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Column Door: Carolien van Welij

Ik sta voor een slagboom bij de Oranjesluizen. Het is een middag 

in november, de zon staat laag en ik ben hier voor het eerst. 

De sluis vormt niet alleen een verbinding tussen het water van 

het IJ en het Buiten-IJ, maar ook van het land tussen Noord en 

Oost. Ik wacht op het moment dat de sluisdeur zal sluiten, en de 

richel van de enorme deur een brug wordt. 

Een schip heeft net de sluis verlaten. De sluisdeur blijft open, 

de slagboom blijft dicht. Het groepje wachtenden wordt groter. 

Een hardloper met oortjes in, wandelaars die een gesprek voeren 

in gebarentaal, een man en vrouw op identieke vouwfietsen. 

In de verte doemt een enorm binnenvaartschip op. Het is de 

‘Lamantijn’, oftewel zeekoe. 

De weg over de Oranjesluizen is een route die om geduld vraagt. 

Geduld: het woord dat ik de afgelopen maanden zo vaak 

gebruikte – soms hardop, vaak in mijn hoofd. Het woord dat 

overal opdook – in berichten in de krant, tijdens gesprekken op 

de stoep, verzuchtend aan de telefoon. Wachtend op het komen 

en gaan van de Lamantijn sta ik er pas bij stil dat geduld komt 

van ‘dulden’ – verdragen, verduren, lijdzaam ondergaan. 

De Oranjesluizen De lage zon verlicht het rood van de Schellingwouderbrug – 

de silhouetten in miniatuurvorm van fietsers en auto’s kruipen 

erover vooruit. Aan de andere kant de contouren van de Shell-

toren, de torens van de Nicolaaskerk en al dat water. De lucht 

verkleurt – het blauw wordt grijs, het grijs wordt lichtoranje, de 

zon wordt goud. Het is allemaal mooi, en toch kan ik moeilijk 

het geduld opbrengen om al dat moois in me op te nemen.

Ik denk aan de twee leeuwenstandbeelden die ik net had gezien 

aan de Zuider IJdijk – oog in oog met de twee aan de overkant 

van het kanaal. De vier leeuwen van Zeeburg liggen er kalm 

en bedaard, de ene poot over de ander geslagen en met een 

opgeheven hoofd. Onverstoorbaar en waakzaam. 

De Lamantijn vaart het IJ op, de sluisdeur zet zich in beweging, 

en de slagboom begint te knipperen. Er is weer een doorgang 

voor de hardloper, wandelaars en fietsers. Ik steek over, kijk 

nog even naar het monument met de mistbel, lees over de vis-

passages voor de trekkende brasems, snoeken en baarsen en 

zie dat de volgende sluis net opengaat. Weer wachten? 

Uiteindelijk bereik ik de overkant. Ik ga terug over de Schelling-

wouderbrug. Trappend omhoog, en met een vaart naar beneden. 

Zo hard als ik kan. #

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

‘Dwars kan door’ is de kop 
boven het artikel hiernaast op 
pagina 3 over het voortbestaan 
van Dwars. De woorden in dat 
artikel en ook in dit redactio-
neel zijn een magere afspiege-
ling van de kolkende emoties 
bij mij en andere makers van 
Dwars. Die emoties gingen van 
steeds grotere onzekerheid tot 
uiteindelijk enorme opluchting.
De buurtkrant heeft bestaans-
recht en hoort gekoesterd 
te worden door haar lokale 
overheid. Juist die overheid is 
immers verantwoordelijk voor 
het stimuleren van participatie, 
de mogelijkheid tot uitwisseling 
van informatie op buurtniveau 
en het organiseren van tegen-
geluid. Mogelijke adverteerders 
en sponsoren, waarvan de 
overheid zo graag ziet dat die 
hun financieringstaak over-
nemen, hebben een dergelijk 
motief doorgaans niet.
Ach, laat ik u in deze donkere 
dagen voor kerst niet verder 
vermoeien met mijn Dwarse 
opvattingen over waar de over-
heid voor is en niet het bedrijfs-
leven. Zie onze voorpagina, de 
brieven hierboven en verder in 
deze Dwars. Tot volgend jaar! # 
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Open brief aan onze Groen Links wethouder

Gastredactie

U en uw collega’s hebben een 
voortreffelijk moment uitgeko-
zen in deze pandemie om de 
volkstuinen van Amsterdam 
aan te pakken.

Terwijl bewoners van uw stad 
proberen het leven vorm en 
inhoud te blijven geven, de 
sociale contacten beperkt zijn, 
het uitgaansleven stil ligt en 
we in de natuur nog enige 
vrijheid en ruimte kunnen 
ervaren, komt u met een plan 
om de prijs voor het huren 
van een volkstuin te verhogen 
met 400 tot 800 procent.

Uw wilt tuinen waar mensen 
kunnen overnachten vijf keer 
meer laten betalen voor hun 
stekkie en zij die een nutstuin 
hebben, dus een moestuin, 
moeten zelfs acht keer meer 
huur gaan betalen?!
Wilt u de biodiversiteit waar-
mee die tuinders onze stad 
verrijken door het verbouwen 
van groente en fruit, met 
bloeiende planten en waar ze 
bomen hebben laten groeien, 
gaan opofferen zodat project-
ontwikkelaars op die dure 
grond nog duurdere huizen en 
villa’s gaan bouwen?

Meent u het echt dat u mensen 
de plek wilt ontnemen waar 
ze elkaar al jaren ontmoeten? 
Weet u dat het parken zijn 
met een grote sociale cohesie, 
dat ze met elkaar het volks-
tuinencomplex onderhouden, 
hun vrije tijd eraan geven 
en elkaar helpen en stekjes 
uitwisselen?

Wilt u het verenigingsleven 
op tuinen opofferen waar ac-
tiviteiten als buurtmaaltijden, 
natuurwandelingen en die ook 
kunst, proza, poëzie en mu-
ziek voortbrengen? Hebt u het 

boek Tuin in de branding wel 
gelezen? (het ISBN nummer 
is 978 90 77276 25 9)

Wat wilt u dat de mensen met 
een stukje grond, die zich geen 
huis met een tuin in de stad 
kunnen veroorloven, straks 
gaan doen?
Waar kunnen die, als u uw 
plannen doorzet nog buiten-
lucht opsnuiven, in de aarde 
werken, hun schamele in-
komen verrijken met aardap-
pelen, maïs, fruit en groente 
uit eigentuin of elkaar ont-
moeten?

Weet u zeker dat u wethouder
bent van Groen Links?

Dick Feenstra,
1 december 2020

Geachte mevrouw Marieke van Doorninck,

Open brief aan de burgemeester van Amsterdam 

Geachte Femke Halsema,

Graag wil ik uw aandacht ves-
tigen op de aankondiging van 
eventuele sluiting van onder 
meer de OBA Linnaeusstraat. 
Die zou pas over enkele jaren 
concreet worden, maar ik wil 
toch vast mijn kritische kant-
tekening hierover plaatsen.

Bijna dagelijks staan ver-
ontrustende berichten in de 
media dat de basisschoolkin-
deren, vooral kinderen met 
migrantenachtergrond (rijk 
vertegenwoordigd in Amster-
dam Oost) achteruitgaan en de 

segregatie verder doorzet in 
coronatijd.
De bibliotheek in  de buurt is 
hierbij een redder in de nood, 
er vinden bijlessen plaats, er 
wordt een bezoek gebracht 
met schoolklassen om de 
leesbevordering te stimuleren, 
ik zie er dagelijks kinderen 
in en uit lopen. Er wordt een 
diversiteit van stimulerende 
activiteiten voor alle leeftijds-
groepen aangeboden.

Ook vertegenwoordigt deze 
bibliotheek met haar gemo-

tiveerde en initiatiefrijke 
team vele activiteiten zowel 
laagdrempelig als ook voor de 
iets meer geschoolde bezoeker 
van oudere leeftijd en gaat zo 
de ook dagelijks in de media 
benoemde eenzaamheid van 
ouderen tegen en stimuleert 
ook activiteiten en ontwikke-
ling voor ouderen.

Steeds gratis of met stadspas 
zeer betaalbare activiteiten.
Juist haar belangrijke functie 
en intussen noemenswaardige 
know how en bewezen bijdra-
ge aan de kwetsbare groepen 
uit Oost zou de gemeente moe-
ten kunnen overtuigen dat 

deze voorziening zeker moet 
blijven en ook in deze tijd 
gestimuleerd moet worden en 
geen plaats moet maken voor 
het zoveelste prestigeobject 
zonder directe affiniteit en 
geschiedenis met een buurt.
Het is ongelooflijk hoe het 
personeel van deze OBA zich 
al lange tijd en zeker in coro-
natijd voor deze doelgroepen 
in de samenleving inzet. Zij 
zouden net als de zorg op alle 
gebieden een extra bonus ver-
dienen en zeker niet bedreigd 
mogen worden met een toeko-
mende sluiting.

Met vriendelijke groet, 
Veronica van Roon, 
mantelzorger en lerares 
in Amsterdam Oost

Bezuinigingen
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#Dwars sticker
Stuur een mailtje naar ons met de mededeling ‘ik wil een JA #Dwars sticker’ en wij zor-
gen dat je zo’n sticker krijgt. Email: dwarskrant@gmail.com

Tekst: Arie van Tol | Beeld: Frank Schoevaart en John Prop

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Ruud Binnekamp

#Dwars kan door! 

Huisarts in de tweede golf 

Dank aan alle petitie-ondertekenaars, 
voor hun actieve steun aan Dwars! 
Dank aan alle Vrienden van Dwars, voor 
hun financiële en morele hart onder de 
riem! Dank aan alle lezers van wie we 
regelmatig horen hoe graag ze Dwars 
lezen! Dank aan alle derden, organisa-
ties waarmee wordt samengewerkt en/
of die een al dan niet vaste plek heb-
ben in Dwars! En natuurlijk dank aan 

‘Bij de eerste golf wisten wij huisartsen 
nog maar zo weinig. Corona was een 
onbekend monster dat op ons afkwam. 
De eerste coronabesmetting in de om-
geving, in Diemen, was heel nieuw en 
mijn eerste ervaring was een mevrouw 
die dat net had gehoord en zich zorgen 
maakte omdat ze daar in het winkelcen-
trum was geweest.’

Aan het einde van een drukke dag 
neemt huisarts Allard Honig even de tijd 
om terug te kijken op dit jaar. Vier jaar 
geleden begon hij midden in een buurt 
die steeds gemengder wordt. In de tra-
ditionele arbeidersbuurten wonen men-
sen die niet veel verdienen. Ze komen al 
dan niet uit de bekende buitenlanden. 
Daarnaast signaleert hij steeds meer 
studenten en expats die bijvoorbeeld 
verbonden zijn aan het Sciencepark. 
Niet iedereen heeft trouwens dezelfde 
kans om corona te krijgen. ‘Hoe dichter 
je op elkaar woont, hoe moeilijker het 
is om afstand te houden. Woon je op 
50 vierkante meter zonder tuin, zal je 
sneller je huis uit gaan, dan wanneer je 
een groot huis met een grote tuin hebt’, 
meent hij.

‘Het dagelijks bestuur heeft besloten ook voor 2021 incidenteel 
het benodigde geld vrij te maken voor Dwars.’ Met deze woor-
den verraste stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter mij bij een 
telefonisch overleg dat we hadden belegd ergens eind novem-
ber. Zelden ben ik zo blij en opgelucht geweest in mijn Dwars 
bestaan als op dat moment. En nog lang daarna. 

In het voorjaar werden de huisartsen overspoeld door de eer-
ste coronagolf. Is dat nu anders? Huisarts Allard Honig werkt 
in een praktijk dicht bij het Muiderpoortstation en vertelt over 
zijn ervaringen. 

alle Dwarsmedewerkers die met hun 
kunnen en hun enthousiasme aan de 
basis staan van elk nieuw nummer van 
Dwars!
Samen met jullie hebben we politici van 
de onmisbaarheid van Dwars door de 
buurt kunnen overtuigen. De afgelo-
pen onzekere weken zijn vergeten, het 
nieuwe jaar daagt. En daarna komt er 
wellicht gemeentelijk beleid waarin 

structureel plek is voor lokale media als 
Dwars.

Allard Honig is nu beter voorbereid dan tijdens de eerste coronagolf

Schrik
‘We veegden de spreekuren leeg, 
mensen mochten niet naar de praktijk 
komen, alle reguliere zorg werd afge-
schaald. Dat is nu anders. De GGD’s 
testen, dus als je bang bent dat je besmet 
bent met covid-19, dan ga je daar eerst 
naar toe, voordat je contact opneemt 
met je dokter. En dat is pas als je al 
positief bent getest en in quarantaine 
bent, maar je conditie niet verbetert. 
Ook zijn we beter voorbereid en weten 
we inmiddels wat meer van het virus. Je 
weet dat er ieder najaar meer mensen 
influenza krijgen, dus het wordt altijd 
drukker. Mensen zitten dan meer bin-
nen en dichter op elkaar. En we heb-
ben inkopen kunnen doen: spatbrillen, 
schorten, enzovoorts.’

Soms wordt hij toch onaangenaam 
verrast. ‘Een patient met plasklachten 
kwam op mijn spreekuur. We hadden 
een gesprek over zijn klachten en de 
verwachtingen. Tegen het einde, terwijl 
hij zijn kleren al weer aantrok, zei hij 
tussen neus en lippen door dat hij de 
dag ervoor positief getest was voor 
corona. Dan schrik je wel even, ja. Zo 
iemand bedenkt niet wat de gevolgen 

Het is een goed moment om velen te be-
danken, wat hierboven is gedaan. Maar 
ook een goed moment om onze groep 
vrijwilligers te versterken. Altijd kun-
nen we nieuwe schrijvers gebruiken, 
nieuwe fotografen en/of mensen met 
nieuwe ideeën. Voor de krant, maar ook 
voor de talkshow. Belangstelling? Mail 
naar dwarskrant@gmail.com en er volgt 
een uitnodiging voor een gesprek om te 
bezien wat we voor elkaar kunnen be-
tekenen. Vriend(in) van Dwars worden 
kan natuurlijk ook weer in 2021.  
Elk bedrag vanaf € 10.00 is welkom. 
Ons rekeningnummer:  
NL63 ASNB 0706 8038 17 t.n.v. A.J. van 
Tol, o.v.v. Dwars. Voor een uitnodiging 
voor ons jaarlijkse feest (als het weer 
kan) is een mail of vermelding van het 
mailadres gewenst. #

kunnen zijn voor mij en mijn andere 
patienten.’

Ongeduldig
Zijn eigen kring is tot nu toe de dans 
ontsprongen. ‘Ik doe gewoon de dage-
lijkse dingen met mijn gezin. Laatst ging 
ik met mijn kinderen naar de indoor ski-
hal. Dan maak ik me wel zorgen als ik 
zie hoe weinig afstand de CIOS studen-
ten die ook aanwezig waren, van elkaar 
houden. De coronacijfers hakken er nu 
dan ook meer in bij die jonge mensen.
Als corona mensen treft die al andere 
problemen hebben, zijn de gevolgen 
tamelijk zwaar. Dat is zo bij sociale en 
psychische problemen, overgewicht, 
diabetes, maar geldt ook voor mensen 
die niet veel bewegen. ‘Mensen die 
ouder zijn, zijn ook angstiger. Toen ik 
een tijdelijke vervanger zocht, zegde een 
oudere waarnemer af, omdat hij toch 
niet durfde vanwege zijn onderliggende 
kwalen. Ik vond een andere, maar twee 
van de assistentes zijn al in quarantaine 

geweest. En dat is niet best voor de 
praktijkvoering. Dan worden mensen 
ongeduldig en boos als ze moeten wach-
ten op die uitslag of dat herhaalrecept.’

Volle wachtkamer
Sommige dingen zou Honig graag 
anders zien. De huisartsenpost bij het 
OLVG Oost is aangewezen als corona-
post voor heel Amsterdam. Dat bete-
kent dat iemand met een ander acuut 
probleem in het weekend of in de avond 
helemaal naar West moet.
Waar hij ook tegenaan loopt, zijn de 
tienminutengesprekken. ‘Houd je je 
daar niet aan, dan loop je uit en krijg 
je een wachtkamer die overvol is. Ook 
al niet bevorderlijk om corona tegen te 
houden. Maar het komt geregeld voor 
dat een patient na negen minuten zegt: 
-Waar ik eigenlijk voor kom, dokter, 
is...-.’
Honig is het er wel mee eens dat 
covidpatiënten die stabiel zijn, uit het 
ziekenhuis mogen en dat de huisartsen 
hen thuis begeleiden. ‘Zo werken we 
samen met de ziekenhuizen om genoeg 
bedden vrij te houden voor wie het echt 
nodig heeft.’ #
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Tekst: Arie van Tol  

In alle vier gebieden van Amsterdam Oost is er middels het 
project Oost Begroot € 200.000,- beschikbaar voor bewoners-
initiatieven. In Oud-Oost en IJburg / Zeeburgereiland zijn de 
keuzes al eerder gemaakt en zijn de gehonoreerde plannen al 
in uitvoering. In de Indische Buurt / Oostelijk Havengebied en 
Watergraafsmeer volgt de ontknoping binnenkort.

Momenteel bekijkt de gemeente hoe 
haalbaar de 84 plannen voor de Water-
graafsmeer zijn die werden ingediend 
bij het project Oost begroot. Dat gebeurt 
aan de hand van twaalf punten te vin-
den op www.amsterdam.nl/oost-gebied/
oost-begroot/. Daar zijn alle plannen 
ook te zien. Bewoners van Watergraafs- 
meer kunnen tussen 12 januari 12.00 
uur en 1 februari 12.00 uur stemmen 
op maximaal drie plannen bij elk van 
vijf thema’s. Elke bewoner kan dus 
maximaal aan vijftien plannen zijn of 
haar stem geven. De uitslag wordt op 6 
februari bekend gemaakt.

Thema’s
Die thema’s en de hoogte van het 
budget dat elk krijgt – in een eerdere 
stemronde vastgesteld - , zijn als volgt:

• Culturele activiteiten             € 67.583
• Groen, klimaat en duur- 
   zaamheid                         € 51.083
• Projecten tegen eenzaamheid  € 49.417
• Minder zwerfvuil en grofvuil  € 21.167
• (Fiets) parkeren             € 10.750

Onpartijdig?
Helaas hebben we geen ruimte om alle 
84 ingediende plannen te noemen en 
toe te lichten. Wel kunnen we zeggen 
dat er bij het thema fietsparkeren vijf 
plannen binnenkwamen en bij minder 
zwerfvuil en grofvuil zes. Ideeën om 

eenzaamheid te bestrijden kwamen 
van 18 initiatiefnemers. Groen, klimaat 
en duurzaamheid heeft zo’n 24 bewo-
ners aangezet tot een plan. En ongeveer 
even veel Watergraafsmeerders doen 
voorstellen voor culturele activiteiten.
En bij drie van die plannen voor cul-
turele activiteiten is Dwars betrokken. 
Ook al is Dwars doorgaans onpartijdig 
toch wil ik graag deze drie plannen wel 
toelichten. Daarmee wil ik natuurlijk 
niets af wil doen aan de andere initia-
tieven bij dit thema. 

Begrafenis
Honderd jaar geleden werd de gemeen-
te Watergraafsmeer geannexeerd door 
Amsterdam. Voor een groep bewoners 
die WGM2021 is gaan heten, is het aan-

leiding om op (w)aardige wijze extra bij 
geschiedenis, heden en toekomst van 
Watergraafsmeer stil te staan.
Herinnering ter gelegenheid van 
Begrafenis Watergraafsmeer is vooral 
het initiatief van Jo Haen van Vrien-
den van Watergraafsmeer. In het plan 
staat: ‘Een rouwstoet met fanfare zal de 
route volgen zoals die 100 jaar geleden 
is gelopen. Langs de route zal bij 6 tot 
7 relevante plekken, waar toepasse-
lijke oude foto’s geplaatst zijn, gestopt 
worden voor een stukje theater en 
informatie over de geschiedenis van de 
Watergraafsmeer. De optocht eindigt 
daar waar de grond van Watergraafs- 
meer destijds symbolisch is begraven. 
Daar wordt een herdenkingssteen (met 
informatiebordje) onthuld.’

Hardlopers, loop jezelf niet voorbij!

Er is geen sport die in deze tijden van 
beperkende maatregelen, zo aantrek-
kelijk is als hardlopen. Zo vanuit huis, 
lekker buiten, op ieder moment van de 
dag kun je je schoenen aantrekken en 
gáán met die banaan! Harry Honselaar, 
eigenaar van Run-Inn, kan er bevlogen 
over vertellen. Niet zo gek als je weet 
dat hij zelf altijd een fanatieke hard-
loper is geweest. De marathon liep hij 
ooit binnen de tweeëneenhalf uur. Bo-
vendien heeft hij bijna 40 jaar ervaring 
als hardlooptrainer en heeft hij diverse 
publicaties over het onderwerp op zijn 
naam staan. Vorig jaar nog schreef hij 
het handzame boekje Loopstijl A-B-C, 
voor een zacht prijsje te koop in de 
winkel.

Met een glimlach
Zoals gezegd: hardlopen is een sport 
die je makkelijk kunt doen. Maar Harry 
is de eerste die ook op de valkuilen 
wijst. Veel mensen die beginnen met 
hardlopen, hebben de neiging om te 
fanatiek van stapel te lopen. Helemaal 
fout, zegt Harry. ‘Beter een langzame 
stap vooruit dan een snelle achteruit’, 

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: Run-Inn, speciaalzaak 
voor lopers en hardlopers.

Tekst en fotografie: Wim Crezee

Menno Jan Bouma

is zijn parool. In het begin moet je 
lichaam sterk wennen aan deze nieuwe 
activiteit. Als je ernaar vraagt krijg je 
als klant van Run-Inn een nuttig folder-
tje mee, met tips en een loopschema om 
de boel rustig op te bouwen.

