuurstof, stikstof, fluor, broom 
en chloor… Moleculen hebben dus een 
driedimensionale structuur, net zoals 
een woning, een hand of welk voorwerp 
dan ook. Deze ruimtelijkheid brengt 
met zich mee dat uit dezelfde elementen 
opgebouwde structuren minstens in 
twee verschillende vormen voorkomen 
die elkaars spiegelbeeld zijn en die niet 
in elkaar over kunnen gaan zonder de 
structuur te verbreken. 

Gaandeweg is gebleken dat in de 
biologie en bij geneesmiddelen het 
bestaan van verschillende vormen van 
qua samenstellende atomen hetzelfde 
molecuul grote betekenis kan hebben 
op de werkzaamheid en - eventueel - de 
giftigheid. Het vakgebied dat Van ‘t Hoff 
met de Franse chemicus Le Bel ontsloot 
heet ‘stereochemie’. Spiegelsymmetrie 
werd zo stereochemie!
Van ‘t Hoff publiceerde in 1874 zijn 
inzichten in het Nederlands onder de 
alles omvattende titel: ‘Voorstel tot 
Uitbreiding der Tegenwoordige in de 
Scheikunde gebruikte Structuurformu-
les in de Ruimte, benevens een daarmee 

samenhangende Opmerking omtrent 
het Verband tusschen Optisch Actief 
Vermogen en Chemische Constitutie van 
Organische Verbindingen’. 

Het duurde enkele jaren voordat Van ‘t 
Hoff’s inzicht algemeen opgepikt werd 
in wetenschappelijke kringen, maar 
toen dit eenmaal gedeeld werd, was hij 
een beroemdheid. Als 26-jarige werd hij 
hoogleraar in de chemie, mineralogie 
en geologie aan de Gemeente Univer-
siteit van Amsterdam. Hij vervolgde 
zijn carrière twaalf jaar later in Ber-
lijn aan de Pruisische Academie van 
Wetenschappen.  In Rotterdam-Centrum 
aan de ‘s-Gravendijkwal (het Maastun-
neltracé), staat voor het monumentale 
schoolgebouw van de voormalige HBS 
een groots standbeeld, een in brons 
gegoten zittende Van ‘t Hoff geflankeerd 
door twee uit steen gehouwen vrouwen 
die de Verbeeldingskracht en de Rede 
symboliseren. In 1915 werd het opge-
richt kort nadat de beroemde leerling 
uit het eerste jaargang van deze school 
op 58-jarige leeftijd aan longtuberculose 
was overleden. 

In 1901 was Van ‘t  Hoff de allereerste 
winnaar van de Nobelprijs voor de 
scheikunde. Deze prijs betrof niet de 
ontdekking van de stereochemie, waar-
mee hij zijn roem vestigde, maar zijn 
onderzoek naar osmose.

Van ‘t Hoff ‘s verrassende voorstellings-
vermogen bleek opnieuw, nu in zijn 
analyse van osmose. Hij gebruikte regels 
die hij ontleende aan berekeningen over 
het gedrag van gassen bij verschillende 

temperaturen. Daarbij is het aantal 
deeltjes bepalend en niet het soort 
deeltjes. Van ‘t Hoff  introduceerde het 
begrip osmotische druk en vandaaruit 
kon hij molecuulgewichten en molecu-
laire  massa’s berekenen van opgeloste 
stoffen. Hij maakte zo vriespuntver-
laging door een toevoeging aan water 

begrijpelijk - denk aan antivries 
– evenals kookpuntverhoging. 
Van ‘t Hoff was hiermee op-
nieuw grondlegger, nu van de 
fysische chemie/natuurkundige 
scheikunde.

Andere Nederlanders die 
Nobelprijzen Scheikunde 
toegekend kregen zijn: in 1936 
de natuurkundige Peter Debye 
(1884-1966): ‘voor zijn bijdra-
gen aan de structuur van  
moleculen’ en recent, in 2016, 
de Groningse hoogleraar  
scheikunde Bernard Lucas 
Feringa (1951-….), die de prijs 
deelde met twee medewin-

naars: ‘voor hun onderzoek naar mole-
culaire nanomachines’.

Debye heeft geen straatvernoeming in 
de Watergraafsmeer. In zijn geboorte-
stad Maastricht is hij wel vernoemd met 
de P. Debyestraat en het P. Debyeplein.  
In Utrecht draagt een wetenschappe-
lijk instituut zijn naam. In 1911 volgde 
Debye kort Einstein op als hoogleraar in 
Zurich. Vervolgens was hij uiterst kort 
hoogleraar theoretische natuurkunde 
te Utrecht van 1912-1913 met daarna 
snel achtereen posities aan Duitse 
universiteiten en onderzoekinstituten. 
Onder het Naziregime was hij enerzijds 
als voorzitter van het Deutsche Physi-
calische Gesellschaft betrokken bij een 
anti-Joodse oproep aan collega’s en an-
derzijds raakte hij in de aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog vanwege dit regi-
me en de militaire ambities daarvan zijn 
verantwoordelijkheden en de toegang 
tot zijn Kaiser Wilhelm Instituut kwijt. 
Kort na het uitbreken van Wereldoorlog 
II bezocht hij op uitnodiging de USA. Hij 
bleef toen daar en werd hoogleraar aan 
Cornell University te Ithaca.

Tweede gouden eeuw
In 1914 werd Leonard Samuel Ornstein 
(1880-1941) opvolger van Debye als 

hoogleraar theoretische natuurkunde 
te Utrecht. Hij wordt geëerd met een 
straatvernoeming in de Watergraaf-
smeer. De Ornsteinstraat opzij van de 
Kamerlingh Onneslaan is een rustig 
woonstraatje in de onlangs ingrijpend 
gerenoveerde wijk met éénsgezinswo-
ningen uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw. Van alle vernoemingen in deze 
wijk vertegenwoordigt Ornstein veruit 
de meest recente periode. Hij stond 
midden tussen zijn vakgenoten in wat 
wel de tweede gouden eeuw van de Ne-
derlandse natuurwetenschap genoemd 
wordt, de periode met de Nobelprijs-
winnaars Van ‘t Hof, Röntgen, Van der 
Waals, Lorenz, Zeeman, Kamerlingh 
Onnes, Debye en Zernike. De laatst 
genoemde is de in 1953 bekroonde uit-
vinder van de fasecontrastmicroscoop.

Maar ook Georg Uhlenbeck en Samuel 
Goudsmit moeten hier genoemd wor-
den. Zij liepen een Nobelprijs en een 
straatvernoeming mis als ontdekkers 
van de kernspin, het principe achter 
de MRI-scanners in ziekenhuizen. Hun 
ontdekking  heeft verwantschap aan die 
van de jonge Van ‘t Hoff maar dan op 
subatomaire schaal.

Laboratorium verboden
Ornstein onderscheidde zich door zich 
geleidelijk te ontwikkelen van een zeer 
wiskundig georiënteerd theoretisch 
natuurkundige tot initiator van expe-
rimenteel natuurkundig onderzoek 
naar lichtspectra als uiting van de 
elektronenschil van atomen. Hij was de 
stuwende kracht achter een zeer groot 
aantal promovendi (94). Tussen de we-
reldoorlogen vond in zijn laboratorium 
ook  toegepast en industrieel natuur-
kundig onderzoek plaats. Hij publiceer-
de onder andere samen met Zernicke en 
Uhlenbeck.
Leonard Samuel Ornstein was van 
Nederlands-Joodse afkomst. Hij was 
een overtuigd zionist en zijn organisa-
torisch talent kwam op jonge leeftijd 
binnen de Nederlandse Zionisten Bond 
tot uitdrukking. Tegen Joden gekeerde 
maatregelen kort na de Duitse bezetting 
leidden november 1940 tot zijn ontslag 
als hoogleraar en tot een verbod op het 
betreden van zijn laboratorium. Een 
half jaar later overleed hij. #

De Van ‘t Hofflaan is de zijstraat van de Middenweg tegenover 
het Christiaan Huygensplein. Daar staan enkele gevels met 
spiegelsymmetrie: nummers 11-13 en 13-15. In de Watergraafs-
meer is dit kenmerk veelvuldig in woningbouw te vinden. Hier 
echter heeft spiegelsymmetrie een bijzondere betekenis. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 16

In de eerste helft van de vorige eeuw 
kozen architecten vaak voor spiegel-
symmetrie; links en rechts van de 
bijeengeplaatste voordeuren is het ont-
werp helemaal gelijk, maar de gevels en 
de plattegronden van de woningen zijn 
gespiegeld. Ook het menselijk lichaam 
toont spiegelsymmetrie; bestudeer de 
eigen handen maar eens.

Van ‘t Hoff stelde vast dat, afhankelijk 
van welke van de twee vormen getest 
wordt, de invloed op doorvallend 
licht tegengesteld is; wetenschap-
pelijk vertaald: ‘het polarisatievlak 
van doorvallend licht draait bij de 
ene vorm met de klok mee en bij de 
andere vorm tegen de klok in’.  Denk 
om dit te begrijpen aan de tegen-
gestelde draairichting van de trap 
in spiegelsymmetrisch ontworpen 
buurwoningen. Osmose is de verplaatsing/diffusie 

van water (of ander oplosmiddel) 
door een halfdoorlaatbaar mem-
braam; de in het oplosmiddel opge-
loste stof kan de membraam niet pas-
seren. Bij verschillende concentraties 
opgeloste stof aan weerszijden van de 
membraam leidt osmose tot verschil 
in hoogte van de vochtspiegel over de 
membraam. In planten, mensen en 
dieren is osmose een alom tegen-
woordig proces.

Van ‘t Hoff(laan)

Ornstein(straat)
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Hoe is de leesclub ontstaan?
‘Onze leesclub Isherwood bestaat sinds 
april 1985 en ik ben zelf in 1998 lid 
geworden. De leesclub is onderdeel 
van de Zociëteit, die voor homoman-
nen van 40+ gezellige, culturele en 
sportieve activiteiten organiseert. Zo is 
er ook een filmclub en een wandelclub. 
De naam van onze leesclub stamt uit 
de tijd dat Christopher Isherwood heel 
populair was om zijn onverbloemd 
uitkomen voor zijn homoseksualiteit. 

Ongeveer eens per zes weken wordt 
op zaterdagmiddag (om 15.30 uur) een 
boek besproken. In het begin zaten we 
bij restaurant St. George en later in de 
Engelbewaarder. Nu zitten we in de 
grote OBA bij het station’.

Waarom lid van een gay leesclub?
Jaap: ‘Ik lees graag en altijd. Er zijn veel 
grote schrijvers die boeken schrijven 
met een homoseksueel thema of aspect. 
Ik lees niet alleen gay-boeken, want ik 

‘Een schat aan 
homoseksueel 
getinte boeken’

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Serie over boekenclub (13) 

Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

In het huis van de dichter

Vaslav  

Kind van een vreemde

Giovanni’s room

De spiegelingen

Gelukkige slaven

Dagen Zonder End

Geschiedenis van het geweld

Op aarde schitteren we even

Lieg met mij

Jan Brokken

Arthur Japin

Alan Hollinghurst

James Baldwin

Erwin Mortier

Tom Lanoye

Sebastian Barry

Edouard Louis

Ocean Vuong

Philippe Besson

‘Isherwood’
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De keuze van

De klok slaat kwart voor elf. Antje 
steekt haar hoofd om de hoek van de 
slaapkamer. ‘Hier zijn de medicijnen 
voor meneer. Kan ik u verder nog 
van dienst zijn?’ Mevrouw Vinke pakt 
de medicijnen aan. ‘Zou jij af willen 
sluiten? Meneer is nog onwel.’ Antje 
knikt. ‘O, Mevrouw, zou ik morgen 
voor mezelf iets nieuws mogen maken 
op de naaimachine?’ ‘Dat is goed hoor, 
Antje. Goedenacht.’
Opgewekt controleert Antje alle ramen 
en deuren. Ze dooft de gaslampen en 
klimt naar zolder. Ze sluit de deur van 
haar zolderkamertje achter zich en 
knoopt haar schort los.

Mevrouw Vinke slaat de dekens open. 
Haar man snurkt. Hij ligt al dagen 
zwaar verkouden in bed. Ze glijdt 
tussen de lakens. Plots klinkt er gegil. 
Verschrikt schudt mevrouw Vinke 
haar man wakker. ‘Lieve, er is iets met 
Antje!’ Meneer Vinke gooit de dekens 
van zich af, maar zijn vrouw houdt 
hem tegen. ‘Wacht! Wat als het dieven 
zijn? Of een moordenaar? Alsjeblieft, 
laten we eerst de buren verwittigen.’ 
Haar man schiet zijn pantoffels en 
zijn kamerjas aan. ‘Hulp! Hulp!’ klinkt 
zijn stem door de Linneausparkweg. 
Buurman Canta die nog gekleed is, 
rent de straat op en achter Vinke aan 
de zoldertrap op.
In de zolderkamer is het stil. ‘Antje, 
doe eens open!’ Meneer Vinke luistert 
aan de deur. ‘Ik hoor haar kreunen. 
Ze ligt vlak achter de deur.’ De buur-
man duwt hem opzij. Met een paar 
stevige trappen weet hij de deur open 
te krijgen. ‘Antje?’ Het meisje reageert 
niet. De buurman tilt haar snel de trap 
af. Mevrouw Vinke heeft de lichten 
in de salon aangestoken. ‘Leg haar 
hier op de sofa.’ Meneer Vinke holt 
alweer naar de voordeur: ‘Ik laat snel 

de dokter halen. En haar ouders in de 
Dapperstraat. Maar ik vrees dat het al 
te laat is.’

De dokter en de veldwachters staan 
samen in de hal. ‘Is er sprake van 
zelfdoding dokter?’ ‘Dat zou kunnen. 
Ik denk aan vergiftiging, al sluit ik 
een hartverlamming ook niet uit.’ ‘Wij 
hebben in haar kamer niets gevonden 
waarin zij gif bewaard kan hebben.’ 
De dokter knikt ernstig. ‘Meneer Vin-
ke, ik denk dat het verstandig is als u 
met uw vrouw elders overnacht. Wel-
licht is het gif nog in huis aanwezig.’ 
Buurman Canta wenkt. ‘Kom maar 

mee, Vinke, ik laat de logeerkamer 
klaarmaken.’ De dokter wendt zich tot 
de veldwachters. ‘Heren, ik stel voor 
dat u een onderzoek instelt.’

Mevrouw Vinke opent de voordeur. 
Normaal zou Antje dat gedaan hebben. 
Op de stoep staan haar tante en haar 
zuster, die verpleegster is. ‘Heeft Antje 
een vrije ochtend?’ Mevrouw Vinke 
valt haar zus huilend in de armen.
‘Zo, voel je je alweer iets beter, liefje?’ 
Ze zitten samen in de salon. ‘Waar 
is dat arme kind nu?’ vraagt haar 
zus. ‘We hebben haar boven in haar 
kamertje op bed laten leggen. Haar 

De sluipmoordenaar

Het dertiende interview over een leesclub is met Jaap  
Kamerling in café Elsa’s op de Middenweg, lid van leesclub 
‘Isherwood’. Helaas hebben twee andere leden afgezegd. Het 
verslag van het interview werd later aan voorzitter Herman  
gestuurd. Hij heeft Jaaps keuze van beste boeken aangevuld 
met de zijne. 

ouders waren overmand door verdriet 
en konden nog niets beslissen.’ Haar 
zus staat op. ‘Ik haal een kom en 
doeken in de keuken. Ik zal dat arme 
kind in elk geval netjes afleggen.’ 
Tante staat op. ‘Ik kom mee om je te 
helpen.’
Tante blijft maar even in de zolderka-
mer. De dood van de jonge dienstbode 
grijpt haar aan. Het duizelt haar. 
Waggelend komt ze de trap af. ‘Gaat 
het wel goed?’ vraagt meneer Vinke. 
Hij helpt haar naar een stoel. Net op 
tijd, tante bezwijmd. Vlug belt hij om 
een dokter en hij loopt naar boven om 
zijn schoonzus, die tenslotte verpleeg-

43
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Oost-thriller

In een tijd dat elektriciteit nog 
gewantrouwd werd, verlichtten 
veel welvarende mensen hun 
huizen met het zeer giftige 
watergas. Tijdens het onderzoek 
bleek dat de gasfitters in de 
Oostergasfabriek regelmatig 
vergaten geurstof toe te 
voegen. Antje Vuijk stierf op 13 
februari 1902, slechts 23 jaar 
oud. In deze ‘waargebeurde 
thriller’, baseer ik me zo veel 
mogelijk op de feiten zoals 
ze destijds in de kranten 
verschenen.

