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Column Door: Carolien van Welij

Het is de eerste maandag van maart. Drie gekleurde vlaggen 

wapperen op het plein van Oostpoort. Door de felle zon moet ik 

moeite doen de teksten te kunnen lezen: ‘Lekker winkelen’, ‘Lekker 

tafelen’ en ‘Lekker ontmoeten’. Zijn deze woorden een hart onder 

de riem, een protest of een belofte van wat ooit weer komen zal? 

Ik zit op de stenen rand van een zuil, een kunstwerk van Hildo Krop: 

‘De Vrijheid van de Gedachte.’ Op de zuil is een beeld van een 

liggende vrouw, boven haar staat een figuur met vleugels op zijn rug, 

gezicht omhooggericht, handen aan zijn mond – een roepende engel. 

Krop maakte dit beeldhouwwerk in 1951 voor de telefooncentrale van 

de PTT in de Pieter de Hoochstraat. Na omzwervingen staat het sinds 

twee jaar in Oost.

Aan de voet van de zuil plaatste de beeldhouwer een tekst in bronzen 

letters. ‘Gesproken of geschreven, leent het Woord/ De vleuglen van 

zijn moeder, de gedachte,/ En snelt, verstild, bij dagen en bij nachten/ 

Alweegs naar zijn bestemming voort.’ Het zijn dichtregels van Boutens, 

woorden om op te kauwen. Het Oranje Vrijstaatplein is door het 

mooie weer levendiger dan tijdens de afgelopen wintermaanden. Een 

meisje van een jaar of vijf zingt: ‘Een, twee, drie, vier – maak plezier.’ 

De vleugels van de gedachte
De straat is haar trommel, twee wandelstokken de drumsticks. Een 

man aan de overkant van het plein schreeuwt, vloekt, tiert en loopt 

met grote passen door.

Het beeld van de roepende engel en ‘de vrijheid van de gedachte’ 

laten me niet los. Hoe vrij ons denken ook is, toch heb ik het 

vermoeden dat deze maanden heel wat gedachten opgesloten 

zitten in de hoofden van mensen. Niet omdat ze niet gedacht mogen 

worden, maar omdat er steeds minder momenten zijn waarop 

gedachten gewisseld worden. Digitaal is er alle tijd en ruimte. Maar 

is daar sprake van een ‘bestemming’ die Boutens benoemt?  

Alleen als gedachten geuit worden en een bestemming vinden, 

kunnen ze worden beproefd, geschaafd en verfijnd. Dat gebeurt tijdens 

ontmoetingen – waar er nu zoveel minder van zijn. Aan tafels – die nu 

zo leeg zijn. En: bijna nooit meer met mensen die je nog niet kent, of 

een beetje kent. Minder ontmoetingen maken gedachten armoediger. 

De wind steekt op, de woorden op de vlaggen van Oostpoort gaan 

nog harder wapperen. ‘Lekker tafelen’, ‘Lekker ontmoeten’. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl

Armste buurten gaan hard achteruit

#DWARS
Redactioneel

Door: Anneke Hesp

Het loopt lekker in de grote 
supermarkten en Post.nl is 
van een noodlijdend bedrijf 
winstgevend geworden. Ook 
de andere essentiele winkels 
hebben niet te klagen gehad. 
Maar o wee, wie het afgelopen 
jaar probeerde te overleven in 
de kleding, de horeca of andere 
speciaalzaken of op de markt. 
Op de voorpagina laat John 
Prop zien dat hem dit doet den-
ken aan het boek Animal Farm 
waarin solidariteit het eerste 
slachtoffer bleek te zijn van de 
revolutie. Of wij daaraan iets 
willen doen is niet alleen een 
kwestie van nationale politiek, 
maar ook van onze persoonlijke 
keuzes hier in Oost. Wandel 
ze niet voorbij op weg naar 
dot.com. Ontdek die paar 
plekjes die je nog niet kent. 
De nieuwe gids Ode aan Oost 
laat zien dat er toch nog meer 
te ontdekken valt.
Begin maar in deze Dwars. Mis-
schien de oude gebouwen op 
pagina 11? De kunst rond ons 
station? Of de sociale buurt-
winkel in de Sumatrastraat 314 
waar de hogeschoolstudenten 
over schrijven op pagina 22?
Het wordt lente... #

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-
lijke lokale krant die in 2021 zeven keer 
zal verschijnen. 
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park-, Transvaal- en Dapperbuurt) en 
Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. 

Op meerdere openbare plekken 
in Oost liggen exemplaren om gratis 
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RTL Nieuws heeft een onder-
zoek gedaan naar de armste 
buurten van Nederland en hoe 
het daar nu mee staat na een 
jaar corona. En dan zie je heel 
goed dat door heel het land in 
alle wijken waar de mensen 
voor corona het al moeilijk 
hadden de problemen het 
grootst zijn. De Indische Buurt 
in Oost is één van die wijken.

De rij bij de voedselbank is 
langer dan ooit. Elke week 
weer staan mensen in de rij 
voor voedsel omdat ze niet 
uitkomen met hun geld. Het 
is het meest zichtbare gevolg 
van de coronacrisis. Het doet 
me pijn. De armoede is groot, 
ook in ons stadsdeel. In Oost is 
het aantal mensen dat gebruik 

maakt van de voedselbank 
op het Makassarplein verdub-
beld. 

Maar dat is niet het enige: in 
Oost zijn veel voedselhulp ini-
tiatieven van bewoners zoals 
Assadaaka, Dappere dames en 
Prachtvrouw. Geweldige vrij-
willigers die veel over hebben 
voor hun medemens. Maar 
het doet me zeer om te zien 
hoeveel mensen hier afhanke-
lijk van zijn. En bedenk 
hoeveel leed hierachter nog 
schuil gaat: kan ik de huur 
betalen? Kan ik cadeau-
tjes kopen voor mijn jarige 
kinderen? En hoe kom ik aan 
nieuwe kleding?
Door Corona is de situatie van 
veel mensen verslechterd. 

Corona is de trigger geweest, 
maar veel mensen hadden het 
al niet breed of hadden een 
hele onzekere werksituatie, 
door bijvoorbeeld als ZZP’er 
met meerdere banen de 
eindjes aan elkaar te knopen. 
Overdag schoonmaker in een 
hotel, ‘s avonds taxichauffeur: 
beide banen zijn nu weg. Het 
zijn weer de arme mensen die 
het hardst getroffen worden 
door de crisis. 

Corona heeft de problemen 
uitvergroot die al veel langer 
bestonden. Sociaal Nederland 
piept en kraakt na 10 jaar 
Rutte. De budgetten voor de 
gemeente om mensen hulp 
te bieden zijn steeds kleiner 
geworden. Het tekort aan 

betaalbare woningen neemt 
toe. En ook in Oost heb ik 
veel mensen gesproken die 
geraakt zijn door de toesla-
genaffaire. Zekerheden in het 
leven zijn nodig: een huis, een 
vaste baan, een betrouwbare 
overheid en een goed vang-
net, zonder te tornen aan de 
bijstand en de WW zoals 
rechtse partijen nu voorstel-
len.Ik hoop dat er snel een 
nieuw kabinet komt, met als 
een van hun eerste taken 
om fors te investeren in die 
wijken met de mensen die het 
hardste getroffen zijn. Zodat 
hun basis snel op orde is en 
we met z’n allen keihard 
kunnen werken aan een 
betere toekomst voor onze 
bewoners! #

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Maarten Poorter

Talkshow
Corona heeft ook talkshow Dwars door Oost in de Jungle niet 
onberoerd gelaten. In september en oktober gingen de talkshows 
voor het laatst door, hetzij met beperkingen. Desondanks waren 
het geslaagde avonden. In december was het optimisme zo groot, 
dat er tegen beter weten in posters en flyers zijn gemaakt.
De kernredactie van de talkshow beschouwt dit seizoen inmiddels 
verder als verloren. De onzekerheid of er iets mogelijk is in de 
theaters blijft te groot.
In september hopen we de draad weer op te pakken, als vanouds 
en met frisse moed. Liefst met meer dan 30 mensen en een open 
bar. Met ons enthousiaste team medewerkers en ongetwijfeld 
weer met prettige en interessante gasten. #
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Zware tijden voor lokale ondernemers

Marc de Winter heeft helaas alle tijd om 
te praten en doet dat graag. ‘Ik ben wel 
bijna elke dag in de winkel op de hoek 
van Oostpoort en de Linnaeusstraat. Ik 
maak dan een pakketje klaar, ga naar 
een klant toe om wat te brengen of op te 
halen. Maar normaal zouden we druk 
in de weer zijn met de nieuwe collectie. 
Vorig jaar was een rotjaar en december 
was echt een ramp. Wij hebben wel vet 
op de botten, want onze herenmodezaak 
is al 90 jaar in Oost gevestigd en we heb-
ben een vaste en loyale klantenkring.’ 
Hij vindt het fijn dat ze hem niet in de 
steek laten. ‘Ze zeggen: als jij er niet 
bent, waar moeten we dan heen? Vaak 
hebben mensen tegen mij gezegd dat ik 
moet uitbreiden. Begin toch een tweede 
zaak bijvoorbeeld in Diemen of op het 
KNSM-eiland. Maar dan moet ik mijzelf 
in tweeën delen en dat wil ik niet. 
Ik vind het juist zo leuk om de klanten 
zelf te helpen en ze persoonlijk te 
kennen. Hoe meer zaken je hebt, hoe 
lastiger dat wordt.’