Het woord ‘hardlopen’ is een beetje 
verneukeratief, zegt Harry. Alsof het 
om een hoge snelheid gaat. ‘Je moet 
ervoor zorgen dat je bij het hardlopen 
adem overhoudt; dat je nog kunt praten 
met je medeloper.’ Een glimlach hoort 
erbij. Soms ziet Harry het tegendeel. 
‘Dan lopen ze verkrampt, vermoeiend 
of houterig. Er kan dan geen lachje af. 
Hardlopen lijken ze niet voor de lol te 
doen. Het lijkt op een onplezierige klus 
die gedaan móet worden. Eentje waar 
je niet onderuit kunt komen.’
Nog een advies: vergeet de gewone 

gympies. Ze bieden bij het hardlopen 
veel te weinig steun en demping. Welke 
schoen dan wel? Dat is een kwestie van 
goed kijken hoe je loopt, zegt Harry. 
Daar trekt hij veel tijd voor uit. Hij 
wordt in zijn winkel niet geplaagd door 
de druk van het behalen van verkoop-
cijfers, zoals bij sportketens vaak het 
geval is, stelt hij tevreden vast. ‘Als het 
nodig is, ben ik een half uur bezig met 
een klant.’

Stokje overdragen
Run-Inn, al 24 jaar gehuisvest aan de 
Linnaeuskade, verkoopt niet alleen 
attributen voor de hardloper. Je kunt er 
ook terecht voor sportieve lage en hoge 
wandelschoenen, tennis-, fitness- en 
indoorschoenen en (hardloop)kleding. 
Verder is er een collectie slippers en 
sandalen. Cadeautip voor onder de 
kerstboom: wandel- of hardloopsokken. 
Harry kan als ervaringsdeskundige én 
verkoper bloedstollend vertellen over 
de thermische eigenschappen ervan, 
zodat de voet droog blijft en dat ze 
naadloos zijn en niet na een paar was-
beurten vormeloos uit elkaar dreigen 
te vallen, zoals die van goedkopere 
aanbieders.
De winkel is Harry’s trots, maar hij is 
realistisch genoeg om te beseffen dat 
hij het stokje binnen afzienbare tijd 
moet overdragen. Al een paar jaar 
loopt verkoper Nik zich in de winkel 
warm, om even een passend beeld te 
gebruiken. #

Run-Inn, Linnaeuskade 5. Kijk op run-
inn.nl voor de openingstijden.

Oost Begroot Watergraafsmeer

Ajax was hier!
Jorrit Brenningmeijer en Hans Lub-
berding zijn ook van WGM2021. Hun 
namen zijn met name verbonden aan 
een audiotour in de buitenlucht met 
bijzondere persoonlijke buurtverhalen 
over het Ajax-verleden van de Water-
graafsmeer. Uit het plan: ‘De audiotour 
met de titel ‘Ajax was hier!’ wordt aan-
geboden via een app die je gratis kan 

gebruiken. De korte audioverhalen zijn 
verbonden aan zo’n tien luisterplekken 
die herinneren aan het Ajax-verleden 
van de Watergraafsmeer.’

Huize Frankendael
Ik heb zelf het initiatief genomen voor 
het derde plan met een WGM2021-
stempel. Huize Frankendael zal daarin 
het decor vormen van drie zondagse 
talkshows op 25 april, 2 mei en 9 mei. 
Net als in de reguliere talkshows van 
Dwars door Oost in de Jungle zullen er 
interviews van zo’n 15 a 20 minuten 
zijn. Gasten en onderwerpen zullen 
vanzelfsprekend een duidelijk verband 
met Watergraafsmeer hebben. Daar-
naast zal er van eind april tot eind juni 
in Huize Frankendael een expositie 
zijn van foto’s, schilderijen en ander 
materiaal met een link naar Water-
graafsmeer. Dwars zoekt hiervoor dan 
samenwerking met andere culturele 
organisaties. #

Stem als bewoner van Watergraafs- 
meer in januari op plannen die jou 
aanstaan. Ga voor meer info over alle 
plannen en over hoe te stemmen naar 
www.oostbegrootwatergraafsmeer.
amsterdam.nl. 
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‘Nee dit jaar niet, corona hè,’ zegt 
John Prop, ‘niet zo heel erg, want we 
konden wel een pauze gebruiken.’ Het 
is wel een gemis voor de jaarlijkse 
bezoekers, de nachtelijke november-
wandeling door een donker Ooster-
park, plattegrond in de hand, op weg 
naar plekjes waar je niet zo gauw 
komt. Kleine en grote lichtobjecten, 
subtiele, soms ingetogen kunstwerken 
die vaak speciaal voor de gelegenheid 
zijn gemaakt en die verwondering 
oproepen of fascinatie of waarvan je 
gewoon kunt genieten. Ze zorgen voor 
een ‘genoeglijke avond in een intieme, 
beetje Zen-achtige sfeer’ zoals Prop 
een van de tentoonstellingen ooit zelf 
omschreef. Zo’n 1000 bezoekers trekt 
het gebeuren meestal per avond. ‘En 
dat vinden we een enorme opkomst 
voor een project dat we samen opzet-
ten met een relatief klein budget.’

Obscuur en sfeervol
John Prop is illustrator, vormgever en 
uitvoerend kunstenaar. Hij verzorgt 
ook alweer zo’n 20 jaar de voorkant 
van deze krant Dwars door de Buurt. 
Loes Diephuis is beeldend kunstenaar 
en werkte jaren bij Stadsdeel Oost. 
Tegenwoordig houdt ze zich alleen nog 
bezig met de projecten die de stichting 
opzet. ‘Ik zet me nu in voor andere 
kunstenaars en dat bevalt me prima,’ 
zegt ze daarover.
Hoe en waarom zijn ze ooit begon-
nen met de lichtkunstprojecten en de 
stichting?
Prop: ‘Na 2001 zou het Polderweg-
gebied worden gesaneerd. Dat was 
toen echt een rafelrand, een donker 
stukje buurt, ingeklemd tussen wat 
destijds stadsdeel Oost was en Water-
graafsmeer, een stukje niemandsland 

eigenlijk. ’s Avonds was het er onveilig, 
je kon je auto er neerzetten maar als je 
terugkwam, was het raampje ingesla-
gen en je radio weg.’ Diephuis: ‘Wij 
hadden ons kantoor daar, we zaten er 
middenin. Het was aardedonker als 
we ’s avonds naar huis gingen. Lang 
niet iedereen durfde er een wandelin-
getje te maken.’ ‘Het had iets obscuurs, 
maar mede door de restanten van 

de 19e -eeuwse Oostergasfabriek ook 
enorme sfeer,’ herinnert Prop zich. 
‘We wilden het gebied nog een keer 
onder de aandacht brengen, maar dan 
juist de charme ervan, dus niet de ne-
gatieve kant maar juist de mooie kant, 
want het had heel mooie hoekjes en 
plekjes. Al brainstormend kwamen we 
op het idee om licht op de gebouwen te 
laten schijnen, het obscure er wat van-
af te halen. En dat idee van gebouwen 
aanlichten heeft zich ontwikkeld tot 
het tonen van licht- en geluidkunst.’ 

Experiment en ruimte
‘Toen we eenmaal bezig waren, von-
den we dat we er echt iets moois van 
moesten maken. Ja, we zijn wel kun-
stenaars natuurlijk,’ vertelt Diephuis. 
‘Het liep helemaal uit de hand. We 
hadden bijna dertig kunstwerken, veel 
te veel om mee te dealen; we hadden 
immers geen ervaring. Het was een 

zware bevalling. We dachten: dat doen 
we nooit meer.’ Ze lacht. ‘Maar twee 
jaar later stonden we er weer.’ En ze 
zijn gelukkig nooit meer opgehouden.
Eén van de kunstenaars die alle drie 
de edities van Parklicht heeft meege-
daan en volgens Prop tot de publieks-
favorieten behoort is Peter Vink. ‘Hij 
durft groot te denken en hij durft het 

experiment aan, daarom vragen we 
hem graag.’ Vink projecteerde in 2018 
negen laserstralen vanaf de muziek-
koepel naar het dak boven de konink-
lijke ingang van het Tropenmuseum. 
Zo creëerde hij een transformatie 
van boog naar driehoek over een 
afstand van zo’n 150 meter. Hij is net 
zo enthousiast over de organisatoren 
als zij over hem: ‘Zij durven zélf het 
experiment aan en geven mij daarvoor 
de ruimte, ook letterlijk, en dat neem 
ik graag aan!’ 

Goeie plek
Diephuis en Prop wonen de helft van 
hun leven in Oost, Diephuis is zelfs ge-

boren in Watergraafsmeer en na veel 
omzwervingen weer teruggekeerd in 
Oost. Het is hun thuis. ‘We zijn er een 
beetje mee vergroeid, het is gewoon 
een goeie plek om te leven,’ zegt John. 
Diephuis vertelt over de vele contacten 
die ze hebben, mede door haar vorige 
werkgever. ‘Mensen kennen ons, dat 
scheelt, we hoeven niet altijd meer te 
bedelen om het gebruik van locaties.’ 
Niet alleen runnen ze samen de 
stichting, ook in het dagelijks leven 
vormen ze een stel. Is dat niet lastig? 
‘Nee,’ lacht Diephuis, ‘hoewel we niet 
samenwonen, is het juist handig, het 
bespaart ons een hoop tijd, vergade-
ringen, afspraken maken, dat hoeft al-
lemaal niet. We zien elkaar heel vaak 
en kunnen dan tussen de bedrijven 
door heel wat regelen. Onenigheid of 
ruzie hebben we nauwelijks. Nee, het 
is alleen maar positief.’

Tijdelijkheid
Ons gesprek vindt plaats achter het 
Tropenmuseum, bij de personeelsin-
gang. Stoelen op afstand. Het is typisch 
zo’n rafelrandje waar ze van houden. 
In het Oosterpark zoeken ze – samen 
met de kunstenaars - met opzet ook 
uit het zicht liggende plekjes voor 
de kunstwerken, plekken die je met 
lichtkunst letterlijk kunt belichten. 
Zo kunnen mensen een kijkje nemen 
achter de façade van het park.
De twee kunstenaars vertellen hoe 
ze, als de twee uitvoerders van de 
stichting, alles zelf doen: van het 
plan bedenken, subsidie aanvragen, 
kunstenaars en locaties uitzoeken en 
de PR tot en met het flyeren aan toe. 
Een hele klus. Wel wordt altijd de hulp 
van vrijwilligers ingeroepen om de 
kunstwerken te bewaken en bezoekers 
te ontvangen. Na afloop  is van de 
werken geen spoor meer te vinden. De 
tijdelijkheid van hun projecten bevalt 
hen goed. ‘Hoewel tijdelijk wel een 
rekkelijk begrip is als je kijkt naar de 
drie metrostations, zoals in de  
Wibautstraat, waar we 18 jaar lang 
kunst hebben getoond,’ merkt Prop 
droogjes op.

Plannen 
Komt een van hun projecten, de mooie 
belichting van het seinhuis op het Mui-
derpoortstation, ooit terug? Het was 
een kunstwerk dat door veel bewoners 
zeer gewaardeerd werd. Wie weet, 
zeggen ze hoopvol. Eerst volgt hopelijk 
een project op IJburg met minimal art 
en minimal music. Plannen genoeg! #

‘We laten donkere stukjes Oost stralen’ staat er boven hun 
portret op het Muiderpoortstation. En dat doen kunstenaars 
Loes Diephuis en John Prop al 20 jaar lang. Na een begin in het 
Polderweggebied organiseerde hun stichting Polderlicht de af-
gelopen jaren een fascinerende lichtkunsttentoonstelling in het 
Oosterpark: Parklicht. 

Buurtberoemd door lichtkunst

Buurtberoemd zijn ze , de mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor hun buurt. Ze staan geportretteerd op het Mui-
derpoortstation door Serge Verheugen en krijgen stuk voor 
stuk hun verdiende aandacht in de Dwars en in een podcast 
op Geluiden uit Oost. Ditmaal vroegen Lucy Buddelmeijer 
– de podcastmaker – en Anita Boelsums – de schrijver, Loes 
Diephuis en John Prop het hemd van het lijf. De podcast is te 
beluisteren op www.geluidenuitoost.nl

Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart

Lichtkunst  van Loes Diephuis en John Prop heeft elke avond duizend bezoekers 

‘Zij durven zélf het 
experiment aan en 
geven daarvoor de 
ruimte!’ 
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Hallo Watergraafsmeer      

Op oost-online kun je van alles ontdekken over het gebied tus-
sen Amstel en IJ. Nieuws natuurlijk, over buurten, stedelijke 
en duurzame ontwikkeling, Artis en uitgaan. Een onderbelicht, 
maar veelgelezen en veelgebruikt onderdeel van oost-online is 
de agenda. Niets alleen het aanbod van de culturele instanties 
in Oost, ook het veelzijdige aanbod aan bewonersactiviteiten, 
films, cursussen en workshops kun je in de agenda vinden.  

Sinds enkele maanden is er 
een digitaal buurtplatform 
voor en door buurtbewo-
ners van Watergraafsmeer. 
De naam van de site: Hallo 
Watergraafsmeer. Eén van 
de initiatiefnemers is Peter 
Hoogendijk. 

Te lezen op de site: Spaanse televisie in 
Watergraafsmeer

Peter Hoogendijk schrijft in Dwars co-
lumns over duurzaamheid. De wens om 
rond duurzaamheid veel meer commu-
nicatie en uitwisseling te organiseren 
ligt ook ten grondslag aan Hallo Water-
graafsmeer. ‘Vooral op lokaal niveau 
kan duurzaamheid veel meer leven 
worden ingeblazen. Elkaar informeren 
over concrete manieren van duurzamer 
leven. Elkaar informeren over duur-

Speciale aandacht verdienen de vermel-
dingen van de exposities. Ook hier een 
breed aanbod, van bekende musea als 
de Hermitage en het Rembrandthuis. 
Kleine musea en galeries zijn ruim 
vertegenwoordigd. In Nemo is Zintuigen 

zaamheidsprojecten in de buurt.’
Peter: ‘Nee, duurzaamheid is bij mij de 
aanleiding geweest voor het denken 
over een digitale site. Maar het is zeker 
niet de bedoeling dat het op die site al-
leen maar over duurzaamheid gaat. Alle 
mogelijke onderwerpen die ook maar de 
geringste link hebben met Watergraaf-
smeer zijn welkom.’ 

Platform
Peter ziet een coöperatief georganiseerd 
platform als Hallo Watergraafsmeer 
enigszins als tegenhanger van Facebook 
en Twitter. Hij stoort zich aan de afhan-
kelijkheid van deze digitale communica-
tiereuzen die ook de privacy bedreigen. 
‘Natuurlijk is Hallo Watergraafsmeer 
daarvoor geen alternatief, maar het is 
wel een manier om ook mensen met 
elkaar te verbinden. Buurtverbinding is 
wat mij betreft het kernbegrip.’
‘Iedereen kan zich aanmelden. Ook bij-
voorbeeld iemand die niet woont, maar 
wel werkt in Watergraafsmeer. Maar 
als een Groninger actief geïnteresseerd 
is in Watergraafsmeer, kan hij of zij ook 
een profiel aanmaken en iets plaatsen 
op de site.’ Peter beheert de site en kan 
beslissen dat een geplaatste tekst niet 
past, niet geschikt is voor Hallo Water-
graafsmeer. De site is nog in de startfase 
en ingewikkelde kwesties rond al dan 
niet plaatsen hebben zich nog niet voor-
gedaan.

Gebiedonline
Peter heeft niet zelf het wiel opnieuw 
uitgevonden. ‘Hallo Watergraafsmeer is 
een platform dat valt onder de Coöpe-

van Amsterdam te beleven, een interac-
tieve installatie over de sensoren in de 
stad. Wat wordt er gemeten in Amster-
dam en hoe worden data verzameld? In 
@droog is tot 17 januari een groepsten-
toonstelling te zien over de onzekerhe-

den en gevaren van het leven: Onward 
and Upward: Art in the Garden of Life. 
Voor de kinderen is in het Tropenmu-
seum Sabi Suriname te zien, Check voor 
coronamaatregelen en openingstijden 
www.oost-online.nl/agenda. 

In de loop der jaren hebben culturele 
instellingen oost-online weten te vinden 
om hun optredens en voorstellingen te 
melden. Minder bekend is dat bewoners 
evenementen kunnen aanmelden. In 
het uitrolmenu onder agenda kun je het 
formulier vinden om de activiteit aan te 
melden. Het formulier is snel en gemak-
kelijk in te vullen. 
Bijeenkomsten organiseren is nu na-
tuurlijk moeilijk, maar als volgend jaar 
de evenementen plaats gaan vinden die 
via Oost begroot zijn toegekend, meld 
ze aan! Zo raken meer mensen op de 

hoogte van de activiteiten in de verschil-
lende buurten. 

Door de coronacrisis is het aanbod van 
cursussen, trainingen en workshops niet 
groot. Maar ook hier geldt: meld ze aan. 
Hoe meer mensen op de hoogte zijn hoe 
beter! #

De agenda van

ratie Gebiedonline. Dit overkoepelende 
platform heeft in en rond Amsterdam 
inmiddels zo’n 36 platforms onder zich. 
De inhoud van elke platformsite ver-
schilt, maar opmaak en indeling komen 
sterk overéén.’
In Amsterdam Oost waren er al plat-
forms. Peter: ‘Op IJburg is het allemaal 
begonnen, met Hallo IJburg. Daarna kre-
gen ook de Indische Buurt, Oud-Oost en 
het Oostelijk Haven Gebied hun site.’ Op 
de kaart van Gebiedonline staan in Oost 
nu de volgende sites vermeld: halloij-
burg.nl, oudoost.nl, indischebuurtbalie.
nl, buurtbalie-OHG.nl, hallocentrumei-
land.nl, hallostrandeiland.nl en zee-
burgereiland.nl. ‘Met hallowatergraaf-
smeer.nl is nu heel Oost gecoverd.’

Te lezen op de site: over wormenhotel in 
Park de Meer

Wijken
Er is op de site voor gekozen om Water-
graafsmeer nader op te delen in wijken. 
‘Enkele van die in totaal 12 wijken 

hebben zelf al een digitaal platform. 
We proberen in ieder geval de logische 
link te leggen met die andere sites. Hoe 
ver samenwerking zal gaan is nog niet 
te zeggen. Met contactpersonen van die 
sites zal ik de komende tijd in gesprek 
gaan.’
Natuurlijk is het streven dat op Hallo 
Watergraafsmeer in elk van de wijken 
nieuws en informatie gaat worden 
gedeeld. Dat uit elke wijk personen zich 
aanmelden. Dat middels die personen 
zo veel mogelijk lokale organisaties ver-
tegenwoordigd gaan worden op Hallo 
Watergraafsmeer. Peter: ‘Zo is het na-
tuurlijk de bedoeling dat jij je aanmeldt 
als hoofdredacteur van Dwars.’

Streven
‘Hallo Watergraafsmeer is vooral 
bedoeld om bewoners uit te nodigen we-
tenswaardigheden, verhalen, agendage-
gevens en andere informatie met elkaar 
te delen. Een journalistieke functie heeft 
het niet: we gaan niet actief op zoek 
naar lokaal nieuws. Ook aan politiek 
doen we in principe niet meer dan dat 
we de Watergraafsmeerse politici ge-
vraagd hebben zich aan te melden.’
Peter betoogt verder: ‘Concurrent van 
bijvoorbeeld oost-online zijn we dan ook 
niet. Het noemen van een link naar een 
site waar meer over een bepaald item is 
te vinden is juist voor andere sites, ook 
bijvoorbeeld die van Vrienden van Wa-
tergraafsmeer alleen maar interessant.’
Of Hallo Watergraafsmeer een target 
heeft, vraag ik tenslotte glimlachend. 
Peter: ‘We hopen dat over een jaar zo’n 
800 personen zich aangemeld hebben 
op de site. En dan verdeeld over alle 12 
buurten.’ Ik ga me zo aanmelden, als 
bewoner en als redacteur van Dwars….#

Ga naar hallowatergraafsmeer.nl voor 
meer info en om je aan te melden 

QR-code agenda oost-online
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De evolutieleer beklonken in straatnamen 

De namen van de nieuw aan te leggen 
verbindingswegen door de Watergraaf-
smeer werden medio 1938 door de 
gemeenteraad vastgelegd. De Gooiseweg 
zou de Middenweg gaan ontlasten, de 
Hugo de Vrieslaan en de Kamerlingh 
Onneslaan moesten woonwijken in De 
Meer ontsluiten. Dwars op de laatste 
twee werden de Nobelweg en de Max-
wellstraat in elkaars verlengde gepland. 
Hieraan werd het Darwinplantsoen 
toegevoegd want de Amsterdamse hoog-
leraar plantkunde Hugo de Vries wel 
vernoemen en dan Darwin passeren, 
kon eenvoudig niet. Tot aanleg kwam 
het pas ruim na de tweede wereldoor-
log.

De evolutie van de evolutieleer
In antieke Griekse geschriften zijn bij 
een enkele auteur al uitingen te vinden 
die wijzen op evolutionistische ideeën 
bij natuurbeschouwing. Ook de kerkva-
ders Augustinus en Thomas van Aquino 
veronderstelden dat diversificatie na 
de zondvloed de verklaring is voor het 
gigantische aantal soorten levende we-
zens op aarde . Anders zou een voorlo-
perpaar van alle soorten nooit in de ark 
van Noach gepast hebben.
Op een wandeling van het Darwin-
plantsoen over de Hugo de Vrieslaan 
naar de Lamarck- en de Mendelhof in 
Middenmeer is een ommetje door Park 
Frankendael, de Linnaeusdwarsstraat 
en de Linnaeusparkweg aan te bevelen. 
Linnaeus negeren zou gek zijn, wande-
lend langs de straatvernoemingen van 
deze evolutiebiologen.