Soms dobber je
mijn droom voorbij
je mollig warm lijf
strak tegen me aan

soms zie ik je dansen
midden in de dauw
tussen grazende koeien 
in dampende kou

soms krassen kraaien
jolig rond, in
cirkelende rondingen
je deinende heupen

soms was je van vuur
een golf, een vlam
een stromend stuk
natuur *

maar steeds vaker vervaagt
het cadans van je-zijn
in het web van
mijn herinnering.

Méland Langeveld

wil ook andere boeken lezen. Voor mij 
is de meerwaarde dat het verrijkend 
is omdat ieder er een andere kijk op 
heeft. Soms wordt het gesprek over 
een boek persoonlijk en maakt het 
een en ander los bij mensen. Dat kan 
bijvoorbeeld over iemands coming out 
gaan’.

Hoe komt de keuze voor het te lezen 
boek tot stand en hoe bespreken 
jullie het boek?
‘We houden recensies bij uit  NRC  
en  de Volkskrant . Iedereen kan een 
suggestie doen voor een boek; liefst 
wel een boek dat in de bibliotheek 
verkrijgbaar is. Soms ben ik zelf niet 
zo gelukkig met de keuze van een 

boek en dan kom ik die keer niet. We 
hebben een vaste voorzitter, die het 
gesprek leidt en van tevoren een korte 
samenvatting van het boek maakt. 

‘Soms wordt het 
gesprek over een 
boek persoonlijk 
en maakt het een 
en ander los’

We hebben voor het bespreken geen 
regels; de groep is open en iedereen 
is welkom, ook als je het boek niet 
hebt gelezen. Eerst drinken we wat en 
dan geeft ieder in de eerste, vrij korte 
ronde zijn indruk. Dan houden we 
pauze en dan praten we over wat aan 
bod is geweest. Regelmatig komt in 
discussies het thema standsverschillen 
aan bod: intellectuele types die vallen 
op stoere binken, wat voor mij ook heel 
herkenbaar is’.

Kunnen jullie boeken noemen die 
jullie zijn bijgebleven?
Jaap: ’Nummer één is voor mij nog 
altijd Nader tot U van Gerard Reve met 
zijn prachtige ‘geestelijke liederen’. 
Tweede is het werk van de jonge 
Franse schrijver Edouard Louis. Zijn 
hartverscheurende verhalen over zijn 
opvoeding vol emotioneel geweld. 
Drie wordt dan het werk van Michael 
Cunningham. Zijn Uren over hoop en 
wanhoop van drie vrouwen aan de 

hand van het trieste leven van Virginia 
Woolf. Als vierde kies ik  Boven is het 
stil  van Gerbrand Bakker, die in de 
kale polders boven Amsterdam zijn 
oude vader verzorgt en verliefd raakt 
op de knecht. En tenslotte het mooie 
Terwijl Engeland slaapt van David 
Leavitt. Over liefde en klassenverschil. 
Een jongen van welgestelde ouders 
raakt verzeild op een communistische 
meeting en wordt verliefd op een 
arbeidersjongen. Toch trouwt hij 
een vrouw. Zijn minnaar voelt zich 
verraden en vecht zich dood in de 
Spaanse burgeroorlog.
Herman: ‘Ik vond het boek van Andre 
Aciman Call me by your name erg mooi. 
Ook zijn boek  Vind me  heb ik met veel 
plezier gelezen. Van John Boyne heb ik 
pas gelezen: Een ladder naar de hemel. 
Een boek dat me erg heel gegrepen 
heeft, was Een klein leven van Hanya 
Yanagihara. Dit boek gaat over vier 
vrienden in New York. Het is een dik 
boek, maar je leest het in ėėn adem 
uit. We hebben in de loop van de jaren 
zoveel boeken gelezen. Er is een schat 
aan boeken met een homoseksueel 
tintje geschreven.

Hebben jullie tips voor andere 
leesclubs?
‘Maak het niet te plichtmatig en houd 
het leuk en informeel. Het maakt niet 
uit als je een keer niet komt als het 
boek je niet aanstaat’. #

Lennie interviewt Jaap Kamerling over gay-leesclub ‘Isherwood’

ster is, te waarschuwen. Tot zijn grote 
schrik vindt hij haar bewusteloos 
naast Antjes bed.

Samen met de toegesnelde buurman 
Canta heeft meneer Vinke zijn 
schoonzus en tante in een zijvertrek 
gelegd. De dokter brengt hen bij. Ook 
Vinke en Canta voelen zich duizelig. 
Bezorgd kijkt de dokter op van zijn 
bezigheden. ‘Open onmiddellijk alle 
ramen. Heeft u gasleidingen?’ ‘Jawel,’ 
antwoordt mevrouw Vinke, ‘maar niet 
op zolder. Wel in de badkamer… die 
is recht onder de kamer van Antje.’ 
De dokter knikt. ‘Dan moet haar 
kamertje vol gas hebben gestaan. Er 
moet ergens een lek zitten. Vreemd dat 
u niets geroken heeft.’ Meneer Vinke 
haast zich al weg om de gaskraan dicht 
te draaien. #

Monument voor de Tachtigers  -  Jan Wolkers

* Een deel van de een-na-laatste strofe komt uit het gedicht van Hendrik Marsman. Hij schreef het bij de 
dood van Herman Gorter (1864-1927), een van de belangrijkste dichters van De Tachtigers. Dit gedicht van 
Marsman was het uitgangspunt voor Jan Wolkers bij zijn ontwerp voor ‘Monument voor De Tachtigers’. 
Het monument staat sinds 1992 in het Oosterpark.

Doorbroken cirkels
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Nederlands 
Marionettentheater
za 31 okt, zo 1 nov en wo 4 nov 
14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
za 7, zo 8 en wo 11 nov 14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
za 14, zo 15 en wo 18 nov 14.30: 
Stiekem naar Groenland (4-12 jr)
za 21, zo 22 en wo 25 nov 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
za 28 en zo 29 nov, wo 2 en wo 9 
dec 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
za 12, zo 13 en wo 16 dec 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr)onderschrift: 

za 19 en zo 20 dec 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
ma 21 en di 22 dec 14.30:  
Aladdin en de wonderlamp (4-12 
jr)
wo 23 en do 24 dec 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
Meer info: www.nederlandsmario-
nettentheater.nl

Plein Theater
wo 4 nov 11.00: 
Doe eens life – Maas Theater en 
Dans (2+)
do 12 nov 20.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  Mu-
ziek, film en dans – Fie Schouten, 
Guus Janssen, Manuela Tessi, Huib 
Ramaer (hedendaagse kamermu-
ziek en dans)
vr 13 nov 19.00 en 21.00: 
De meiden – Dood paard
zo 15 nov 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  
Stahlcello & boventoonzang – Jan 
Heinke (hedendaagse kamermu-
ziek)

 

do 19 nov 19.30: 
Amsterdam Talks Seks: Poly 
Amory – Zehra Handan Aydin 
(talkshow)
 vr 20 nov 20.30: 
No-man’s-Land – diverse artiesten 
(interdisciplinaire dansjam)
 wo 25, do 26, vr 27 en za 28 nov 
20.30: 
Oorlogsvrouwen – Karina Holla 
(theater)
 zo 13 dec 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  Little 
Big Horn – Arno Bornkamp, Lex 
Bohlmeijer (hedendaagse kamer-
muziek)
 do 17 dec 19.30: 
Amsterdam Talks Seks: Huid-
honger – Zehra Handan Aydin 
(talkshow)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 13 nov 19.15: 
Troyan Memories by Juan C. Tajes
za 14 nov 19.30: 
‘Tag Out’ Theatre comes back!
za 21 nov 19.00: 
Alex ‘Reckless’ Baggett New Show 
‘John Brown’s Body’
vr 27 en za 28 nov 20.00, za 28 
en zo 29 nov 16.00: 
Happily ever after productions 
Amsterdam presents ‘Working: A 
Musical’
vr 4 en za 5 dec 20.00, za 5 en zo 
6 dec 16.00: 
Happily ever after productions 
Amsterdam presents ‘Working: A 
Musical’
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
Wekelijks: 
elke ma, di en do 11.00 – 17.00: 
Weggeefwinkel (kleding, appara-
tuur, meubilair, servies, speel-
goed, etc.)
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 15.00 – 17.00: 
Kindernaaiworkshop
elke ma 19.30 – 21.30: 
5Rythms Danceworkshop
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 19.00 – 22.00: 

KIZZ MeetUp
elke wo 09.00 – 11.30: 
Durven en doen cursus voor 
vrouwen
elke wo 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
elke do 09.00 – 11.00: 
Jungle Vrouwenochtend voor alle 
vrouwen uit de Dapperbuurt: gra-
tis ontbijt, workshop en dialoog
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid
elk za 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
Verdere agenda: 
za 7 nov 10.00 – 13.00: 

Dancing & Yoga your Chakra’s
zo 8 nov 16.00 – 18.00: 

Singing Sunday
wo 11 nov 19.00 – 21.00: 
Workshop: Spoken word
zo 21 nov 15.00 – 18.00: 
Gerlinde Esser – Muziekschool 
Amsterdam
do 26 nov 20.00 – 22.00: 
Spoken Stories Oost
za 28 nov 10.00 – 13.00: 
Dancing & Yoga your Chakra’s
do 10 dec 19.30 – 22.00: 
Talkshow Dwars door Oost 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 t/m 3 jan 2021: 
Expositie: From what will we 
reassemble ourselves
Meer info: https://framerframed.
nl 

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

De Nieuwe KHL
1,5 Meter sessies presenteert: 
za 14 nov 16.30 en 19.30: 
Trio Bier Light – Een feest en een 
tranendal
zo 15 nov 16.30: 
The Bayou Mosquitos & Jeroen 
Kramer – Gumbo met Hollandse 
Garnalen
za 21 nov 16.30 en 19.30, zo 22 
nov 16.30: 
Arie Cupé & André Vrolijk – Kop 
uit het zand
vr 27 nov 19.30: 
Dolly Bellefleur – Dubbel & Dwars
za 28 nov 19.30: 
The One And Only
zo 29 nov 16.30: 
De Rode Horde – Stökjes 
neusharing
zo 6 dec 16.30: 
Madelijne Kool – ‘We moeten 
ergens beginnen’
za 12 dec 16.30: 
Rolinha Kross
zo 13 dec 17.30: 
Marie & Eva
za 19 dec 16.30: 
Lucretia van der Vloot & Rob van 
Zandvoort
zo 20 dec 19.00: 
Have a jolly dolly Christmas (Dolly 
Bellefleur & Kees van Zantwijk
Speciale gast: Ellen Evers
ma 21 dec 19.00: 
Have a jolly dolly Christmas (Dolly 
Bellefleur & Kees van Zantwijk
Speciale gast: Mylène d’Anjou
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za en 
zo, elk van 20 min. 
 wo 4 t/m zo 8 nov: 
Roman – Yours (totaaltheater)
 wo 4 t/m zo 15 nov: 
Charlotte – De bries erdoorheen 
(muziektheater)
wo 4 t/m zo 15 nov: 
Kai – Kai leuk (cabaret)
wo 11 t/m zo 15 nov: 
Mirjam & Bas – Nothing Down 
about it (muziek)
wo 18 t/m zo 29 nov: 
Ilja – Op blote voeten (muziek-
theater)

wo 18 t/m zo 29 nov: 
Jan – Mag het wat zachter (mu-
ziek)
wo 18 t/m zo 29 nov: 
Standje Graf – Het is tijd (variété)
wo 2 t/m zo 20 dec: 
Marcel – Cirque du Solo (variété)
wo 2 t/m wo 16 dec: 
Ridder & Sjors – En Hij zag dat het 
(niet) goed was (cabaret)
wo 2 t/m za 12 dec: 
Zoi – Klavertjedrie (singer songwri-
ter)
zo 13 t/m zo 20 dec: 
Nina – Afscheid & Tijgerprint 
(muziektheater)
 wo 17 t/m di 23 dec: 
May Evans – Fenix (singer 
songwriter)
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

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

Jan Heinke in het Plein Theater

The Bayou Mosquitos & Jeroen Kramer in de Nieuwe KHL

Pinokkio

What a Genderful World

Het Plein Theater is een petitie 
gestart voor extra steun aan 
het theater, deze onderteke-
nen kan hier:  
https://petities.nl/petitions/
behoud-het-theater-op-het-
plein
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Sculpturen

Londense kunstenaars aan het werk 
op basisschool Aldoende

Water in de stad
Amsterdam zou Amsterdam niet zijn 
zonder water, met haar rivieren, 
grachten, vaarten. Water stroomt, 
geeft energie, geeft de stad karakter 
en verbindt. Maar water kan ook 
voor problemen zorgen na een flinke 
regenbui of bij droogte.
Over water in de stad ging het bij het 
kunsteducatieproject dat drie weken 
duurde. Het thema water werd op 
vele manieren verbeeld en gekoppeld 
aan de Nederlandse traditie van Delfts 
Blauw. Kinderen bedachten eigen 
(water)wijsheden die op tegeltjes 
werden gezet. Ze toverden klompen om 
tot fantasieboten en onderwaterdieren. 
Ze maakten ‘Het Servies van Oost’: 
borden, kopjes, bestek en kindshoge 
tulpenvazen met hedendaagse Amstel 
Blauwe motieven. De droogte in de 
stad werd met de blauwdruktechniek 
vormgegeven op een meterslang 
tafelkleed. Kinderen werkten met 
diverse technieken: van zeefdrukken 
tot borduren en werken met klei en 
keramiek. Er was veel ruimte voor de 
fantasie en het experiment.

Crossing borders: Londen - 
Amsterdam
‘Stromend Blauw’ werd opgezet 
door De Rode Loper op School en 
hARTslane. Er werd samengewerkt 

In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal het monument  
‘Zeeman op de uitkijk’ van beeldhouwer Pieter Starreveld. Het 
beeld staat op de Kop van het Java-eiland geplaatst, en gedenkt 
321 zeelieden die nooit meer terug kwamen naar de Amster-
damse haven.

De turende zeeman 

In september werkte De Rode Loper op School samen met 
kunstorganisatie hARTslane uit Londen. Vierhonderd kinderen 
van basisschool Aldoende deden mee aan het kunstproject 
‘Stromend Blauw’. Inspiratie stroomde vanuit de Thames naar 
de Amstel. 