Shabushabu
Tegenover Herenmode De Winter werkt 
Eric van den Heuvel als bedrijfsleider 
in een fotozaak van Heno. ‘Hoe het met 
al onze winkels gaat, kan ik niet zeggen. 
De administratie gebeurt centraal voor 
onze zaken. Ik ben geen eigenaar. Het 

liefste doe ik gewoon het fotografisch 
vakwerk. Vandaag hadden we een re-
delijk drukke dag: 40 pasfoto’s. Dat gaat 
bij ons steeds door. Maar dat geldt niet 
voor de andere artikelen. We proberen 
gewoon de schade te beperken.’ Ook 
Heno heeft een lange geschiedenis: 
65 jaar. Maar hoe vergaat het nieuwe 
ondernemers?
Pakupaku (Japans voor ‘eten, eten’) 
aan het Beukenplein, opende de deur 
eind augustus 2019. Het eerste half jaar 
liep goed. ‘De weekenden zat ik altijd 
vol’, zegt eigenaar Prema von Wersch. 
‘En verder deed ik veel bedrijfseve-
nementen.’ Een aantal jaren geleden 
woonde en werkte zij in Japan en 
kwam in aanraking met het gastrono-
misch fenomeen shabushabu. ‘Dat is 
het geluid van hele dunne plakjes 
vlees die door bouillon bewegen. 
Ik was weg van deze Japanse fondue; 
de versheid, de smaak! Je eet eerst de 
groenten en proteïne en daarna pas 
de koolhydraten. Dat wilde ik in 
Nederland introduceren, in de vlees-
versie, maar ook in de veganversie. 
En dat leek te lukken.’

Het geld klotst tegen de plinten bij zaken als Albert Heijn, 
Jumbo en Bol.com. Maar hoe gaat het eigenlijk met onze lokale 
ondernemers aan de Linnaeusstraat, het Beukenplein en rond 
de steeds legere Dappermarkt? Ondanks wat lichtpuntjes is de 
situatie nogal somber.

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart Stamppotjes en kerstbomen
Toen kwam de eerste lockdown. Von 
Wersch: ‘Ik werd ook ziek. Of het covid 
was weet ik niet, maar ik had zes weken 
lang koorts.’ Ze maakte gebruik van 
de overheidssteun, maar die was net 
genoeg om de huur te betalen. ‘Die sub-
sidies zijn voor heel Nederland hetzelf-
de. Maar natuurlijk is alleen al de huur 
per vierkante meter in Amsterdam veel 
hoger dan in de provincie.’ Ze zette een 
barista in de zaak. Maar het personeel 
kwam op een nul-uren contract.
Daarna pakte ze de draad weer op. ‘Ik 
organiseerde lunches voor expats die 
de Nederlandse taal wilden oefenen. De 
anderhalve meter afstand regel is dan al 
lastig, maar zeker voor het restaurant. 
Hierbinnen kunnen dertig mensen en nog 
eens zo veel op het terras. Maar met die 
afstand niet dus. Ik deed alles zelf: het 
uitleggen, de bediening en de voorberei-
ding. Maar ik ben natuurlijk geen chef. 
Bij shabushabu wordt het eten bereid 

als fondu aan tafel.’ In december ver-
kocht ze stamppotjes en kerstbomen. 
Het was een moeizame zoektocht naar 
klandizie.

Studiowerk plat
Marc de Winter weet heel goed wie zijn 
klanten zijn. ‘Voor veel mannen is kle-
ren kopen echt niet hun ding.  Ze komen 
als ze een nieuwe broek nodig hebben 
volgens hun partner en nemen er dan 
twee die lekker zitten. Misschien een 
trui erbij, die ze eigenlijk ook wel 
kunnen gebruiken en dat is het voor-

lopig dan maar weer. Daarom is het 
belangrijk dat je toch zorgt dat er altijd 
weer wat nieuws te beleven is in de 
zaak. En vooral in de etalage, zeker ook 
nu ze binnen niet terecht kunnen.’
Hoe staat het met de online verkoop-
mogelijkheden? De Winter: ‘Ik gun 
iedereen alle voorspoed maar ik kan 
niet concurreren met de grote jongens. 
Ga je online dan kom je echt niet bij ons 
terecht, maar bij Zalando en Bol.com 
die gouden tijden beleven. Alleen met 
Schiesser-ondergoed staan we bovenaan 
de zoekresultaten, want daar hebben 
wij al dertig jaar een goede relatie mee. 
Gelukkig hebben wij een winkel met dit 
soort vast aanbod en kunnen dus altijd 
leveren. Maar een meer trendgevoelige 
zaak heeft het natuurlijk veel moeilij-
ker. En natuurlijk is dit ook een hard 
gelag voor fabrikanten en leveranciers.’
Ook voor Eric van den Heuvel van Heno 
is het online gedeelte geen hoofdmoot 

Marc de Winter heeft een loyale en vaste klantenkring

van de verdiensten. ‘Misschien net vijf-
tien procent. Je kunt er de werknemers 
mee aan de slag houden. Het studio-
werk, waar ik van houd, ligt plat.’

Niet rendabel
Met andere ondernemers gaat het 
beter. Bij Levelt in Oostpoort is de koffie 
voor de thuiswerkers niet aan te slepen 
en sommige patat- en snoepkramen 
is het voor de wind gegaan de afge-
lopen tijd. Een insider aarzelt of hij 
wil praten. Hij heeft jaren in de horeca 
gewerkt en vindt het verschrikkelijk 
wat daar gebeurt: ‘Ik vind het zo erg 
voor ze en ik schaam me. Ik durf het 
bijna niet te zeggen maar ik draai 
goed. De gezinnen zitten de hele dag 
thuis en dan moeten die kinderen er 
een keer uit. Dus dan ga je gezellig wat 
halen. Is hij nooit bang geweest? 
‘Ja, bij de eerste lockdown. Toen alles 
dicht moest was ik bang. En toen kreeg 
ik de TOZO. Duizend euro! En ik had 

er niks voor gedaan!’ Hij verwacht dat 
het hem nu goed zal blijven gaan.
Prema van Wersch weet dat niet en die 
onzekerheid is slopend voor haar. ‘Ik 
heb internet afgezegd en de cv laag ge-
zet. Hierna zou ik die bijzondere bouil-
lon met kombu en geheime ingredienten 
kunnen gaan bottelen en verkopen. 
Laten afhalen? Mensen kunnen al hot 
pots bij me bestellen met de speciale 
apparatuur en alle dingen die erbij 
horen voor shabushabu-avonden thuis. 
Met de beperking tot één gast per 
woning, is dat ook voor mensen niet 
meer rendabel.’

Anime-filmpjes
Voor De Winter Herenmode en fotozaak 
Heno zijn dit magere tijden. Maar voor 
nieuweling Pakupaku is de toekomst 
onzeker. Prema von Wersch: ‘Ik zou een 
ramen-tent kunnen beginnen. Maar ik 
kan geen definitief plan B maken bij 
zo’n onduidelijk perspectief. Ga ik alles 
verkopen? Of bijlenen? Ik moet overal 
rekening mee houden, maar ook knopen 
doorhakken.’
In de hoek heeft ze al een karaoke-
machine klaar staan. Leuk om bijvoor-
beeld samen met expats Nederlandse 
liedjes te zingen. En een groot scherm 
om Japanse anime-filmpjes te laten zien.
Onze insider beaamt wat winkeliersver-
eniging INretail al naar buiten heeft ge-
bracht: Tweederde van de Nederlandse 
winkeliers denkt het door de lockdown 
nog minder dan twee maanden te kun-
nen volhouden, seizoengevoelige zaken 
kunnen de voorjaarsgoederen
niet betalen en banken denken slecht 
mee. ‘Ik wil niet trappen naar de an-
deren, maar er gaan dit jaar heel wat 
zaken om.’ #Eric van den Heuvel mist het echte studio-fotowerk

Voor Prema von Wersch is de toekomst onzeker

‘Ik kan geen definitief plan B maken 
bij zo’n onduidelijk perspectief’
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Tekst en fotografie: Arie van Tol

Ivan is 4 jaar. Hij maakt samen met mama Rosella honderden 
strijkkralenwerkjes voor een goed doel: de Give & Get voedsel-
kast van kerk De Bron. Ivan: ‘Voor de mensen die geen centjes 
hebben.’ De naam van het project: Het Grote Strijkkralen Project. 