Grootvader Darwin
In de werken van de Zweedse arts-
botanicus Carolus Linnaeus (1707-1778) 
– onder meer ‘Systema naturae’(1735), 
‘Genera plantarum’ (1737) en ‘Species 
plantarum’ (1753) - bouwt deze een 
ordelijk wetenschappelijk naamgeving-
systeem uit op basis van de ook nu nog 
gangbare tweeledige naamgeving, één 
voor het geslacht en één voor de soort. 
Het Latijnse woord voor geslacht, genus, 
ontleende Linnaeus aan de Franse bo-
tanicus Joseph Tourneforts (1656-1708). 
Deze woordkeus doet aan verwantschap 
denken, maar Linnaeus scheidt in zijn 
werk soorten strikt zonder een evolutio-
nistische visie te ontwikkelen.
In dezelfde eeuw in Engeland neemt 
de arts Erasmus Darwin (1731-1802), 
grootvader van Charles Darwin, en-

kele relatief onuitgewerkte speculaties 
aangaande evolutie op in een tweede-
lige medische publicatie. Zijn beroemde 
kleinzoon, Charles, geboren zeven jaar 
na grootvaders dood, heeft deze voorou-
derlijke ideeën geen plaats gegeven in 
zijn eigen werk. Zelf vermeldt hij op de 
eerste bladzijde van zijn autobiografie, 
echter, dat hij schrijft voor zijn kinderen 
en kleinkinderen omdat hij ook graag 
meer had willen weten over doen en 
denken van zijn grootvader.

Niet opeens ontstaan
Het rationalisme van de Verlichting 
brengt vooral in Frankrijk de idee voort 
dat alles in de natuur op vooruitgang 
gericht is, met de mens als de hoogste 
uiting daarvan. Aan Jean-Baptiste de 
Lamarck (1744-1829), hoogleraar bij het 
Musée National d’Histoire Naturelle te 
Parijs, komt de eer toe dat hij als eerste 
één evolutieproces als het principe ach-
ter alle levensvormen op aarde noemt. 
Hij veronderstelde een in de natuur 
aanwezige, op perfectionering gerichte 
wetmatigheid waarbij eigenschappen 
die benut worden aan volgende ge-
neraties doorgegeven worden, terwijl 
andere, die inactief zijn, verdwijnen. 
Lamarck publiceerde hierover in 1809 
onder de titel ‘Philosophie Zoologique’. 
Zijn werk kreeg aanvankelijk niet 
zo veel aandacht. Later werd onder 
aanhangers van het evolutieprincipe 
Lamarcks adaptieve perfectionering 
tegenover Darwins concept van natuur-
lijke selectie gezet.

Wellicht is de Engelsman Charles Robert 
Darwin (1809-1882) ‘s werelds bekend-
ste bioloog en geoloog. Hij heeft veel 
gepubliceerd en er is veel over hem 
geschreven. Voor zijn eigen ontwik-
keling en voor zijn bekendheid is zijn 
wetenschappelijke wereldreis met de 
Beagle van 1831-1836 doorslaggevend 
geweest. De weerslag van die reis 
tekende hij op in ‘The zoology of the 
voyage of The Beagle’ (1838 - 1843) en 
in drie delen ‘The geology of the voyage 
of H.M.S Beagle’ (1842,1844 en 1846). 
Hij verrichtte jarenlang onderzoek aan 
de hand van zijn aantekeningen en de 
vele genomen monsters van fossielen, 
gesteenten, planten en dieren. In 1859 
publiceerde hij zijn hoofdwerk ‘On the 
origin of species by means of natural se-
lection, or the preservation of favoured 
races in the struggle for life’ en in 1871 

het gedurfde ‘The descent of man and 
selection in relation to sex’. Deze boeken 
zijn doorslaggevend geweest voor de 
wetenschappelijke onderbouwing dat 
soorten niet opeens ontstaan, maar uit 
een eerdere soort voortkomen. En dat  
geldt ook voor de popularisering van het 
concept van de evolutie.

Erfelijkheid
Het meest vernieuwende van Darwins 
levenswerk was niet het grondig onder-
bouwen van de evolutieleer, maar zijn 
idee dat de evolutie gedreven wordt 
door ‘natural selection’. Bij Darwin bete-
kent dit dat zich tussen individuen van 
een soort van nature, toevalligerwijs, 
vele kleine variaties voordoen. Maar 
hoe de overerving van de variërende 
eigenschappen plaatsvindt, komt bij 
hem niet aan de orde. Hij postuleert dat 
de immer aanwezige ‘struggle for life’ 
over vele generaties de best aangepaste 
exemplaren in de gunstigste positie 
brengt voor het hebben van nageslacht. 
Daardoor worden bepaalde variaties 
uitgeselecteerd met nieuwe soorten tot 
gevolg. Darwin stond met zijn inzichten 
niet alleen. In Alfred Russel Wallace 
(1823-1903) had hij een collega en een 
concurrent waar het ging om de prio-
riteit van het concept van natuurlijke 
selectie. De geoloog Charles Lyell (1797-
1875) droeg wetenschappelijke inzich-
ten aan over de ouderdom van de aarde 
op basis van zijn onderzoek naar de vor-
mingsgeschiedenis van de aardkorst. En 
Thomas Henry Huxley (1825-1895) was 
een militant pleitbezorger van Darwins 
inzichten. De bekende term ‘survival of 
the fittest’, die Darwin later overnam, 
wordt wel aan hem toegeschreven.

Vooral in Engeland liep de discussie 
hoog op rond vragen als: delen alle le-
vensvormen op aarde inclusief de mens 
één afstamming? Is dit ketters of waar? 
En indien waar, geldt Lamarcks of Dar-
wins theorie? Bij deze discussie ontbrak 
de kennis die wel al in 1866 gepubli-
ceerd was door Georg Mendel (1822-
1884), augustijner kloosterling te Brno 
in Moravië, destijds in de Hongaars-Oos-
tenrijkse dubbelmonarchie, nu Tsjechië. 
Zijn wetenschappelijke ‘monnikenwerk’  
bestond uit uiterst zorgvuldige proeven 
bij het kweken en kruisen van erwten, 
waarbij hij op zeven verschillende ken-
merken lette. De statistische analyse van 

zijn resultaten bracht hem tot de regels 
volgens welke eigenschappen overge-
erfd worden, de beroemde wetten van 
Mendel. Hij is daarmede de vader van 
de erfelijkheidsleer.

Science Park
De herontdekking van Mendels wetten 
in 1900, onder anderen door de ‘Neder-
landse Darwin’ Hugo de Vries (1848-
1935), en zijn inzicht dat deze wetten de 
door Darwin gepostuleerde evolutie veel 
krachtiger onderbouwen dan ‘natural 
selection’ heeft de moderne evolutiebi-
ologie ontketend. Hugo de Vries intro-
duceerde begrippen als mutatie om de 
vorming van nieuwe soorten beter te 
begrijpen en het woord gen voor het 
biologische substraat van een specifiek 
erfelijk kenmerk. Het gebouw in de stijl 
van de Amsterdamse school bij de Hor-
tus Botanicus was zijn laboratorium.

In 1953 vernoemde de gemeenteraad 
de Lamarckhof en de Mendelhof in 
Middenmeer. In dat zelfde jaar werd de 
tegenwoordig iconische, dubbele helix-
structuur van DNA, het macromolecuul 
dat de codes draagt van alle leven op 
aarde, ontrafeld door de latere Nobel-
prijswinnaars James Watson, Francis 
Crick en Maurice Wilkens.
Lamarck, Mendel, Darwin en De Vries 
leverden ieder bijdragen aan de natuur-
wetenschap van erfelijkheid en soor-
tenvorming. Het onderzoeksgebied dat 
zij open legden, wordt nu onder de vlag 
van de moleculaire genetica beoefend. 
Op het Science Park vinden studie en 
onderzoek plaats aan het front van 
deze wetenschappelijke en technische 
ontwikkeling; denk daarbij bijvoorbeeld 
aan het vergaand geautomatiseerd 
aflezen van DNA, onder andere bij 
onderzoek naar ziektes of genetische 
manipulatie. #

Het Darwinplantsoen, met daarin de Mien Ruystuin, is een eer-
bewijs aan de negentiende-eeuwse natuurvorser. Maar Charles 
Darwin is niet de enige wiens naam verbonden is aan evolutie-
theorieën, ook al duidt men deze soms aan met ‘darwinisme’. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 17

‘Want hoe konden 
de voorlopers van 
al die soorten in 
de Ark van Noach 
gepast hebben?’ 
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Dwars spreekt Henna op 25 november, 
de dag dat Suriname 45 jaar geleden 
onafhankelijk werd. Dezelfde dag dat 
Henna in een livestream-uitzending 
van Pakhuis de Zwijger haar boek 
presenteert.

Hoe belangrijk is deze dag voor jou?
‘Het is een moment waarop ik 
terugkijk. Wat is er toen gebeurd? In 
1975 werd Suriname onafhankelijk. 
Suriname kreeg wat geld van 
Nederland, maar het land was totaal 
niet ontwikkeld. Vanaf de kolonisatie 
waren mensen er gekomen, haalden 
wat er te halen viel en vertrokken 
weer. Van investeren in het land was 
geen sprake. Dat is de realiteit van 
wingewesten.
In vestigingskolonies, waar Europe-
anen dus kwamen om er te blijven, 
vonden de verdiensten van de arbeid 
hun weg naar de maatschappij. Denk 
maar aan Amerika, Canada, Nieuw-Zee-
land en wat er daar op alle gebieden 

tot stand is gebracht. In Suriname was 
er niet eens een infrastructuur aange-
legd. Je was haast een dag onderweg 
als je een luttel aantal kilometers wilde 
afleggen. De bovenbouw HBS bestond 
in 1975 pas 25 jaar en werd notabene 
opgericht door Lou Lichtveld (Albert 
Helman), de eerste Surinaamse schrij-
ver. Zijn ex-vrouw, een dochter en 
kinderen hebben in huize Frankendael 
gewoond.’

‘Suriname moest zich ontwikkelen met 
het geld dat Nederland meegaf bij de 
onafhankelijkheid. Er kwam daarvan 
als hoogtepunt een dure spoorlijn 
voor het winnen van bauxiet, in het 
uiterste zuidwesten van het land. Een 
spoorlijn, die uiteindelijk ‘van niets 
naar nergens’ ging, zoals Surinamers 
dat noemen. Toen de spoorlijn klaar 
was, was er geen vraag meer naar 
bauxiet, vanwege de gedaalde prijzen 
op de wereldmarkt.
De aanvangssituatie van de onafhan-

kelijkheid was beroerd: de inheemsen 
waren al eeuwen uit het kustgebied 
verdreven, de Afro-personen hadden er 
slechts een eeuw afschaffing van de sla-
vernij op zitten en de laatste boot met 
de grote groep personen uit verschil-
lende delen van Azië, kwam in 1939. De 
impact hiervan drong pas later goed tot 
mij door.’

Wat was voor jou de aanleiding om  
De geur van bruine bonen te schrij-
ven?
‘Ik had een verhaal van een Surinaams-
Nederlandse vrouw, haar man en twee 
kinderen in mijn hoofd. Dat het in 
Amsterdam Oost speelt, heeft te maken 
met dat ik er woon, de wijk ken en 
ervan houd. Ik wilde schrijven over 
de onafhankelijkheid en de invloed 
daarvan op Surinamers, de komst van 
Surinamers naar Nederland, hun leven 
hier en andere zaken die mij beroeren, 
zoals de manier waarop Surinamers 
zich staande houden in Nederland en 
de interactie tussen Surinamers en Ne-
derlanders. Ook de drugsproblematiek 
bij een deel van de Surinamers in de 
jaren ‘70 en ‘80 in Nederland hield mij 
bezig. Ik kende mensen die zijn overle-
den aan het gebruik van cocaïne en he-
roïne in Amsterdam. Ik wilde schrijven 
over trans-Atlantische discussies en 
Nederlandse thema’s, als het koloniale 
verleden, integratie, generatieconflic-
ten en anders denken.’

In het boek leeft Ilse Madrettor tus-
sen twee culturen. Had je een doel 
voor ogen met dit boek?
‘Het gaat mij bij het schrijven om een 
wereld in woorden. Integratie hield 
me zeker wel bezig. Het is lastiger dan 
men denkt om je aan te passen aan een 
nieuwe samenleving en in Nederland is 
dat, in negatieve zin, tot een dwingend 
proces gemaakt. In Suriname is het 
proces van integratie van nieuwkomers 
minder heftig verlopen. Men moppert 
nog steeds een hoop over en weer over 
elkaar, vertrouwt en vertrouwde veelal 
op politici uit de eigen groep, maar in 

De geur van bruine bonen
Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Eddy Ellert

Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Oost-thriller

Neeltje goot snel de dampende 
cacao in de bekers. De familie had 
vanavond, dinsdag 6 december 1898, 
Sint Nicolaas gevierd. Ze stopte 
twee stukken speculaas in haar 
schortzak en tilde het blad met cacao 
en speculaasbrokken naar de salon. 
Familie De Booij zat bijeen rond de 
haard. De kleinkinderen speelden 
uitgelaten met hun cadeautjes. Neeltje 
zette het blad neer. ‘Mevrouw, mag 
ik mij nu excuseren?’ ‘Dat is goed, 
Neeltje. Maar over een uur weer terug 
zijn, hè!’

Opgewonden schoot ze haar jas aan 
over haar werkkleding. De klok van 
de kapel aan de overzijde van de 
straat had net acht uur geslagen. Snel 
verliet ze het prachtige pand aan het 
Oosterpark, nummer 6. Ze stak over 
naar het park. Aan de rand bleef ze 
staan. Ze stak haar handen in haar 
zakken en stampte om haar voeten 
warm te houden. Verdorie, waar bleef 
hij toch?
Plots grepen twee armen haar van 
achter vast. Ze gilde. ‘Ik schrik me 
haast dood! Waar bleef je nou?’ ‘Ik 
moest de slagerij nog schoonmaken.’ 
Neeltje haalde een stuk speculaas uit 
haar schort. ‘Kijk eens wat ik heb.’ 
‘Hmm, dat is nou ook toevallig. Sint 
Nicolaas heeft ook aan jou gedacht. 
Ben je wel goed braaf geweest, mijn 
kind?’ Neeltje sloeg haar armen om 
hem heen. ‘Wat? Heb je heus een 
cadeautje voor me?’

‘Neeltje!’ De geliefden verstijfden in 

elkaars armen. Kwaad draaide Neeltje 
zich om. ‘Gerard? Wat doe je hier? Het 
is over tussen ons. Al sinds… wat is 
het? Pinksteren, zes maanden? Laat 
me toch met rust!’
Gerard, was een grote, stevige 
jongeman. Dat moest ook wel, hij 
werkte als stoker bij de spoorwegen. 
Hij priemde zijn vingers in Jans borst. 
‘Wat heb ik je gister gezegd, Jannetje?’ 
Jan deinsde achteruit. ‘Ik zei: Nou 
Jan, let ereis op, jullie krijgen van mij 
’n mooi Sint Nicolaas cadeautje. Dat 
zei ik toch, Jan?’ ‘Kom, hier ga ik niet 
naar luisteren’, Neeltje trok Jan mee. 
Ze lieten Gerard achter op het trottoir 
en wandelden een stukje richting de 
Mauritskade. ‘Jan, ik denk dat we 
anders eens naar de politie moeten. 
Hij heeft jou al meerdere keren 
bedreigd en mij laat hij nooit meer dan 

een week met rust. Altijd is het van: 
‘Ik zal je wel vinden, Neel’. Het moet 
nu eens afgelopen zijn. Ik ben nu met 
jou en ik ben blij toe dat ik van hem af 
ben.’ 

Ze hadden een blokje gewandeld. 
Aan de overkant van de straat nam 
mevrouw De Booij afscheid van haar 
familie. De kleintjes werden al slapend 
het rijtuig ingetild, waarna het met 
ratelende wielen over de kasseien 
wegreed.
Neeltje trok Jan aan zijn jas. ‘Zeg, had 
jij niet nog een presentje voor mij?’ 
Er klonk geritsel in de schaduw van 
het park. Gerard stapte uit het donker 
tevoorschijn. In zijn hand hield hij 
een revolver die hij op Neeltje richtte. 
Zonder een woord te zeggen, haalde 
hij de trekker over. Met een kreet viel 

Het Sinterklaaspresentje

Gerard van Beek, 18 
jaar, overleed ter plekke. 
Cornelia Johanna Barkel, 
slechts 16 jaar oud, werd 
snel door omstanders 
naar het OLVG gedragen. 
Daar bleek dat ze geluk 
had gehad. Ze was slechts 
licht gewond aan haar 
wang en haar tong. De arts 
kon zonder moeite een 
stukje kogel uit haar tong 
verwijderen. Na enkele 
weken in het ziekenhuis, 
kon Neeltje weer aan het 
werk bij mevrouw De Booij. 

Henna Goudzand Nahar woont al vele jaren in Oost. Ze schrijft 
kinderboeken en romans waarin steevast (de geschiedenis van) 
Suriname in relatie tot Nederland een rol speelt. Bij Uitgeverij 
In de Knipscheer publiceerde ze onlangs De geur van bruine 
bonen, dat grotendeels in Oost speelt. 

Neeltje achterover. Een volgend schot 
knalde door de avond en een kogel 
vloog rakelings langs Jans oor. Jan 
maakte dat hij weg kwam. Neeltje lag 
hulpeloos huilend op de grond. Ze zag 
dat Gerard de haan weer spande. Snik-
kend kroop ze weg. Het schot echoode 
tussen de bomen van het park. Neeltje 
keek op. Aan haar voeten lag Gerard. 
Een straaltje bloed liep uit zijn rechter 
slaap. Om haar heen klonken stemmen 
en mensen kwamen aanhollen. Haar 
vingers sloten zich om een verkrui-
meld stuk speculaas in haar zak. #
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de dagelijkse praktijk laat men elkaar 
met rust. Als een hindoe palen met 
rode vlaggen in zijn tuin wil plaatsen, 
moet hij dat vooral doen. Dat de creool 
graag een feestje bouwt, het zij zo. Hier 
zit men er snel bovenop en wil graag 
dat iedereen voldoet aan een ideaal-
beeld. Dat is, vermoed ik, deels ook te 
verklaren vanuit de verzuilde samenle-
ving die Nederland was.

Hoe redt Ilse zich op dit gebied?
‘In het boek is de hoofdpersoon Ilse, 
-in Suriname opgevoed door haar 
grootmoeder-, op haar vijftiende 
door haar moeder naar Nederland 
gehaald. Ilse wil doen wat er van 
haar wordt verwacht, maar dat gaat 
haar niet makkelijk af. Haar kinderen 
Abigail en Marvin staan dichter bij 
de Nederlandse cultuur, maar Abigial 
probeert toch ook een eigen identiteit 
te ontwikkelen; zo is ze liever een 
slimme zwarte dan een dom blondje, 
zoals zij dat zelf noemt. Ilse vindt steun 
bij haar boezemvriend Jan, maar hun 
relatie raakt uit balans als Jan een 
nieuwe vriend krijgt.’

Het boek is het eerste deel van een 
naar feuilletonromans opgezet 
tweeluik; hoelang ben je ermee bezig 
geweest en ben je al bezig met deel 
twee?
‘Ik had een feuilletonroman in 
gedachten. De eerste versie heb 
ik in een jaar geschreven en aan 
verschillende mensen laten lezen 
vanwege de vormkwestie. Bij elkaar 
lagen er drie jaren tussen de eerste zin 
en het gedrukte product. Ik had door 

kunnen schrijven, maar dan was het 
wel heel erg dik geworden. Dit deel is 
een afgerond verhaal. Het denken over 
het tweede deel is er al, maar ik kan 
nog niet zeggen wanneer dat er is.’

Waarom de titel De geur van bruine 
bonen, die op twee plaatsen in het 
boek terugkomt?
‘Bruine bonen is een typisch Surinaams 
hoofdgerecht en er zijn ook nogal 
wat Surinaamse liedjes die gaan over 
bruine bonen. Iedereen heeft wel 
herinneringen die verbonden zijn met 
dit gerecht. Het is een feestmaaltijd, 
ook voor verjaardagen. Je kunt 
het vergelijken met Nederlandse 

pannenkoeken of erwtensoep.’

Ben je benieuwd hoe het boek in 
Suriname wordt gewaardeerd? 
‘De perceptie van het werk, daar heb 
ik geen grip op. Iedereen mag ervan 
vinden wat hij wil, hier en in Suriname. 
Uiteraard ben ik er wel nieuwsgierig 
naar.’

Je schrijft ook voor het digitale vrou-
wenblad Oer ?
‘Het blad heet nu Sharna en biedt alle 
vrouwen een podium. Het bestaat al 
jaren. Ik doe hierbij meteen een oproep 
aan anderen om mee te schrijven en 
het te lezen. De toegang is gratis. Zie 

sharna.nl.’

Heb je nog meer gedaan de afgelopen 
periode?
‘Ik heb ook net, met illustrator Renate 
Siepel, een jeugdboek afgerond over 
de slavernij. Dat boek gaat nu naar de 
uitgever. Misschien ken je de posters 
over kinderen en slavernij die in de 
zomer werden geëxposeerd aan Het 
Kunsthek van het Oosterpark aan de 
Linnaeusstraat? Dat was een deel van 
de paginagrote platen voor dit boek. 
Platen over de slavernij zijn haast 
allemaal gericht op volwassenen. 
Vandaar dat dit een van onze doelen 
was. En naast twee Afrikaanse 
jongeren gaat het boek ook over Jantje, 
de zoon van een Afrikaanse slavin en 
de Amsterdamse Jan van Amsterdam. 
Zo zijn we ook in dit boek weer thuis.’ #

Henna Goudzand woont in Oost en houdt van de wijk

Requiem voor Julius Vischjager

Bruut hebben ze je handen
van je voeten afgehakt
omdat je handen wít
en je voeten zwárt zijn

je handen sturen
ze naar een witte
school, je voeten
naar een zwarte

ook een ander toilet
een andere bus
een ander restaurant
een andere bioscoop

openbaar leven is moed-
willig uiteengeslagen
voor die witte handen

Apartheid

Monument tegen 
Apartheid en Racisme 
van beeldhouwer Pépé 
Gregoire. Het in brons 
gegoten beeld van de 
arm en het been is in  
1987 in de 
Transvaalbuurt 
geplaatst. Toen was 
er nog Apartheid in 
Zuid-Afrika. 