Tekst en fotografie: Wendeline Thole 

met diverse kunstdocenten, MK24 en 
Moving Arts Project uit Amsterdam 
Oost. Best-practises en ervaringen over 
cultuureducatie werden over en weer 
gedeeld. Het kunstproject is onderdeel 
van ‘East-Oost-Ost’, een internationale 
uitwisseling met scholen en musea 
uit Oost-Londen, Oost-Berlijn en 
Amsterdam Oost.

hARTslane
hARTslane is een sociaal maatschap-pe-
lijke kunstorganisatie uit Oost Londen. 
De Rode Loper op School en hARTslane 
hebben te maken met vergelijkbare 

uitdagingen en zetten kunst in voor de 
leefbaarheid in de stad. De Brexit en 
Covid hebben deze samenwerking ver-
sterkt, het belang van cultuureducatie 
in het leven van kinderen is én blijft de 
komende jaren heel belangrijk. 
Stichting Kunsteducatie is de initiator 

Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Het negen meter hoge beeld van een 
turende zeeman heeft de bijnaam Joop 
Hoorn. Joop werkte ooit als bootsman 
bij de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland (SMN). Destijds staat de 
rederij in de volksmond bekend als 
‘De Nederland’. 
‘Zeeman op de uitkijk’ draagt een 
oliejas en zuidwester en tuurt met zijn 
hand boven de ogen in de richting 
van het Noordzeekanaal. Hij wacht op 
de thuiskomst van zeelieden van ‘De 
Nederland’. Vele zeevarenden ziet hij 
echter nooit thuiskomen.
‘Zeeman op de uitkijk’ is een 
monument voor de 321 zeelieden 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omkwamen en nooit meer 
terugkwamen naar de Amsterdamse 
haven. Zij waren in dienst van de 
Stoomvaart Maatschappij. Een ‘In 
Memoriam’ met namen van de 
slachtoffers hangt aan de sokkel. Op 
een aparte steen staat informatie over 
dit monument.
Het beeld is uit labrador-graniet 
vervaardigd en staat op een zuilvormig 

voetstuk van beton.

Omzwervingen
Het monument krijgt een plaats bij het 
hoofdgebouw van de rederij, gelegen 
aan de Kop van het Java-eiland. De 
onthulling van ‘Zeeman op de uitkijk’ 
is op dodenherdenking, 4 mei 1950, 
in het bijzijn van nabestaanden en 
werknemers van de rederij.
In 1969 verhuist de Stoomvaart 
Maatschappij naar de Vlothaven 
in het Westelijk Havengebied. Het 
beeld gaat mee en krijgt daar een 
onopvallende plaats tussen gebouwen. 
Oud-medewerkers nemen uiteindelijk 
het initiatief tot verplaatsing en vanaf 
1988 tuurt de Zeeman weer over 
het IJ, nu vanaf een plek achter het 
Centraal Station. Na de herinrichting 
van het Java-eiland in 2003 keert het 
standbeeld op de Kop terug. 
De Stoomvaart Maatschappij Nederland 
heeft uiteindelijk honderd jaar bestaan. 
Zijn hoogtijdagen viert het met de 
vaart op voormalig Nederlands-Indië. 
Hun lijfspreuk was ‘Semper Mare 

Navigandum’ – de zee moet steeds 
bevaren worden. De rederij fuseert 
in de jaren zeventig tot Royal P&O 
Nedlloyd.

Oorlogsmonumenten
Pieter Starreveld – geboren in 
Koog aan de Zaan, op 5 mei 1911 
– studeert aan het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs in 
Amsterdam. Hij vervolgt zijn opleiding 
aan de Rijksakademie van Beeldende 
Kunsten (1929-1932), waar hij een 
leerling is van Jan Bronner. Naast 
zijn beeldhouwwerk voor gebouwen 
en portretten is Starreveld actief als 
medailleur, graficus, kunstschilder en 
glaskunstenaar. Meestal werkt hij ‘en 
taille directe’, meteen in steen hakken 
of in hout snijden zonder eerst een 
ontwerp in klei te maken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt 
hij mee aan illegale verzetsuitgaven 
van Albert Helman. Na de oorlog maakt 
hij in totaal 22 oorlogsmonumenten. 
‘Zeeman op de uitkijk’ is er een van, 
en past door de blokvormige opbouw 
nog in de traditie van de vooroorlogse 
beeldhouwkunst.
In stadsdeel Zeeburg staat nog een 
ander werk van Starreveld. Op het 
veldje naast club Panama bevindt zich 
‘Vrouwe Fortuna’ uit 1950 (in Dwars, 
nummer 214, door mij beschreven).
In de jaren vijftig verhuist hij met 

zijn atelier van Amsterdam naar 
Amersfoort. Daar heeft hij een grote 
ruimte, en gaat hij zelf bronsgieten. 
Hij streeft ernaar het ontstaan van het 
beeld – van het begin tot het eind – 
helemaal in eigen hand te houden. Hij 
behoort tot de weinige beeldhouwers 
bij wie het ambachtelijke een 
verlengstuk van het creatieve is.
Zijn hele leven gaat zijn voorliefde uit 
naar het vrouwelijk naakt, portretten 
en dierfiguren die hij in kleiner en 
groter werk vele malen afbeeldt. Zijn 
ambachtelijke kennis was fenomenaal 
evenals zijn productiviteit. Hij krijgt 
vele opdrachten en exposeert op tal 
van tentoonstellingen.
Hij overlijdt op 18 april 1989. #

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

Stromend Blauw  

Kunstdocenten Stromend Blauw

Blauwdruk Amsterdam met Moving 
Arts Project en groepen 8

Tulpenvazen gemaakt door 
kleutergroepen

Servies van Oost met Te-Gek-Bestek 
gemaakt door groepen 4 en 6

Amstel Blauwe bordje gemaakt door 
kleutergroepen Aldoende

Eigen Wijsheden gemaakt door 
groepen 7

van East-Oost-Ost en de KinderKunst-
Biënnale. Al twintig jaar verzorgt de 
organisatie cultuureducatie voor het 
basisonderwijs in Amsterdam.  
In september-oktober 2021 zijn de 
resultaten van ‘Stromend Blauw’ te 
zien op de eerste Amsterdamse Kinder-
KunstBiënnale. #
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Tekst: Peter Hoogendijk | Illustratie: Judith Lammers

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Intussen op de Titanic 

Drie dooie vogels, elke minuut 

Melchior las daarin een pleidooi voor 
‘de instandhouding van het massa-
autoverkeer en de liberale mentaliteit 
van één auto voor ieder’. Dank voor je 
reactie Melchior, maar die conclusie 
onderschrijf ik zeker niet. 

IJsbergen
Even kort door de bocht: we hebben 
teveel broeikasgassen in onze atmosfeer 
losgelaten, zoals CO2. Daardoor hebben 
we een acuut klimaatprobleem gecre-
eerd met alle problemen van dien. Om 
het tij te keren, althans in de vorm van 
damage control, moeten we wat CO2 
betreft de kraan dichtdraaien en begin-
nen met dweilen. Dat vergt ingrijpende 
systeemveranderingen, onder andere op 
het gebied van energie, voedsel, land-
bouw, consumentisme en mobiliteit. Dat 
vraagt enorme inspanningen van ons 
aardbewoners. Vooral in de zin van het 
opgeven van privileges en luxezaken. 
Moeilijk punt. Neem even de Titanic. 
We zitten met z’n allen aan boord en we 

Dwarslezer Melchior schreef een reactie op mijn vorige column 
waarin ik Shellbaas Ben van Beurden uitmaak voor drugs-
dealer en onszelf als fossiele junkies. Als een soort Baron von 
Münchhausen kunnen we ontsnappen aan de wurgende greep 
van deze drugs- annex oliebaron door elektrisch te gaan rijden, 
schreef ik. Dan hebben we geen verslavende olie van Ben meer 
nodig.  

Katten in Nederland doden 32 vogels per minuut. Omgerekend 
naar onze stad is dat iets meer dan drie elke minuut en in ons 
groene Oost zijn dat waarschijnlijk nog iets meer. 

bestemming. Ben mag blijven, maar 
hooguit voor de muziek of zo. Wat jij, 
Melchior!

Een systeemverandering van zo’n 
titanische omvang is bijna ondoenlijk, 
maar er zijn een paar kleine aanwijzin-
gen die hoop bieden. Neem vliegveld 
Lelystad. Alles zit klaar daar, inclusief 
24/7 luchtverkeersleiding, minister Cora 
Blindevink popelt om het lintje door te 
knippen, maar helaas… geen vliegtuig 
om te landen. Of Circuit Zandvoort van 
die goocheme prins Brillemans, wat een 
oliedom pr-debakel is dat, daar zitten 
ze zonder Formule-1 race. Jammer voor 
Max, hij is wel een held, maar helaas 
geparkeerd in een achterhaalde tak van 
sport. Binnenkort zelfs zonder motor in 
z’n bolide, omdat fabrikant Honda gaat 
stoppen met fossiele verbrandingstech-
nieken.

Museum
In deze lijn verwacht ik dat onze snel-

wegen leeg zullen zijn zodra Rijkswater-
staat ons nationale asfaltnetwerk heeft 
voltooid: alle steden en dorpen zesbaans 
met elkaar verbonden, maar de automo-
bielen staan in het museum van verou-
derde concepten. Hooguit zoeft er een 
enkele waterstofbus overheen en een 
pelotonnetje elektrische deelauto’s.

Melchior, ik ben het met je eens dat ‘het 
massa-autoverkeer de stad tergt’. Auto-
bezit moeten we fundamenteel anders 
aanpakken. En de rest ook, alles in het 
kader van CO2reductie. Jammer alleen 
dat het vaak de leuke, fijne en lekkere 
dingen zijn waarvoor we alternatieven 
moeten zoeken: Tropische vakanties, 
waterbedden, biefstuk, openhaard, je 
eigen auto voor de deur. Mijn vraag: hoe 
verkopen we die boodschap? #

Reageren? 
peter@pbhoogendijk.nl
Aanmelden: 
hallowatergraafsmeer.nl

Onze huiskat, ook wel dakhaas ge-
noemd, woont al zo’n 9500 jaar bij de 
mens. De Afrikaanse boskat, de oerstam, 
werd tam gemaakt in Egypte en het 

Nabije Oosten om het opgeslagen graan 
tegen muizen en ratten te beschermen.

Mythisch
Reizigers en emigranten namen de kat 
mee naar Europa en dieper Azië in. In 
de Germaanse mythologie reed Freya, 
de godin van de vruchtbaarheid, liefde 
en schoonheid door de wolken in een 
wagen die getrokken wordt door katten.
Bij de Egyptenaren was de kattengodin 
het symbool van vruchtbaarheid en 
stond het dier in hoog aanzien. Wie een 
kat mishandelde of doodde, werd zwaar 
gestraft. Stierf de huiskat, dan werd die 
gemummificeerd en bijgezet in het fami-
liegraf. De bewoners schoren zelfs hun 
wenkbrauwen af als teken van rouw.

Romeinse keizers kregen katten cadeau 
van Egyptische farao’s. Later mochten 
ook andere hoog geplaatste Romeinen 
een kat bezitten. Romeinen hielden 
dieren meestal om hun praktisch nut 
en katten omdat ze ervoor zorgden 
dat ongedierte minder van hun oogst 
verorberde. De oude Grieken hielden 
hermelijnen om hun graanopslag te 
beschermen en hebben op slinkse wijze 
katten uit Egypte weten te halen.
In China, Japan en Siam, wat nu Thai-
land heet, werden en worden katten 
sinds vele eeuwen in tempels vereerd 
en door monniken verzorgd.

Heksen
In 1484 liet paus Innocentius de VIIe 
dit decreet uitvaardigen: ‘alle aanbid-
ders van katten worden als heksen tot 
de brandstapel veroordeeld’. Door hun 
nachtelijke concerten werden katten 
verbonden met ‘machten der duisternis’ 
en in verband gebracht met hekserij. 
Door het decreet van de paus werden, 
ook in het katholieke Amsterdam, katten 
in grote getale verbrand, dood geknup-
peld, geofferd of levend begraven. In die 
tijd ontstonden kwelspelen met katten. 
Het katknuppelen was tot in de 19e 
eeuw een geliefd kermisvermaak.

Het gevolg van die kattenvervolging was 
een explosie van ratten, die een flinke 
bijdrage leverde aan de pestepidemieën 
die Europa daarop teisterden.
Nog altijd zijn er mensen die denken dat 
het ongeluk brengt als een zwarte kat je 
pad kruist, maar als hij naar je toeloopt 
brengt dat juist geluk.

Vanaf de 17e eeuw werden katten 
ingezet op schepen van de VOC om 
ongedierte te bestrijden en na de 

Victoriaanse tijd werden het ook weer 
huisdieren, vanwege  hun koninklijk 
sierlijke air, hun jachtinstinct en omdat 
ze minstens twee uur per dag besteden 
aan het verzorgen van hun vacht. Die 
verzorgen ze met hun tanden, speeksel-
enzymen en vet uit een klier boven hun 
staart. Poezen hebben een ruwere tong 
dan katers, zodat ze hun kittens goed 
kunnen wassen.

Geruisloos
Katten zijn schemerdieren en sparen 
hun energie tijdens de dag. Als katten 
zich ergens niet thuis voelen zoeken ze 
een betere woonplek. Gemiddeld zijn 
poezen twee tot drie keer per jaar krols 
maar er zijn ook poezen die om de twee 
weken dat gedrag vertonen. De oudste 
kat ooit werd achtendertig.
Katten proeven achttien keer minder 
dan mensen, maar ruiken vier keer 
zoveel. Als een kat aan je mond ruikt, 
word je als een soortgenoot beschouwd. 
Omdat ze hun oren 180 graden kunnen 
draaien, horen katten drie keer meer 
dan wij. Ook hebben ze een breder 
gezichtsveld, maar op korte afstand zien 
ze niet scherp. De snorharen en de lange 
haren boven hun ogen hebben ze nodig 
om hun prooi te doden. Als die zijn afge-
schoren is de kat daartoe niet in staat.

Geruisloos besluipen ze soepel hun 
prooi. Beweeglijk en snel waardoor elke 
minuut in Amsterdam drie vogels ster-
ven. Is dat wel wat we willen? #

Katten besteden 
minstens twee uur 
per dag aan het 
verzorgen van hun 
vacht

varen op volle snelheid door de nacht. 
Een paar welgestelde mensen op het 
bovenste dek dineert met champagne en 
kaviaar, de grote bups zit onder in het 
ruim op water en brood. In het kraaien-
nest roepen wetenschappers hardop dat 
er overal ijsbergen zijn, de kapitein op 
de brug hoort dat, maar in de stuurhut 
staat onze Ben van B. aan het roer, hij 
zegt dat we lekker op schema liggen. 
In de machinekamer gooien de stokers 
permanent kolen op het vuur, de stoom-
machines stampen en gieren, gitzwarte 
rook braakt uit de schoorstenen.  
Full speed ahead. 

Max Verstappen
Als ik Melchior goed begrijp, dan denkt 
hij dat ik vind dat we de kolenmotoren 
van de Titanic moeten vervangen door 
een elektromotor. Haha, wat een mop! 
En dan alsnog met volle vaart op die 
ijsberg zeker! Echt niet. Ik vrees dat de 
elektrificatie van ons maatschappelijk 
bestel niet voldoende is. We zouden het 
schip moeten afremmen, stilleggen, om-
keren zelfs. Of eigenlijk overstappen op 
een heel ander vaartuig en bovendien 
zou ik pleiten voor een totaal andere 
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Vrienden vieren 30 jaar inzet 
voor Park Frankendael 

‘Zo komt het dat je dertig jaar na de 
oprichting nog dagelijks kunt genieten 
van dit cultuurhistorisch en ecologisch 
belangrijke park, door water en groen 
omringd’. Zo begint het voorwoord van 
Marion Van der Bliek in een speciaal 
magazine over 30 jaar Frankendael 
gemaakt. Het magazine is nu verkrijg-
baar in de Linnaeusboekhandel aan de 
Middenweg. Marion is sinds drie jaar 
voorzitter van de vereniging, die met 
zo’n 375 leden nauw is vervlochten met 
de buurten rond het park.