De financiële steun van de overheid aan 
ondernemers en werknemers in coro-
natijd kun je goed, te karig of te ruim-
hartig vinden, feit is dat een grote groep 
arme mensen niet tot deze doelgroepen 
behoren. Voor die groep is de Give & Get 
voedselkast in het leven geroepen.
De voedselkast staat in kerkgebouw De 
Bron op de hoek van Hugo de Vrieslaan 
en de Middenweg. Op woensdagavon-
den van 19.30 tot 21.00 uur kun je er 
houdbare levensmiddelen als pasta, 
wasmiddel en frisdrank brengen als je 
over hebt of ophalen als je niet hebt. 
Deze gezamenlijke voorraadkast is dus 
vàn en vóór Watergraafsmeerders.

Knijpertjes en hartjes
Ivan en Rosella wonen in Amsteldorp. 
Ze ondersteunen de Give & Get voedsel-
kast met het geld dat ze ophalen bij het 
verkopen van hun strijkkralenwerkjes. 
Om de kunstwerkjes op een opvallende 
manier te laten zien en aan te prijzen 
hebben ze enkele koffers mooi gemaakt 

en gevuld met kleurrijke werkjes en 
informatie. Rosella vertelt: ‘We zijn 
eigenlijk pas in december begonnen, 
maar nu al loopt het project heel goed. 
We hebben al veel werkjes gemaakt en 
verkocht.’
Natuurlijk heeft Ivan ook ander hobby’s, 
maar: ‘Ik ben elke dag wel een tijdje be-
zig met een werkje.’ Van de strijkkralen 
worden zo maar figuren gemaakt, maar 
ook bijvoorbeeld haarspeldjes, broches, 
sleutelhangers, knijpertjes en hartjes. 
Ivan laat me een hartje met het Amster-
damteken er in zien. ‘Van een euro tot 
wel 40 euro wordt er gegeven voor een 
werkje, natuurlijk is dat dan vooral voor 
het goede doel,’ licht Rosella toe, ‘buren 
en kennissen hebben we benaderd, en 
andere ouders op de school van Ivan, 
maar het is pas een begin.’

Samenwerking
Dominee René Visser van De Bron is 
enthousiast pleitbezorger van het Grote 
Strijkkralen Project. Rosella: ‘Als hij een 

kring ouderen heeft waar ze het hebben 
over het leven en over het geloof neemt 
hij een koffer van ons mee en vertelt er 
vol overtuiging over.’ 
De werkjes zijn ook te koop in de kerk, 
er staat een koffer om ze te bekijken. 
Sinds kort is er in De Bron naast de 
eerder genoemde inloop op woensdag-
avond open kerk op woensdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur.

Haal kunstdocenten in de 
scholen. Juist nu! 

Hoera! Het onderwijs mag weer open. 
Er is extra geld beschikbaar gesteld 
om achterstanden bij leerlingen weg te 
werken. Maar ga er maar aan staan als 
schoolleiding… Help!
Kunstvakken zijn essentieel voor kinde-
ren om betekenis te geven aan ervarin-

Wij willen een lans breken voor de inzet van kunstdocenten. 
En de positieve inbreng benadrukken die kunst- en cultuur-
educatie kan hebben bij de inhaalslag die het onderwijs moet 
maken. Door de nadruk te leggen op achterstanden in de  
cognitieve vakken, dreigen de emotionele en sociaal psycholo-
gische effecten van de coronatijd bij kinderen te worden  
verwaarloosd. 

Tekst en fotografie: De Rode Loper op School 

Menno Jan Bouma

gen van het afgelopen 
jaar. Kunst zorgt voor 
sociale binding, voor 
plezier en voor vrijheid. 
Juist dat wat kinderen 
zo hebben gemist tijdens 
de lockdown.

Uiten en begrijpen
Kunst stimuleert de 
verbeeldingskracht, het 
vinden van creatieve 
oplossingen. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld 
fantaseren over corona-
versnipper-machines, 
ontwerpen 1,5 meter 
schoolbanken, schrijven 
over deze periode, ma-
ken covid-proof fashion, 
drukken hun gevoel 
uit in dans, en werken 
samen met ouderen 
aan anti-eenzaamheids-
tassen.
Kunst heeft een belang-

rijke communicatiefunc-
tie. Kunst vertelt verhalen. Kunst kan 
reacties losmaken, waardoor dialoog 
plaatsvindt. Kinderen kunnen zich 
uiten en leren zichzelf en de ander 
beter te begrijpen. Vaardigheden die 
in de 21ste eeuw hard nodig zijn. En 
waar ook de Rijksoverheid met haar 

Strijkkralen voor voedselkast De juf van Ivan juicht het initiatief toe. 
De komende tijd wil Rosella contacten 
leggen met organisaties in de buurt die 
het project kunnen promoten en waar 
eventueel een koffer van het project 
word getoond. ‘Met kringloop ’t Hartje 
is al samenwerking overeengekomen. 
Daar staat een koffer en zijn de werkjes 
te koop!’

Logo
‘De voorraad kralen hebben we voor 
een redelijke prijs op de kop weten te 
tikken. Er waren knutselwinkels met 
aanbiedingen. Maar ook via markt-
plaats hebben we van veel particulieren 
kralen gekregen of voor weinig kunnen 
kopen.’ Ivan en Rosella willen in een 
jaar tijd 1000 werkjes maken. En bij het 
500ste werkje een feestje houden.
‘Misschien kiezen we na Give & Get de 
komende tijd nog een ander goed doel 
voor het opgehaalde geld,’ zegt Rosella. 
Terwijl Ivan met een volgend voorbeeld 
aankomt van wat hij en mama maken, 
voegt Rosella daar nog trots aan toe: 
‘We hebben een prachtig professioneel 
logo, en dat is helemaal voor niets speci-
aal voor ons gemaakt.’ Het Grote Strijk-
kralen Project, een klein initiatief: Ivan 
en Rosella laten zien hoe goed dat is. #

Voor info en bestellingen:  
rsvandervliet@gmail.com, instagram@
hetgrotestrijkkralenproject,  
fb@roselladeen, tel. 06-20843029.

Rosella en Ivan met de projectkoffer

Kunstdocenten bieden plezier en vrijheid

Wij maken van uw tuin een OASE

Voor dit project zijn wij op zoek naar 
Tuinhulpen!

Taakomschrijving: Tuinhulp bieden 
aan veelal ouderen uit de Oosterpark-
buurt die niet in staat zijn hun tuin 
bij te houden of niet goed weten hoe 
een probleem op te lossen. Je helpt de 
bewoner van zijn/haar tuin weer een 
groene OASE te maken zodat ze meer 
kunnen genieten van hun tuin.
Werktijden: in overleg. Stichting De 
OASE zorgt voor tuingereedschap

Lenie Nissink: 020 6251812 / info@
oasestichting.nl
Ans van Stijgeren: 06 25115856 / ans-
vanstijgeren@telfort.nl

programma ‘Cultuureducatie met Kwa-
liteit’ op inzet.

Band en vertrouwen
Het is en blijft belangrijk om goed te 
luisteren naar de vraag van de scholen. 
En in gezamenlijkheid programma’s te 

maken. Het is maatwerk en belangrijk 
om in te spelen op wat er in de klassen 
speelt.
Overal in het land zijn kunstinstellin-
gen en gekwalificeerde kunstdocenten 
die nu extra kunnen worden ingezet. 
Cultuureducatie kan van grote beteke-
nis zijn op de zogenoemde ‘vijfde dag’. 
We kunnen ons voorstellen dat klassen 
worden gehalveerd en de leerkracht 
zich richt op een kleinere groep kin-
deren, terwijl de kunstdocent met de 
andere kinderen werkt. Die kan dan 
structureel een band opbouwen zodat 
er vertrouwen ontstaat. Haal de kun-
sten in de scholen. Juist nu! #

DaviD ElDErs
begrafenis & crematie

kleinschalig rouwcentrum 
persoonlijke uitvaartverzorging

020 6252201 
dag en nacht

 
Kruislaan 235  amsterdam 

www.uitvaartcentrumelders.nl 
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In de gezellige en lichte bovenwoning 
in de Transvaalbuurt hangen tussen 
alle andere kunstwerken twee illustra-
ties die onmiddellijk opvallen: een van 
het menselijk lichaam en een ingelijste 
poster van de campagne ‘Samen Oost’. 
Ze brengen mooi in beeld wat Jaika’s 
grootste passie is: mensen in beweging 
brengen zowel fysiek als mentaal – en 
daarmee verbinding creëren.
Fysiek doet ze dat door als sportdo-
cent les te geven aan volwassenen en 
kinderen met een specifieke hulp-
vraag. ‘Dat zit nu eenmaal in me,’ zegt 
ze daarover. ‘Mensen met een zwaar 
rugzakje moeten dezelfde kansen krij-
gen als mensen die wat minder in hun 
rugzak hebben zitten.’ Haar onderne-
ming Zorg voor Beweging bestaat nu 
zo’n zeven jaar en loopt goed, daar is 
ze best trots op. Ze werkt onder an-
dere op scholen, aan projecten van het 
stadsdeel zoals het Leefstijlnetwerk en 
ze geeft fitness aan 55-plussers. Dat ze 
zelf van bewegen houdt staat buiten 
kijf. Het valt haar zwaar, de corona-
tijd, het thuis werken, ‘niets voor mij!’. 