Poëzie

Zo waait de wind door takken
Zachtjes ebt zij weg in vertes
Dan een tegentoon,
Een dissonant die oplost in een consonant
De hoge C  langgerekt, sonore G omarmen
het geluid van fis in f
Verder, verder, verder
Samen verder totdat de rimpeling
van een afgevallen tak de golven
vanuit het centrum langzaam 
doen verdwijnen
Zoals een zwaan zoekt op de bodem
van de Ringvaart, haar witte achterlijf
laat zien bij het buigen naar Jan en
alleman op de kade
Even zwaaien de grijze achterpoten
gedag ‘Waar ben je?’
Man van Klassieken
De Mondscheinsonate gespeeld door
een ander
De zwaan heet Vischjager. Zijn vis verdwijnt
in de modder. Nooit meer gezien
Jouw muziek in Eik en Linde zal eeuwig
blijven klinken. De bubbels van de bel onnodig
Blub, blub, blub
Een Brachaat voor zwervende zielen

Hiltje Hettema

Van Henna Goudzand Nahar 
verscheen in 2005 Hele dagen 
in de regen, over postkoloniale 
conflicten tijdens het militaire 
regime in Suriname. In 2015 
verscheen Over het zoute water, 
dat zich afspeelt in de periode 
van de slavernij.
De boekpresentatie van De geur 
van bruine bonen is te bekijken 
via www.dezwijger.nl. 
Op donderdag 14 januari is 
Henna gast in de talkshow. 

en die zwarte voeten
maar dan breekt de nacht zonder
einde aan: mogen die witte
handen naast die zwarte
voeten lopen

niet langer afgehakte ledematen
die van elkaar gescheiden
openbaar het leven
tegemoet treden

een pril begin 
een nieuwe wereld
die met wit én zwart
schoorvoetend wordt betreden.

Méland Langeveld
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Poppentheater Koos 
Kneus
De wens van Dick was dat Pop-
pentheater Koos Kneus zou blijven 
bestaan; Ina pakt de draad op, 
met gastspelers.
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes.
Programma op zo 27 dec: 
10.30:  Jan Klaassen en de Vieze 
Beesten (3-8 jr)
Door gastspeler Erik van Ophem 
van Poppenkast Opgepast
14.00:  Roodmondkapje en de 
Grote Broze Wolf (3-8 jr)
Door gastspeler Erik van Ophem 
van Poppenkast Opgepast
Meer info: www.kooskneus.nl 

Nederlands Marionetten-
theater
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)t
wo 23 en do 24 dec 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
zo 27 en ma 28 dec 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-12 jr)
di 29 en wo 30 dec 14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
za 2, zo 3 jan en wo 6 jan 14.30: 
Stiekem naar Groenland (4-12 jr)
za 9, zo 10 en wo 13 jan 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr)
za 16 en wo 20 jan 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
za 23, zo 24 en wo 27 jan 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-12 jr)

za 30 jan en wo 3 feb 14.30: 
Stiekem naar Groenland (4-12 jr)
za 6, zo 7 en wo 10 feb 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
Meer info: www.nederlandsmario-
nettentheater.nl

Plein Theater [
za 19, zo 20, di 22, wo 23 (pre-
mière), do 24, za 26, zo 27, wo 
30 dec en za 1, zo 2 jan om 13.00 
en 16.00: 
Nietsnut – theatergroep Wie 
Walvis (6+)

za 9 jan 14.30 en 16.00: 
Het Muizenhuis: Sam en Julia, Op 
Reis – Mariska Simon (3+)
zo 10 jan 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  Clari-
nets in Space – klarinetkwartet Fie 

Schouten, Michel Marang, Denise 
van Leeuwen, Bram Boesschen 
Hospers / gast: Henning Bolte 
(hedendaagse kamermuziek)
zo 17 jan 14.00 en 16.00: 
Lampje Lampje – Wiersma & 
Smeets (3+)
wo 20 jan 20.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam:  mu-
ziek, film & dans  – Fie Schouten, 
Guus Janssen, Aspasia Nasopou-
lou, Manuela Tessi, Huib Ramaer 
(hedendaagse kamermuziek)
zo 24 jan 15.00: 
Blieb Blieb – TG Dender (5+)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 18 dec 19.30: 
Alex ‘Reckless’ Baggett New Show 
‘John Brown’s Body’
za 23 jan 19.15: 
‘Troyan Memories’ by Juan Carlos 
Tajes
Zie verder www.badhuistheater.nl

Jungle Amsterdam
Wekelijks: 
van ma t/m vr 11.00 – 17.00: 
Afvalpaleis en weggeefwinkel
2e locatie: Dapperstraat 76-82
elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoördi-
nator Charlotte is aanwezig om 
vragen te beantwoorden
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 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 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)
21 dec t/m 3 jan: 
Kerstsluiting 
Verdere agenda: 
zo 20 dec 16.00 – 18.00: 
Kerst Oplaadpunt: Het grote 
verlangen
wo 13 jan 19.00 – 21.00: 
Workshop: Spoken word
do 14 jan 20.00 – 22.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle
do 21 jan 20.00 – 22.00: 
Spoken Stories Oost
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 31 dec 2020

Diorama’s – Hoe zag Suriname 
eruit 200 jaar geleden
t/m 3 jan 2021: 
What a Genderful World
t/m 28 feb 2021: 
BALI – Behind the scenes
t/m 1 mrt 2023: 
Sabi Suriname
altijd te zien: 
Heden van het slavernijverleden
altijd te zien: 
Een gebouw vol verhalen
altijd te zien: 
Things That Matter
altijd te zien: 
Indonesië
altijd te zien: 
Nieuw-Guinea
altijd te zien: 
Zuidoost-Azië
Meer info: www.tropenmuseum.nl 

Framer Framed
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 10 jan 2021: 
Expositie: From what will we reas-
semble ourselves
Meer info: https://framerframed.
nl 

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

De Nieuwe KHL
1,5 Meter sessies presenteert: 
za 19 dec 16.30: 
Lucretia van der Vloot & Rob van 
Zandvoort
zo 20 dec 16.30 en 19.30: 

Marie & Eva
ma 21 en di 22 dec 19.30: 
Met kerst stralen de sterren!
Liedjes over Kerst, liefde en hoop
wo 23 dec 19.30: 
A very cherry Christmas: the Cher-
ries (Maaike Widdershoven, Karen 
Levin en Yolanda Germain)
do 24 dec 19.00: 
Gipsy Saloon: kersteditie
zo 27 dec 16.30 en 19.30: 
Thomas Welvaadt Trio: een ode 
aan Chet Baker
ma 28 dec 16.30 en 19.30: 
Lenny Kuhr: het lied gaat door
di 29 en wo 30 dec 16.30 en 
19.30: 
Tim Knol: Tim Knol luidt het jaar 
uit
do 31 dec 18.00 – 22.00: 
Burlesque nye Dinnershow
za 2 jan 16.30 en 19.30: 
Trio Bier Light: Een feest en een 
tranendal
zo 3 jan 16.30: 
The Bayou Mosquitos & Jeroen 
Kramer – Gumbo met Hollandse 
Garnalen
wo 6 jan 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Stephanie 
Struijk
vr 8 jan 19.30: 
ABBA XS: Beatrice & Vera van der 
Poel
za 9 jan 19.30: 

Erwin van Ligten
zo 10 jan 16.30 en 19.30: 
Aznavour Mon Amour
wo 13 jan 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Kees
za 16 en zo 17 jan 16.30 en 19.30: 
Liedjes die niet mochten – het 
Nederlied Ensemble
wo 20 jan 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Classic 
Water
vr 22 jan 19.30: 
Koet, Kooij en Overhaus
za 23 jan 19.30: 
Café Wehmut
zo 24 jan 16.30: 
FADOpelos2
wo 27 jan 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Maurice van 
Hoek
za 30 jan 16.30 en 19.30, zo 31 
jan 16.30: 
Arie Cupé & André Vrolijk – Kop 
uit het zand
wo 3 feb 20.00: 
Spelen voor de GRAP: ST. Solaire
vr 5 feb 19.30: 
Evi de Jean & Saartje van Camp: 
Nu de wind vannacht van overal 
komt
za 6 feb 19.30: 
Barabara Breedijk: Kan het ook 
uit?
zo 7 feb 16.30 en 19.30: 
Francis van Broekhuizen: Francis 
zingt voor u
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo; in de kerstvakantie ook op 
andere dagen
t/m zo 20 dec: 
Marcel – Cirque du Solo (variété)
t/m zo 20 dec: 
Nina van Overbruggen – Afscheid 
& tijgerprint
t/m di 23 dec: 
May Evans – Fenix (singer song-
writer)
ma 21 t/m wo 30 dec: 
Tobias Wenting – Blijf nog even 
(muzikaal cabaret)
ma 21 t/m wo 30 dec: 
Britt Scheltens – Uitvlucht (mu-
ziektheater)

zo 27 t/m wo 30 dec: 
THYRZA –(On)breekbaar leven 
(singer-songwriter)
wo 6 t/m zo 10 jan: 
Maria Kraaijkamp – Alles onder 

controle (cabaret)
wo 6 t/m zo 17 jan: 
Els Damen & Jovan Smilda – Onge-
lofeloos (muzikaal verteltheater)
wo 6 t/m zo 17 jan: 
The Marvin Road – Songs About 
our Lives (singer-songwriter duo)
wo 13 t/m zo 17 jan: 
Kai Bodewitz – Kai leuk (nieuw 
cabaret talent)
wo 20 t/m zo 24 jan: 
Milène van der Smissen – Voor 
mijn part Dolly (muziek)
wo 20 t/m zo 31 jan: 
Renée de Gruijl & Tobias Oelderik 
– Hijsbak (cabaret)
wo 20 t/m zo 31 jan: 
Iris Heusschen – Een vrouw alleen 
(toneel)
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 
Marionettentheater 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

Britt Scheltens (foto Boy Hazes)

Marie & Eva

De heks en de sinaasappelprins
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Een groot deel van zijn leven woonde kunstenaar Harry van 
Kruiningen (1906-1996) in Amsterdam-Oost. Toch is zijn naam 
bij weinigen bekend. Tijd om hem voor het voetlicht te halen, 
vooral omdat een paar van zijn kunstwerken nu te zien zijn bij 
Museum More in Gorssel.

Harry van Kruiningen in de 
schijnwerpers 
Tekst: Anna ten Bruggencate | Afbeeldingen: Stedelijk Museum, Stadsarchief Amsterdam, Ing. J. van Dijk 

Harry van Kruiningen is in 1906 in 
het naast Kruiningen (Zuid-Beveland) 
gelegen Hansweert geboren als Henri 
Janssen. ‘Harry van Kruiningen’ ging 
hij als naam gebruiken toen hij in 
1933 definitief kunstschilder werd. 
Harry ontdekte al jong dat hij graag 
kunstenaar wilde worden. Omdat er 
weinig geld was in het gezin en hij de 
juiste vooropleiding miste voor een 
kunstopleiding, leerde Van Kruiningen 
zichzelf tekenen en schilderen. Later 
volgde hij een korte tekenopleiding 
maar als schilder was hij autodidact. 
Alle vormen van beeldende en 
toegepaste kunst passeerden de revue 
in zijn enthousiasme om een goed 
kunstenaar te worden.

Gezellige Laplacestraat
In 1912 arriveerde het gezin Janssen 
vanuit Zeeland in Amsterdam waar ze 
eerst in de Indische Buurt en later op 
Wijttenbachstraat 13 woonden. Omdat 
zijn vader vroeg stierf ging de jonge 
Harry al snel aan het werk. Onder 
andere bij de chique kledingzaak 
Gerzon in de Kalverstraat. Daar raakte 
hij bevriend met Jan Lemaire die 
afkomstig was uit een socialistisch 
gezin. Van Kruiningen werd lid van 
de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) 
en vervolgens van ‘De Zaaier’ de 
Communistische Jeugdbond (CJP). 
In deze kringen ontmoette hij Rie, 
waarmee hij in 1929 trouwde. In 1933 
kreeg het jonge stel eindelijk een eigen 
grote ruimte. Ze verhuisden naar 
Laplacestraat 47 (boven de toenmalige 
drogisterij) waar ze de 2e en 3e 
verdieping plus de zolder huurden. 
De ouders van Rie en de moeder van 
Harry kwamen inwonen omdat de 
huur van 60 gulden per maand te hoog 
was voor Harry en Rie. In 1939 werd 
daar hun enige kind Ulco geboren. Het 
familieleven zorgde voor een gezellige 
sfeer en nummer 47 vormde een zoete 

inval voor kunstenaarsvrienden en 
partijleden.

Onderduik bij oma
Socialisme en arbeidersbeweging 
hadden in het interbellum een 
aantoonbare invloed op kunst.  Ook 
Van Kruiningen was hierin actief. 
Onder andere tekende hij politieke 
prenten voor dagblad De Tribune 
en ontwierp affiches in het teken 
van de Indonesische vrijheidsstrijd, 
waaraan de CPN toen al gehoor 

Tunnelbouw (1936, olieverf op doek -  76 x 96 cm; Stedelijk Museum, 
bruikleen Amsterdam Museum)

Laplacestraat 47, woning Harry van 
Kruiningen op de 2e en 3e verdieping 
(auteursrechten foto: Ing. J. van Dijk)

gaf. In 1936 werkte hij mee aan de 
tentoonstelling De Olympiade Onder 
Dictatuur (D.O.O.D) in verband met de 
Olympische Spelen in nazi-Duitsland. 
In de Tweede Wereldoorlog nam 
Van Kruiningen al snel deel aan 
verzetsactiviteiten. Hij was heel goed 
in het maken van valse reispapieren. 
Tijdens een arrestatieactie van de 
Gestapo werd hij opgepakt maar al 
vrij snel weer vrijgelaten omdat hij 
zogenaamd toevallig bij een verdachte 
drukker op bezoek was. Toch durfde 
Harry niet naar huis en dook onder 
bij zijn grootmoeder die op de 
Wijttenbachstraat woonde. Rie plaatste 
een bloempot voor het raam van de 
Laplacestraat als de kust veilig was. 

Bijenkast
Na de oorlog brak een sobere tijd aan 
voor iedereen. Rie kookte maaltijden 
van zelf verbouwde groenten uit 
hun volkstuin aan de Kruislaan (nu 
Sciencepark). Harry was imker en 
had daar bijenkasten staan. Maar ook 
stond er een kast voor het raam in 
zijn huis aan de Laplacestraat. Via een 
gaatje in het kozijn vlogen de bijen 
in en uit. Het was een studieobject 
voor zijn kinderboek ‘Immeke, de 
avonturen van een honingbij’ (1949). 
Hij maakte fantasierijke tekeningen 
bij dit educatieve verhaal dat ook nu 
nog bruikbaar is. Van Kruiningen 
wilde de kinderen graag iets leren en 
zijn boekjes werden een groot succes. 
Behalve ‘Immeke’ behoorde zijn 
kinderboek over ‘Eekje Hoorn’ tot de 
best verkochte kinderboeken in 1948.
Ook uit zijn lithografische werk 
blijkt dat Van Kruiningen graag 
verhalen vertelde. Hij illustreerde 
bibliofiele uitgaven van verhalen uit 
de (klassieke) oudheid, zoals Ovidius’ 
Metamorphosen en het Gilgamesj Epos 
met fantasievolle afbeeldingen.

Schaatsen op Ringvaart
De woonomgeving van Van Kruiningen 

was soms onderwerp 
van zijn kunst. In 
bezit van het Stedelijk 
Museum en nu te zien 
in Museum More te 
Gorssel, is Winter, 
ijsbaan bij gashouders. 
Het schilderij is gesi-
tueerd op de Ringvaart 
ter hoogte van de 
villa’s die er nu staan 
(Oostpoort). Onderin is 
Rie te zien (de vrouw 
met het donkere haar) 
en op een paal zittend 
haar vader die zijn 
schaatsen aantrekt. 
In de jaren dertig van de 
vorige eeuw ontstonden 
werkverschaffings-
projecten, onder andere 
door de Nederlandse 
Spoorwegen die in 
Amsterdam Oost 
twee nieuwe stations 
lieten aanleggen: 
het Muiderpoort- en 
Amstelstation. Op het 
schilderij Tunnelbouw 
kijk je vanaf een 
hoog standpunt van 
de Archimedesweg 
naar het spoortraject 
van Amsterdam naar 
Amersfoort. Voorheen 

Winter, ijsbaan bij gashouders (1934, olieverf op doek 
111 x 80 cm; Stedelijk Museum Amsterdam)

was dat een overgang met spoorbomen, 
maar nu kwamen er viaducten. 
Verder zijn nog bekend een tekening 
Insulindeweg (ca. 1936, zwart krijt – 
collectie tekeningen Stadsarchief) en 
schilderde hij Winterlandschap bij 
Diemen (collectie onbekend).

Ontstaan van leven
De natuur en de evolutie waren een 
grote inspiratiebron voor Harry. Al in 
zijn jonge jaren zocht hij regelmatig 
naar schedeltjes en toonde interesse 
in de onderwaterwereld. Ook in 
Museum More is te zien zijn schilderij 
Landschap met planten (1933, olieverf 
op doek,particulier bezit) waarin 
bloemen en planten met veel oog voor 
detail in een vervreemdende stijl zijn 
geschilderd. Kenmerkend voor de 
twintigste-eeuwse realisten waartoe 
Van Kruiningen behoorde.
Aan het eind van zijn leven raakte hij 
geboeid door de microwereld van de 
algen. Naar aanleiding van wat hij zag 
door de microscoop maakte hij enkele 
series kleurenetsen over Het ontstaan 
van het leven (1977) en Het ontstaan 
van de seksualiteit (1980) en als laatste 
een bibliofiele uitgave: Volvox (1986).

Late roem
Na jaren van sappelen braken in 1958 
betere tijden aan toen Harry werd 
benoemd tot docent Grafische Kunsten 
aan de Academie voor Beeldende 
Vorming in Arnhem. Studenten 
noemden hem liefkozend ‘Kruin’. 
Na zijn pensionering produceerde 
hij het meeste werk; zijn grootste 
roem kreeg hij als etser. Vooral met 
zijn zwart-wit prenten oogstte Van 
Kruiningen veel bewondering door 
zijn vakmanschap en zoektocht naar 
nieuwe mogelijkheden. In 1962 ontving 
hij Le Prix de la critique, voor zijn hele 
grafische oeuvre. Ook zijn tijdgenoten 
waardeerden zijn werk zeer en bij 
exposities kreeg hij goede recensies. In 
1996 overleed Harry van Kruiningen 
in het Rosa Spierhuis te Laren. De 
crematie vond plaats op De Nieuwe 
Oosterbegraafplaats. 

Deze veelzijdige, maatschappelijk 
betrokken kunstenaar is in het 
vergeethoekje geraakt bij de bewoners 
van de buurt waar hij zo lang heeft 
gewoond. Misschien tijd om een straat 
in Oost naar hem te vernoemen? #

Expositie ‘Nieuwe kaders: 
schilderkunst, fotografie en film 1920-
1940’ t/m 24 januari in Museum MORE 
te Gorssel. 
Stichting Harry van Kruiningen: www.
harryvankruiningen.nl. 
Annemieke Jurgens, Harry van 
Kruiningen, een leven in zwart-wit en 
kleur (Eburon, 2018).



12 #DWARSMondkapjes in Oost

Witte mondkapjes, zwarte mondkapje, gekleurde mondkapjes. Een jaar gele-
den vrijwel onzichtbaar, nu overal aanwezig. Binnen en buiten, op het Christi-
aan Huygensplein, in Oostpoort, op de fiets en bij de tram, kijkend naar kunst 
en lopend naar de dokter. Sommigen maken er het beste van en maken er een 
modieus geval van, een ander gebruikt het als vlag. Toch moeten we er alle-
maal aan en, helaas, is er altijd weer die ene die hem gewoon verloren heeft. 

Met dank aan de fotografen Dineke Rizzoli, Eddy Ellert, Marga Appel-
man, Iris Vooren, Anneke Hesp, Frank Schoevaart en John Prop
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Tekst: Peter Hoogendijk | Illustratie: Judith Lammers

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Kerstprijsvraag 

Herfstwandeling

Mijn vraag is: kunnen we iets gezamen-
lijk doen? Het stadsdeel roept al een 
paar jaar dat het focuspunt voor de 
Watergraafsmeer ‘koploper duurzaam-
heid’ is, maar in de praktijk merk ik er 
nog niet veel van. Ja, we hebben sinds 
september een duurzaamheidsmake-
laar Watergraafsmeer, Fouad Tawfik, 
een erg goede en toegankelijke man. 
Hopelijk kan hij om alle coronabeper-
kingen heen, effectief aan de slag. En er 
is nu in het stadsdeel Oost ook een soort 
taskforce duurzame initiatieven. Ik ben 
benieuwd. Misschien kunnen wij, lezers 
van Dwars, deze mensen een handje 
helpen. Daarom deze kerstprijsvraag.