Geen grootschalige evenementen
De vereniging had het jubileum uit-
gebreid willen vieren met feestelijke 
activiteiten en een bijeenkomst in de 
boekhandel, maar corona gooide roet in 
het eten en de viering werd ingekrom-
pen tot de aanbieding van het jubileum-
magazine in het koetshuis van Huize 
Frankendael in vier korte sessies met 
elk vijftien vrienden en een praatje. Het 
magazine bevat prachtige verhalen over 
de geschiedenis van het park, interviews 
met onder meer hovenier Chris Barend-
se, het park als eetbare tuin, de vogels in 
het park, de monumentale bomen en de 
vele gebruikers van Frankendael, van 
restauranthouders tot volks- en school-
tuinders.

De viering was heel geslaagd vindt 
Marion. ‘Van Ivar Manuel, stadsdeel-
bestuurder voor het groen, die we het 
eerste exemplaar aanboden, kregen we 
de wens mee dat het park vooral een 
buurtpark moet blijven. Dus geen groot-
schalige evenementen maar een soort 
achtertuin voor de buurtbewoners. Om 
verkoeling te zoeken bij warm weer, 
heerlijk te wandelen door de gevari-
eerde natuur, er de kinderen te laten 
spelen vlakbij de horeca-kar of rustig 
een mooi boek te lezen. 

De afgelopen zomer was het wel erg 
druk af en toe tijdens corona. Het grote 
middenveld zit dan helemaal vol. Er 
wordt steeds meer gebarbecued. Op 
zich geen groot probleem behalve dan 
de baklucht, maar het mag wat ons 
betreft wel meer gereguleerd worden. 
De gemeente moet er bewust beleid op 
gaan maken waar je het beste kan bar-
becueën. Met stenen oventjes erbij. Ook 
nemen steeds meer sportclubjes bezit 
van het park. Je ziet allerlei verdienmo-
delletjes verschijnen. Heel begrijpelijk 
en ook heel goed, want we moeten veel 
meer gaan bewegen, maar het mag niet 
ten koste van het groen en de mooie bo-
men gaan. Soms zie je hele touwstelsels 
opgehangen aan bomen, die daar niet 
voor bedoeld zijn.’

Hoe is de samenwerking met het 
stadsdeel? 
‘Die is vrij goed. Er is wel steeds meer 
sprake van centralisatie van het groen-
beleid, er is nu bijvoorbeeld een par-
kenmanager voor de hele stad, maar de 
lijntjes zijn gelukkig nog altijd kort. Als 
er eens iets mis gaat en er zoals onlangs 
vijf bomen ten onrechte worden gekapt, 
trekken we onmiddellijk aan de bel en 
kunnen rampen worden voorkomen. 
Chris Barendse is de vaste tuinman voor 
park en omgeving. Een fantastische 
vent met veel hart voor en kennis van 
de natuur, bij de gemeente in dienst. 
En elke dag worden door de gemeente 
trouw de vuilnisbakken geleegd. Als zij 
een steekje laat vallen kunnen we heel 
streng zijn, we melden dat en dan komt 
het meestal weer goed.’

Hebben jullie bepaalde wensen 
voor de komende periode? 
‘Ja, we denken erover een voedselbos 
in te richten. Er zijn al kruidentuinen, 
waar bewoners voor eigen individueel 
gebruik kruiden kunnen plukken, maar 
we willen meer mogelijkheden bieden.
Zelf eten verzamelen in de natuur 
is trendy en het houdt de mensen in 
beweging. Er zijn nu al plekken door 
het hele park heen, waar je voor jezelf 
mag plukken. Geen tassen vol natuurlijk 
maar gewoon voor eigen gebruik.

Zie je bedreigingen voor het park 
in de toekomst?
‘Nee geen grote. Je ziet overal steeds 
meer verstening in de stad en de ge-
meente is zich zeer bewust geworden 
van het belang om groen te behouden 
en uit te breiden. Maar binnen het park 
zelf moeten we ook alert blijven op 
verstening zoals allerlei bouwsels en 
plekken waar geparkeerd wordt.
Ook zijn we bang voor de centralisatie 
van het gemeentelijk apparaat. Nu zijn 
de lijntjes nog kort - het vraagt veel tijd 
om met de wisseling van ambtenaren 
contact te houden - maar zal dat altijd zo 
blijven? 
En tenslotte is er nog steeds onzekerheid 
over de toekomst van het oude Tele-
foongebouw langs de Middenweg. Daar 
zouden twee verdiepingen bovenop 
komen en dat is voor de zichtlijnen in 
het park geen verbetering. Het gebouw 

‘Dertig jaar geleden klommen buurtbewoners op de barricaden 
voor een groen park Frankendael. Ze staken een stokje voor 
de plannen om watervilla’s te bouwen in het park. Sinds die 
tijd hebben de Vrienden van Frankendael zich ingezet voor dit 
bijzondere stukje Amsterdam. Door samen met vrijwilligers te 
tuinieren, sloten te dreggen en zwerfafval op te ruimen. Door 
mensen rond te leiden en te informeren. Door de gemeente aan 
te spreken op goed beheer, samen met alle betrokkenen in en 
rond Frankendael.’ 

ligt in feite geheel binnen het park. Niets 
tegen dat gebouw, het is best monumen-
taal, maar we zouden graag zien dat het 
niet hoger wordt en een goede nieuwe 
bestemming krijgt.’

Treurhoningboom
Ten slotte een paar leuke weetjes over 
het park, ontleend aan het magazine. De 
heel kronkelvormige treurhoningboom 
bijvoorbeeld. Afkomstig uit Azië en ook 
wel pagodeboom genoemd, omdat hij 
in Japan bij tempels en begraafplaatsen 
staat. In ons land heel zeldzaam. Hij 
staat in het zogeheten Witte laantje als 
je de poort bij Huize Frankendael door 
gaat, even rechtdoor loopt en dan het 
zijlaantje rechts in gaat. De honingboom 
bloeit laat in de zomer, dan komen er 
crèmekleurige bloemen in pluimen 
tevoorschijn. De boom trekt door de 
nectar veel bijen, vandaar de naam. 
Langs hetzelfde laantje de doodsbeende-
renboom en de zakdoekjesboom. Langs 
de grote oprijlaan de monumentale 
zwarte linden en in het de waterpartijen 
bij de Kamerlingh Onneslaan de mooie 
moerascypressen.
In het artikel over eetbare natuur 
beveelt Tanja IJzer van volkstuinenpark 
Klein Dantzig, aan de bloemblaadjes 
van viooltjes in het park eens te proeven 
en het jonge groen van de paarden-
bloemen. Even later blijkt het daslook-
plantje eetbaar. Het plantje groeit in het 
voorjaar het hele park door en de uiige 
smaak zal je verrassen.

Poëzie
In het magazine staat ook een boeiend 
interview met Chris Barendse, de stille 
kracht achter de heemtuin. Veel stuk-
ken heemtuin heeft hijzelf aangelegd 
of uitgebreid, zoals het duingedeelte. 
Soms neemt hij op zijn fietstochten 
zaden mee, die hij uitzet in de tuin. Elke 
woensdagmorgen komen vrijwilligers 
van de vereniging Chris helpen met het 
onderhoud. Chris geeft ook rondleidin-
gen die worden aangekondigd op het 
bord bij ingang van de oprijlaan, over 
bijvoorbeeld korstmossen en zwammen. 
In het blad ook mooie gedichten over 
het park o.m. van Ad Zuiderent. Elgar 
Vos kreeg voor zijn ruim twintig jaar to-
meloze inzet voor het park bij zijn over-
lijden in 2011 een iep en zijn gedicht 
Frankendael op steen vereeuwigd:

Door loverrand omkruld
Wolken, weidsheid, water
Geen eerder en geen later
Trots, de stad ontstolen
De dromen zijn vervuld #

Marion deelt Jubileum-magazines uit

Marion Van der Bliek en Jacqueline Rijken leiden Ivar Manuel door het park

Vrienden bij de stand van de jarige Vereniging
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Krakers en kunstenaars aan de IJ-oevers 
in Pakhuis Afrika

Huys Azië is nu Pakhuis Amsterdam

Dierenarts wil heel het dier begrijpen 

Drie pakhuysen aan het IJ  

Op de dag dat we het centrum bezoeken, 
is het gesloten voor klanten. Een mooie 
gelegenheid voor Caspar Broekman, 
een van de dierenartsen, om de voor-
raad kruiden bij te werken. Zorgvuldig 
schenkt hij een rij kleine flesjes vol. 
‘Kruiden zijn voor dieren de meest na-
tuurlijke vorm van medicatie. Dat zie je 
als je met je hond of kat aan het wande-
len bent. Ze ruiken niet alleen luchtjes 
van andere dieren; ze hebben vaak ook 
veel interesse in bepaalde planten en 
soms zullen ze daar een hap van ne-
men. Door hun instinct weten ze welke 
planten een tekort aan voedingsstoffen 
kunnen oplossen of een overschot aan 
parasieten (vlooien en wormen) kun-
nen wegnemen.’ Honden en katten zijn 
de laatste eeuw steeds meer huisdieren 
geworden en hun instinct is vaak niet 
meer wat het geweest is.

Stress
Caspar ziet zijn centrum als aanvul-
ling op de reguliere diergeneeskunde. 
‘Suikerziekte bij een kat moet je bestrij-
den met ‘gewone’ geneesmiddelen als 
insuline. Wij proberen te achterhalen 
waarom een kat suikerziekte krijgt. Die 
katten zijn vaak binnenvetters. Is er 
sprake van stress? En waar heeft dat 
mee te maken? Een nieuwe huisgenoot? 

Onze buurt kent vele specialiteitenwinkels en -bedrijfjes. De 
eigenaren barsten van het enthousiasme en de kennis over de 
producten en diensten die ze aanbieden. Alle reden om daar 
eens een kijkje te nemen. Deze keer: het Centrum Alternatieve 
Diergeneeskunde.   

Zet een kompasnaald op de kaart en trek een cirkel rond je 
woning. Zo bepaalde Dineke Rizzoli waar ze ging wandelen in 
coronatijd. Deze bestemming is knooppunt drie vanuit Oost in 
een reeks van vijf en biedt een blik op drie ‘pakhuysen’. 

behandeling verlost is geraakt van een 
sterke vorm van epilepsie.’

Kruiden
Typerend voor Caspar en zijn twee col-
lega’s is dat ze ‘heel het dier’ bekijken. 
Ziektes houden verband met emotionele 
gesteldheid. Een hond die angstig is 
heeft vaak ook last van lage rugpijn en 
is snel moe; plast vaak binnen omdat-ie 
het buiten te spannend vindt. ‘Ik neem 
geen genoegen met alleen maar bloed-
onderzoek; ik wil een dier begrijpen. 
Dat betekent voor mij de noodzaak om 
goed onderzoek te doen: goed te kijken, 
goed te voelen, goed te ruiken. Hoewel 
er hier in het centrum beperkte ruimte 
is, probeer ik een situatie te creëren 
waarin het dier zich aan mij kan tonen. 
Meestal zijn er geen snelle oplossin-

gen - die werken niet voor het dier en 
zijn voor mij ook niet prettig. Ik beloof 
nooit wat, maar ik zie wel meer moge-
lijkheden voor genezing dan reguliere 
dierenartsen.’ Wijzend op zijn apotheek 
met kruiden: ‘Er is zoveel meer dan 
pijnstillers.’ 

Over aanloop van klanten heeft dit 
centrum, dat halverwege de Transvaal-
kade zit, niets te klagen. ‘Mensen komen 
uit het hele land. Vaak zijn ze ten einde 
raad of voelen er niks voor om hun 
huisdier prednison te geven.’ #

Het Centrum Alternatieve Diergenees-
kunde (Schalk Burgerstraat 140) heeft 
consulten op afspraak, meer info:  
www.alternatievediergeneeskunde.nl
 

De pakhuizen rond Pakhuis De Zwijger 
werden eind negentiende eeuw aan het 
diepe IJ-water gebouwd. In 1876 was 
het Noordzeekanaal geopend en zeven 
jaar later konden grotere schepen direct 
zonder overslag worden gelost. 
Eind negentiende eeuw was dit stuk 
van Oost een wildernis. Stadsingenieur 
Van Niftrik bewerkstelligde  dat tussen 
spoorlijn en IJ een smalle kade aange-
legd werd. Met de bouw van de ‘Pakhuy-
sen’  Europa, Azië en Africa, startte de 
ontwikkeling van de kade. In de eerste 
helft van de 20e eeuw kwam het Ooste-
lijk Havengebied in volle bloei: het was 
een komen en gaan van schepen met 
vracht uit de koloniën. 

In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
had ik mijn winkel ‘Borduur Boutique’ 
in de Pretoriusstraat. Op de fiets reed ik 
naar de Piet Heinkade voor inkoop bij 
Burda, groothandelaar in tijdschriften 
met borduur-, haak-, brei- en knip-
patronen. De kade maakte toen al 
een verwaarloosde indruk. Krakers, 
kunstenaars en stadsnomaden namen 
langzaam aan bezit van de terreinen. 
Gelukkig maar want met deze mensen is 
mede voorkomen dat er te veel gesloopt 
werd.

Heden ten dage, in de 21ste eeuw, ziet 
het er hier futuristisch uit; enorme 
cruiseschepen meren er af. De func-
ties op de kavels van de ‘ Pakhuysen’ 
zelf zijn omgetoverd tot comfortabele 
kantoor- en woning-realiteiten. Het 
maritiem evenement Sail is nu afgelast 
vanwege de covid19-crisis, maar in 2025 
bestaat Amsterdam 750 jaar en dat zal 
hier groots gevierd worden.

Huys Africa
Dit eerste pakhuis werd gebouwd 
begin 1883, in opdracht van de N.V. 
Handelskade, die in 1946 opging in het 
Blauwhoedenveem. Veem is een ‘ven-
nootschap belast met het vervoer en 
den opslag van koopmansgoederen’. Het 
pakhuis brandde af in 1915 en er kwam 
een nieuw pakhuis met zijn beroemde 

ondersteunende paddenstoelkolommen. 
De ‘roestvlekken’ op de gevel verwij-
zen naar roest uit vroegere tijd. Op het 
pakhuis zijn woningen gebouwd.  Huys 
Africa grenst bij de regenpijp aan cul-
tuurcentrum ‘Pakhuis de Zwijger’.

Huys Azië
Dit pakhuis bestaat uit twee delen. Een 
L-vormig gebouw in baksteen leunt op 
laagbouw dat lijkt op een gestript oud 
pakhuis. Beide delen zijn echter nieuw. 
De laagbouw is opgetrokken uit staal en 
glas. Het bakstenen deel is massief op 
de begane grond en ijler bovenin.  Een 
enorme gevelsteen geeft het oprich-
tingsjaar 1883 aan.  In dit deel werd in 
december 2004 Restaurant Fifteen van 
Jamie Oliver geopend. Tot het failliet 
ging in 2016 hebben 168 leerlingen er 
hun opleiding afgemaakt. Ook chef-kok 
Jos Timmer, mede-eigenaar van Res-
taurant De Kas in Frankendael werkt er 
weer.  

In Huys Azië nr. 5 is de Amsterdam 
School of Real Estate (ASRE) gevestigd. 
Dit academisch UvA-instituut voor 
vastgoedkunde analyseert vraagstukken 
rond duurzame (her)ontwikkeling. 