Verrijken
‘Voorzichtigheid in gewoontes ont-
neemt je de kans je te verrijken’ is de 
tekst die op het Muiderpoortstation 
boven de beeltenis van Jaika staat. Ze 
is geportretteerd met Redouane Ami-
ne, voorheen ambassadeur van Alle 
Kleuren Oost. Jaika is het nog steeds. 
Dat is de andere poot van haar ‘bewe-
gingsdrang’. Jaika: ‘Met Alle Kleuren 
Oost proberen we mensen mentaal 
in beweging te brengen. De meeste 
mensen hebben de neiging om in hun 
eigen bubbel te blijven zitten en niet 
verder om zich heen te kijken. Lekker 
veilig. Je mist dan de kans om jezelf te 
verrijken met alle mooie dingen die er 
zijn. Er zijn zoveel verschillende men-
sen in Oost en die diversiteit is een 

kracht om te omarmen. Kijken naar de 
positieve dingen die we elkaar kunnen 
geven en de verbinding zoeken, daar 
gaat het om!’

Rechtvaardigheidsgevoel
De stichting Alle Kleuren Oost werd 
acht jaar geleden opgericht door 
Marten Ros. Hij zag hoe verschil-
lende groepen in Oost los van elkaar 
opereerden, elkaar niet kenden en 
daardoor soms ook onnodig negatief 
tegenover elkaar stonden. Toen Jaika 
werd gevraagd als ambassadeur mee 
te doen aarzelde ze geen moment. 

‘Ik ben opgegroeid in een gezin waar 
niets onbespreekbaar was en mijn ou-
ders hebben me altijd meegegeven dat 
er geen ruimte is voor welke vorm van 
discriminatie ook.’ Geboren in India 
werd ze in haar achtste levensmaand 
geadopteerd. ‘Als klein meisje had ik 
al een heel sterk rechtvaardigheidsge-
voel. Ik was dol op organiseren, maar 
het was minstens zo belangrijk dat 
iedereen mee mocht doen, dat ieder-
een erbij hoorde.’ 

Alle Kleuren Oost
Alle Kleuren Oost organiseert jaarlijks 
Pride Oost en een inclusieve 4 mei her-
denking. De opkomst is groot. Daar-
naast worden er vier maal per jaar 
Terrassen georganiseerd – een soort 
vrijdagmiddagborrel-bijeenkomsten 
waarop in samenwerking met een 
buurtpartij een thema wordt bespro-
ken, zoals diversiteit en veiligheid, 
diversiteit en ondernemerschap. Een 

drankje en een hapje en mensen leren 
elkaar kennen. ‘Dat is belangrijk,’ zegt 
Jaika, ’dat mensen elkaars gezicht 
zien.’ 
Ze vertelt hoe de stichting inmiddels 
een begrip is geworden. ‘We hebben 
een enorm netwerk. De acht leden van 
het kernteam hebben hun eigen onder-

neming en netwerk als achterban en 
we werken samen met veel verschil-
lende organisaties in Oost, zoals de 
Dappere Dames, Plein Games, Dynamo 
Jongeren, Bun Tesi, Moving Arts Pro-
ject, moskeeën, de Binnewaai, Haak-
In, afijn teveel om op te noemen.’ De 
stichting wordt regelmatig om advies 
gevraagd of verzocht om aan te sluiten 
bij bestaande projecten. Jaika: ’Het 
idee is dat alle bewoners bij de familie 
horen. Iedereen is Alle Kleuren Oost of 
zou dat kunnen zijn!’ 

Campagne
Houdt de stichting zich ook bezig met 
incidenten en bijvoorbeeld de rellen 
rondom de avondklok? Jaika: ‘Niet 
direct maar wij hebben wel contact 
met de welzijnsorganisaties en jonge-
renmedewerkers. Vorig jaar met de in-
cidenten rondom de regenboogvlaggen 
(die werden bekogeld en van balkons 
afgetrokken red.) en het homostel en 
de buurtjongeren hebben we samen 
met de buurt een campagne opgezet. 
Er kwam een poster als statement, ter 
bewustwording: Samen Oost. We wil-

den aandacht creëren voor het brede-
re plaatje en gehoor geven aan beide 
partijen: we wonen in zo’n geweldig 
en divers stadsdeel – laten we elkaar 
blijven vinden, ook als we tegenover 
elkaar lijken te staan! We gaan altijd 
uit van de positieve verbinding.’ 

Helemaal Jaika
Dat is goed te zien in de film Pride Oost 
2020 die de stichting vorig jaar heeft 
gemaakt omdat het evenement van-
wege corona niet door kon gaan. Een 
bont gezelschap van betrokken buurt-
ondernemers en organisaties vertelt 
in de camera hoe fantastisch het is om 
samen – wit, zwart, groen, grijs, lhbti, 
oud, jong, religieus, agnost - mooie 
dingen te maken en leuke dingen te 
doen, van kunstuitingen en muziek tot 
sport en spel. Het is een hartverwar-
mende en inspirerende film: in zo’n 
buurt wil iedereen wonen! Jaika is een 
van de producenten en vertelt boven-
dien trots in de film hoe ‘we samen 
Oost maken, hoe we samen Oost zijn’. 
Sprankelend, enthousiast, springend 
en dansend neemt ze de kijker mee 
langs buurtbewoners die er zo over 
denken, helemaal Jaika…!  

Creatief met mensen
Jaika Koot is verknocht aan Oost: ‘Ik 
heb achtereenvolgens in de Water-
graafsmeer gewoond, de Indische 
buurt en nu de Transvaalbuurt. Ik wil 
hier nooit meer weg. Dat merk ik als 
terugkom van vakantie – thuiskomen 
is niet alleen weer terug zijn in mijn 
eigen huis, maar ook in mijn buurt 
met alle mensen die daar bij horen!’ Ze 
heeft een druk bestaan. ‘Ik ben denk 
ik altijd wel bezig met het regelen van 
een of ander evenement, zoals bij-
voorbeeld de jaarlijkse Internationale 
Vrouwendag Amsterdam Oost. En ik 
zit in diverse besturen zoals dat van 
Tugela85, een ontmoetingsplek voor 
kunstenaars en cultureel onderne-
mers. Soms is het moeilijk te vertellen 
wie ik ben en wat ik precies doe. Dan 
vertel ik over mijn uitgangspunten 
en waardes, over echt met elkaar in 
contact zijn, alles in openheid bespre-
ken. En een omgeving creëren waarin 
iedereen welkom is en zichzelf kan 
zijn.’ Nadenkend voegt ze eraan toe: 
’En ik vind mezelf wel creatief met 
mensen.’ Ze moet erbij lachen. ‘Laat 
mij niet knutselen of tekenen, daar 
word ik zelfs agressief van, maar met 
mensen, ja daar kan ik wel creatief 
mee omgaan en oplossingen voor 
bedenken!’ #

De film Pride Oost 2020 staat op 
YouTube, duurt een uur en is zeer de 
moeite waard om te bekijken. Binnen-
kort is er een podcast over Jaika Koot 
te beluisteren op geluidenuitoost.nl

Een duizendpoot noemt ze zichzelf. Een passende benaming 
voor iemand die zo actief is in en voor Oost. Ze is pas 28, maar 
ondanks die leeftijd is Jaika Koot een bekend en gewaardeerd 
gezicht in de buurt en heeft ze een belangrijke missie: verbin-
den. Wat drijft haar, wie is zij? 

Buurtberoemd door Alle Kleuren Oost
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart 

Jaika Koot vindt thuiswerken niets voor haar

‘Blijf niet alleen in 
je eigen bubbel, kijk 
verder om je heen’ 
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Tekst en fotografie: Wim Crezee

Mooi Oost in nieuwe wandelgids      

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: Pieksman, importeur van 
biologische, biodynamische en natuurwijnen.

Ode aan Oost is vers van de 
pers. In de gids staan negen 
wandelingen door de ver-
schillende buurten van Oost, 
van de statige Plantagebuurt 
tot de nieuwbouw in IJburg, 
Cruquiuseiland en het Am-
stelkwartier. Voor Dwars 
beantwoordt de auteur een 
aantal vragen over de nieuwe 
gids.