Kraan dicht
Duurzaamheid is wat mij betreft gekop-
peld aan CO2, ik heb het hier al vaker 
verteld. Kort gezegd: wij mensen heb-
ben de afgelopen 150 jaar, maar zeker 
de laatste 50 jaar, echt veel te veel olie, 
kolen en gas opgegraven en verbrand. 
Daardoor is het gehalte aan CO2 in de 
atmosfeer enorm toegenomen en is er 
een versterkt broeikaseffect ontstaan. 

Wat zou nu de duurzaamste actie kunnen zijn die we met z’n 
allen in de Watergraafsmeer kunnen ondernemen? Interes- 
sante vraag, toch? Het zal voor de bewoners van de verschil-
lende buurten waarschijnlijk anders liggen. De één vindt het 
loopje naar de glasbak al een heel duurzame stap (zeker, het 
helpt), de ander probeert z’n huis van het aardgas af te halen 
(dat helpt ook).  

Op een novemberdag met zomerse temperatuur laat ik mijn 
hond uit in het strookje natuur tussen snelweg en Betondorp en 
ruik een aasgeur. 

ker biefstukje op de bbq, strandvakantie 
in januari.

Ideeën verzamelen
Hier is dus de uitdaging. Wat kunnen 
wij in de Watergraafsmeer als collectief 
aanpakken om onze wens ‘koploper 

De gore lucht komt van een paddenstoel, 
die past in een mysterieuze herfst met 
heksen en kabouters. Hij verspreidt een 
afschrikwekkende stank, heeft een eroti-
sche vorm en op zijn wafelachtige hoed 
zit een slijmerige groene sporenmassa. 
Niet voor niets heet hij grote stinkzwam.

Schaamteloos
Uit sporen in de grond ontstaat een 
witte bol van drie tot zes centimeter. 
In vroegere tijden, toen mensen nog 

in en met de natuur leefden, werden 
die bollen heksen- en duivelseieren 
genoemd. Zo’n ei wordt nog steeds, van 
sporen ontdaan, opgediend om seksuele 
behoeftes te bevorderen maar de wer-
king van een gebakken duivelsei is nooit 
aangetoond.
De bol heeft het uiterlijk van een slan-
genei. Met behulp van een eiertand 
breekt de stinkzwam door de leerach-
tige schil van die bol en er groeit een 
paddenstoel die doet denken aan een 
grote, slanke, stijve piemel die na zijn 
hoogtepunt een plasgootje krijgt. In het 
Latijn heet hij dan ook Phallus impudi-
cus: schaamteloos mannelijk lid.

Snelgroeier
De bol kan dagen in rust blijven tot er, 
meestal ’s nachts, in enkele uren een 
witte, holle en poreuze steel van zo’n 
twintig centimeter uit omhoog groeit.
De hoed van de zwam is bedekt met een 
groene, slijmerige laag die zo stinkt dat 
je hem tegen de wind in nog ruikt. Op de 
geur komen vooral aasvliegen, mestke-
vers en strontvliegen af die de groene 
laag opeten. Aan hun pootjes nemen ze 
duizenden sporen mee zodat verderop 
een nieuwe groep stinkzwammen kan 
gaan groeien.
Deze paddenstoel kan in twee uur tijd, 
wel twintig centimeter uitgroeien. Na 
één of twee dagen sterft hij en valt om. 
Twee weken later hebben insecten en 
slakken alle resten van de grote stink-
zwam opgegeten. Dat gebeurt allemaal 
op een strookje natuur bij Onderlangs. #

De aarde warmt op, het klimaat veran-
dert wereldwijd en daar komt allemaal 
gedoe van. Mislukte oogsten, overstro-
mingen, gek weer, vluchtelingen, ruzie. 
We zitten er al middenin, weerrecord na 
weer een weerrecord en het ergste moet 
nog komen.

Om de klimaatontwrichting nog enigs-
zins in de hand te houden, moeten we 
het CO2-gehalte zo snel mogelijk naar 
beneden brengen door de fossiele 
kraan dicht te draaien (stoppen met 
het verbranden van fossiele kolen, olie 
en gas) en gaan dweilen (zoals bomen 
planten). Dat is een flinke opdracht. 
De meeste mensen zijn best intelligent, 
maar als groep zijn wij nogal dom. We 
kunnen maar moeilijk onze langeter-
mijnbelangen behartigen. Vooral als de 
beloning van verkeerd gedrag op korte 
termijn groot is. Even met de auto, lek-

Op de geur komen vooral aasvliegen, 
mestkevers en strontvliegen af

duurzaamheid’ te vervullen? Laten we 
allerlei ideeën verzamelen. Denk groot, 
denk klein, denk buiten de lijntjes, maar 
wel binnen de Watergraafsmeer. Als 
voorbeeld denk ik aan een snelle invoe-
ring van GFE-inzamelen. Van groente-, 
fruit- en etensresten kun je groengas 
maken en compost. Dat levert nog geld 
op ook. Als iedereen weet waarom en 
hoe, kan dat een enorme impact hebben 
op onze wijk. Je mag ook iets bedenken 
op het gebied van verkeer, of van hui-
zen verwarmen, of onderwijs. Hoe gaan 
we het CO2-probleem aanpakken?
Dit is dus de kerstprijsvraag van Water-
graafsmeer Samen Duurzaam 2020. Wat 
denk jij? Wat is jouw voorstel voor een 
bijzonder duurzame ingreep in de Wa-
tergraafsmeer? Stuur me een e-mail on-
der vermelding van #Kerstprijsvraag. Ik 
verzamel alle plannen en stuur ze door 
aan onze nieuwe duurzaamheidsma-
kelaar Fouad Tawfik. De winnaar krijgt 
van mij 425 gram CO2. En een feestelijke 
vermelding op Hallo Watergraafsmeer 
natuurlijk. #

Info: peter@pbhoogendijk.nl
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Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Eddy Ellert 

Doorbouwen maar, 
de buurt heeft het nakijken  

Henk Hakvoort is één van de omwonen-
den, hij woont al veertig jaar pal naast 
de pastorie van de kerk. Ik spreek hem 
in zijn mooie woning aan de Bessemer-
straat. Een deel van zijn woning was 
ooit de dienstwoning van het school-
hoofd van de vroegere naastgelegen 
Leonardus basisschool. 
Hakvoort uit zijn bezorgdheid over de 
overlast die hij verwacht: ‘Er zijn ver-
gunningen verleend voor de zwaarste 
categorie horeca, een dag- en nacht-
vergunning voor evenementen tot 
600 man.’ De kerk kan niet geïsoleerd 
worden omdat die onder monumenten-
zorg valt. Behalve voor grote geluids-
overlast ’s nachts is hij ook bang voor 
grote parkeeroverlast. Henk Hakvoort: 
‘Ik ben bang voor verkeerstoename van 
auto’s en bussen. De congreszaal voor 
600 mensen gaat parkeerproblemen 
opleveren, onderzoek door een onaf-
hankelijke verkeersdeskundige heeft dit 
ook bevestigd.’ 
De leefbaarheid in de buurt is voor 
de buurtbewoners belangrijk en de 
gemeente moet ook voor hun belangen 
opkomen. Zij hebben niet het idee dat 
bestuurders en ambtenaren dat doen.

Historie
De Christus Koningskerk ligt aan een 
pleinvormige verbreding van de James 
Wattstraat in de Don Boscobuurt in 
Amsterdam Oost. De aanleiding voor de 
bouw van de kerk vormde de in 1944 
gedane belofte van katholiek Amster-
dam om een godshuis te bouwen wan-
neer de stad voor vernietiging gespaard 
zou blijven. Uit dank voor het feit dat 
Amsterdam in 1940-1945 vrijwel geen 
oorlogsschade ondervond bouwden de 
katholieke gemeente een kerk ter ere 
van Christus Koning. 

De kerk is in 1996 vanwege de ontker-
kelijking gesloten. In 2017 werd het ge-
bouw tijdelijk gekraakt door een groep 
uitgeprocedeerde vluchtelingen van het 
collectief Wij Zijn Hier om te overwin-
teren. Het Bureau Monumenten en 
Archeologie van de gemeente Amster-
dam nam de Christus Koningkerk op in 
een top 100 van waardevolle naoorlogse 
gebouwen in Amsterdam.

Plannen
Na sluiting was het aanvankelijke plan 
de kerk te slopen. Ymere had de kerk 
om die reden gekocht: na sloop zouden 
er woningen op de plek worden ge-
bouwd. Toen de kerk een monumenten-
status kreeg mocht er niet meer worden 
gesloopt. Ymere overwoog woonruimte 
in de kerk te realiseren, maar zag er 
uiteindelijk van af. 
In 2012 verkocht Ymere de Christus 
Koningkerk aan Lenny Balkissoon. 
Zijn plan was er een hotel te vestigen, 
met een theater, zalenverhuur en een 
café. Om het plan economisch haalbaar 
te maken, zo blijkt uit opgevraagde 
beleidsstukken, stelde de gemeente een 
stuk grond van 850 m² beschikbaar 
aan Balkissoon. Aanvankelijk was er 
sprake van erfpacht. Door dreigen met 
schadeprocedures door de eigenaar van 
de kerk verkocht de gemeente de grond 
tegen een zeer lage prijs. 

Ondanks toezeggingen tot behoud ervan 
werd tot woede van buurtbewoners een 
honderd jaar oude plataan gekapt zodra 
de grond verkocht was.

Protest
Volgens de vergunning van de gemeente 
mogen in de voormalige kerk verdiepin-
gen met hotelkamers worden gemaakt. 
Ook in de pastorie en in de nieuwbouw 
achter de kerk mogen hotelkamers 
komen. In totaal gaat het om 77 kamers 
met 172 bedden. Op de begane grond 
van de kerk zijn zalen gepland. Aan de 
voorzijde in een serre is een grand café, 
tevens ontbijtzaal, gedaacht. En op het 
plein voor de kerk komt een terras. 
Negen buurtbewoners tekenden of-
ficieel protest aan tegen de plannen van 
Balkissoon. 347 omwonenden zetten 
hun handtekening ter ondersteuning 
van dit protest. Omwonenden vroegen 
bij de rechter tevergeefs om een bouw-
stop.  
De protesterende buurtbewoners willen 
dat hun buurt een woonwijk blijft. Zij 
vrezen overlast van zowel het hotel, de 
zalenverhuur als het grand café met 
terras. Een groep omwonenden had 
eerder een plan om een kringloopwin-
kel en ateliers in de kerk te creëren. De 
gemeente en de toenmalige eigenaar 
Ymere vonden dat plan economisch niet 
levensvatbaar. De argumenten van de 
gemeente voor een hotel en zalenver-
huur zijn spreiding van toeristen over 
de stad. Maar vooral wil de gemeente 
niet nog langer leegstand: er moet een 
bestemming voor de kerk komen.

Beleid 
Maar de Don Boscobuurt is een door 
de gemeente aangewezen gebied waar 
geen hotels gebouwd mogen worden. 
En in Amsterdam geldt sinds 2017 een 
bouwstop voor hotels. Hotelprojecten 
die een schriftelijke bevestiging van de 
gemeente hadden van voor 2017 vielen 
onder de overgangsregeling. Stadsdeel 
Oost heeft Balkissoon voor die tijd op 
papier geen schriftelijke toezegging 
gedaan over medewerking op grond van 
het oude hotelbeleid dan wel op grond 
van de overgangsregeling.
De hotelvergunning die werd afgegeven 
na 2017 was daarom in strijd met de 
nieuwe regels. De omwonenden gingen 
tegen de afgifte van de vergunning in 
beroep. De vergunning voor het hotel 
werd vervolgens door de rechtbank juni 
2019 vernietigd, ofwel omwonenden 
kregen gelijk. Er werd toen aanvankelijk 
wel gestopt met de bouwwerkzaamhe-
den.

Mag er nu wel of geen hotel gevestigd worden in de Christus 
Koningkerk in Oost? Het is de vraag die de gemoederen al lang 
bezighoudt. Omwonenden van de kerk in de James Wattstraat 
willen niet dat er een hotel, horeca en evenementen komen. 

Nieuwe versie
Dwars deed in september 2019 verslag 
van de laatste juridische, politieke en 
feitelijke ontwikkelingen. Bestuurder 
Ivar Manuel van stadsdeel Oost liet 
weten hoe hij tegen deze kwestie aan-
keek. ‘We hebben wel degelijk rekening 
gehouden met de belangen van omwo-
nenden en het algemeen belang. (…) Wij 
denken dat de buurt blij mag zijn met de 
plannen van deze projectontwikkelaar.’
Al weer enige tijd geleden is het bouwen 
hervat. De gemeente bleek Balkissoon 
een nieuwe vergunning te hebben ver-
strekt. Die was gelijk aan de oude versie, 
alleen de openstelling van het terras 
werd aangepast en een nieuw geluids-
onderzoek toegevoegd. Zo werd de voor 
gemeente en Balkissoon negatieve uit-
spraak van de Raad van State omzeild.

Uitspraak
Balkissoon en de gemeente zijn na de 
uitspraak van de rechter in hoger be-
roep gegaan. De zaak ligt nu bij de Raad 
van State. De uitspraak van de Raad is 
al twee keer acht weken uitgesteld. De 
bewoners hopen voor de Kerst een voor 
hen gunstige uitspraak te ontvangen. De 
rechtsgang wordt namens de meer dan 
350 omwonenden gedaan door juridisch 
zeer onderlegde buurtbewoners. Zij 
zien aspecten in de verleende vergun-
ningen die voor de buurt heel nadelige 
gevolgen hebben. Zij dienden WOB-ver-
zoeken in (Wet Openbaarheid Bestuur), 
die pas na lange tijd beschikbaar kwa-
men. Grote delen van de aangevraagde 
documenten waren zwart gemaakt. Uit 
stukken die wel leesbaar waren bleek 
dat de gemeente bang is voor een scha-
declaim van Balkissoon. Het dossier, dat 
veel van de betrokkenen in huis hebben, 
bevat ordners die opgestapeld meer dan 
anderhalve meter hoog zijn. 
Henk Hakvoort: ‘De rechtsgang is een 
collectieve actie en nu in coronatijd was 
het lastig om al onze punten volledig 
naar voren te brengen. Ik heb er wel 
vertrouwen in dat de Raad van State 
een gewogen uitspraak doet, het kan 
ook zijn dat de vergunning wederom 
ongeldig verklaard wordt.’ 
Het wachten is dus op een uitspraak 
van de Raad van State. En wat als de 
vergunning wederom ongeldig wordt 
verklaard, wat als er werkelijk geen 
hotel, geen theaterzaal en geen horeca 
mogen komen? #

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

De beoogde nieuwe ingang van zalen en het grand café

Hotelkamers in aanbouw

In Amsterdam  
geldt sinds 2017 een 
bouwstop voor hotels
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met een rechte rug en zonder te lachen. 
Met een zaklamp beschijnen ze elkaar, 
op zoek naar het gewenste licht.

De kinderen zijn verrast en trots. ‘Het is 
net een fotoschilderij!’ Ze zien zichzelf 
op een geheel nieuwe manier en den-
ken na over wie zij zouden zijn geweest 
in die tijd. Ze geven zichzelf namen als: 
eenzame jonkvrouw, de zonnekoning, 
het wondermeisje, de gouden mijnwer-
ker of de magiër.

Tentoonstelling
Museum Het Rembrandthuis is nauw 
betrokken bij dit project. Hoed op voor 
Rembrandt wordt geëxposeerd in het 
museum en is onderdeel van Hallo 
Rembrandt, een interactieve tentoon-
stelling voor kinderen! Hier kun je zien 
uit hoeveel lagen een schilderij werd 
opgebouwd, of in de pigmentenkast 
van Rembrandt duiken en leren hoe hij 
verf maakte.

Voor het onderdeel Hoed op voor 
Rembrandt zijn de meest bijzondere 
portretten van de afgelopen jaren 
uitgekozen. De foto’s worden in com-
binatie met Rembrandts etsen, waarop 
mensen met hoofdeksels zijn afgebeeld, 
getoond. Hoe bijzonder is dat!
We hopen veel kinderen en (groot)
ouders in het museum te mogen ont-
vangen. #

De tentoonstelling is van 19 december 
2020 t/m 11 april 2021 in Museum het 
Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat

Zijn werk is figuratief en behoorlijk 
beïnvloed door zijn leraar Jan Bronner 
en diens opvatting over ‘kunst in dienst 
van de samenleving’. Vroeg werk is dan 
ook vooral beeldhouwwerk als orna-
ment aan gebouwen, met duidelijke 
Amsterdamse School invloeden. Later 
concentreert d’Hont zich meer op het 
vrijstaand ruimtelijke beeld. Waarbij 
hij de beelden niet langer polijst, maar 
de structuur van de klei tot onderdeel 
maakt van de expressieve kracht van 
het beeld, zoals het ‘Beursmannetje’. 
In de jaren zestig krijgt hij zijn eerste 
solotentoonstelling en internationale 
erkenning met een beeld van de fic-
tieve commissaris Maigret. Het beeld 
is in opdracht van uitgeverij Bruna 
vervaardigd, en wekt de interesse van 
de Fransen waardoor hij in 1967 in 
Parijs kan exposeren. Er volgen nog 
vele opdrachten, waaronder ook veel 
gebeeldhouwde portretten van beken-
de Nederlanders, onder wie koningin 
Beatrix. 

Op 24 april 1997 is er een overzichts-
tentoonstelling van zijn werk van de 
laatste tien jaar, waar ook koningin 
Beatrix bij aanwezig is. Bij deze gele-
genheid is hij benoemd tot Ridder in 
de Orde van de Nederlandse Leeuw. 
Enkele maanden later overlijdt hij. #

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

#DWARS16    Cultuur

Het Beursmannetje

Het ‘Beursmannetje’ is in 1965 in 
opdracht van Het Financieele Dagblad 
vervaardigd ter gelegenheid van het 
honderdjarig bestaan van de krant. 
Amsterdam krijgt het als geschenk aan-
geboden en op 3 maart 1966 is het aan 
het Damrak onthuld, vlak bij de eigen 
drukkerij van de krant bij de Beurs-
straat. Het beeld – een man met een 
krant in zijn handen – staat bij de Beurs 
en al snel staat het in de volksmond be-
kend als het ‘Beursmannetje’. Het beeld 
is in brons gegoten. Het voorontwerp 
(30x10x10 cm) wordt later jarenlang 
uitgereikt als de Henri Sijthoffprijs. Dit 
is een jaarlijks terugkerende prijs van 
Het Financieele Dagblad voor onderne-
mingen die zich onderscheiden in hun 
financiële verslaglegging.

Incidenten
Ruim twee maanden na de onthulling 
trekken vandalen het beeld van zijn 
sokkel. Het ‘Beursmannetje’ is gelukkig 
niet beschadigd. De volgende ochtend 
hebben een paar passerende agenten 

en bouwvakkers het beeld weer op zijn 
plaats gezet. Een ander incident vindt 
plaats in 1972 wanneer het ‘Beursman-
netje’ in de vroege ochtend enkele 
kledingstukken om hem heen gehangen 
krijgt. Studenten van de Hogere Techni-
sche School van de Confectie-industrie 
willen met deze actie meer bekendheid 
geven aan hun school die dan twintig 
jaar bestaat. Acht andere beelden ver-
spreid door de stad overkomt hetzelfde 
lot. (Het Parool van 10 januari 1972).
In 2006 verdwijnt het ‘Beursmannetje’ 
zonder voorafgaande aankondiging in 
een depot. Het beeld is er weggehaald 
wegens werkzaamheden aan de Noord/
Zuidlijn. Gelukkig ziet hij in 2012 weer 
het daglicht, zijn krant lezend bij het 
kantoor van Het Financieele Dagblad.

Het Edison beeldje
Pieter d’Hont (1917-1997) is vooral 
bekend als beeldhouwer. Zijn vader is 
timmerman en brengt Pieter als jonge 
jongen de liefde bij voor ambachtelijk 
handwerk. Later volgt hij de Rijksa-

 In de reeks Sculpturen van Oost ditmaal ‘De Krantenlezende 
Man’, beter bekend als het ‘Beursmannetje’. Het is gebeeld-
houwd door Pieter d’Hont, en het staat sinds 2012 voor het 
kantoor van Het Financieele Dagblad, aan de noordzijde van 
het Prins Bernhardplein tegenover het Amstelstation.

Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

kademie van Beeldende Kunsten in 
Amsterdam en krijgt hij les van Jan 
Bronner, die later een goede vriend van 
hem wordt. Pieter behaalt de zilveren 
Prix de Rome in 1940 en dit leidt tot 
een eerste opdracht van de gemeente 
Utrecht. Vele opdrachten van deze 
gemeente zullen volgen, waaronder het 
beeld van Anne Frank.

Bekendheid verwerft hij met het bron-
zen Edison beeldje, dat elk jaar wordt 
uitgereikt tijdens de Edison Music 
Awards (vroeger bekend als het Grand 
Gala du Disque). 

‘Alles is van Rembrandt, behalve mijn gezicht’

Stichting Kunsteducatie De Rode Loper 
op School voert al sinds een paar jaar, 
met fotograaf Marije van der Hoeven, 
het project Hoed op voor Rembrandt uit 
op basisscholen in Amsterdam. Op veel 
van zijn portretten valt op dat mensen 
een hoed dragen. Rembrandt had er 
plezier in allerlei soorten hoofddeksels 
te schilderen.

Zaklamp
Eerst ontwerpen de kinderen in de 
geest van Rembrandt een hoed met lap-
pen, veren, tape en veiligheidsspelden. 
Alsof ze bij de schilder in zijn atelier 
zijn, maken ze daarna met fotograaf 
Marije een fotoportret in een geïmpro-
viseerde fotostudio op school. Poseren 

Zou Rembrandt als hij nu had geleefd, een fotograaf zijn? Er wordt vaak over hem gezegd dat hij niet met 
verf, maar met licht schilderde. Hoe kun je kinderen op school het geheim van Rembrandt laten ontdekken: 
het spel met licht en donker en zijn interesse voor ‘echte’ mensen? 