Huys Europa   
Gebouw Nieuw Europa 1 is één van de 
vier blokken van het door IBC/ Heijmans 
ontwikkelde project Nieuw Europa. De 
blokken staan rondom de verbouwde 
pakhuizen Amsterdam en Afrika. Het 
karakteristieke oranje pand met woon-, 
werk- en commerciële ruimten van de 
Architecten Cie is op de begane vloer 
ingericht met een lounge. 
De constructie met glazen puien en 
stalen kolommen, diagonalen en liggers, 
heeft een transparant en robuust uiter-
lijk. Het middendeel van het gebouw 
bestaat uit een betonnen raamwerk met 
vier kantoorlagen. De bovenverdieping 
is ingevuld met twaalf panoramische 
appartementen. #

Meer informatie over alle vijf knoop-
punten op www.geheugenvanoost.nl

Een verhuizing? Een nieuw paard in de 
kudde waardoor er een disbalans in de 
kudde ontstaat? Het kruidenbrouwsel-
tje dat ik hier heb kan een spiraal van 
stress doorbreken en een einde maken 
aan bijvoorbeeld het in huis plassen of 
zichzelf kaal likken.’

Polsslag
Dieren zijn net als mensen. Langdurige 
stress kan zich vastzetten in het li-
chaam, met als gevolg hoofdpijn of rug-
pijn. Caspar en zijn collega’s nemen dan 
hun toevlucht tot manipuleren (kraken) 
of acupunctuur van het dier.
Een dier kan echter niet praten over 
zijn klachten. Hoe weet Casper dan 
toch wat het mankeert? ‘Ik controleer 
vaak de polsslag en als de pols voelt als 
een kabel is dat voor mij een signaal.’ 
Verder hanteert hij een ‘lecherantenne’, 
een instrument om spanningen in de 
rug van het dier vast te stellen. En een 
tong met rode randen wijst meestal op 
een leverprobleem. Dat laatste ontleent 
Casper aan inzichten uit de Chinese 
geneeskunde.
Na zijn studie diergeneeskunde heeft 
hij diverse cursussen en opleidingen 
op dit vlak gevolgd. ‘In het begin was ik 
ook sceptisch, totdat je tegen een man 
oploopt wiens hond na een alternatieve 

Huys Europa
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Nasi met passie en moksie trafasie

Rihelmo Rechards (21), groot en vrien-
delijk, draagt een stralend wit koks-
hemd met het logo van het ROC van 
Amsterdam waar hij zijn koksopleiding 
volgde. Onlangs kreeg hij zijn diploma 
uitgereikt, in een zaal met – uiteraard 
– op Covid19 aangepaste tafelopstel-
ling. Zijn jaargenoten kon hij alleen op 
afstand begroeten, ‘Maar,’ zegt hij, ‘het 
was goed om iedereen weer te zien. Ie-
dereen is goed terechtgekomen, ieder-
een is werkzaam in het restaurant- of 
cateringwezen. Nóg wel’, voegt hij 
eraan toe, want hij verwacht dat 30% 
van de horecazaken zal omvallen.

Zelf heeft hij tijdens zijn beroeps-
opleiding (vier dagen werken, één dag 
school) gewerkt bij uiteenlopende za-
ken, van een stage bij het legendarische 
restaurant Bordewijk (nu gesloten), tot 
gelauwerde restaurants als Le Hol-
landais en Sinne. Hij kijkt met plezier 
terug op zijn leer-en werkjaren, al was 
de stress soms gigantisch. ‘Vijftig, zestig 
uur in de keuken staan is normaal, tijd 
voor een sociaal leven heb je niet. Je 
stáát de hele dag, iedereen heeft fysieke 
klachten. Zelfs ik moest op mijn rug 
letten en ik ben pas 21!’ Rihelmo is dan 
ook blij dat hij nu als kok werkt bij kin-
derdagverblijf de Levantjes in Noord: 
kleinschalig, normale werktijden, en 
hij is dol op kinderen. Hij noemt het 
bijzonder dat een kinderdagverblijf 
(gezond en vers) eten zó serieus neemt 
dat het een kok in dienst heeft.

Goed reinigen
Rihelmo ontvangt ons in de ruime 
keuken van een goede vriendin van 
zijn moeder Conchita (50) die gezellig 
mee-eet. Op een tafel heeft Rihelmo 
de (vele) ingrediënten van zijn nasi 
recept al klaar gelegd, met kip en rijst 
als hoofdbestanddelen.

De kip (één kilo) ligt in de pan. Om het 
vlees goed te reinigen giet Rihelmo er 
een kop azijn overheen zodat de kip er 
ten dele onder komt te staan. Hij snijdt 
een citroen door midden en perst wat 
sap over het vlees uit. Zo laat hij het 
minimaal 20 minuten een tijd staan, 
zegt hij, en hij pakt de basmatirijst, 
door de droge korrel geschikt voor het 
roerbakken tot nasi.

Rihelmo wast de basmati in de pan vier 
tot vijf keer tot het water niet meer dof 
is. Hij zet een pan water op het vuur 
om de rijst te koken. Een grote pan, 
‘want één kilo rijst wordt twéé kilo als 
’ie gekookt is.’

Het valt op hoe rustig Rihelmo alle 
handelingen bij het bereiden van de 
ingrediënten uitvoert. Die rust heeft 
hij geleerd in de praktijk van de keu-
ken. ‘Het komt door ervaring’, zegt de 
21-jarige die al op zijn dertiende wist 
dat zijn passie bij het koken ligt. Hij 
pakt twee rijpe bakbananen. Ze ogen 
slanker dan de gewone banaan. Aan de 
buitenkant zijn de bakbananen donker-
bruin. Zijn gewone bananen vrij zoet, 

bakbananen zijn vooral zetmeelrijk 
en alleen rijp eetbaar. Rihelmo pelt 
ze, wast het vruchtvlees en snijdt ze in 
schuine schijfjes die hij op een keuken-
papiertje op een bord legt. In een pan 
giet hij een flinke scheut zonnebloem-
olie  en legt de schijfjes erin (op hoog 
vuur). Ze kleuren snel van zachtgeel 
naar donker, waarna Rihelmo ze om-
draait. Als ze aan beide kanten donker 
zijn, legt hij ze op een bord met keuken-
papier.

Taugé blancheren
Dan is het taugé time! Opnieuw brengt 
Rihelmo een pan met water aan de 
kook. Doet er twee eetlepels zout in. 
Deksel erop. Wast de taugé en gooit 
de kiemgroente in de pan met kokend 
water. Telt hardop tot tien, haalt de pan 
van het vuur en doet de taugé in een 
vergiet. Laat de taugé schrikken met 
een plens koud kraanwater. ‘Eigenlijk 
zijn ijsklontjes nóg beter, maar die heb 
ik nu niet,’ merkt hij op en hij gaat in 
een beweging door naar de tweede 
lichting bakbananen die hij in de woest 
kolkende olie legt. Als ze eenmaal gaar 
op het bord liggen giet hij de olie van 
de bakbananen in een kommetje. Komt 

Corona noopte ons te laten wat we het liefst doen: meekijken in de pan van een bewoner 
van Amsterdam Oost met roots in het buitenland. En wat hébben we een trek inmiddels. 
Rihelmo Rechards, geboren in Suriname en woonachtig in de Dapperbuurt, bereidt ons nasi 
met kip, taugé en kousenband. Ook al is de keuken ruim, die anderhalve meter afstand 
blijkt een uitdaging, het eten ruikt zo lekker... 

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Anthony Stone

zo van pas voor de rijst en de kip.
Kip is hem vertrouwd, het is een vaste 
waarde in de Surinaamse keuken, die 
hij kruidig noemt maar niet scherp. 
‘Kijk,’ zegt hij, en hij wijst op plekken 
waar de kip inmiddels wit is. ‘Het azijn 
heeft het vlees al een beetje gegaard.’ 
Hij wast het azijn van het vlees en 

legt het in een pan met water, dat ‘één 
vingerkootje’ boven de kip uitkomt. 
Hij doet er een paar stevige scheuten 
(zoete) sojasaus bij voor hij de pan op 
(hoog) vuur zet.

De rijst is klaar, het water is vrijwel ge-
heel verdampt. Rihelmo ritst een stuk 
plasticfolie af en spant het bij wijze van 
deksel over de pan. Zo blijft de korrel 
zacht als hij de rijst 10 minuten laat 
staan.

Als Rihelmo bezig is de gemberwortel 
te schillen vraag ik hem wat het stukje 
ernaast is, het lijkt op gember. ‘Laos,’ 
antwoordt hij, ‘van de toko’. Ik ken en 
gebruik het alleen als poeder. Rihelmo 
houdt het bij mijn neus. Het ruikt heer-
lijk fris, citrusachtig. Rihelmo schilt en 
raspt de gember, laos en de uien, tot 
tranens toe. Ik doe een stap opzij, zodat 
de (gemondkapte) fotograaf een stap 
naar voren kan doen om wat actiefoto’s 
van Rihelmo te maken.

Pluizen
De kip is gaar en het water afgegoten, 
de hitte dampt van het vlees af, als 
Rihelmo het op een schaal zet. ‘Ik ga nu 
pluizen,’ zegt hij. ‘Pluizen?’ vraag ik en 
hij schiet in de lach. Uit elkaar halen 
met zijn handen, bedoelt hij, want zo 
zacht is het vlees nu. En dan ontstaat 
de nasi: het kommetje met de olie van 
de bakbananen giet hij in een pan op 
(wederom) hoog vuur. De kipstukjes 
gaan erin, gevolgd door de geraspte 
uien, laos, gember, een stronkje gesne-
den selderij en de (berg) rijst. Hij roert 
alles flink door elkaar.

Rihelmo zet de kommetjes met ei, kou-
senband, taugé, bakbananen, gebakken 
uitjes, kroepoek, zoetzure groenten en 
pindasaus rond de pan met nasi. De 
tafel is zo groot dat we met z’n vijven 
op gepaste afstand van elkaar kunnen 
zitten. Onze handen kunnen bij alle 
kommetjes. Onder het eten zeggen we 
weinig, we genieten. Rihelmo vertelt 
dat hij vroeger de gewoonte had om 
een gerecht niet helemaal op te eten. 
Het is onbeleefd om dat te doen, het 
suggereert dat je gastvrouw/heer je 
niet genoeg te eten heeft gegeven. ‘Is 
het Surinaams om zo te denken?’vraag 
ik Rihelmo. ‘Ma?’ vraagt hij Conchita. 
‘Nee, dat is niet Surinaams’ antwoordt 
ze. ‘O, dan ben ík het gewoon. Goed 
opgevoed’, en hij glimlacht een beetje 
verlegen. #

Het complete recept met alle ingrediënten 
is te vinden op oostonline.nl

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

S U R I N A M E

Rihelmo wist al op zijn dertiende dat zijn passie bij het koken ligt
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Vaak heb ik te verstaan gekregen dat 
ik beter moest luisteren en dan alles 
heel goed in mijn oren knopen! Je kan 
echter pas iets goed verstaan en in je 
oren knopen als je kan begrijpen wat 
je hoort. Dit is een cognitief proces en 
daar heb je twéé goed functionerende 
oren voor nodig. In je hersenen 
kruisen de gehoorindrukken van beide 
oren zich en ontstaat er betekenis. 
Omdat alles via slechts één oor 
binnenkomt, ontbreken er geluiden en 
ontstaat er veel ruis. Daardoor krijgen 
je hersenen niet de juiste en volledige 

informatie. Er ontstaat een vrijwel 
onontwarbare knoop in je hoofd. Een 
hoofd vol watten en geen duidelijke 
antwoorden. Je brein probeert 
orde in de chaos te scheppen en de 
ontbrekende puzzelstukjes zo goed 
mogelijk in te vullen. Slopend en nooit 
met de complete puzzel als resultaat. 
Daarmee ook frustrerend.
Bij eenzijdige slechthorendheid is het 
alsof een kant niet bestaat. Alsof je een 
half mens bent. Je bent volledig gericht 
op je ‘horende’ kant. De slechthorende 
kant voelt als dood en de horende 
niet echt als levend. Voor eeuwig 
opgesloten in de oorverdovende stilte 
van de gevangenis in je eigen hoofd. Je 
bevindt je tussen twee werelden. Die 
van de doven en die van de horenden. 
Elk een eigen koninkrijk en een eigen 
taal. Verdwaald in een niemandsland 
hoor je nergens bij.

Bewustwording en stoppen met 
toneelspelen
Jouw beperking is ook nog eens 
onzichtbaar. Je lijkt normaal te 
horen en alles goed te verstaan. 
Afwijkend gedrag door jouw 
eenzijdige slechthorendheid wordt 

hooguit ervaren als merkwaardig 
en al gauw toegeschreven aan een 
psychisch mankement, een stoornis. 
Als poppenspeler kom ik er meestal 
aardig mee weg. Als toch al enigszins 
eigenaardige figuur en erkend 
professionele mafkees mag je tot op 
zekere hoogte optreden als dwaze nar 
en de clown uithangen. Je beschouwt 
dan de anderen als publiek. Er mag 
om je gelachen worden en je lacht 
mee. Van jongs af aan ben ik gewend 
om het toneelstukje vrolijk en 
hartstochtelijk op te voeren en het spel 

mee te spelen.
Iedereen beleeft je als horende en 
benadert je zo. Gelukkig, niemand 
heeft iets in de smiezen. Maar hoe kan 
men dan rekening houden met jouw 
handicap? Om echt mee te kunnen 
doen en anderen de mogelijkheid 
te geven jou daarbij te helpen, moet 
je wel jezelf bloot durven geven, je 
gebrek zichtbaar maken, toegeven 
en kenbaar maken dat er iets aan je 
mankeert. Het is een voortdurende 
tweestrijd, een conflict met jezelf en de 
wereld.
Op de eerste plaats is het een rusteloze 
en voortdurende confrontatie met 
je eigen ego, jouw perceptie van wie 
je bent en wie je wil zijn en van hoe 
je wil dat de ander je ziet. Verstrikt 
in een niet te winnen gevecht. Je 
wil deel uitmaken van de horende 
gemeenschap. Als dat lukt zonder dat 
men weet van jouw slechthorendheid, 
dan heb je gewonnen. Dan hoor je er 
echt bij en mag je onvoorwaardelijk 
en volledig meedoen. Met één goed 
oor lijk je die mogelijkheid ook te 
hebben. Je wil niet verliezen. Je wil 
normaal zijn. Niet iemand met een 
tekortkoming. Je hebt geleerd jezelf en 

de hele wereld voor de gek te houden. 
Je hebt per slot van rekening toch één 
oor waarmee je alles goed kunt horen? 
Op deze manier doe je jezelf enorm 
tekort en veroorzaak je vooral zelf dat 
je niet of niet goed mee kan doen.

Onbeperkt Oost
Mijn werkzaamheden voor 
Onbeperkt Oost hebben bij mij een 
groot bewustwordingsproces op 
gang gebracht als het gaat om hoe 
we omgaan met mensen met een 
beperking en hoe mensen met een 

beperking met zichzelf, de ander en 
de samenleving omgaan. Als lid van 
de Werkgroep Toegankelijkheid en 
de Werkgroep PR en Publiciteit heb 
ik contact gezocht met het Stadhuis 
en Cliëntenbelang Amsterdam en heb 
specifiek gevraagd naar wat er wordt 
gedaan voor slechthorende en dove 
mensen in onze stad.
Voor de Gemeente Amsterdam is 
het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een beperking 
uitgangspunt voor beleid. Iedereen 
moet mee kunnen doen in de 
maatschappij. Zij heeft daarvoor 
een inclusie-agenda opgesteld met 
tien speerpunten. Eén daarvan gaat 
over het bevorderen van sociale 
bewustwording en de bejegening 
van mensen met een beperking 
door burgers en professionals, 
zoals ambtenaren, OV-personeel en 
medewerkers in de zorg.
Zo wordt er ook gekeken naar wat 
de coronamaatregelen betekenen 
voor mensen met een beperking en 
waar zij tegenaan lopen. Iemand 
die doof of slechthorend is, kan niet 
alle communicatie over regels en 
aanwijzingen horen en begrijpen. Zo 

kan iemand die blind of slechtziend is 
de strepen en pijlen niet zelf zien en 
de hulphond kan deze ook niet volgen. 
Voor wie afhankelijk is van hulp of 
begeleiding binnen de anderhalve 
meter, is van alle Amsterdammers 
meer begrip nodig.