Waar komt het idee voor ‘Ode aan 
Oost’ vandaan?
‘Ik ben opgegroeid in de Watergraafs-
meer en heb daar fijne herinneringen 
aan, zaterdagse schaatslessen op de 
Jaap Edenbaan, patat halen bij Haentje 
en bij mijn opa en oma logeren die aan 
het Mariotteplein woonden. Vijf jaar 
geleden vertrok ik voor langere tijd 
naar Dublin en daar heb ik vorig jaar 
een reisboek over geschreven. Toen 
dat af was, dacht ik: waarom ga ik ook 
niet over mijn buurten van Amsterdam 
schrijven? Dat ben ik gaan doen, het 
resultaat is een gids met veel foto’s, wan-
delroutes en verhalen van bewoners.’

Wat voor wandelroutes staan erin?
‘De routes gaan voor een deel door de 
oude buurten van de Watergraafsmeer 
en de Plantagebuurt, en door nieuwe 

Toen Yvo Pieksman begin deze eeuw 
met het importeren van wijnen begon, 
hadden de biologische wijnen nog een 
tamelijk hoog geitenwollensokkenima-
go. Biologische wijn - wat kon dat nou 
zijn? Inmiddels heeft ieder restaurant 
van naam een of meerdere biologische 
wijnen op de kaart staan. De reden: ze 
smaken heel bijzonder. Of zoals Yvo 
zegt: ‘Een biologische wijn heeft energie. 
De smaak blijft langer in je mond. Het 
proeft frisser en levendiger.’

Plukken in de nacht
Wat is eigenlijk ‘biologische wijn’? Dat 
zit ‘m bijvoorbeeld in hoe de wijnboer 
omgaat met ziektes op zijn wijngaard. 
Alles wegspuiten met pesticiden of 
proberen de wijnrank zo sterk te maken 
dat ziektes er zo min mogelijk vat op 
krijgen? Wat dat betreft zijn wijnranken 
net mensen. Grijp je altijd naar de pot 
met pillen of de antibiotica of probeer 
je je leefwijze te verbeteren? Dat laatste 
heeft natuurlijk de voorkeur: je wordt er 
sterker en weerbaarder door. Yvo: ‘De 
biologische wijnboer gaat op zoek naar 
natuurlijke alternatieven bij schadelijke 
schimmels of insecten. Er worden bij-
voorbeeld bloemen aangeplant tussen 
wijnstokken. Deze bloemen trekken 
insecten aan als lieveheersbeestjes, 
roofmijt of sluipwesp. Die vormen de 

wijken die nog volop in beweging zijn, 
zoals Cruquiuseiland, Zeeburgerei-
land en het Amstel- en Bajeskwartier. 
Hier wordt op het moment van alles 
gebouwd, enkele historische pareltjes 
worden gelukkig gerenoveerd. Zo is 
het Insulindehuisje op Cruquiuseiland 
gered van de sloop en volledig her-
bouwd, met origineel tegeltableau. Het 
was het kantoor van een importeur van 
kokosolie uit Java, nu zit daar proeflo-
kaal Bruut bier. Dit stukje historie geeft 
de charme die de nieuwbouw goed kan 
gebruiken. De beschreven wandelingen 
variëren in lengte van een klein uur tot 
tweeënhalf uur.’ 

Bewoners komen aan het woord, hoe 
dat zo?
‘Ik heb een zwak voor persoonlijke ver-

natuurlijke vijand van schadelijke insec-
ten als bladluis, rode spin, korenmijt en 
druivenmot.’ Bij ‘gewone’ wijnen wordt 
er bij de oogst vaak zwavel toegevoegd 
om te voorkomen dat de wijn te snel 
gaat gisten. Biologische wijnboeren 
daarentegen plukken de druiven vaak 
‘s nachts, als de druif nog koud is. Zo 
wordt op een natuurlijke wijze te vroege 
gisting voorkomen. Dat maakt biolo-
gische wijnbouw natuurlijk een stuk 
arbeidsintensiever. Biologische wijnboe-
ren zijn daarom kleiner. Vaak niet meer 
dan 15 of 20 hectare voetbalvelden.

Steeds opnieuw proeven
Als jongen heeft Yvo meer dan eens in 
Frankrijk geholpen met de druiven-
oogst. ‘Dan zag je op de druivenbladen 
een witte uitslag vanwege de pesticiden. 
De geur van bestrijdingsmiddelen hangt 
in de wijngaard. Dat is heftig.’
Niet alleen voor de boer, maar ook voor 
Yvo zelf is biologische wijn arbeidsin-
tensiever. ‘Conventionele wijn wordt bij 
de rijping stabiel gemaakt wat betreft 
smaak. Dat is commercieel interessant, 
want dan is de wijn voorspelbaar voor 
opkopers. De wijn van een biologische 
boer is ieder jaar anders omdat het 
meer een natuurproduct is. Ieder jaar 
proef en beoordeel ik daarom opnieuw 
de wijn van een wijnboer.’

Het contact met de wijnboeren (meer 
dan 80) vindt Yvo leuk. Sommigen kent 
hij al heel lang. Als kleine jongen ging 
hij tijdens vakanties met zijn ouders 
mee naar de wijngaarden in Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Por-
tugal. Zij stonden aan de wieg van het 
wijnimportbedrijf.

Wijnadvies
Van oorsprong levert Pieksman vooral 
aan de horeca, door het hele land. 
Sinds tien jaar kunnen ook individuele 
consumenten aankloppen - vandaar 
de winkel. In de coronacrisis mochten 
drankenwinkels, als zijnde essentiële 
winkels, gewoon open blijven. Waarom 
zij wel, vroegen velen zich af. Yvo: ‘Ik 

kan me die verbazing wel een beetje 
voorstellen. Zelf vind ik een boekhandel 
ook essentiëel.’ Maar goed, hij is blij dat 
hij zijn klanten heeft kunnen bedienen. 
‘Voor veel mensen was het thuis koken 
en eten met een mooi glas wijn erbij 
een van de pleziertjes die nog mogelijk 
waren.” 
In de winkel kun je kiezen uit 500 ver-
schillende wijnen. Iedere wijn heeft een 
eigen verhaal; elke fles heeft een label 
met daarop de druivensoorten. Hoe te 
kiezen? Dat hangt af wat je erbij eet. 
En daarover geven Yvo en zijn collega’s 
graag advies. #

Wijnimporteur Pieksman zit aan de 
Hogeweg 13, 020 8203602.

Biologische wijn heeft meer energie  

halen van mensen, ik wilde niet alleen 
de wandelroutes beschrijven maar ook 
naar voren laten komen hoe mensen 
zich verbonden voelen met Amsterdam-
Oost. Onze buurt is een stukje van wie 
we zijn. Ik heb veel bewoners gespro-
ken, waaronder iemand die nog in het 
oude dierenasiel aan de Polderweg heeft 
gewerkt en iemand die zich op vele ma-
nieren inzet voor de Elthetokerk aan de 
Javastraat. Herman Koch en Aaf Brandt 
Corstius hebben hun verhaal gedeeld en 
cabaretier Lebbis vertelt over zijn kwa-
jongensjeugd in de Watergraafsmeer, 
als zoon van televisiewinkeleigenaar 
Sibbel.’

Wat is jouw favoriete wandeling in 
Oost?
‘Ik heb een vast ommetje dat ik bijna 

dagelijks maak vanuit mijn woning in 
de Indische Buurt. Hiervoor loop ik door 
het Flevopark, langs het Amsterdam-
Rijnkanaal en door Science Park en het 
Flevopark weer terug. Een perfect rond-
je van 50 minuten. Vooral het stuk uit-
waaien aan het kanaal is heerlijk, ik kijk 
graag naar de enorme vrachtschepen 
die voorbijkomen. Het is geweldig de 
spechten te horen en de aalscholvers op 
palen in het Nieuwe Diep te zien zitten. 
Misschien moet ik maar een verrekij-
ker gaan aanschaffen voor de kleinere 
vogeltjes. Ik vind Cruquiuseiland ver-
rassend, hier staan drie oude wijnsilo’s 
opgeslagen die nog omgebouwd zullen 
worden tot appartementen. Een andere 
route combineert het nieuwe Amstel-
kwartier met de oude weilanden langs 
de Amstel, dit is een afwisselende route 
van stad en platteland. Op een zonnige 
dag is slenteren door het Diemerpark en 
over Steigereiland heerlijk, de mix van 
zelfbouwkavels is fascinerend.’ #

Ode aan Oost is te bestellen via 
een email naar odeaanoost@gmail.com 
en ligt in Boekhandel Linnaeus 
(Middenweg 29).

Yvo Pieksman: ‘Iedere wijn heeft een eigen verhaal’

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal
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Rationele denkers of romantische helden?