Tekst: Wendeline Thole | Fotografie: De Rode Loper op School/Marije van der Hoeven

Sculpturen
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Hela Sverige bakar

De ontvangst is hartelijk in de boven-
woning in de Oosterparkbuurt waar 
Stefan met zijn vriend Roeland woont 
sinds begin 2020. Het is er licht, ruim 
en netjes. Op enkele plekken in de 
woonkamer is de Zweedse invloed 
zichtbaar: zo staat er een fraaie 
armatuur met drie gekleurde lampen 
van de Zweedse ontwerper Josef Frank 
en ligt er een kleine viool die Stefans 
groot-vader bouwde.

Op één van de inductiepitten in de (al 
even nette) keuken heeft Stefan een 
pannetje klaargezet voor de boter. ‘Er 
zitten niet veel ingrediënten in de kanel 
bullar’, zegt Stefan (bloem, melk en 
gistpoeder zijn de hoofdbestanddelen), 
‘het voornaamste ingrediënt is ge-
duld’. Hij vindt het niet moeilijk om de 
deegbolletjes te maken, maar met het 
kneden en het laten rijzen van het deeg 
ben je wel minstens twee uur zoet.

Chemie
‘Eén ding is me opgevallen bij het bood-
schappen doen’, zegt Stefan, terwijl hij 
een groot pak Zweedse (room)boter uit 
de ijskast haalt, ‘de Nederlandse voed-
seleenheden zijn klein. Een pak melk 
is in Nederland één liter, in Zweden is 
twee liter standaard; ook de roomboter 
zit in Zweden in grotere pakken.’ 

Hij doet een stuk van 150 gram van de 
Zweedse roomboter (Smör) in het pan-
netje (op laag vuur) en begint rustig te 
roeren. Als de boter is gesmolten voegt 
Stefan al roerend 5 dl volle melk toe. 
Op een keukenthermometer meet hij 
de temperatuur in het pannetje af, die 
moet uiteindelijk 45 graden zijn. Hij zet 
het vuur af.

Methodisch werken is een tweede 
natuur voor Stefan, die dertig jaar als 
ziekenhuisapotheker heeft gewerkt (en 
dat binnenkort weer wil doen, dit jaar 
nam hij een sabbatical om de Neder-
landse taal te leren). Hij heeft berekend 
dat je één kilo bloem en twee zakjes 
gist(poeder) nodig hebt om 40 à 45 
bolletjes te bakken, dan is de verhou-
ding gist/deeg goed. Voor de zoetekauw 
is kanel bullar magie, voor de maker 
chemie. Opvallend veel van Stefans 
apothekerscollega’s in Zweden waren 
dól op bakken. Taart en gebak maken is 
überhaupt erg populair in Scandinavië, 
Heel Zweden Bakt (Hela Sverige bakar) 
is een enorme hype, al denkt Stefan dat 
de Denen nóg fanatieker zijn.

Lichtgevend
In een stevige aarden schaal legt hij 
één kilo bloem, hij doet er twee zak-
jes gistpoeder bij plus twee eetlepels 
kardemom. Stefan meet opnieuw de 

boter/melk in het pannetje en warmt 
die weer op tot 45 graden. Dan giet hij 
de warme boter/melk voorzichtig over 
de berg deeg/gist en begint het te men-
gen. ‘En ja’, knikt hij, ‘het gisten begint 
meteen al.’ De lichtgele substantie die 
onder zijn handen ontstaat is aanvan-
kelijk plakkerig – daarom vraagt hij óns 
of we vier scheppen suiker willen toe-
voegen –, maar ze wordt steeds droger 
en hechter van structuur, tot een prach-
tige bol ontstaat die in het najaarszon-
netje licht lijkt te geven. Stefan legt een 
groot formaat theedoek over de schaal 
om het deeg 50 minuten te laten rijzen.
Willen we een kopje thee?

Fika
Het pauzemoment (fika) wanneer per-
soneelsleden – van manager tot schoon-
maker – bij elkaar zitten met thee/
koffie en zoetigheid is in Zweden heilig. 

Stefan Sääf (53) hoefde niet lang na te denken toen Dwars hem vroeg of hij iets lekkers wilde 
maken uit het thuisland: kanel bullar (deegbolletjes met kaneel) zouden het worden. In Zweden 
wordt deze populaire lekkernij geserveerd bij koffie of thee of als take away. ‘Zweden zijn echte 
zoetekauwen’, zegt de boomlange Stefan uit Göteborg. 

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Anthony Stone Ook in familiekring is de fika belang-
rijk. Nu houden we, keurig volgens de 
corona richtlijnen, met ons drieën fika. 
Stefan laat ons jam van kruipbraam 
(hjortron) proeven, waarvan de smaak 
niet helemaal thuis te brengen is: niet 
al te zoet, tegen het bittere aan, lekker. 
Kruipbraam is een oranje braam die 
in Scandinavië welig tiert. De jam is te 
koop bij Ica, de Zweedse Albert Heijn.

Als de 50 minuten voorbij zijn legt 
Stefan de deegbol op het aanrecht. Hij 
begint opnieuw te kneden. Met behoor-
lijk wat kracht. ‘Je moet het gist weer 
wákker maken,’ verklaart hij. ‘Gist in 
deeg werkt als de bloedcirculatie in 
een lichaam.’ Hij snijdt de bol doormid-
den. ‘Nu komt een lastig stukje’, zegt 
hij, terwijl hij 150 gram ongezouten 
roomboter in een kom doet. Hij voegt 
twee ferme eetlepels kaneelpoeder 
en vier eetlepels suiker toe. Het goed 
mengen van deze vaste stoffen (met 
de achterkant van de lepel) is een klus 
die kracht en geduld vraagt. Dan rolt 
hij de ene helft van de bol uit en voegt 
de helft van de vulling toe met een 
pannenlikker. ‘Het moet donkerbruin 
zijn, nu is het te licht,’ concludeert hij. 
Hij doet er een snuf kaneelpoeder bij. 
Dan een licht werkje: het plaatsen van 
de papieren cupcakevormpjes op de 
bakplaat, het zijn er precies twintig (hij 
heeft twee bakplaten). Stefan maakt 
een stokbrood van de ene deeghelft en 
snijdt ze in twintig stukjes. Het uiteinde 
buigt hij naar onderen en doet hij in 
een cupcakevormpje. Gaat het zo in de 
oven? ‘Nee,’ legt Stefan geduldig uit, 
‘de bullars moeten eerst nog rijzen tot 
ze twee keer zo groot zijn (in 20 à 30 
minuten...)’.

‘Allemansrecht’
Stefan hakt 100 gram amandelen en 
klutst twee eieren. De bovenkant van 
de deegbollen in de cups kwast hij in 
met het eigeel en met een lepeltje zet 
hij er amandelschaafsel op. Hij zet de 
oven aan om voor te verwarmen. Lus-
ten we een Zweeds biertje? Willen we 
er wat dillechips bij? Jazeker...
Het bier (Mariestads Klass II) laat zich 
met zijn bescheiden alcoholpercen-
tage (3,5%) heerlijk wegklokken en 
de dillechips gaan schoon op. Achter 
het raam wuiven de rode najaarskrui-
nen van de bomen. Stefan woont hier 
graag, zegt hij, het enige waar hij wel 
de ‘smör’ over in heeft: het zwerfvuil 
op straat in Amsterdam. Soms, als hij 
het ziet liggen bij het bankje waar hij 
op uitkijkt, ruimt hij het op. In Zweden 
heb je het ‘allemansrätt’, dat betekent 
dat iedereen zich bewust is van het feit 
dat je de ruimte buiten, de natuur, met 
elkaar deelt en samen schoon houdt. 
De frisdrankblikjes die in Zweden op 
straat liggen worden door kinderen 
verzameld en bij supermarkten verzil-
verd: er zit statiegeld op.

Stefan schuift de twee bakplaten met 
de kanel bullar in de oven, ze hebben 
door al het rijzen nog maar acht mi-
nuten nodig. Het kost ons geen moeite 
om van het hartige (chips) en het natte 
(bier) over te stappen op het zoete uit 
de oven. Heerlijk zachtzoet zijn ze, die 
kanel bullar, niet te suikerig, met aan 
de bovenkant een krul, als op een viool. 
Als ze vers zijn klinkt er inderdaad 
muziek uit. #

Het volledige recept is terug te vinden 
op oostonline.nl

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

Z W E D E N

Ziekenhuisapotheker Stefan Sääf is, net als veel Zweden, dol op bakken

Voor de zoetekauw 
is kanel bullar 
magie, voor de 
maker chemie
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Badhuis Oedipus
Restaurant ’t Badhuis op het Javaplein 
is gesloten in december 2019: ‘Dag 
lieve gasten, het waren 12 kleurrijke 
jaren! Wij stoppen ermee,’ lees ik op 
Facebook. ’t Badhuis-personeel vertelt 
dat brouwerij Oedipus de nieuwe 
eigenaar is. Maar het is coronatijd. 
Het badhuis wordt verbouwd tot een 
bierbrouwerij met restaurant. tHet 
badhuis aan het Javaplein is gebouwd 
in 1941.Tot de jaren zestig van de 
vorige eeuw was een douche in huis 
een luxe. We wasten ons onder de 
kraan, op vrijdagavond in tobbe of we 
gingen naar het gemeentelijk badhuis. 
In 1982 sloot het badhuis en er kwam 
een Hindoe-tempel, die om onduidelijke 

redenen is verdwenen. Later opende 
er een kringloopwinkel en vanaf 
omstreeks 1995 kreeg het badhuis een 
horecabestemming, met heerlijk terras. 

Borneohof, winnaar Nieuwbouw-
prijs 2012
Het stadsdeel besloot in 2007 om 
het Borneoblok bestaande uit 150 
verouderde woningen te slopen. In 
2011 was er een nieuw woningblok 
met 67 woningen gebouwd met een 
zelfde omtrek als het gesloopte blok, 

mogelijk gemaakt door toepassing van 
een vloer op palen met ondergrondse 
garage. De begane grond bevat 
fitnesscentrum, bloemist, café en OBA. 
Architect van de bibliotheek is Svetla 
Stefanova. De arcade laat gebouw 
en plein in elkaar overvloeien. Het 
woongedeelte is streng gescheiden 
van de ondernemingen beneden en 
begint op de eerste verdieping. Speciaal 
item op de eerste etage is het groene 
binnenhof, bedacht door architect Peter 
Geusebroek. Het accent van het gebouw 
ligt op individualiteit en eigenheid. 
De ingangen zijn herkenbaar aan de 
gevel van glas, drie verdiepingen hoog. 
Omdat het binnenhof 'op niveau' niet 
openbaar toegankelijk is, ontstaan er 
dorpachtige bewonerscontacten. In 
twee van de vier entreehallen wordt 
een circulaire opvatting bevestigd want 
deze zijn versierd met de  kunstwerken 
van Piet Hein Eek, bekend om zijn 
sloophouten producten. De toren van 
Borneohof is herkenningspunt voor de 
omgeving.

Berlageblokken, Rijksmonumenten 
Deze woningen zijn vernoemd naar 
architect Berlage en in rationalistische 
stijl gebouwd tussen 1911-1915 door 
de Vereniging tot Verbetering der 

Volkshuisvesting ‘De Arbeiderswoning'. 
De woningen zijn de eerste na het in 
werking treden van de Woningwet in 
1902. De drie woonblokken bestaan 
uit 169 arbeiderswoningen. De twee 
gesloten woonblokken hebben een 
rechthoekige groene binnentuin. Het 
derde woonblok heeft een U-vorm. De 
tuinen zijn niet openbaar toegankelijk. 
In de periode 1969-1971 ondergingen de 
blokken een grote ingreep. Slaapkamer 
werd keuken. Spoelhok werd douche 
met wasmachine. In 1999 reageerden 
Buurtbewoners met de oprichting van 
actiegroep ‘Redt de Berlageblokken’ 
op het voornemen van het stadsdeel 
Zeeburg om de blokken te slopen. Met 
succes. In de Berlageblokken kwamen 
koop- en sociale huurwoningen voor 
starters, evenals honderdtwintig 
studentenwoningen die nu verhuurd 
worden onder de naam ‘My Place’. #

Voor verhalen en meer info: www.
geheugenvanoost.nl

Oud, nieuw en gerenoveerd  
aan het Javaplein
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 vier vanuit Oost in een reeks 
van vijf en heeft als vertrekpunt het Javaplein.

Tekst en fotografie: Dineke Rizzoli
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Tekst: René van Eunen | Fotografie: Jo Haen en Ron de Wit

Een grafsteen voor Pieter Nieuwland 

Het wonderkind van de Water-
graafsmeer
Pieter Nieuwland was één van de groot-
ste wetenschappers die ons land heeft 
gekend. Hij was natuurkundige, schei-
kundige, wiskundige, zeevaartkundige, 
sterrenkundige, taalkundige en dichter. 
Pieter werd op 5 november 1764 aan de 
Schagerlaan te Watergraafsmeer gebo-
ren als zoon van Barend Nieuwland en 
Marretje Klinkert. Drie dagen later werd 
hij thuis gedoopt door dominee Klepper-
bein van de Lutherse kerk. De Schager-
laan bestaat nog altijd, in de woonwijk 
Julianapark, maar Pieters geboorte-
grond is drastisch veranderd. 

Zijn eerste onderwijs ontving hij van 
zijn moeder en toen hij nauwelijks vijf 
jaar oud was kon hij al vrij goed lezen 
en schrijven. Zijn vader leerde hem 
algebra, wiskunde en aardrijkskunde. 
Hij schreef ook gedichten. Het is te 
begrijpen, dat het ‘Wonderkind van de 
Watergraafsmeer’, zoals hij spoedig 
genoemd werd, ook de belangstelling 
van de geleerden trok. Het zou te ver 
voeren om in te gaan op zijn vele studies 
en leermeesters. Laat ik volstaan met 
te zeggen dat hij op vele gebieden een 
briljante leerling was. 
In 1787 werd hij op 23-jarige leeftijd 

door de bestuurders van het Amster-
damsche Athenaeum tot lector in de 
wis- sterren- en zeevaartkunde be-
noemd en in 1793 werd hij hoogleraar 
in natuur- en wiskunde in Leiden. Dat 
ambt heeft hij niet bekleed; hij over-
leed op 14 november 1794 aldaar aan 
een verlammingsziekte, waarschijnlijk 
van besmetting afkomstig. Zijn laatste 

Onthulling door de Diemense wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg en leerling Pieter Ton

woorden waren: “Ik heb het wel”. Vol-
gens zijn uitdrukkelijke wens werd hij 
niet in de kerk maar in de vrije natuur 
begraven. Omdat de Watergraafsmeer 
nog geen begraafplaats had, werd hij 
op de nieuwe begraafplaats Rustoord te 
Diemen begraven.

Grafsteen
Pieters vrienden gaven dr. P. J. Michell 
opdracht een grafmonument voor hem 
te ontwerpen. De gebroeders Ziezenis 
tekenden en graveerden dit ontwerp. 
Het grafmonument zou een soort pira-
mide worden met een urn bovenop de 
spits. Aan de voet treurt Natuur, gesym-
boliseerd door een vrouw, om de dood 
van haar kind. Het monument is er 
nooit gekomen vanwege de barre tijden 

die onmiddellijk na Pieters dood aan-
braken met de komst van de Fransen. 
Er werd wel een eenvoudige grafsteen 
geplaatst met het opschrift ‘Natuur wee-
nende om haar kind’. In hetzelfde graf 
werd iemand van het geslacht Sinderam 
begraven.

Jo Haen ontdekte dat het stoffelijk over-
schot van Pieter Nieuwland nog altijd 
begraven ligt op Rustoord. Het graf 
bleek in 1833 geschud te zijn waarbij de 
stoffelijke overschotten van Nieuwland 
en Sinderam in eenzelfde kist werden 
geplaatst die dieper in het graf werd 
herbegraven. Andere overledenen zijn 
later op de bovenste niveaus begraven. 
Pieters grafsteen is toen verwijderd. 

Binnen de stichting waren wij het er 
over eens dat deze bijzondere man het 
verdient om met een grafsteen geëerd 
te worden. Dit was niet mogelijk op de 
plek waar hij daadwerkelijk begraven 
ligt, maar wel er tegenover aan het pad 
ernaast. In samenwerking met Belan-
genvereniging Rustoord en de Gemeente 
Diemen lieten wij door grafsteenhouwe-
rij Berkenhamer een grafsteen vervaar-
digen. En zo werd op 7 oktober jl. op 
Rustoord de grafsteen onthuld door de 
Diemense wethouder Matthijs Sikkes-
van den Berg en Pieter Ton, een leerling 
van het Pieter Nieuwland College in de 
Watergraafsmeer. 
Dit gebeurde in het bijzijn van o.a. be-
stuursleden van de Belangenvereniging 
Rustoord en de Historische Kring Die-
men en de rector van het Pieter Nieuw-
land College. Dat het bij mag dragen 
aan de herinnering aan het wonderkind 
Pieter Nieuwland. #

Als secretaris van de Stichting Vrienden van Watergraafsmeer 
had ik begin oktober het genoegen om de ceremonie van de 
onthulling van een grafsteen voor Pieter Nieuwland te mogen 
leiden. Voor ik hierover verder schrijf vertel ik u meer over 
deze bijzondere man.
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Van technisch ingenieur tot ondernemer
Bijna zes jaar geleden kwam Droog Cleaning Service, aan de Curiestraat in de Watergraafsmeer, 
onder de hoede van de Egyptische ingenieur Emad Moawad. Aan Dwars vertelt hij hoe de stome-
rij tot een bloeiend en veelzijdig familiebedrijf is uitgegroeid. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

Tien jaar geleden werd de ingenieur 
op uitnodiging van zijn werkgever, de 
International Engineering Company, voor 
een paar jaar als manager op een speciaal 
project in Nederland gezet. Hij en zijn 
gezin zouden zich tijdelijk vestigen in de 
regio Amsterdam. Dat pakte anders uit. 
Emad (52) en zijn zoon Youssef (25) kijken 
elkaar lachend aan. Emad: ‘Na die paar 
jaar besefte ik dat ik mijn gezin stabili-
teit wilde geven en mijn vrouw en twee 
zoons een duurzame toekomst. Ik wilde 
in Nederland blijven, stoppen met reizen, 
zoals ik voor mijn werk veel moest doen, 
en meer bij mijn gezin zijn. Gewoon met 
ze ontbijten, avondeten en voetbal kijken 
(Youssef grappend: nee, niet per se Ajax, 
geef mij maar Real Madrid), zoals in an-
dere gezinnen. Dat betekende iets anders 
gaan doen. Mijn oudste zoon, die al bezig 
was met een opleiding in marketing, en 
mijn vrouw dachten mee. Toen kwam 
Droog Cleaning Service op ons pad.’

Met hele familie
Emad en zijn vrouw Fepy (52) beseften 
dat ze het met z’n allen moesten doen. In 
2014 namen ze de vestiging van Droog 
Cleaning Service in Diemen over en snel 
daarna die in de Watergraafsmeer. Toen 
dat allemaal goed liep, tot slot in 2019 de 
vestiging in Zeeburg.
Emad: ‘Het concept is als volgt. We zijn 
totaal zelfvoorzienend. Hier is de centrale 
locatie waar alle machines staan, zoals 
grote was-, droog-, strijk- en chemische 
stoommachines. Bij de andere, kleinere 
vestigingen werven we klanten en doen 
we met kleine machines alleen was-, 
droog- en vouwwerk. Gordijnen, dekbed-
den, jassen en overhemden worden hier 
gereinigd, gestoomd, gestreken en uitge-
hangen. We rijden dus veel heen en weer 
tussen onze vestigingen. Ook repareren 
we kleding. We wilden een bedrijf met 
topkwaliteit en garantie op duurzaam-
heid. Dat betekende veel investeren in 

strijken.’ Emad: ‘Weet je dat zij en ik in 
de verte familie zijn? Zij is een dochter 
van een oom van mij. Wij werken thuis 
en in het bedrijf samen aan een goede 
toekomst voor onze kinderen. Dat Youssef 
nog thuis woont is voor iedereen in dit 
familiebedrijf een vanzelfsprekendheid. 
Je doet alles met elkaar.’

Beste beoordeling in Europa
Naast de klanten die van de vorige 
eigenaar stammen, is de clientèle van het 
bedrijf mede door toedoen van Youssef 
inmiddels uitgebreid over de hele stad 
en zelfs daarbuiten. ‘Mensen hebben er 
best wat gereis voor over als ze tevreden 
zijn,’ legt Emad uit.  ‘Je moet weten dat 
wij de laatste richtlijnen volgen op het 
gebied van milieuvriendelijk en duur-
zaam reinigen. Wij krijgen jaarlijks een 
inspectiebezoek rondom de milieuregels 
in verband met onze machines en de ma-
nier van chemisch reinigen. Ook hebben 
wij, als enige in Nederland, een contract 
met Laundryheap, een soort internatio-
nale Uber bezorgingsdienst voor wassen 
en chemisch reinigen. Wist je dat wij van 
hen de hoogste ranking kregen van heel 
Europa (4,85 op een 5 puntschaal)?’