Vertrouwen
Beleidsmedewerker Bart Weggeman 
van Cliëntenbelang Amsterdam 
geeft aan dat het belangrijk is dat 
informatie niet alleen zichtbaar, 
maar ook hoorbaar is en andersom. 
Naast fysieke toegankelijkheid is een 
belangrijk aspect het gedrag in het 
verkeer en omgaan met elkaar, ofwel 
sociale toegankelijkheid.
Zeker bij een niet-zichtbare 
beperking is er veel onbekendheid, 
onkunde, en daardoor ook 
onbegrip. Cliëntenbelang werkt 
daar bijvoorbeeld aan bij trainingen 
voor medewerkers van het GVB. De 
Stichting Welzijn Doven Amsterdam 
(SWDA) en de Stichting Plotsdoven zijn 
lid-organisaties en er is goed contact 
met ‘Slechthorend Amsterdam’.
De antwoorden van de Gemeente en 
Cliëntenbelang Amsterdam en de grote 
bereidheid tot inzet en samenwerking 
geven mij veel vertrouwen in een 
mooie toekomst. Een stad waarin 
iedereen meetelt en mee mag en 
kan doen. Voor ons begint dat in 
Amsterdam Oost. Met elkaar weten we 
dat er nog een wereld valt te winnen 
als het gaat om toegankelijkheid 
en begrip voor mensen met een 
beperking. Samen werken we daar aan 
en houden elkaar scherp. Onbeperkt 
Oost doet dat onder andere door het 
signaleren van praktische problemen 
in de openbare ruimte en het geven 
van gevraagde en ongevraagde 
adviezen aan ambtenaren en politici 
van het stadsdeel, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 
Voorlichting, het verzorgen van 
publiciteit en contact met de 
achterban zijn daarbij voor Onbeperkt 
Oost van het allergrootste belang.

Elk verhaal is de moeite waard 
om verteld te worden
Ieder mens wil worden gehoord. 
Ondanks of wellicht dankzij mijn 
slechthorendheid wil ik juist mensen 
met een beperking een luisterend oor 
bieden. Als theaterman en rasverteller 
ben ik een verzamelaar van verhalen. 
Elk mens heeft een verhaal dat de 
moeite waard is om verteld te worden. 
Met mijn artikelen wil ik bijdragen 
aan meer begrip voor onderbelichte 
en met name minder zichtbare 
beperkingen zoals slechthorendheid, 
ADHD, autisme en dyslexie. #

Een luisterend oor 
Ieder mens heeft wel eens de behoefte aan een luisterend oor, aan iemand die écht naar je 
luistert, iemand aan wie je jouw verhaal kwijt kunt. Goed kunnen luisteren, is iets anders dan 
goed kunnen horen. Zelfs voor veel mensen met twee goed functionerende oren is aandachtig 
luisteren naar een ander en begrijpen wat iemand zegt vaak een hele opgave. Voor een 
éénzijdig slechthorende vraagt luisteren sowieso om een uitputtende krachtsinspanning. Ook de 
onzekerheid over of je wel begrijpt wat je hoort, is dodelijk vermoeiend. 

Tekst: Wim Kerkhove | Fotografie: Peter de Jong 

Bij een gesprek op straat is luisteren vaak nog moeilijker

Tips Welkom 
Als vrijwilliger voor Onbeperkt 
Oost hoor ik graag uw verhaal 
over wonen en leven met een 
beperking in Amsterdam Oost. 
Dat kan op straat, op de markt, 
bij de bakker, de kaasboer, in 
de supermarkt of per e-mail 
onbeperktoost@gmail.com. 

Meer informatie op: 
http://onbeperktoost.nl/
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Heeft Sproet er tabak van? 
Jong, enthousiast en achteraf gezien best impulsief, startten Nancy (49) en haar broer Michel 
(55) Sproet eenentwintig jaar geleden de tabakswinkel op de hoek van de van Marum- en 
Helmholzstraat. Een sprong in het diepe. ‘We hebben fijne jaren gekend, maar nu is de tijd rijp 
om iets anders te doen,’ vertelt de eigenaresse. ‘Nee, tabak heb ik er nooit van gehad, ik rook niet 
eens,’ lacht Nancy aanstekelijk.  

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

Michel, van origine elektromonteur, 
kwam met het idee. Het was al jaren 
een bekend fenomeen onder oud-
voetballers, die, toen nog slecht betaald, 
vaak een sigarenzaakje begonnen. 
Ajax zou hier zelfs een hand in hebben 
gehad. Immers, bij de sigarenboer 
werden de voetbaltickets verkocht. 
Nancy en Michel Sproet kochten de 
winkel tegenover het benzinestation 
met inboedel en al van het echtpaar 
Kok, dat hier al jaren de zaak runde. 
De broer en zus, geboren en getogen 
in de buurt, openden op 1 juni 
1999 de winkel. Nancy, die net wat 
was uitgekeken op haar werk als 
salarisadministratrice, deed graag 
mee en ook vader Piet Sproet, die al 
wist dat hij ziek was, wilde helpen. De 
winkel ging door met het assortiment 
van allerlei soorten tabak, tijdschriften, 
kantoorbenodigdheden, maar ook 
met de verkoop van strippenkaarten, 
voetbaltickets, krasloten en postzegels. 
En - niet onbelangrijk - met de clientèle 
uit de buurt die er al jaren kwam. 
Nancy genoot van het werk met de 
klanten en werd al gauw de spil van 
de winkel. Haar broer ging na enkele 
jaren minder werken omdat hij nog 
andere werkzaamheden had. Nancy 
specialiseerde zich in bijzondere 
wenskaarten en kinderboeken, die 
ze overal vandaan haalde. ‘Vroeger 
kwamen mensen daar bij bosjes op af.’

Post.nl
‘Het was een gezellige tijd, zo anders 
dan tegenwoordig,’ zegt Nancy 
enigszins weemoedig. ‘Bijna tot aan 
zijn dood (2003) opende onze vader 
dagelijks de zaak en zette koffie. Dan 
kwam Joop, een oude overbuurman, en 
staken ze eerst maar eens een sigaretje 
op. Dat kon toen nog natuurlijk, niet 

Concurrentie
Toen in 2003 het postkantoortje aan 
de Linnaeusparkweg werd opgedoekt, 
kreeg Sproet via een contract met Post.
nl een functie als pakketservicepunt. 
Dit paste goed bij de buurtfunctie 
van de winkel en liep snel als een 
trein. Totdat het online verkopen 
zo’n zes jaar geleden steeds meer 
de trend werd. Nancy: ‘Die nieuwe 
generatie waar ik het net over had, 
doet tegenwoordig alles digitaal en 
brutaal dat ze zijn!’ Loek: ‘Oh ja hoor, 
liepen bepaalde types rustig binnen 
met een open pakje en de opdracht 
‘tape dit effe dicht!’ Als wij zeiden waar 
het plakband lag, weigerden ze soms 
te betalen. Of werd je uitgescholden 
voor k*****homo. Een keer dreigde 
iemand ons zelfs in elkaar te slaan. En 
dan kregen we wel vijftig pakjes per 
dag, die we allemaal zelf met naam en 
adres in de computer moesten zetten 
omdat Post.nl niets ondersteunends 
deed. Dit kostte uren per dag en we 
verdienden er nauwelijks aan. Daar 
zijn we dus mee gestopt een half jaar 
terug, maar toen mochten we meteen 
ook geen postzegels meer verkopen.’ 
Nancy: ‘Einde Post.nl en nooit maar 
een dankjewel gehad! Trouwens de 
komst van Oostpoort heeft de buurt 
hier ook veranderd. Tegenwoordig is 
zaterdags het Huygensplein gewoon 
leeg vergeleken met vroeger, puur door 
de concurrentie (al voor Corona!).’

Snoepje voor de hond 
Dat Sproet andere tijden heeft gekend 
is goed te zien aan de informele sfeer 
die er hangt, met hondje Totti (12) 
die rondscharrelt, de pofplank met 
briefjes voor de klant die geen geld bij 
zich had en een kapstokje met nog wat 
sleutels van buurtgenoten. ‘Ja, gelukkig 

meer voor te stellen! Mijn broer 
en ik deden alles zonder duidelijke 
taakverdeling. Ook onze moeder Ans 
was actief. Zij gaf altijd gezelligheid en 
energie bij de verhalen aan de koffie.’
‘Oh, en Loek (51) natuurlijk, mijn 
man, kijk daar komt ie aan. Mijn steun 
en toeverlaat. Hij heeft hier altijd 
wekelijks, naast zijn baan bij de KLM, 
een dag of twee meegedraaid.’ Als 
even later Loek binnenkomt, gaat de 
telefoon. Nancy loopt naar achteren. 
‘Neem jij het even over Loek, hier 
is die mevrouw van de wijkkrant!’ 
Loek met een knipoogje: ‘Ja hoor, zo 
gaat het vaker.’ Op de achtergrond 
Nancy: ‘Dootje, ik bel je zo terug, 
goed?’ Loek: ‘Dat is de buurvrouw 
voor wie we de boodschappen doen.’ 
Nancy terugkomend: ‘Zij is dus de 
vrouw van die Joop, ongeveer onze 
oudste buurvrouw. Regelmatig vragen 
we haar te eten. Nog steeds is haar 
lievelingskostje de garnalen kroketten 
van Holtkamp. Maar de buurt is  
veranderd, veel oude klanten zijn 
overleden of verhuisd. Tegenwoordig  
zie je meer hoogopgeleiden met dure 
koopwoningen, dat gaat zo anders dan 
vroeger.’
Loek: ‘Had je al verteld van Joop dat 
die hier voor ons altijd brood kocht 
in ruil voor de krant van de dag? Dat 
is wel het tegenovergestelde van hoe 
mensen nu vaak binnenkomen, gehaast 
en niet echt meer met iets persoonlijks.’ 
‘Nee niet zij hoor,’ wijst Nancy naar 
een binnenkomende zwangere 
vrouw die meteen op haar doel in 
de schappen afstevent. ‘Dat is onze 
bovenbuurvrouw.’ Loek vervolgens bij 
een binnenkomende man: ‘Pakketjes…. 
Nee dat doen we allang niet meer.’ 
Nancy: ‘Niet te geloven dat die Post.nl 
medewerker dat nog steeds niet weet.’

zijn er nog een paar ouwe getrouwen, 
dezelfde vaak die een snoepje voor Tot 
meenemen, of vragen hoe het met de 
verhuizing van mijn moeder is gegaan.’ 
Nancy: ‘Weet je dat ik laatst versteld 
stond toen zo’n jonkie opmerkte: ‘Dat 
jullie hier nog een winkel runnen, er 
is toch woningnood?’! Nou, asociale 
opmerking toch! Trouwens roken 
blijkt natuurlijk steeds ongezonder, 
boeken worden minder gelezen, 
voetbalkaartjes worden digitaal bij 
Ajax zelf besteld, dus de tijd haalt ons 
gewoon een beetje in.’ Maar, de echte 
reden is dat ik wel weer zin heb in 
wat nieuws. Ik wil wat vrijer zijn en 
ook gewoon kunnen reizen als we dat 
willen, ja natuurlijk als straks dat virus 
onder controle is.’

Goodbye Sale
‘Trouwens ik vergat nog de krassers uit 
al die jaren. Nog altijd komen die hier 
hun prijs halen, dat is elke keer weer 
feest. Ja echt, ons hart zal na de dag 
van de sluiting half november altijd 
harder kloppen bij alle onvergetelijke 
herinneringen.’ Loek: ‘Weet je nog 
die oude vrouw die hier dagelijks 
kwam en maar zocht en zocht naar 
wat ze vergeten was en ontdekte dat 
het haar rollator was!’ Nancy: ‘Ja, of 
onze trouwe boer die altijd eerst zijn 
klompen buiten uitzet, zijn sigaartje 
erin stopt, ons de laatste groenten uit 
zijn tuin toestopt, een babbeltje maakt 
en nooit zonder iets de deur uitgaat! 
Of onze Marokkaanse buren die altijd 
met het Suikerfeest hun koekjes komen 
brengen! Maar het meest dierbaar 
is wel de herinnering aan Debby, 
de gehandicapte dochter van oude 
klanten, die hier wekelijks thee kwam 
drinken in haar karretje en me een 
keer zo enthousiast omhelsde dat ik er 
een gekneusde rib aan over hield….Wat 
hebben we achteraf gelachen, ook zij!’
De tabakszaak Sproet stopt definitief 
op 14 november. Nancy: ‘Tot die tijd 
houden we een Goodbye Sale. Met alle 
wenskaarten voor maar 50%….. let ook 
op de andere aanbiedingen! Adieu lieve 
klanten en buurtgenoten, bedankt voor 
de leuke tijd; wat hadden we het goed!’ #

Nancy, Totty en Loek houden een Goodbye Sale en slaan nieuwe wegen in
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De eenzame uitvaart

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Ieder mens is 
de moeite waard 
om over na 
te denken

In 2002 nam de Groningse stadsdichter 
Bart FM Droog als eerste het initiatief 
om met een gedicht de eenzame doden 
te eren. Het concept is door dichter 
F.Starik, Frank, in Amsterdam overge-
nomen. Hij startte met een dichterlijke 
bijdrage aan de eenzame uitvaarten.

Dubbelzinnig
Frank Starik gaf de groep dichters, die 
hij om zich heen verzamelde en die 
bereid waren een gedicht te schrijven 
en aanwezig te zijn bij de uitvaart, de 
naam ‘Poule des doods’. Van de dich-
ters verwachtte hij dat ze zich aan een 
aantal regels hielden, zoals waardig 
gedrag, gepaste kledij en op tijd komen. 
Een spijkerbroek was uit den boze. Uit 
de dubbelzinnige benaming van ‘poule 
des doods’ valt veel van zijn lyrische 
kijk op leven en dood op te maken.

Speciaal gekozen
In 2006 werd stichting ‘De Eenzame Uit-
vaart’opgericht, met een eigen bestuur. 
Tot zijn overlijden in 2018 bleef Frank 
Starik aan als coördinator. De doelstel-
ling van de stichting is: ‘Een waardig en 
respectvol afscheid bieden aan overle-
denen, die het ontbreekt aan familie, 
vrienden of een sociaal netwerk. Dit 
vanuit de gedachte dat ieder mens de 
moeite waard is om over na te den-
ken en het verdient om met speciaal 
voor hem of haar gekozen woorden te 
worden begraven’. Na het overlijden 
van Frank, nam Joris van Casteren de 
rol van coördinator op zich. Gemid-
deld verzorgt de stichting zo’n 15 tot 
20 eenzame uitvaarten per jaar. Op de 
website van de stichting staan de na-
men van de dichters. Enkele bekende 
dichters uit de poule zoals Wim Brands, 
Menno Wigman en Simon Vinkenoog, 
zijn inmiddels overleden.

De stichting ontvangt subsidie van het 
Amsterdamse Fonds voor de Kunst. Ter 
verantwoording vraagt het fonds om 
een verslag van de uitvaartdienst. Een 
aantal van die verslagen en gedichten 

In deze coronatijd zijn veel ouderen op zichzelf aangewezen. 
Uit angst voor besmetting blijft de voordeur dicht. De gevolgen 
van eenzaamheid zijn daardoor aan het oog onttrokken. 
Er zijn schrijnende gevallen bekend van ouderen die overleden 
en dagen later op de grond in hun huis werden aangetroffen. 
Voor de Ouderen Advies Raad een reden om eens extra aandacht 
te besteden aan een bijzondere uitvaart: de eenzame uitvaart.

zijn gebundeld in Stariks boek ‘Dichter 
van Dienst, over de eenzame uitvaart’, 
dat na zijn dood is uitgebracht. Het 
nawoord is van Joris van Casteren, die 
vanaf 2018 de verslagen van de een-
zame uitvaarten schrijft.