In Tuindorp Frankendael / Jeruzalem 
zijn de afgelopen twintig jaar naoorlog-
se woningnoodblokken vervangen door 
een vestiging van Amsta Amsterdam. 
Tussen de Ingenhouszhof en de Von 
Humboldtstraat, zijstraten van de Van ’t 
Hofflaan, wonen nu ouderen en men-
sen met een beperking. Waar de Von 
Humboldtstraat een haakse hoek maakt, 
kan men de kernzin lezen van deze af-
levering van Geleerden en straatnamen 
in de Watergraafsmeer: ‘De lengte van 
de utopie is gelijk aan de breedte van de 
gedachtenwereld.’ 
Beeldend kunstenaar Marco Cops heeft 
dit kunstwerk gecreëerd op de glazen 
tekststrook bovenaan een galerijover-
kapping bij het roodstenen aanleunwo-
ningengebouw. Met het taal/glaskunst-
werk – tot stand gekomen met steun van 
het Amsterdamse Fonds voor de Kunst 
(AFK) - heeft hij de wetenschap, en de 
vele wetenschappers die vernoemd zijn 
in de Watergraafsmeer, willen eren.
De balustrades onder de tekst tonen 
afbeeldingen die aan de wetenschappen 
ontleend zijn en vermelden de namen 
van de Nederlanders Thomas Stieltjes 
en Eise Eisinga, naar wie ook straten 
vernoemd zijn. Marco Cops geeft zijn 
keuze voor deze namen geen speciale 
betekenis; de naam van iedere weten-
schapper had hier kunnen staan. 
Samen immers verbreden zij onze 
gedachtewereld, zodat we ons een beeld 
kunnen vormen van hoe een ideale 
concrete wereld, een utopie dus, er uit 
zou kunnen zien?

Verlichte Europeanen
De levens van Jan Ingen-Housz (1730-
1799) en Alexander von Humboldt 
(1769-1850) illustreren het paneuropese 
karakter van de wetenschapsbeoefening 
in de 18de-eeuw. Dit was het tijdperk 
van ‘De Verlichting’, waarin een op de 
ratio, de rede, gebouwd nieuw wereld-
beeld was opgekomen. De wetenschap-
pelijke revoluties van de 16de en 17de 
eeuw, vanaf Copernicus’ beschrijving 
van ons zonnestelsel tot en met New-
tons mechanica, hadden de ruimte voor 
dit wereldbeeld geschapen. Geloof in 
vooruitgang door rationeel denken, 
experimenten doen, analyseren, leren, 

weten en meten, kreeg brede aanhang 
onder ontwikkelde burgers. Ook de 
vorstenhuizen gaven de wetenschap 
graag steun, mede ter verhoging van 
hun status. In Amsterdam is gebouw 
Felix Meritis aan de Keizersgracht een 
sprekend overblijfsel van die tijdgeest. 
Het gebouw werd gesticht door burgers 
met belangstelling voor de wetenschap. 
Zij hadden zich verenigd in een genoot-
schap met de naam Felix Meritis, Latijn 
voor ‘gelukkig door verdiensten’.

Zuurstof
Ingen-Housz was bijna veertig jaar 
ouder dan Von Humboldt. Toch schreef 
Von Humboldt een aanbeveling bij de 
Duitse vertaling van een in het Engels 
geschreven artikel ‘An essay on the food 
of plants and the renovation of soil’. 
Deze verhandeling van Ingen-Housz 
over de voeding van planten en bodem-
verbetering werd gepubliceerd in 1796. 
Von Humboldt prees Ingen-Housz als 
iemand die grondig onderzoek deed 
en zijn resultaten steeds in een groter 
verband wist te plaatsen. Ook omdat 
Ingen-Housz al in 1779 had geschreven 
dat zonlicht een absolute voorwaarde is 
voor de afgifte door groene planten aan 
de atmosfeer van wat wij nu zuurstof 

noemen. Daarvoor bouwde hij voort 
op werk van de Engelsen Priestley en 
Cavendish, en de Fransman Lavoisier. 
(Ja, die van de Lavoisierstraat.)

Opwarming van de aarde
De observatie van Ingen-Housz stond 
aan de basis van het fundamentele 
begrip van de fotosynthese, de omzet-
ting van zonne-energie naar energie die 
vastgelegd wordt als chemische energie 
in plantaardige materie onder afgifte 
van zuurstof. Hij bewees dat de koolstof 
waarmee de koolstofverbindingen in 
groeiende planten opgebouwd worden, 
afkomstig is van koolzuurgas (koolstof-
dioxyde/CO2) uit de atmosfeer, en niet 
- zoals het gangbare idee was - uit de 
bodem. Dit inzicht is nog uiterst actueel, 
denk maar aan de klimaatcrisis door 
verbranding van fossiele brandstoffen 
van plantaardige oorsprong, waarbij 
CO2 teruggebracht wordt in de atmos-
feer en het CO2-gehalte (0,03%) stijgt, 
wat meteen leidt tot opwarming van de 
aarde.

Magnetisme
Jan Ingen-Housz (1730-1799) werd 
geboren in Breda als zoon van een 
apotheker en studeerde geneeskunde in 
Leuven en Leiden. Hij reisde voor studie 
naar Parijs en Edinburgh. Aanvankelijk 
hield hij praktijk in Nederland, maar hij 
vertrok in 1765 naar Engeland om deel 

te nemen aan de bestrijding van de pok-
ken met variolatie, de soms risicovolle 
enting met pokkensmetstof (Jenner’s 
veilige koepokenting kwam pas later). 
De vrees voor pokken bracht artsen die 
bij de bestrijding naam maakten, in con-
tact met de hoogste kringen, zelfs met 
het Engelse hof. Ingen-Housz werd drie 
jaar later aanbevolen aan het hof van 
keizerin Maria Theresia te Wenen. Hij 
werd haar lijfarts, genoot een vorstelijk 
salaris en kon zich tegelijkertijd wij-
den aan wetenschappelijk onderzoek. 
Hij bestudeerde de samenstelling van 
lucht en plantengroei, maar ook andere 
natuurverschijnselen zoals statische 
elektriciteit, elektrische ontladingen en 
magnetisme.

‘Verlicht’ kind
In de Von Humboldtstraat is rechts van 
het glaskunstwerk een klein roodstenen 
kopje ingemetseld dat Alexander Von 
Humboldt verbeeldt. Hij werd bijna 90 
jaar. Voluit heette hij Friedrich Heinrich 
Alexander Freiherr von Humboldt. Van 
vaders zijde was hij van Pruisische adel 
met connecties in de hoogste kringen 
en via zijn schatrijke moeder was hij 
verwant aan Franse hugenoten. Samen 
met zijn even begaafde broer Wilhelm 
kreeg hij een goede opvoeding en lessen 
van privédocenten. Dat, en zijn belang-
stelling voor de natuur en zijn ijver, 
maakten hem als jongeman tot een 
voorbeeldig ‘verlicht’ kind van zijn tijd. 
Na een succesrijke korte carrière in de 
mijnbouw als geoloog koos hij ervoor  
- na het overlijden van zijn moeder - op 
eigen kosten wetenschappelijk we-
reldverkenner / ontdekkingsreiziger 
te worden. Met op zak aanbevelingen 
van de Spaanse vorst Don Mariano Luis 
de Urquijo bereisde hij samen met zijn 
Franse vriend Bonpland van 1799-1804 
Amerika, met name de Caraïben, het 
Orinoco- en Amazonestroomgebied, de 
Andes en Midden-Amerika. Ook bezocht 
hij president Jefferson in Washington. 
Daarom werd zijn naam met nadruk 
vermeld in een recente telefonische 
gedachtewisseling tussen Angela Merkel 
en Joe Biden.

Romantische ontdekkingsreiziger
Met een grenzeloos brede belangstel-
ling, de bedoeling alles vast te leggen en 
met kisten vol meetapparatuur verwierf 
hij al tijdens zijn reis grote roem. Hum-
boldt publiceerde in de jaren daarna 
zijn reisverslag vanuit Parijs in dertig!! 
delen. Die waren gewijd aan waarne-
mingen en beschrijvingen in context. 
Terloops bekritiseerde hij kolonialisme 
en slavernij. Lang gold zijn verslag als 
een voorbeeldige beschrijving van on-
bekende streken. In de 19de eeuw werd 
Von Humboldt gezien als een typisch 
romantische held / ontdekkingsreizi-
ger, voor wie de wereld de uitdaging 
vormde die betreden moest worden. 
Humboldts honderste geboortedag werd 
op vele plaatsen herdacht, maar toen 
technologische ontwikkelingen letterlijk 
in sneltreinvaart de wereld verander-
den, raakte hij bij het grote publiek in 
vergetelheid. De golfstroom die vanuit 
de Stille Oceaan Zuid-Amerika schampt 
en waaraan hij de eerste metingen ver-
richtte, draagt zijn naam, evenals een 
universiteit te Berlijn. #

In de Von Humboldtstraat pronkt een zinnetje met forse let-
ters in groen glas bovenlangs een galerijflat. ‘De lengte van de 
utopie is gelijk aan de breedte van de gedachtenwereld’. Net 
als deze serie artikelen is het een eerbetoon aan de wetenschap 
en aan de wetenschappers naar wie straten in de Watergraafs-
meer zijn vernoemd.