Frisse geur
Youssef: ‘Veel klanten zijn vooral 
tevreden omdat ze zien dat we kwaliteit 
leveren. Dat kan in kleine dingen zitten. 
Een vriendelijke woord of een eerlijke 
uitleg. Soms lopen ook mensen binnen 
omdat ze het hier zo lekker vinden 
ruiken. Een frisse geur geeft vertrouwen. 
Natuurlijk hebben we wel eens andere 
reacties. Bijvoorbeeld iemand die een 
jasje van nepleer en slechte kwaliteit laat 
reinigen en dan vervolgens eist dat we 
het geld teruggeven als er iets beschadigd 
raakt. Emad: ‘We leggen altijd van tevo-
ren uit dat wij nooit die 100% garantie 
kunnen geven bij spullen die al slecht 
zijn.’ Vaste klanten snappen dat, met hen 

kundig personeel, goede materialen en 
vooral veilige chemische middelen.’ 
Youssef, die inmiddels een rondleiding 
geeft en alle machines laat zien, vertelt 
ondertussen dat hij tegenwoordig de 
bedrijfsleider is in Diemen. ‘Mijn droom 
was altijd al om ooit een eigen bedrijf te 
starten. Ik heb een goed gevoel voor mar-
keting en communicatie, gewoon door 
wie ik ben, maar inmiddels ook dankzij 
mijn studie commerciële economie aan 
de HVA. Ik praat makkelijk, doe graag 
aan klantenwerving en nodig mensen 

uit tot het geven van eerlijke reviews. 
Ik zie mezelf ook als een soort medium 
om dingen naar deze hoofdlocatie door 
te sluizen. Mijn vader blijft de manager 
naar wie iedereen moet luisteren en dat 
vind ik goed.’
Loyaal merkt Youssef even later op dat 
zijn jongste broer Ebram ook niet meer 
weg te denken is. ‘Ebram (17) werkt hier 
dagelijks meteen na school (opleiding 
tot hotelmanagement) en zaterdag 
de hele dag. Hij is vooral goed in de 
communicatie met de klanten en helpt 
met was-, vouw- en ophangwerk. Maar 
mijn moeder is de spil. Zonder haar zou 
het niet lopen, want zij kookt elke dag 
en vangt ons allemaal op. Daarnaast 
helpt ze vaak in Zeeburg of komt ze hier 

kunnen we grapjes maken of ze soms 
matsen.’ Youssef: ‘Maar je kent me niet 
terug bij die enkele veeleisende gast, dan 
ben ik ronduit streng.’

Dat Youssef een eigen mening heeft is 
zichtbaar. Regelmatig vult hij zijn vader 
aan of nuanceert hij iets. Op de vraag 
of er wel eens meningsverschillen zijn, 
wordt lachend en bevestigend gerea-
geerd. Emad: ‘We praten ’s avonds door 
aan de eettafel. Ik verwacht veel van 
hem, gek genoeg meer dan van Ebram.’ 
Youssef: ‘Ja,  mijn vader kan streng zijn. 
Als ik even een pauze wil tussen werk en 
school door dan is daar eigenlijk weinig 
ruimte voor, hard werken is ons familie-
keurmerk. Bij mijn jongste broer is mijn 
vader makkelijker.’ Emad: ‘Dat klopt. Ik 
zie dat Ebram nog jong is en eerder pau-
zes nodig heeft. Elk kind is anders.’ Yous-
sef: ‘Ik vind dat ik wel alles kan zeggen, 
mijn ouders hebben een open communi-
catie met ons.’ Emad: ‘Dat klopt, maar ik 
blijf erop hameren dat ze hun kwaliteiten 
benutten en hun opleidingen afmaken.’ 
Youssef: ‘Dat wil ik zelf ook, ik wil een 
eigen mediabedrijf opzetten.’ Emad: ‘Ik 
ben daar zelfs een voorstander van.’

Zelfvoorzienend
Emad besluit: ‘Een bedrijf is altijd kwets-
baar, je ziet het nu ook met de coro-
nauitbraak. Er zijn altijd risico’s, ik kan 
ziek worden, er kan brand komen. Veel 
familiebedrijven wensen zichzelf voort te 
zetten in volgende generaties. Ik vind dat 
niet het hoogste doel. Ik vind het krachti-
ger als je als familiebedrijf op meerdere 
paarden wedt en risico’s durft te nemen. 
Je blijft samen ondernemer. Niet dat ene 
bedrijf moet het doel zijn, maar dat je 
als familie altijd zelfvoorzienend bent en 
het samen doet. Dus graag zelfs als mijn 
zoons eigen bedrijven opzetten. Mijn 
vrouw en ik zullen ze erbij helpen. Het 
geeft alleen maar meer garantie op een 
goede toekomst voor ons allen. Niet dat 
ik gauw zal stoppen, ik ga nog jaren door 
maar het is fijn te weten dat er meerdere 
wegen naar Rome zijn. Ik heb dat immers 
zelf ook ervaren met mijn carrièreswitch 
zes jaar terug.’ #

V.l.n.r.: Youssef, Ebram, Fepy en Emad Moawad

                                                      
Dank !

                                         

alle klanten en buren  
voor jullie  

hartverwarmende  
reacties en cadeaus 
 bij het afscheid van  
Sproet Tabakshop!

                                              

Nancy en Loek

‘Niet dat ene  
bedrijf moet het 
doel zijn, maar dat 
je als familie altijd 
zelfvoorzienend 
bent en het samen 
doet’
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Boeken op recept

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Bij de Culturele 
Apotheek geldt 
literatuur als een 
medicijn

Het advies ‘lees een boek’ is bij de 
doelgroep van de OAR niet vanzelfspre-
kend. Om u een handje te helpen bij 
de zoektocht naar een zinvolle vrije-
tijdsbesteding willen wij de ‘samen-
leesgroep’ van de Culturele Apotheek 
bij u in de buurt onder de aandacht 
brengen. Wat moeten wij ons bij de 
Culturele Apotheek voorstellen en wat 
is hun aanbod in Amsterdam Oost? En 
waarom de verwijzing naar een apo-
theek?

Dikke pil
Het woord apotheek verdient in deze 
context enige uitleg. Letterlijk betekent 
het woord apotheek in het Grieks ‘wat 
men heeft weggelegd’: een deposito of 
bewaarplaats. Ons beeld bij een apo-
theek is meer medisch van aard. Wij 
denken aan een plek waar geneesmid-
delen worden gemaakt, medicijnen op 
recept worden meegegeven of produc-
ten ter bevordering van de gezondheid 
worden verkocht.

Bij de Culturele Apotheek geldt litera-
tuur als een medicijn ter verbetering 
van het welzijn en welbevinden. Het 
is een middel tot ontspanning, troost, 
verdieping en verrijking. Denk ook aan 
de dubbele betekenis van het woord 
‘pil’: een tablet om je beter te voelen 
of een dikke pil om te lezen en van te 
genieten. Vanuit het idee ‘literatuur 
kan ontspanning, inspiratie of stof tot 
nadenken bieden’, is de Culturele Apo-
theek opgezet.

Tien jaar geleden zijn Akke Visser en 
Marije Wilmink met de Culturele Apo-
theek gestart, onder het motto ‘boeken 
op recept’. Tijdens de zogenaamde 
boekenspreekuren geven zij een per-
soonlijk leesadvies. Op de vraag: ‘welke 
literatuur past het best bij mij?’, zoeken 
zij uit wat het meest geschikt is om te 
lezen.

Bindende factor
Voor een meer beeldende voorstel-
ling van ‘boeken op recept’, kozen zij 
voor het theater als een podium om 

Het coronavirus houdt de hele wereld in de ban. 
Het aantal besmettingen neemt voor de tweede keer snel toe. 
Vooral thuis is het risico op besmetting groot, dus wordt visite 
afgeraden. Alle redenen om na te denken over de vraag: ‘hoe 
kom ik dan de dag door als er buitenshuis niet veel te doen 
valt en er van alles niet mag?’

de boodschap ‘Ervaar plezier in lezen, 
het is goed voor uw gezondheid’, over 
het voetlicht te brengen. De link met 
gezondheid en de knipoog naar de 
medische wereld werd door het dragen 
van doktersjassen in deze act nog ver-
der uitvergroot.

Vier jaar geleden is daarnaast als pilot 
het samenlezen-project gestart op twee 
locaties in Amsterdam Oost: in het Fle-
vohuis en in het buurtgebouw Eltheto 
in de Javastraat. De pilot in Eltheto is 
uitgegroeid tot een vaste waarde. De 
samenleesgroep begon als onderdeel 
van de koffieochtenden van Buurthulp 
Oost. Al snel werden de koffieochten-
den te druk bezocht en is de leesgroep 
naar een andere ochtend in de week 
verplaatst.

Vanwege de coronamaatregelen moest 
het samenlezen in buurtcentrum Elthe-
to afgelopen voorjaar en zomer even 
stoppen. Sinds augustus wordt er weer 
in een groepje gelezen. De tijd is ge-
bruikt om te vernieuwen: van minder 
fysieke contacten naar meer digitaal, 
zoals een keer per week online.

Vanaf donderdag 28 november is de 
Culturele Apotheek in de OBA Lin-
naeusstraat één keer per maand op 
de donderdagmiddag gestart met een 
samenleesgroep.

De formule van gezamenlijk naar een 
stuk tekst luisteren en daarover van 
gedachten te wisselen, lijkt aan te slaan 
als we kijken naar de toename van 
het aantal locaties in Amsterdam en 
daarbuiten: in zes Odensehuizen en in 
zes bibliotheekvestigingen zijn samen-
leesgroepen actief. De Odensehuizen 
zijn ontmoetingscentra voor mensen 
met een beginnende dementie of 
geheugenklachten en bieden voor deze 
doelgroep, voor hun mantelzorgers en 
familieleden verschillende program-
ma’s en activiteiten aan. De toegang is 
gratis.

Spelregels
De bindende factor die het samenle-
zen tot een succes maakt, is de liefde 
voor literatuur en elkaar vanuit die 
belangstelling te ontmoeten. Deelne-
mers noemen ook de behoefte om hun 
kennis over literatuur verbreden, de 
stimulans om thuis ook meer te lezen, 
de ontspanning en goede gesprekken 
over literatuur, als reden om naar het 
samenlezen te gaan. En natuurlijk niet 
in het minst de contacten die zich tot 
vriendschappen kunnen ontwikkelen, 
een goede remedie tegen eenzaamheid.

Akke en Marije zijn als professionals 
verantwoordelijk voor het samenstel-
len van het programma. Meestal kiezen 
zij voor één of twee gedichten en een 
fragment uit een boek. Geen lappen 
tekst. Een A4-tje per tekst is meer dan 
voldoende. De thema’s zijn heel breed 
en moeten uitnodigen om met elkaar 
van gedachten te wisselen.

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost | Fotografie: Culturele Apotheek 

Om het gesprek in goede banen te 
leiden, is een belangrijke taak voor de 
vrijwillige leesbegeleiders weggelegd. 
Zij krijgen daarvoor een training in 
gesprekstechniek en het stellen van de 
juiste en open vragen. De samenlees-
groepen hebben een aanta spelregels: 
er is geen goed of fout, je laat iemand 
uitpraten, goed naar elkaar luisteren 
en voorkennis is niet vereist.
Het lezen en daarna over de tekst pra-
ten, gebeurt in de meeste leesgroepen. 
Het verschil met de samenleesgroep, 
zit in de manier waarop- en de situatie 
waarin gelezen wordt. In een gewone 
leesgroep wordt in gezamenlijk overleg 
een boek gekozen en de deelnemers 
lezen dat boek. Later wordt het boek 
uitvoerig met elkaar besproken. Bij de 
samenleesgroepen wordt in ontmoe-
tingscentra de tekst ter plekke aangebo-
den. Het zijn altijd maar korte stukjes. 
Aansluitend op het voorlezen volgen de 
verhelderende en verdiepende vragen 
in dezelfde bijeenkomst.

Samen wegdromen
Stel je eens voor: je zit in een kring met 
acht onbekende mensen te luisteren 
naar een gedicht van de Perzische dich-
ter Hafez over de lente. Zes eeuwen 
geleden geschreven. Ogen gesloten op 
een stoel op 1.5 meter afstand elkaar, 
laat je je gedachten over de vrije loop. 
Wat brengt ons de lente volgend jaar? 
Hebben we dan al een werkzaam vac-
cin? Zijn de theaters en bioscopen weer 
vrij toegankelijk en kunnen we weer 
naar het terras? Mogen we elkaar weer 
aanraken?
Dit is wat goede literatuur doet: even 
wegdromen. Tijd, plaats, ruimte en de 
zorgen van alle dag verdwijnen naar de 
achtergrond.
Het valt op dat de reacties op hetzelfde 
gedicht zo verschillend zijn en het 
besef van: ‘ja zo kan het je ook zien’, 
nodigt uit het stuk nog een keer te 
lezen. #

Inloop: 
•	Buurtgebouw	Eltheto,
 iedere donderdag van 11.00-12.00, 
 Javastraat 118, Amsterdam
•	OBA	Linnaeusstraat,	
 ‘Ouderen in de wijk’, één keer per  
 maand op donderdag, 14.30-15.30, 
	 Linnaeusstraat	44	Amsterdam

Meer informatie: 
www.cultureleapotheek.nl

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

De dames van de Culturele Apotheek schrijven een boek voor

Lente
Laten we de lente begroeten
Geniet ervan, want eens zal menig 
bloem bloeien
in de aarde die jou draagt
Waarom je te zeggen wat te doen
wat te drinken met wie te zijn ?
Vraag het jezelf en jezelf geeft 
het antwoord.

Je leraar staat achter het gordijn,
oud en krom, gebogen als een harp.
Zijn wijze lessen zijn voor wie heeft 
leren luisteren.

Elk bloemblad in de tuin
beschrijft de diepte van het leven
Keek jij ooit?
Zag je ooit?

Verspeel het wisselgeld van het leven
niet met de weeën van de wereld.
De reis naar de Eenheid is vol gevaar
maar hoe licht reis je
als je doel bekend is

Hafez, 14de eeuw, Perzië
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Hulp nodig?
Onze hulpverlening gaat door. 
Dus aarzel niet en neem contact 
met ons op als u hulp nodig heeft.
Neem contact op met Dynamo!
bel: 
020 - 46 09 300, 
mail: 
info@dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamojongeren.nl

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

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

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

facebook Dynamo beweegt 
tot meedoen
instagram Dynamo beweegt 
tot meedoen

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

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

Statushouder Taha Alqazzaz tekent 
vrijwilligerscontract bij Zeeburgia

Taha Alqazzaz tekende zijn vrijwilligerscontract bij voetbalvereniging Zee-

burgia in Amsterdam-Oost. Door de samenwerking tussen Dynamo, Zeeburgia 

en de Gemeente Amsterdam is deze overeenkomst tot stand gekomen. 

Door de onrust in zijn land 
besluit Taha op zijn 18e, 
samen met een vriend, het 
land te ontvluchten. Het is een 
snelle beslissing. Niemand 
weet van zijn voorgenomen 
vertrek, behalve zijn moeder 
en broers. Zijn ouders, twee 
zussen en twee broers laat hij 
achter. Vanuit Irak vertrekt 
hij naar Turkije. Daar doet hij 
herhaalde pogingen om per 
boot te vluchten naar Grieken-
land. Tevergeefs. De politie 
haalt hem steeds terug. Pas de 
5e keer is succesvol. Om 1 uur 
’s nachts vertrekt een kleine 
rubberboot met 44 mensen uit 
verschillende landen voor een 
gevaarlijke overtocht op zee. 
Taha vertelt dat hij echt bang 
was. Maar hij heeft de tocht 
volbracht en vanuit Grieken-
land is hij lopend, per trein 
en per bus verder getrokken 
op weg naar Nederland. Twee 
weken na zijn vertrek uit Irak 
komt hij daar aan.

De opvolgende jaren verblijft 
Taha in het Asielzoekerscen-
trum in Heerhugowaard. Het 
is een moeilijke tijd met veel 
onzekerheid. Een lange tijd 
van wachten. In die tijd speelt 

hij geen voetbal. ‘Ik werd zelfs 
een beetje dik,’ vertelt Taha 
lachend. Na drie jaar krijgt hij 
zijn status en dan pas begint 
hij weer met leven. Hij ver-
huist naar Amsterdam, gaat 
Nederlands leren aan de Taal-
school Nederland en wil graag 
het keepen weer oppakken.

Via zijn klantmanager komt 
Taha in contact met Wouter 
Westenberg van Dynamo. 
Wouter is sportcoördinator 
voor statushouders en vluch-
telingen in Amsterdam-Oost. 
Wouter brengt Taha in 
contact met amateurclub 
Zeeburgia. Taha gaat hier 
keepen in het statushouders-
team, een team met een mix 
van statushouders en Neder-
landse voetballers. Taha 
vindt het ook leuk om 
keeperstrainer te worden. 
En in ruil voor een flinke kor-
ting op zijn contributie gaat 
hij als vrijwilliger assisteren 
bij enkele jeugdkeeperstrai-
ningen van Zeeburgia. Deze 
korting is mede mogelijk 
doordat de Gemeente Amster-
dam dit subsidieert. Inmiddels 
woont Taha in Stek Oost, dat 
pal naast Zeeburgia ligt.

Voor Elkaar in Oost verbindt 
Amsterdammers die willen 
helpen met stadsgenoten die 
hulp nodig hebben. Dat kan 
gaan om praktische zaken als 
een boodschap, maar ook het 
bieden van een luisterend 
oor. Tijdens de lockdown van 
maart dit jaar boden enorm 
veel Amsterdammers hun 
hulp aan en leverde deze pe-
riode veel bijzondere contac-
ten op tussen mensen die bij 
elkaar in de buurt woonden. 
We roepen Amsterdammers 
op zich aan te melden als ze 
iets kunnen en willen bete-

Juist in deze onzekere tijden 
is het voor kwetsbare en 
oudere Amsterdammers be-
langrijk om te weten dat er 
praktische hulp voor ze is. 

kenen voor een ander. En de 
Amsterdammer die hulp nodig 
heeft of een praatje wil maken 
gaan we – buurtgebonden – 
in contact brengen met deze 
vrijwilligers. Zo verbinden we 
de buurtbewoners met elkaar 
en slaan we ons hier samen 
doorheen. # 

Kijk voor meer informatie 
op dynamo-amsterdam.nl/
voor-elkaar-in-oost of bel 
020 - 46 09 300

In de krant is veel te vinden. 
Wat is er te doen in Oost? 
Welke hulp is er? Wat kan er 
nog wel met corona maatrege-
len? Hulp voor mantelzorgers 
en van alles over vrijwilligers-
werk. Tips om fit en in bewe-
ging te blijven in deze tijd. In 
Oost zetten veel partijen zich 

Wij houden van Oost 
Heeft u de ‘Wij houden van 
Oost krant’ al in de bus 
gehad? Deze is in heel Oost 
verspreid. De krant is voor 
iedereen in Oost om te laten 
zien dat de hulpverlening 
en activiteiten in Oost nog 
steeds doorgaan.

in voor de bewoners en de 
buurt. Of oefen je taal in de 
woordzoekerspuzzel. 

Er is veel te doen voor 
jeugd en jongeren in Oost. 
Meedoen in de buurt kan op 
elke leeftijd! Dat is ook te 
zien op dynamojeugd.nl.

De krant is gemaakt door 
Dynamo en CivicAmsterdam 
en mogelijk gemaakt door 
gemeente Amsterdam Oost. #  

De ‘Wij houden van Oost krant’ 
is te zien op: dynamo-amster-
dam.nl/wijhoudenvanoost 

In de Mantelzorgkrant van 
Dynamo leest u mooie en 
ontroerende verhalen, tips 
over vergoedingen voor 
mantelzorgers. Bent of kent 
u een mantelzorger en heeft 
u vragen over voorzieningen 
of onze hulp? Aarzel niet en 
neem contact met ons op, 
onze mantelzorgcoaches zijn 
er voor u en daar zijn geen 
kosten aan verbonden. #

Op de site dynamo-amster-
dam.nl/mantelzorg kunt u de 
mantelzorgkrant lezen en vindt 
u de diensten van Dynamo 
voor mantelzorgers

MantelzorgkrantVoor Elkaar in Oost

Zeeburgia is een bekende 
amateur voetbalclub die nauwe 
banden heeft met Ajax. 

Jaarlijks stromen er 20 à 25 
voetballers van Zeeburgia 
door naar Ajax. Ook zijn er 
Ajax-spelers, zoals Kenny Tete, 
die afkomstig zijn van Zeebur-
gia en een kleedkamer bij Zee-
burgia sponsoren. De kleedka-
mers worden opgesierd met 
een persoonlijke, motiverende 
tekst van hun sponsor. En zo 
blijft de band tussen Zeebur-
gia en oud-Zeeburgiaspelers 
bestaan. Ook Taha heeft de 
ambitie om bij een grote club 
te spelen. #

Ben je ook statushouder, 
woon je in Amsterdam-Oost 
en wil je vrijwilligerswerk 
doen in ruil voor korting op 
het sporten bij je favoriete 
sportclub? 
Neem dan contact op met 
Wouter Westenberg van 
Dynamo via wwestenberg@
dynamo-amsterdam.nl of 
bel 06 - 33 66 16 92
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Tekst: HJS-medewerkers Roeta Mehretab en Nora al Shara

Mondkapjesplicht
Al eerder afgekondigde maatregelen 
hebben nu een wettelijke basis gekre-
gen.  Per 1 december wordt het ver-
plicht een mondkapje te dragen in pu-
blieke ruimtes. Het verplichten van een 
mondkapje is best wel een inperking 
van vrijheid, daarom was er wetgeving 
nodig. Het mondkapje is verplicht voor 
iedereen van 13 jaar en ouder in onder 
andere winkels, musea, restaurants 
en theaters. Een mondkapje moet de 
neus en mond volledig bedekken en het 
moet ontworpen zijn om de versprei-
ding van virussen tegen te gaan. Een 
spatscherm (faceshield) bedekt de neus 
en mond niet volledig, en mag daarom 
niet worden gebruikt als alternatief 
voor een mondkapje. Hetzelfde geldt 
voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. 
De verplichting tot het dragen van een 
mondkapje geldt niet voor mensen die 
vanwege een beperking of ziekte geen 
mondkapje kunnen dragen of opzetten. 
Voor deze en andere maatregelen is 
gekozen, omdat het kabinet het corona-
virus onder controle wil krijgen. Niet 
alleen in de wet maar ook op de site van 
de Rijksoverheid en de verschillende 

gemeentes staat nadere informatie over 
de mondkapjesplicht. 
(www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws-
overzicht/mondkapje-verplicht)

Boete
Het dragen van een mondkapje wordt 
dus verplicht in de openbare binnen-
ruimtes. In het openbaar vervoer gelden 
dezelfde regels, daar is het dragen van 
een mondkapje al verplicht sinds 1 juni 
2020. Draag je geen mondkapje dan ben 
je in overtreding. De politie, de Konink-
lijke Marechaussee of buitengewone 
opsporingsambtenaren zijn belast met 
handhaving en kunnen een proces-ver-
baal opmaken. Als je dus geen mond-
kapje draagt loop je het risico om (soms 
na eerder een waarschuwing te hebben 
gehad) een strafbeschikking in de vorm 
van een geldboete van e 95,- te krijgen.