De verslagen van de uitvaartdiensten 
zijn na te lezen op de website: www.
eenzameuitvaart.nl. Met 255 verslagen 
is het enerzijds een groeidocument 
en anderzijds een indrukwekkend 
naslagwerk aan het worden. Het geeft 
een gedetailleerd beeld van eenzame 
uitvaarten in Amsterdam vanaf 2002.

Mensenleven
In het begin van het project was de 
gemeente uit privacyoverwegingen 
terughoudend met het verstrekken van 
informatie. ‘Op basis van een leeftijd, 
een geboorteplaats en soms een doods-
oorzaak is het moeilijk om een beeld 
van een mensenleven te vormen’, was 
de veelgehoorde klacht van de dichters.
Dankzij hun aandringen is in de loop 

der jaren wat meer openheid ontstaan 
en nu kunnen zij meer informatie ver-
zamelen door de omgeving in zich op te 
nemen, de woning te bezoeken en een 
gesprek met de buren aan te gaan.

Dichter van dienst
Als er iemand sterft moet volgens 
de wet op de lijkbezorging opdracht 
worden gegeven om een uitvaart te 
regelen. De verantwoordelijkheid 
daartoe ligt als eerste bij de familie. Als 
er geen nabestaanden te traceren zijn, 
neemt het Team Rampen, Uitvaarten en 
Pension (TRUP) van de gemeente deze 
taak op zich. 

TRUP is een klein team dat onder de 
afdeling van de sociale dienst valt. Met 
de boodschap ‘Ik heb een eenzame 
uitvaart voor u’, belt de ambtenaar 
met het secretariaat van de stichting. 
De coördinator zoekt vervolgens uit 
de ‘poule des doods’ een dichter van 
dienst.

Deze dichter van dienst heeft dan vijf 
dagen de tijd om zich op de uitvaart 
voor te bereiden. In die tijd leeft hij of 
zij zich in en maakt een op de situatie 
toepasselijk en op maat geschreven ge-
dicht. De meeste begrafenissen vinden 
plaats op de begraafplaats Sint Bar-
bara, dat een veld heeft met algemene 
graven.

Ger Fritz prijs
Ger Fritz stond als dienstdoende 
ambtenaar in 2002 aan de wieg van de 
eenzame uitvaart in Amsterdam. Hij 
droeg er zorg voor dat de begrafenis 
plechtig verliep door een aula af te 
huren, muziek te laten horen en voor 
een bloemstuk te zorgen. De begra-

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

fenisondernemer regelt de kist en de 
dragers. De dienst wordt geleid door 
iemand vanuit het uitvaartcentrum.
Over de muziekkeuze ontfermt de 
coördinator zich de laatste jaren. 
Hij kiest drie verschillende stukken 
muziek uit, die passen bij een waardig 
afscheid. Het gedicht komt ter afscheid 
onder het bloemstuk op de kist te lig-
gen en gaat met de overledene mee het 
graf in. Daarna verzamelen alle betrok-
ken zich in de koffiekamer.

Na zijn pensionering is er een prijs 
naar hem vernoemd: de Ger Fritz Prijs, 
voor het schrijven van het mooiste 
eenzame uitvaart-gedicht. De prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt en bestaat uit 
een symbolisch rouwboeket, zoals dat 
ook van gemeentewege op de kist van 
de eenzame dode wordt gelegd. De win-
naar wordt rond Allerzielen bekend 
gemaakt. In 2018 is de prijs postuum 
toegekend aan Frank Starik en afgelo-
pen jaar heeft Erik Jan Hermans de Ger 
Fritz prijs ontvangen. In 2017 ging de 
prijs naar Eva Gerlach voor het vol-
gende gedicht:

Bruya (in de war zijn/verward)
Ik weet van u hoe u heette
dat U dood ging, de plek van het graf
Uw leven liep op een eerder
ingesteld ogenblik af
als een kookwekker in een keuken
waar niemand luistert naar tijd
want het maakt niet uit of je stuk kookt
op het vuur van de eeuwigheid
Ik weet waar uw huis woont, 
uw bed sliep,
dat u stank had, ratten en pijn
maar wat weet ik van uw bruya
van hoe door elkaar u kon zijn
Ik weet niet meer wat ik wou zeggen.
Hier sta ik, daar ligt u nu
Dit is uw leven.
Hoe heeft het zover kunnen komen 
met u 

Podcast
In 2019 heeft de NTR een podcast over 
de eenzame uitvaart uitgezonden. Deze 
werd eerste bij de NRT-podcastprijs. 
De podcast is gemaakt en ingesproken 
door Celine Ottenburgh. In 30 minuten 
is in vogelvlucht de geschiedenis van 
de eenzame uitvaart te beluisteren. De 
verschillende hoofdrolspelers komen 
aan het woord.

Van Frank Starik, Ger Fritz en de dich-
ters Eva Gerlach en Erik Jan Hermans 
zijn de stemmen te horen. Gina van 
de Berg, de secretaris van de stichting, 
vertelt over haar rol als coördinator. 
Zij heeft na het onverwachts overlij-
den van Frank, tijdelijk de functie van 
coördinator op zich genomen en aan 
de eerder genoemde Joris van Casteren 
het stokje overgedragen. De podcast is 
te beluisteren op https://podcasts.apple.
com/nl/podcast/ntr-podcastprijs. Ger 
Fritz in de podcast: ‘op een Amsterdam-
se begrafenis hoort koffie’. #

Reageren kan: 
Tunny Jongejan: 
t.jongejanmaat@chello.nl, 
Annette Wiese: 
wiesegca@gmail.com 
of Els Nicolas: 
enicolas@xs4all.nl

De overleden dichter Frank Starik startte 
dichtersinitiatief ‘De Eenzame uitvaard’

Gedichten van Starik, gebundeld in 
‘De eenzame uitvaart’
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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.

Vrijwilliger in het zonnetje: 
Tamara Hoovenstat
Zes jaar geleden begon Tamara Hoovenstat als vrijwilliger bij Dynamo. 

‘Ik liep voor een kopietje het Brinkhuis binnen en raakte aan de praat met 

de mensen daar. Mijn kind ging net naar de voorschool en ik kwam op het 

idee om activiteiten te gaan organiseren voor de buurt.’ Nu is ze sinds bijna 

drie jaar zelfstandig ondernemer, werkt ze nog steeds samen met Dynamo 

en runt ze samen met een club trouwe vrijwilligers kringloop ’t Hartje.

Tamara’s wens om een fijne 
plek in de buurt te creëren is 
uitgekomen. ‘De winkel gaat 
als een tierelier. Ik heb een ge-
weldige groep vrijwilligers om 
me heen. Ik heb ze nodig om 
ervoor te zorgen dat alles reilt 
en zeilt. Als ik iemand in het 
zonnetje moet zetten, is het 
mijn team. Ik haal enorm veel 
kracht en zin uit mijn contact 
met ze. Dat familiegevoel voel 
je ook echt in ’t Hartje. Als 
er bezoekers komen, voelen 
ze zich thuis. We zijn er voor 
elkaar.’  

‘Iedereen heeft zijn eigen 
kwaliteiten en die moet je be-
nutten. Anja (links op de foto 
in lichtblauw shirt) bijvoor-
beeld is heel creatief. 

Vanaf september geeft ze 
ook schilderworkshops bij 
Dynamo. Een andere mede-
werker is muziekfan en zoekt 
alle cd’s uit en prijst ze. 
Andere meiden hebben bij 
de H&M en Zara gewerkt, 
die doen bij ons de kleding. 
Dat wordt hun eigen dingetje 
en daar voelen ze zich voor 
verantwoordelijk. En Leah 
(rechts op de foto) werkte in 
de kinderopvang en is nu be-
drijfsleider in opleiding.’ 

‘Maar ’t Hartje is niet alleen 
een winkel, we organiseren 
ook buurtfeesten. Voor de 
buurtcamping Betondorp 
organiseerden we van alles. 
We doen veel meer dan alleen 
winkel zijn. Ik moet gewoon 
heel veel doen, daar word ik 
blij van. Ik wil naast ’t Hartje 
een stichting beginnen voor 
buurtactiviteiten in samen-
werking met Dynamo. Ik ben 
nu druk bezig om een nieuw 
bedrijfsplan te schrijven. Ik 
wil meer gaan uitbreiden in 
creatieve workshops, schilde-
ren, dagjes uit, mensen in het 
pak hijsen voor een sollici-
tatiegesprek, allemaal leuke 
dingen. Ik wil in mijn plan-
nen ook heel goed luisteren 
naar wat de vrijwilligers leuk 
vinden, want we doen het 
samen.’ #

Sportkist op IJburg

U ontmoet vakgenoten, er zijn 
pitches, u leert van praktijk-
voorbeelden en er is een 
debat. U kiest als professional 
of vrijwilliger uw eigen route, 
combineert routes of kiest 
juist alleen maar losse onder-
delen. De keuze is aan u. Zorg 

Week van de Participatie 2 t/m 6 november 

Welke route neemt u in de 
Week van de Participatie 
2 t/m 6 november? 
Veel organisaties in Amster-
dam openen in die week digi-
taal én live hun deuren. 
Een hele week bomvol online 
én offline routes door de wijk 
en in de stad. Voor een korte 
kennismaking of voor werk- 
en inspiratiesessies. 

Na een korte presentatie bij 
het gezondheidscentrum 
van participatiemedewerker 
Angela en bevlogen sportcoach 
Yvonne was het tijd voor actie! 
De groep jogde meteen weg, 
deed body weight squats, en 
werkte samen met een buddy 
aan 6 verschillende oefeningen 
(o.a. kettlebell swing, 1,5 kg 
dumbbells, halterschijven).

Doe met de Sportkist
Wil je ook met een groep 
sporten en bewegen met de 
Sportkist IJburg? Meld je als 
fitcoach of sportcoach met een 

groepje, en leen de Sportkist 
vol attributen om lekker te 
bewegen op IJburg!

Half oktober zijn er twee 
mobiele sportkisten extra be-
schikbaar, op Steigerplek en bij 
Buurtkamer IJburg. De bakfiets 
staat klaar bij het Gezond-
heidscentrum. #

Meer weten? 
Neem contact op met angela@
dynamo-amsterdam.nl.
Ook bewegen in Amsterdam 
Oost? Bekijk hier de Dynamo 
Fit in Oost pagina 

dat u er bij bent! De Week van 
de participatie wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stich-
ting De Omslag en gemeente 
Amsterdam. Dynamo beweegt 
tot meedoen en is natuurlijk 
van de partij met een Digitour. 

Digitour Dynamo
Een virtueel bezoek aan 
Dynamo-locaties Post Oost, 
Biko, Tugelahuis, Buurt-
centrum Oosterpark, service-
punten Kraaipan, Jeruzalem, 
Brinkhuis en meer. Dynamo 
vindt het belangrijk dat alle 
bewoners kunnen meedoen in 
hun omgeving. De medewer-
kers van de welzijnsorganisa-
tie stimuleren en ondersteu-

nen inwoners van Amsterdam 
om actief deel te nemen 
aan de samenleving. Zodat 
niemand aan de kant hoeft te 
staan. Vrijwilligers en mede-
werkers nemen u online mee 
en vertellen over hun activi-
teit op hun locatie. De Digitour 
is online te bekijken. #

U kunt zich inschrijven 
voor de Digitour van 
Dynamo:
Maandag 2 november 
13.30-14.00 uur
Woensdag 4 november 
13.00-13.30 uur
Vrijdag 6 november 
13.00-13.30 uur
www.dynamo-amsterdam.nl

Daarnaast wordt er natuurlijk 
ook aandacht besteed aan: 
bewegen, rekenen en samen 
spelen. Alles spelenderwijs 
want dan vinden kinderen het 
leuk en leren ze het meest. 
Heerlijk in de eigen buurt. 
De voorschool is een peuter-
opvang met een programma 
dat de ontwikkeling van 
kinderen extra stimuleert. 

Gratis voorleesboek voor 
uw kind (0-4 jaar)
Samen lezen, voorlezen, praten en zingen is heel belangrijk 
voor kinderen om de woordenschat te vergoten. Bij de voor-
school van Dynamo wordt er veel gespeeld met taal.

Wij kunnen niet vaak genoeg onze dank en waardering uitspreken voor 
al uw ondersteuning en zorg. Daarom willen wij u dit jaar een verwen-
bon geven voor een restaurant in uw eigen buurt waar u een heerlijke 
lunch kunt gebruiken of afhalen. Bent u mantelzorger en bekend bij 
Civic of Dynamo? Dan mag u zich voor 5 november 2020 opgeven:
Indische Buurt & Oostelijk Havengebied:    
info@civicamsterdam.nl, 020 - 66 58 001
Watergraafsmeer, Oud Oost, IJburg en Zeeburgereiland:  
info@dynamo-amsterdam.nl, 020 - 46 09 300 # 
www.dynamo-amsterdam.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-
10-november-2020 

Dag van de Mantelzorg 10 november

Anja, Tamara en Leah van ’t Hartje aan de van ’t Hofflaan

Maandag 28 september was de officiële kick-off van Dynamo’s 
Sportkist IJburg. Met een bakfiets vol sportattributen ging de 
vrouwengroep IJburg lekker aan de slag.

Dynamo doet mee en beweegt tot meedoen 

De pedagogisch medewerkers 
laten u graag zien hoe het 
werkt. Bel of mail voor een af-
spraak om dan samen met uw 
peuter een kijkje te nemen. Er 
ligt een mooi gratis voorlees-
boek voor u (uw kind) klaar. #

peuters@dynamo-amsterdam.nl 
of 020 46 20 333
www.dynamopeuters.nl
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Tekst: HJS-medewerker Zanilya Hollingsworth

Het komt zelfs voor dat men denkt met 
een familielid in zee te gaan. In het 
bericht kan staan dat u bijvoorbeeld 
een rekening moet betalen, dat er iets 
mis is met uw bankgegevens of dat uw 
bankpas is verouderd en dat u gratis 
een nieuwe kunt aanvragen. 
Criminelen lokken u vervolgens naar 
een valse website, die op het eerste oog 
niet vals blijkt te zijn. Na het prijsgeven 
van uw persoonlijke/vertrouwelijke 
gegevens krijgt de fraudeur de beschik-
king over deze gegevens. Het kwaad is 
dan geschied, u kan dan bijvoorbeeld 
het overgemaakte geldbedrag niet 
meer terugboeken of uw bankrekening 
wordt leeggehaald. 

Voorkom dat u slachtoffer wordt 
van phishing
Reageer nooit op mails of berichten 
waarin u wordt verzocht om persoon-
lijke gegevens, inlogcodes of een 
pin-code te verstrekken. De diverse 
(overheids-)organisaties en instanties 
zullen u nooit via een e-mail, sms- of 
WhatsApp-bericht verzoeken om deze 
informatie en/of vragen een openstaan-
de rekening te voldoen. 
 
Enkele tips:
• Ontvangt u een phishing-mail of 
 bericht? Verwijder deze dan meteen. 
• Klik nooit op een link die in de e-mail
 of het bericht staat. 
• Ontvangt u oproepen en/of betaal-
 verzoeken van onbekenden, negeer 
 deze en blokkeer deze beller.