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 19

Fotosynthese
Brugklassers leren bij biologie over 
de essentiële rol van zonlicht bij 
fotosynthese in de levenscyclus op de 
aarde. Koolzuurgas uit de atmosfeer 
en water wordt door het chlorofiel, 
de bladgroenkorrels in planten, onder 
invloed van zonlicht, omgezet tot kool-
stofverbindingen/bouwstoffen voor 
de plant onder afgifte van zuurstof 
aan de atmosfeer. De cyclus sluit zich 
vervolgens wanneer bij verbranding 
onder beschikbaarheid en verbruik 
van zuurstof – denk onder meer aan 
de verbranding van voedsel in het 
lichaam van mens en dier - koolzuur-
gas vrij komt.



Nummer 220DWARS DOOR DE BUURT#DWARS8   Literair

Hoe is de leesclub ontstaan? 
Evelien begon de leesclub in 1990. 
Josefien: ‘Ooit, 30 jaar geleden, ben ik 
door Evelien gevraagd; we studeerden 
samen economie en wilden naast werk 
en kinderen wat anders doen’.
Evelien: ‘Behalve lezen doen we veel 
samen: wandelen, we hebben diverse 
zomervakanties met elkaar en met ons 

gezin doorgebracht en gingen naar het 
IDFA. Voor Corona aten we eerst samen 
en dan praatten we over persoonlijke 
dingen. Nu komen we in kleine groep-
jes of, zoals nu, via Zoom bij elkaar.’ 
Mariëtta (niet aanwezig bij het inter-
view) werd lid in 1991, Maria in 1993, 
Bettina kwam er in 1995 bij; Yvonne is 
er een half jaar geleden bijgekomen en 

voelde zich gelijk thuis.

Waarom ben je lid van een leesclub? 
Evelien: ‘Ik houd van lezen. De leesclub 
en het boek dat we lezen geven een 
vaste basis voor de vriendschap en 
dan zien we elkaar. We kunnen elkaar 
vinden in onze mening over het boek, 
over hoe we naar de maatschappij en 
het feminisme kijken.’
Bettina: ‘Ik ben lid omdat ik veel van 
lezen houd en graag ervaringen deel. 
Het is een goede formule dat we naast 
de leesclub ook vriendinnen zijn.’
Yvonne: ‘Ik kende Evelien en via haar 
Mariëtta al en de andere dames van 
feestjes; het zijn leuke vrouwen. Ik heb 
letterkunde gestudeerd, heb liefde voor 
tboeken en lezen, hoewel ik geen groot-
verbruiker ben. Als ik in mijn eentje 
een boek lees ben ik het met mezelf 
eens. De leesclub heeft meerwaarde: 
ik hoor hoe anderen erover denken en 
wat hun voorkeuren zijn.’
Maria: ‘Ik had het met Mariëtta over 

een boek. Dat is 25 jaar geleden en via 
haar kwam ik in de leesclub. Het zijn 
leuke meiden en sinds kort hebben we 
meer aandacht voor het boek dan over 
persoonlijke dingen. Dat bevalt me 
wel.’
Josefien: ’Ik las altijd al veel, maar zon-
der doel. Het leek meer een verslaving. 
Door de leescub lees ik minder; het 
structureert meer. Ik lees vaak verschil-
lende boeken naast elkaar.’

Hoe komt de keuze voor het te lezen 
boek tot stand en hoe bespreken jul-
lie het boek? 
‘De gastvrouw van de leesclubavond 
kiest het boek. Anderen mogen zich 
er ook mee bemoeien en er bestaat 
ook geen shorttlist van boeken. Er is 
geen vaste structuur om het boek te 
bespreken. Er wordt gevraagd waarom 
het boek is gekozen en ieder geeft een 
eerste indruk van het boek. In het 
begin delen alle leden een ster uit aan 
het boek. Er wordt daarna gepraat over 

Leesclub 
sinds 1990

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Serie over boekenclub (15) 

Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Oost-thriller

Lichter dan ik

Speeldrift 
 

Het feest 

Max, Mischa & het Tet-offensief

De Effingers

Het hart is een eenzame jager

Mijn lieve gunsteling

Ik ben er niet

Dido Michielsen

Juli Zeh

Elisabeth Day

Johan Harstad

Gabriele Tergit

Carson McCullers

Marieke Lucas Rijneveld

Lize Spit

de leesclub
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De keuze van

Jacomijn staat aan de rand van de 
trekvaart. Het water is diep en zwart. 
Over het viaduct rijdt een trein op weg 
naar station Weesperpoort. Jacomijn 
kijkt hoe de trein verdwijnt in de 
nacht. De Watergraafsmeer strekt zich 
stil achter haar uit. Naast haar snikt 
Charlotte. ‘Mama, wat ga je doen?’ 
Jacomijn trekt een rode sjaal van haar 
hals. Ze pakt Charlotte’s arm en bindt 
het uiteinde om haar pols. Het andere 
eind bindt ze om haar eigen arm. Dan 
trekt ze Charlotte tegen zich aan. Het 
kind snikt in haar moeders rokken. 
Sussend streelt Jacomijn haar blonde 
haar, dat ze die ochtend zelf nog 
gekruld heeft met het krulijzer. ‘Kom 
meisje, nu moeten we even sterk zijn.’
Charlotte kijkt angstig op. Jacomijn 
pakt haar stevig bij haar arm en trekt 
haar naar de waterkant. Charlotte 
stribbelt hevig tegen. Ze gilt, pro-
beert zich los te rukken. Het volgende 
moment verdwijnen ze in het koude 
water. Het kind spartelt om boven te 
komen. Ze ontsnapt aan de greep van 
haar moeder. Haar hoofd komt boven. 
Ze hapt naar lucht. Maar de sjaal trekt 
haar weer onder water. De knoop zit 
muurvast om haar pols. Het gewicht 
van haar moeder trekt Charlotte naar 
beneden. Dieper en dieper. Charlotte 
geeft nog één laatste ruk.

April 1887. ‘Mevrouw Lieveloo? Me-

vrouw Lieveloo?’ Jacomijn draait zich 
om. ‘Ik kom deze week de huur halen 
en u bent me ook nog de huur van 
vorige maand verschuldigd.’ Jacomijn 
knikt afwezig. Mijmerend loopt ze 
de trap op naar het kamertje aan de 
Leliestraat dat ze met twee andere 
vrouwen deelt. Hoe kon het in vijf jaar 
zo snel bergafwaarts zijn gegaan?
Haar man was telegraafdirecteur in 
Alkmaar. Ze woonden in een beschei-
den, maar keurig huis aan de rand van 
Alkmaar, met een heerlijke tuin. En 
plots, nu vijf jaar geleden, begon alles 
mis te gaan. Vanuit het niets kreeg 

haar man een hartstilstand. En hoe-
wel hij tijdens zijn leven duizenden 
guldens aan pensioenpremie betaalde, 
kregen zij en de kinderen niets. Al snel 
was ze door het spaargeld heen en 
werden hun bezittingen verkocht. Ze 
was ook niet gewend zuinig te leven...
Ze verhuisde met haar zoon en doch-
ters naar Amsterdam en werd huis-
houdster bij een welgestelde familie. 
Maar de familie verhuisde; Jacomijns 
gezin verviel in armoede. Hermien, 
haar oudste dochter, verdronk zichzelf 
uit wanhoop. Zestien jaar pas…
En nu? Jacomijn zijgt neer op een 

Meisje loos

Het lichaam van Jacomina 
Christina Lieveloo werd op 
14 april uit het water van de 
Weespertrekvaart gevist. Ze 
miste een arm. Pas tien dagen 
later vond men in het water bij de 
Omval het lichaam van Charlotte. 
Ook zij miste een arm, misschien 
door de schroef van een schip. 
Om haar andere arm zat nog 
steeds de rode sjaal. 