Geen strafblad
In de afgelopen maanden kreeg je eerst 
een waarschuwing van een van de 
handhavers en konden zij alsnog een 
flinke boete opleggen als je geen mond-
kapje droeg of je niet aan de 1,5 meter 
afstand hield, en kreeg je een 

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. 

Het aantal besmettingen (COVID-19) loopt nog niet snel genoeg terug, reden 
voor het kabinet om maatregelen te nemen. Vanaf 1 december 2020 is de 
Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor een periode van drie maanden in 
werking getreden. De regel geldt in eerste instantie voor drie maanden (na 
die periode is verlenging mogelijk).

Mondkapjesplicht vanaf 1 december
strafblad (aantekening in de Justitiële 
Documentatie). Met een strafblad kan 
het zijn dat er geen Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) wordt afgegeven, met alle 
gevolgen van dien. De Eerste en Tweede 
Kamer hebben toen besloten om de 
boete voor het overtreden van de 1,5 
meter te verlagen naar e 95, zodat er 
geen aantekening meer op het strafblad 
kwam. Als je een boete hebt ontvangen 
en het hier niet mee eens bent, dan kan 
je verzet (schriftelijk bezwaar) instellen 
bij de officier van justitie. Hiermee 
kan HJS helpen en werkt in dit soort 
kwesties samen met Canstein Advoca-
tuur (Warmoesstraat 149-151, 1012 JC
Amsterdam/085 - 006 87 58/info@
cansteinadvocatuur.nl).

Uitzonderingen op 
de mondkapjesplicht?
In de regeling is ook vastgesteld welke 
uitzonderingen er zijn. Een opvallende 
uitzondering is bij beperking of ziekte. 
Als een persoon door beperking of 
ziekte niet in staat is een mondkapje te 
dragen, hoeft dit ook niet. Je kunt dan 
een ‘faceshield’ dragen, of deze per-
soon kan op de website van Rijksover-
heid een link vinden en een zogeheten 
‘bewijs voor uitzondering’ printen. Deze 
kan dan worden getoond op het mo-
ment dat er gevraagd wordt (door een 
BOA of winkelmedewerker) waarom 
iemand geen mondkapje draagt. Het 
tonen van medische gegevens is hierbij 
niet verplicht.

Team OOST

Nog 100.000 woningen met enkelglas in Amsterdam 

Waar(mee) kunnen wij u 
verder nog helpen?
HJS wenst u in alle opzichten een 
goed, gezond en corona-vrij 2021 toe! 
HJS is zeer verheugd dat de Dwars-
krant ook in 2021 zal verschijnen, 
inclusief de HJS-rubriek ‘Dwars door 
het recht met HJS’. Ook HJS’ers en 
HvA’ers hebben de petitie onder-
tekend.

Medewerkers van HJS staan ook in 
2021 voor u klaar om al uw vragen over 
corona-boetes, belastingen, juridische-
en sociaal-maatschappelijke kwesties 
te beantwoorden. Als blijkt dat het niet 
mogelijk is om uw vraag te beantwoor-
den, dan verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkingspartners. #

U kunt op afspraak (i.v.m. corona) 
terecht op de onderstaande locaties: 
BOOT Oost
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
telefoon: 020 - 233 97 59
Inloopspreekuur: elke dinsdag van 
13.00 tot 17.00 uur 

Hoofdlocatie HJS: 
Wibautstraat	5a	(Muller	Lulofshuis	-	
2e etage (02A08))
telefoon: 06 - 211 588 82  
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur

e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs
website: www.hva.nl/hjs

Woon je in een slecht geïsoleerde 
woning? Heb je een hoog energiever-
bruik? Vraag je verhuurder dan om 
energiebesparende voorzieningen 
aan te brengen. De wet regelt dat een 
verhuurder mee moet werken aan een 
redelijk voorstel. Het gaat dan om dub-
belglas, isolatie van vloer, dak of muren 
of een verbeterde CV-installatie. In een 
redelijk voorstel vraag je de verhuurder 
te investeren in ruil voor een (beperkte) 
huurverhoging. Jouw voordeel is een 
lagere energierekening én meer woon-
genot. Volgens de wet (art. 7:243 van het 
Burgerlijk Wetboek) is de verhuurder 
verplicht om hier serieus op in te gaan.

Stappenplan
Een energiezuinige woning betekent 
meer wooncomfort en minder energie-
kosten. Het belang voor de eigenaar is 
dat de woning meer waard wordt. Toch 
kan het voorkomen dat de verhuur-
der niets doet of niet reageert op het 
verzoek om de woning te isoleren. In 
dat geval biedt !WOON ondersteuning 
aan Amsterdammers, zo nodig tot het 

Amsterdam heeft een enorm energielek. Bijna 100.000 woningen in de stad hebben 
nog enkelglas. Door slechte isolatie gaat veel warmte verloren. Dat kost geld en 
leidt tot extra uitstoot van broeikasgassen. 

afdwingen bij de rechter. Je kunt al zelf 
starten met onderstaand stappenplan.

Stap 1. Laat een check doen door 
!WOON. Tijdens de check bekijkt een 
medewerker de woning, daaruit volgt 
een eerste advies. Op basis van opge-
vraagde offertes, kan een voorstel voor 
een redelijke huurverhoging worden 
berekend. De medewerker kijkt ook 
naar achterstallig onderhoud (geen 
huurverhoging). Neem voor de check 
contact op met !WOON.

Stap 2. Misschien hebben je buren de-
zelfde klachten of wensen en dezelfde 
verhuurder. Dan kun je samen aan 
de slag. Je staat sterker als je namens 
meerdere bewoners de verhuurder aan-
spreekt. Een gezamenlijk plan is vaak 
ook goedkoper en beter uitvoerbaar. 
Misschien is er al een bewonerscommis-
sie actief. Neem dan contact op en kijk 
of je kan samenwerken.

Stap 3. Schrijf een  brief aan je ver-
huurder waarin je zegt dat je de moge-

lijkheden wilt bespreken of doe meteen 
een concreet voorstel.

Stap 4. Bij een voorstel voor isolatie of 
een betere ketel hoort een redelijk voor-
stel voor huurverhoging. Het bedrag 
hangt af van de investering voor de 
verhuurder. Bepaal welke werkzaam-
heden je wilt voorstellen. Bereken dan 
de kosten en de huurverhoging op basis 
van een offerte. Misschien ken je een 
betrouwbaar bedrijf voor een offerte of 
vraag anders !WOON. Wij kunnen de 
redelijke huurverhoging berekenen op 
basis van de offerte.

Stap 5. Stuur een schriftelijk voorstel 
aan de verhuurder. De maatregelen die 
je voorstelt en het berekende bedrag 
stuur je in een brief naar de verhuur-
der. Die krijgt een redelijke termijn om 
te reageren. 

Andere mogelijkheid
Een andere mogelijkheid is een Zelf 
Aangebrachte Verbetering (ZAV). Soms 
kan of wil je liever op eigen kosten 
energiebesparende maatregelen 
regelen, zoals vloer- of dakisolatie of 
achterzetramen. In dat geval hoef je na-
tuurlijk geen huurverhoging te betalen. 

Vraag hiervoor wel toestemming aan 
de verhuurder. 
Je verhuurder kan op verschillende 
manieren reageren.
A) Jouw verhuurder gaat akkoord met 
het voorstel. Leg dit schriftelijk vast 
in een akkoord! Laat het eventueel nale-
zen door een medewerker van !WOON. 
B) Jouw verhuurder gaat akkoord, maar 
wil meer huurverhoging. In dit geval 
start het onderhandelen. Dat kan je zelf 
doen, of je vraagt !WOON voor advies.
C) Jouw verhuurder reageert helemaal 
niet, of wijst het voorstel (gedeeltelijk) 
af. Is dit het geval, neem dan contact 
op met !WOON. Wij ondersteunen je 
met de volgende stappen: een brief van 
een advocaat en daarna  zo nodig de 
stap naar de rechter. Het Emil Blaauw 
Proceskostenfonds kan garant staan 
voor de kosten. We zien in de praktijk 
gelukkig  dat de meeste verhuurders 
het niet op een rechtszaak laten aan-
komen. #
 
Voor meer informatie over dit alles, 
neem contact op met !WOON Oost. 
Wij zijn momenteel alleen via telefoon 
en mail te bereiken: 020-5230150 of 
oost@wooninfo.nl. 
Of kijk op www.wooninfo.nl/energie
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Kerststallen
In de Hofkerk (Linnaeushof 94) dit jaar vanwege 
corona geen kerststallententoonstelling.  
Wel is er een kleine selectie van groepen, die deel 
uit zouden maken van ‘Hollandse Meesters’, te 
zien in de Noordbeuk.  
Van 26 december t/m 5 januari (m.u.v. 1 januari)  
is de Hofkerk open van 14.00 uur tot 16.00 uur.  
Iedereen is van harte uitgenodigd.

Kunsthek
Een nieuwe expositie aan het Kunsthek: ‘Voltooid 
Herstelde Tijd’ van Lara van Gaalen.  
Een prachtige tentoonstelling over het herstel na 
huiselijk geweld. Zichtbaar gemaakt met  
7 portretten en Kintsukuroi.  
Meer info: www.voltooidhersteldetijd.nl

Help je stadgenoten
Het vrijwilligersinitiatief Count Me In heeft in 
december weer een aantal mooie acties gepland 
staan.  
Van pannenkoeken bakken tot het ophanden van 
kerstversiering en nog veel meer. Daarvoor is alle 
hulp welkom. Van zowel particulieren als bedrij-
ven. In Amsterdam ervaren 300.000 inwoners 
gevoelens van eenzaamheid en hebben er velen 
van hun ook hulp nodig. Meer info of meedoen  
als vrijwilliger: ga naar website countmein.nl

Gezocht: verhalen en foto’s
Het Geheugen van Oost organiseert op 3 en 4 april 
2021 een expositie over acties in de jaren ’60 en 
’70 in de Weesperzijdestrook en Oosterparkbuurt. 
Wij zoeken bewoners die hierbij betrokken waren. 
Voor hun verhalen en foto’s. Stuur een bericht 
naar geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl en 
wij nemen contact met u op. 

Openingstijden
OBA Linnaeus is voorlopig alleen geopend op 
dinsdag, van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Dezelfde dag en tijd gelden voor OBA IJburg.  
OBA Javaplein is geopend van woensdag t/m zon-
dag – wo, vr & za 09.30 uur tot 17.30 uur, do van 
09.30 uur tot 20.00 uur en zo van 13 tot 16.30 uur. 

‘Onalledaags’
Voor de feestdagen een exclusieve aanbieding 
voor de Dwars-lezer: de korte verhalenbundel 
‘Onalledaags’ van Dwars-columnist Méland Lan-
geveld nu met 4 euro korting.

Omvang: 145 pagina’s In de boekwinkel: € 16,50 | 
Als Dwars-lezer: € 12,50
Gesigneerde exemplaren zijn te bestellen bij de 
auteur, via mail: meland@xs4all.nl

#Dwars

Liggertjes

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

Ieder jaar in de kerstvakantie is het 
feest in het Plein Theater! Dit jaar pre-
senteert Plein Theater van 19 december 
t/m 3 januari om 13:00 en om 16:00 de 
nieuwe theatervoorstelling Nietsnut! 
(6+) van Theatergroep Wie Walvis! De 
voorstelling Nietsnut! is een ode aan 
onzin. Aan een wereld die je pas ziet als 
alles stilvalt en je de tijd hebt om heel 
goed te kijken. Een wereld vol fantasie 
die je nodig hebt om te ontdekken wie 
je écht bent! Naast de voorstelling zijn 
er kleine, winterse verrassingen te 
ontdekken op het plein.

Nietsnut! (6+)
Theatergroep Wie Walvis
19, 20, 22, 23 (première!), 24, 26, 27 en 
30 december en 2 en 3 januari om 13:00 
en 16:00 uur.

Oscar werkt altijd en Oscar werkt ook 
altijd hard. Hij heeft nauwelijks tijd om 
een broodje te eten of naar de wc te 
gaan. De apparaten om hem heen jagen 
hem op.

Flevoboeren 
helpen hun 
Amsterdamse 
buren 
Tekst: Maria Zeestraten

Kost het u moeite om de eindjes aan 
elkaar te knopen? Blijft er vaak te 
weinig geld over voor verse groenten 
en fruit? Bent u in het bezit van de 
stadspas met groene stip? 

Dan is dit wellicht iets voor u. Fle-
voboeren helpen hun Amsterdamse 
buren met pakketten groenten, fruit en 
aardappelen tegen een lage prijs (5 kg 
voor € 4,95  10 kg € 9,95 én 16 kg voor 
€ 14.95). Er is een speciale actie voor 
de feestdagen: u krijgt tijdelijk 20% 
korting op de genoemde prijzen.
De hoeveelheid is genoeg om een hele 
week van te eten. Alle groente en fruit 
zijn op een duurzame wijze geteeld in 
de Flevopolder. Vaak is het Klasse A, 
soms Klasse B omdat ze een afwijkende 
maat hebben of een zonnebrandplekje.
U kunt uitsluitend via de website be-
stellen:  www.boerenvoorburen.nl.
Er zijn drie afhaallocaties:
- Amsterdam Noord: Buurtcentrum 
 De driehoek, Waddenweg 116
- Amsterdam Nieuw-West: Daadkr8, 
 President Allendelaan 417
- Amsterdam Nieuw-West: Basisschool
  ‘t Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2 
- Amsterdam Zuidoost: Boeninhuis, 
 Barbusselaan 114
De locatie die je kiest bij het bestellen is 
de locatie waar je de bestelling op kunt 
halen, niet ergens anders. U dient het 
zelf op te halen op de dag van uitgifte 
bij de door u gekozen locatie tussen 
9.00 en 13.00 uur in Amsterdam Noord 
of Nieuw-West.  Neem uw eigen stevige 
boodschappentassen mee, er zijn géén 
tassen aanwezig bij de afhaallocatie. 
Er wordt nog gezocht naar uitbreiding 
van de locaties. 
Dit is een doorlopende actie van Stads-
pas Amsterdam voor de stadspas met 
de groene stip!
Aan dit artikel kunt u geen rechten 
ontlenen, dat kunt u alleen aan de rege-
ling zelf. #

Plein Theater presenteert de hele kerstvakantie de familie-theatervoorstelling 
Nietsnut! voor iedereen vanaf zes jaar van Theatergroep Wie Walvis 

Als hij ook maar even te laat is gaan ze 
tekeer. Maar dan valt plots de stroom 
uit en is het stil. Doodstil. Of toch niet?
Wat is dat voor raar getik in de koelkast 
en komt er nou muziek uit de magne-
tron? Ineens gaat het licht aan en staan 
er twee vreemde figuren in de kamer.
Ze beginnen de boel op stelten te zet-
ten. Oscar wil dat ze gaan maar dat lukt 
niet. Ze maken Oscar steeds meer aan 
het twijfelen over wat hij doet en wie 
hij is. Want in hoeverre is Oscar Oscar 
nog als niets meer is hoe het was?

Plein Theater, Sajetplein 39
Tickets: www.plein-theater.nl
Speciale actie: Stadspassers met een 
groene stip kunnen voor maar € 4,50 
naar de voorstelling! Vergeet de pas 
niet mee te nemen om te laten zien bij 
de kassa. #

Redactioneel

Nietsnut van theatergroep Wie Walvis



En de konĳnen en de
herten en de

vossen en zo?
Gaan die niet dood van de kou
en de honger? Nee. Die hebben
allemaal hun eigen privé
bontjasje. En in het voorjaar
valt het haar uit zodat het
zomers niet te warm is. En ’s
winters is hun vacht veel dikker.
Onze poes Mabelle lĳkt nu in
december bĳna drie keer zo dik
als van de zomer. Terwĳl wĳ bĳ
de kachel zitten, zit zĳ urenlang
buiten gewoon wat om zich

heen te kĳken. Kou? Waar heb
je het over?
Veel dieren hebben
holen in de grond.
Konĳnen, egels, vossen, dassen,
noem maar op. En diep onder
de grond is het veel minder
koud dan in de buitenlucht. En
ook zĳ liggen graag tegen elkaar
aan te slapen.
Maar er zĳn wel
dieren die hetzelfde
probleem hebben als
de winterkoninkjes.

Veel vogels
trekken naar het

Zuiden, maar er blĳven
er ook veel hier.
En ook in streken waar het nog
veel kouder is als Noorwegen en
Rusland heb je vogels die
overwinteren. Hebben die het niet
vreselĳk koud? Vogels hebben
veren die goed de warmte
binnenhouden en de kou buiten.
Ze trekken vooral weg omdat er
hier ’s winters te weinig eten is.
Bĳna geen insecten. Veel minder
graantjes en zo. En als het koud is
moeten vogels erg veel eten om
warm te blĳven, veel meer dan
zomers. Maar sommige blĳvers
hebben het erg moeilĳk. Neem het
winterkoninkje. Dat is ons kleinste
vogeltje. Hĳ weegt maar 10 gram.
Na een vriesnacht weegt hĳ nog
maar 9 gram. Dat is alsof een
mens van honderd kilo op een
nacht 10 kilo afvalt om warm te
blĳven door zĳn vet te verbranden.

Op koude nachten
zitten winterkoninkjes
in boomholtes met zĳn
allen bĳ elkaar.
Ze zitten stĳf tegen elkaar gedrukt.
Soms wel met 10 of 20 stuks. Ooit
zĳn er 61 geteld. En dat is geen
familie. Dat zĳn buurtgenoten.
Zoveel vogels tegen elkaar
aangedrukt om warm te blĳven.
Waar doet je dat aan denken? Mĳ
aan een pinguinkolonie.
Keizerpinguins staan soms met
een paar duizend bĳ vĳftig graden
onder nul en gierende wind samen
in de winter op de Zuidpool. Maar
die zĳn groot en hebben vet en de
winterkoninkjes niet. Die gaan dus
ook vaak dood ’s winters. Maar de
overlevers maken dat goed door
zomers erg veel kleintjes te krĳgen.
En ze hebben succes. Er zĳn er
heel erg veel in Nederland. Meer
dan een miljoen. Toch zie je ze
weinig. Heb jĳ er wel eens eentje
gezien?

{{ (>_<) }}
Wie het echt koud
heeft gaat heel hard
bibberen.
Heb je het wel eens zo erg koud
gehad? Dat bibberen doen bĳna
alle dieren en vogels en zelfs
sommige insecten. Bibberen
doe je niet van de kou maar
tegen de kou. Het is een reactie
van het lichaam. Door dat
gebibber krĳg je het weer warm.
Net als je het warm krĳgt van
veel bewegen, trappen op en af
rennen en zo. Vind je het
trouwens niet gek dat alleen
mensen zoveel kleren dragen?
Hoe zouden wĳ in ons blootje
de winter door komen
buitenshuis? Nog veel minder
goed dan een spitsmuis of een
winterkoninkje. Waarom
hebben wĳ geen vacht? Dat
komt omdat de mens in Afrika
is ontstaan en niet in Siberië. En
in Afrika was een dikke vacht
niet nodig. En mensen zĳn pas
lang na hun ontstaan uit Afrika
over de wereld uitgezwermd.
Vandaar.

voor de jeugd

Zomers is het soms wel 35 graden en ’s
winters is soms 5 graden onder nul. Wel
40 graden kouder. Of meer... als het een
echte strenge winter is. Hoe doen dieren
dat eigenlĳk?

Raad je welke dieren dat zĳn? Ze zĳn
heel licht en ze hebben bĳna geen vacht.
Muizen bĳvoorbeeld. En dan niet de muizen die van kaas en
kruimels leven bĳ je thuis maar wilde buitenmuizen. Muizen
hebben er van alles op gevonden. Hazelmuizen en eikelmuizen
houden een winterslaap. Ze worden pas in april weer wakker als
het lekker weer is en er weer volop te eten is. Veldmuizen en
bosmuizen leggen onder de grond voorraadkamers aan vol
zaadjes en plantenstengels. Zo hebben ze de hele winter te eten.
En hun nest is natuurlĳk onder de grond en niet te koud. Alleen
spitsmuizen zĳn de hele winter actief en die hebben het moeilĳk
want ze eten vooral insecten en die zĳn er bĳna niet. Toch
overleven de meesten. Sneeuw vinden ze vreemd genoeg juist
fijn. Ze maken gangetjes onder de sneeuw en daarin is het
warmer dan in de open lucht en ze worden minder goed gezien
door roofdieren. Uilen weten ze zelfs onder de sneeuw te vinden.
Hun oren zĳn zo goed dat ze van een flinke afstand de muis
onder de sneeuw horen lopen.

Hoe blijft jouw huisdier warm? Vertel lieve.mabelle@gmail.com

‘T winterkoninkje verliest veel gewicht als hĳ het koud heeft

De woelmuis graaft zich in een holletje in de grond onder de sneeuw

O
ee

hoeee ???

Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto winterkoninkje: Eric Ellingson. Foto woelmuis: Hanna Knutsson. www.flickr.com CC Lic.

December... dikke jas aan... muts op... wanten! Maar wat doen dieren dan?December... dikke jas aan... muts op... wanten! Maar wat doen dieren dan?

Na de sneeuwstorm