• Ga nooit in op het verzoek om uw
 (oude) bankpas die verloopt toe te 
 zenden. Als u een nieuwe pas toe-
 gezonden krijgt, dan zal de bank u 
 altijd vragen om uw oude pas door 
 te knippen en zelf weg te gooien.
• Verstuur ook nooit een kopie van  
 uw identiteitsbewijs naar derden. 
 Criminelen kunnen uw BSN-nummer
 gebruiken om een bankpas aan te 
 vragen.
• Rijbewijs behaald? Zet hiervan geen 
 foto op een van de sociale media-
 kanalen (zoals bijvoorbeeld Facebook,
 Instagram of Twitter). De zichtbare 
 persoonsgegevens op de foto van 
 het rijbewijs kunnen daarna door 
 fraudeurs worden misbruikt.
• Geef nooit zomaar persoonlijke gege-
 vens door als iemand u telefonisch – 
 of aan de deur benadert. 
• Vertrouwt u een link niet helemaal, 
 check deze via de website www.
 checklinkje.nl of download de app: 
 Opgelicht. 
• Herken valse e-mails. Dit kunt u 
 controleren door middel van te kijken
 naar link(s), verdachte afzenders, 
 onderwerpen en/of kwaadaardige 
 bijlagen. Voor meer info zie de site 
 van de Consumentenbond: www.
 consumentenbond.nl/veilig-internet-
 ten/nepmails-en-phishing.  
• Zorg dat uw wachtwoorden veilig zijn
 en verander ze regelmatig. 
• Wees er zeker van dat uw computer 
 de laatste software- en beveiligings-
 updates heeft gehad.

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. 

Phishing?

Wat kunt u doen als u slachtoffer 
bent geworden van phishing?
Heeft u een bijlage geopend en u ver-
trouwt het achteraf niet? Laat uw com-
puter, tablet of smartphone controleren 
op schadelijke software. Daarna kunt u 
het beste uw wachtwoorden wijzigen.
• Wacht met internetbankieren tot 
 u zeker weet dat uw computer weer
 “schoon” is.
• Nadat u heeft gemerkt slachtoffer 
 te zijn geworden van phishing, is het 
 verstandig om direct uw bank te
 bellen, zodat er actie kan worden 
 ondernomen. 
• Doe aangifte van phishing bij de 
 politie. 
• Er bestaat een fraudehelpdesk 
 (www.fraudehelpdesk.nl). Het is 
 ook verstandig om de desbetreffende 
 organisatie of instantie van uw 
 fraudebevindingen op de hoogte te 
 stellen. Bovendien kunnen deze 
 organisaties of instanties zodoende 

Phishing is een vorm van digitale oplichting, fraudeurs 
doen dit door gebruik te maken van sms-berichten of het 
verzenden van berichten via de e-mail of Whatsapp. 
Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een onveilige website 
gelokt, waar vervolgens bank- of andere inloggegevens 
worden gevraagd en prijsgegeven. Of men maakt geld over 
naar het rekeningnummer van een fraudeur die zich voordoet 
als een (overheids-) instantie en/of andere organisatie.

Het team van HJS

 zicht houden op de laatste ontwik-
 kelingen en een breder publiek
 waarschuwen via de eigen website. 
 Hoe meer meldingen, hoe groter de 
 kans dat de politie er ook mee aan 
 de slag gaat.

Waar(mee) kan HJS u (verder) 
nog helpen?
Medewerkers van HJS staan voor u 
klaar om al uw vragen over phishing, 
andere juridische en sociaal-maatschap-
pelijke kwesties te beantwoorden. Als 
blijkt dat het niet mogelijk is om uw 
vraag te beantwoorden, dan verwijzen 
wij u door naar een van onze samen-
werkingspartners. 
U kunt hiervoor terecht op de onder-
staande locaties, maar neem gelet op het 
feit dat we in “een coronatijdperk leven” 
eerst telefonisch contact op met een van 
de HJS-medewerkers op onderstaande 
nummers. Bij de locaties nemen wij de 
geldende RIVM-voorschriften in acht. #

BOOT-Oost: HJS-spreekuurtijden: Sumatrastraat 314 (1095 HV) telefoon: 020 - 233 97 59
Inloopspreekuur: elke dinsdag van 13:00 tot 17:00 uur

HJS: Wibautstraat 5a (Muller Lulofshuis)2e etage (02A08)telefoon: 06 - 211 588 82  
Bereikbaar & inloopspreekuur: maandag t/m donderdag van 9:00-17:00 uur
e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs, website: www.hva.nl/hjs
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Team OOST

Huren – Prinsjesdag 2020

Bouw extra woningen
Er zijn afspraken gemaakt met 
woningcorporaties om in de komende 
twee jaar te beginnen met de bouw 
van uiteindelijk 150.000 extra sociale
huurwoningen, plus 10.000 zoge-
naamde ‘flexwoningen’ (kleine sociale 
huurwoningen die verplaatsbaar zijn 
en/of tijdelijk verhuurd worden). Deze 
woningen worden verspreid over het 
land gebouwd.

Huurverlaging
Daarnaast werd aangekondigd dat ca. 
260.000 huurders een huurverlaging 
van gemiddeld e 40,-zouden krijgen. 
Dit gaat om ‘dure scheefwoners’, d.w.z. 
mensen met een huurprijs die niet past 
bij de voor hen geldende aftoppings-
grens (zie schema hieronder) en alleen 
corporatiehuurders (huurders van 
sociale huurwoningen van commer-
ciële verhuurders vallen buiten deze 
regeling). Deze dure scheef woners 
krijgen hun huur verlaagd tot de voor 
hen geldende aftoppingsgrens. Deze 
huurverlaging zal naar verwachting 

De problemen rond huren en alles wat daarbij komt kijken zijn groot in 
Nederland, en divers. De bekendste problemen zijn het tekort aan aanbod van 
betaalbare huurwoningen en de enorme wachtlijsten die dit tot gevolg heeft, en 
de steeds maar verder stijgende huur. Op Prinsjesdag is aangekondigd welke 
maatregelen het kabinet van plan is te nemen om deze problemen aan te pakken. 

doorgevoerd worden bij de huur-
verhogingsronde van 2021, dus in 
juli, en is eenmalig. Volgens het wets-
voorstel moeten de corporaties van 
alle huurders met een huur boven de 
laagste aftoppingsgrens van e 619,01 
het inkomen opvragen bij de belasting-
dienst. 
Net als bij de huurverhoging gaat 
dit om het inkomen van twee jaar 
terug, dus over 2019. Doet de 
corporatie dit niet of is het inkomen 
na die tijd onder de grens gekomen, 
dan kunt u zelf (eventueel met onze 
hulp) een verzoek indienen bij de 
corporatie. Mocht het zo zijn dat de 
corporatie dan nog niet meewerkt 
kan de lagere huur afgedwongen 
worden in een huurcommissie-
procedure. # 

Vragen? 
Voor al uw huurgerelateerde vragen 
kunt u ons bellen op 020 - 523 01 50 of 
mailen naar oost@wooninfo.nl. 
De komende tijd houden wij geen 
inloopspreekuren

Huishouden  Inkomen Inkomen Nettohuur
    vanaf  tot en met tot en met

1 persoon  e 0  e 23.225 e 619,01

1 persoon  e 23.226 e 39.055 e 737,14

2 personen  e 0  e 31.550 e 619,01

2 personen  e 31.551 e 39.055 e 737,14

3 of meer personen e 0  e 31.550 e 663,40

3 of meer personen e 31.551 e 39.055 e 737,14

Voor AOW-gerechtigden wijken deze bedragen iets af

Vochtproblemen en ventilatie 
Goede ventilatie is belangrijk. Nu, met corona, helemaal. Maar ook zonder 
corona. Veel vocht in de lucht is slecht voor uw gezondheid en voor uw huis. 
Het is ook daarom belangrijk om te zorgen voor genoeg ventilatie. Het vocht in 
de  lucht moet de woning kunnen verlaten. Het is raadzaam een paar keer per 
dag  in elk vertrek 10 minuten lang een raam open te zetten, ook in de herfst/
winter en ook als u in een buurt met veel luchtvervuiling woont. De binnen-
lucht is namelijk bijna altijd vuiler dan de buitenlucht.

Mogelijke oorzaken van veel vocht in 
de woning zijn douchen en koken. Door 
teveel vocht krijgt u schimmelvorming 
en huisstofmijt in de woning. Dit kan 
in sommige gevallen leiden tot  ge-
zondheidsproblemen als benauwdheid, 
hoofdpijn, hoesten en (chronische) 
verkoudheid. Door slechte ventilatie 
neemt daarnaast ook het risico op 
koolmonoxidevergiftiging toe. Los van 
de mogelijke medische gevolgen tasten 
schimmel en vocht uw behang en mu-
ren aan.

Keukens en badkamers zijn de plek-
ken waar het snelst schimmelvorming 
ontstaat, omdat de ventilatie daar vaak 
onvoldoende is. Voelt u daarom eens 
aan het ventilatierooster of deze een 
zuigende werking heeft. Mocht dit niet 

het geval zijn dan heeft u waarschijn-
lijk een belangrijke oorzaak van de 
schimmel in uw huis gevonden. Neem 
dan direct contact op met uw verhuur-
der en verzoek of ze de ventilatie wil-
len repareren. #

Mocht uw verhuurder het probleem 
niet voldoende verhelpen of heeft u 
andere vragen over vochtproblematiek? 
Neem dan contact op met !WOON via 
oost@wooninfo.nl of 020 - 523 01 50
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Buurtkinderen exposeren 

Deze expositie is het eindresultaat 
van het kunstproject Ambacht in Oost 

o.l.v. Mette Steincke. In dit kunst-
project maakten de kinderen kennis 
met ambachtelijke technieken en ge-
bruikten deze als inspiratie voor hun 
eigen werk. 

In deze reeks workshops begeleid door 
Ursula Woerner en Mette Steincke heb-
ben kinderen van 6 -11 jaar kunstenaars 
uit verschillende ambachtelijke disci-
plines ontmoet en lieten zich door hen 
inspireren. De kunstenaars toonden hun 
werk en vertelden over hun beroep, het 
artistieke proces en over wat hen inspi-
reert. Hieruit zijn unieke kunstwerken 
ontstaan.
In de expositie worden de kunst-
werken van de kinderen tentoongesteld 
naast het werk van kunstenaars, zoals 
o.a. Anita Manshanden, Lara Captan 
en Miriam Verbeek.
Daarnaast is het nieuwe boek Het Ver-
halenatelier te bewonderen en te koop. 
Een prachtig boek met verhalen en 
illustraties door de kinderen. #

De expositie is te zien in de oba van 
6 november 2020 t/m 15 januari 2021

Vanaf 6 november is de expositie 
Ambacht in Oost te zien. 
Kom kijken naar de zachte vilt-
schilderijen, keramiek op draad en 
ambachtelijk grafiek.

Archeo
Heb je altijd archeoloog willen worden? Hou je 
van puzzelen? Het Allard Pierson Museum aan 
de Turfmarkt kan goed vrijwilligers gebruiken die 
scherven en schuimpijpen willen helpen sorteren 
en identificeren.
Aanmelden in de Archeo Hotspot naast het 
museumcafé bij onder andere Paul.

Redigeren
Wie wil mijn manuscript nog even nakijken, redi-
geren? Een Hindoestaanse roman uit de koloniale 
tijden. Tel.nr. 06 844 13 504 of mail k.bodha@
hotmail.com. 

Tekst: Het BuurtAtelier



Een spreeuw op het
Centraal station van
Rotterdam houdt
reizigers voor de gek.
Als een trein langs het perron
aan het remmen is, imiteert die
spreeuw het geluid van deuren
die opengaan. En dat nog voor
de trein stilstaat. Gevaarlĳk! Er
zĳn nog geen slachtoffers,
geloof ik... En op het station in
Amsterdam is een spreeuw die
het geluid van een rollende
koffer nadoet. Er schĳnt zelfs
een spreeuw te zĳn geweest die
voetbalwedstrĳden in de soep
liet lopen omdat hĳ het fluitje
van de scheidsrechter nadeed.
Je ziet het al voor je: boze

voetballers omringen
scheidsrechter. Geschreeuw.
Geduw. Klappen.
Veel vogels doen
trouwens het zingen
van andere vogels na.
Bosrietzangers doen het getjilp
van grasmussen na.
Grasmussen op hun beurt
imiteren zwaluwen. Spreeuwen
doen koolmezen na. Ook
roodborstjes doen koolmezen
na. Vlaamse gaaien doen
spreeuwen na. Spreeuwen
doen vlaamse gaaien na. Vaak
valt dit niemand op want als je
in het bos ergens een vlaamse
gaai hoort denk je niet dat het
een spreeuw is die hem nadoet.

Ik dacht toen pas aan
een vogel. Een vogel die
ik niet kende en die
toeterde in plaats van
floot.
Ik haalde snel een verrekĳker en
zag, boven in een boom, een…
spreeuw? Ik zag hem zĳn snavel
opensperren… toet, toet! Ik dacht
altĳd dat spreeuwen nogal suffe
vogels waren die met zĳn
duizenden vanuit de bomen op het
Leidseplein alle terrastafels onder
poepen. En verder vliegen ze in

troepen van soms wel een miljoen.

Dan vermoed je niet dat
elk exemplaar van de
enorme groep een
artiest is.
Want dat zĳn spreeuwen dus.
Artiesten in het nadoen van
geluiden. Net nu ik dit zelf heb
gehoord lees ik in de krant over
een spreeuw die reizigers voor de
gek houdt.

o(^▽^)o
Waar is dit
eigenlĳk
allemaal goed
voor. Wat heeft
een vogel aan
zo’n talent?
Neem spreeuwen. Ze kunnen
perfect het geluid van een
buizerd nadoen. Als ze dus in
een boom zitten en een
hongerige buizerd cirkelt om die
boom, kunnen ze die buizerd
laten geloven dat er een andere
buizerd in de buurt is en dat
brengt zo’n roofvogel in
verwarring. Die gaat nu zĳn
concurrent zoeken en vergeet
die spreeuw. En als je eenmaal
zo’n talent hebt kun je er ook
andere, leuke dingen mee doen
zoals reizigers voor de gek
houden. Net als wĳ. We leerden
hard te lopen om leeuwen te
ontsnappen en nu gebruiken we
dat talent om te voetballen.

voor de jeugd

Vorige week stond ik in de tuin toen in
de verte op de weg een auto toeterde.
Meteen toeterde er nog een. Achter me.
Dat was gek. Er is bĳ ons maar een weg
en achter me heb je alleen tuin en
weilanden.

Er is een vogel in Australie die wel de
wereldkampioen geluiden nadoen is.
De liervogel. Net als onze vogels doet de liervogel andere vogels
na. Maar dat is pas het begin. Net als spreeuwen kunnen ze
toeteren als auto’s. Maar ze kunnen ook kettingzagen van
houthakkers nadoen. En zelfs het geluid van een kettingzaag die
wordt aangetrokken en niet meteen start. En niet alleen getoeter
van auto’s maar ook het starten, gasgeven, wegrĳden, en ga zo
maar door. Het zĳn mooie, grote vogels die vaak gefotografeerd
worden en het zal je dus niet verbazen dat ze het geluid van een
camera nadoen, het klik-klik van de sluiter. Ook kunnen ze
feilloos geweerschoten nadoen, zo goed dat mensen zich plat op
hun buik laten vallen omdat ze denken dat er op ze geschoten
wordt.

Ben jij goed in geluiden nadoen ? Vertel lieve.mabelle@gmail.com

Toettoett toetoet toeeeeeeetoet tooterrrrrtoettttttt toet tt ts tsjilp ehhh toet

De liervogel: een fluitende kettingzaag... Hoe klinkt dat?
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto spreeuw: Kentish Plumber. Foto liervogel: David Cook. www.flickr.com CC Lic.
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