Het 15e interview met een leesclub. De leesclub startte in 1990 
en bestaat alleen uit vrouwen. Veel ervan zijn al lang lid. Er 
worden romans en ook auto-fictie gelezen; bijna altijd boeken 
door vrouwen geschreven en vaak van jonge schrijfsters. Soms 
worden boeken aangereikt door hun volwassen kinderen. 
Evelien Polter, schrijfster bij Dwars, vertelt samen met Bettina, 
Maria, Yvonne en Josefien over hun leesclub. 
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stoel. Haar zoon Adam in militaire 
dienst en Charlotte van elf, in een 
pleeggezin aan de Rozenstraat. Geluk-
kig kan ze daar zo vaak ze wil op be-
zoek. Waar leeft ze nog voor? Ze heeft 
gefaald als moeder.
De volgende avond, 6 april, worden ze 
uitgezwaaid door Adam, hij moet snel 
weer terug naar zijn garnizoen; het is 
al tien uur. Hij geeft zijn moeder een 
kus en knuffelt zijn zusje. De stoom-
trein van Utrecht naar Amsterdam zet 
zich hijgend en puffend in beweging. 
Jacomijn kijkt naar haar meisje. Wat 
ziet ze er vandaag chic uit: blonde 
krullen, grijs manteltje, een blauw 
katoenen jurkje en gouden knopjes in 
haar oren. Haar hoofdje steunt in haar 
handschoentjes en ze kijkt opgewon-
den uit het raam. Haar voetjes met de 
knooplaarsjes zwaaien vrolijk heen 
en weer. Jacomijn stoot haar aan. ‘We 
stappen straks een paar haltes eerder 
uit, liefje.’ #



Nummer 220  DWARS DOOR DE BUURT Literair    9#DWARS

de stijl van het boek, de vertelstructuur, 
waar het boek over gaat en wat een 
ieder interessant vindt. Aan het eind 
wordt de keuze van sterren opnieuw 
tegen het licht gehouden en dan komt 
er soms een hele of halve ster bij. Nu 
met Zoom is er mede door Yvonne 
meer structuur in het bespreken van 
het boek gebracht en wordt er eerst 
in tweetallen en later in de hele groep 
over het boek gesproken.’

Welke boeken hebben de meeste in-
druk gemaakt? 
Bettina: ‘De kleine Britt, de autobiogra-
fie van Els Hupkes, wiens man Ferdi E., 
Gerrit-Jan Hein ontvoerde en ver-
moordde. Het bracht verhitte discussies 
met zich mee. Het was aangrijpend en 
werd heel persoonlijk. Hoe kan het dat 

een vrouw zoals wijzelf bij zo’n man 
blijft? We hadden er stellige meningen 
over; die felle discussies missen we nu 
met Zoom.’
Yvonne: ’We zijn stevige vrouwen en 

dat merk je aan de manier waarop een 
boek wordt besproken. Over de vier 
boeken die we lazen sinds ik erbij ben, 

Josefien, Evelien, Yvonne, Maria en Mariëtta  

Onalledaags

waren we het qua sterren niet met 
elkaar eens.’
Josefien: ‘We hebben ongelofelijk veel 
boeken gelezen. Ik had De Effingers 
van Gabriele Tergit gekozen en vond 
het een mooi en interessant boek. De 
schrijfwijze, de thematiek over de poli-
tieke situatie in de Tweede wereldoor-
log in Berlijn komt angstig dichtbij.’
Maria: ‘Voor mij is dat Lelieblank, 
scharlakenrood van Michel Faber. Het 
is een roman over klassenverschillen. 
Ik las het in Australië en hij wordt wel 
gezien als de tweede Dickens. Ik kon 
niet stoppen met lezen, zo boeiend 
vond ik het.’ We hebben het even over 
Het achtste leven (voor Brilka) van Nino 
Haratischwili. Dat kreeg Maria, als 
boek om te bespreken, er niet door. 
Evelien: ’Ik vond Het hart is een eenza-

me jager van Carson McCullers prachtig 
hoewel we sterk van mening verschil-
den over het boek. We vroegen ons af 
wie nu eigenlijk de hoofdpersoon is; 
we hadden het over de verschillende 
figuren uit het boek, over de compositie 
en de rol van het meisje.’

Hebben jullie tips voor andere lees-
clubs? 
‘Het hangt ervan af wat je wilt lezen; 
wij kiezen bewust voor jonge schrijf-
sters. Houd het breed en kies niet 
alleen uit de top-10 van boeken en ge-
bruik niet een bepaalde constructie om 
het boek te bespreken. Wij verwachten 
dat iedereen het boek heeft gelezen of 
minstens tot pagina 100 is gekomen. 
Wees je bewust van je eigen oordeel 
over een boek.’ #

De Vogelman

Het Oosterpark is met een dik pak 
sneeuw bedekt, de zon hangt laag en 
komt net boven de daken aan de Oos-
terparkstraat uit. Een strakke oosten-
wind snijdt dwars door me heen: het is 
weer eens een échte winter.
Op het grote veld zijn veel mensen en 
kinderen. Een man op een fiets met 
van die brede banden komt met een 
vaart dwars over het veld aan gere-
den, achter hem aan een slee met zijn 
dochter erop.
Roos, mijn hond, springt jolig door de 
sneeuw. Ze is met haar ruim 13 jaar 
opeens weer een jonge hond. Het is 
al lang dat ze wat sloom achter me 
aanhobbelt door het park, overal snuf-
felend, maar nu is ze weer speels. Dat 
is erg fijn om te zien.
Over het pad zie ik een man op z’n 
fiets ploeterend door de sneeuw. Een 
kleine ladder heeft hij aan een van zijn 
schouders hangen. En aan beide kan-
ten van zijn stuur hangen volle plastic 
zakken. Het ziet er nogal gevaarlijk uit 
zoals hij daar fietst.
Even later zie ik de man de ladder 
tegen een boom zetten. Traag klimt hij 
naar boven en knipt er iets uit wat hij 
op de grond laat vallen. Nieuwsgierig 
geworden loop ik op hem af. Het zijn 
lege pindadopjes die in fijn kippengaas 
in een streng zitten.
‘Wat goed dat u voor de vogels zorgt 
met deze kou.’
‘Ja de vogeltjes hebbe ’t slecht, ze 
hebbe echt honger. Weet je, iedere 

dag kom ’k hier om nieuw spul op te 
hangen.’ Hij lacht en toont daarbij zijn 
deels verrotte gebit.
‘Ik wil u graag een donatie geven, 
want dit is best wel een kostbare zaak 
elke dag dat voedsel geven.’
‘Nee, nee, dat wil ’k absoluut nie.’
‘Ik doe het graag, en het is voor de 
dieren,’ antwoord ik.
‘Nee meneer, dat hoef echt nie.’ On-
dertussen kijkt haar naar Roos en aait 
haar over haar kop.

‘Heeft u geen last van die Handhavers 
die u op de bon willen slingeren voor 
het voeren van beesten, want dat 
schijnt hier niet te mogen vanwege de 
ratten.’
‘Ja, die had ’k ook ’ns an m’n broek 
hangen, effe verderop heb ’k ’n 
bloempot in de boom hangen waar ’k 
dagelijks zaad in doe voor de kleine 
vogeltjes, en die most ’k van die hand-
havers weghale. As ’k dat nie deed 
zouen ze me een bon geven, en ’k 

mocht ook helemaal nie meer voeren 
van ze,’ zegt hij lachend, ‘maar daar 
hou ’k me mooi nie an. En zeker nou 
nie met die kou.’
Ik vertel hem dat ik iemand ken die de 
kraaien dagelijks voedert. Dat is een 
mooi gezicht, want hij gooit dan steeds 
iets te eten omhoog en dan vangt een 
kraai het in de lucht al vliegend op. 
De kraaienman, zo noem ik hem, zie 
ik ook geregeld bij mij over het plein 
aankomen, dat valt me op omdat er 
een zwerm kraaien met hem meevliegt 
naar zijn huis. Maar laatst vertelde de 
kraaienman me dat hij was bekeurd 
voor het voeren van de kraaien. De 
verbodsregel voor het voeren van 
beesten in het Oosterpark is uitgevaar-
digd vanwege de rattenoverlast, maar 
dit voer raakt niet eens de grond, want 
zo rap zijn die kraaien.
‘Ach ja man, die Handhavers met hun 
regel is regel, die hebbe echt geen hart 
voor dieren. Nou ’k stoor me d’r mooi 
nie an, en ’k mot zegge ben de dans 
nog steeds ontsprongen,’ zegt hij met 
een lach.
‘Ja, ik heb die Handhavers ook vaak 
achter me aan, omdat ik m’n hond niet 
aangelijnd heb. Onbegrijpelijk, want 
ze loopt al jaren aan de voet met me 
mee.’
We nemen afscheid en ik wens hem 
veel voederplezier toe.’ #

Meer ‘Onalledaags’ en aanverwante 
verhalen lezen:  
www.melandlangeveld.com

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

‘Het is een goede  
formule dat we  
naast de leesclub  
ook vriendinnen  
zijn’ 
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Poppentheater Koos 
Kneus
Zodra de lockdown voorbij is….
Poppenkast op het Iepenplein, re-
serveren en meer informatie www.
kooskneus.nl. Vrolijke voorstel-
lingen met schminken en verkleed-
kleren, drankje en koek, ook voor 

verjaardagsfeestjes.
Meer info: www.kooskneus.nl 

Nederlands Marionetten-
theater
za 27 en zo 28 mrt 14.30:  
Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)
za 3 en ma 5 april 14.30: 
De gelaarsde kat (4-12 jr)
za 10 en zo 11 april 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
za 17 en zo 18 april 14.30:  
Aladdin en de wonderlamp (4-12 jr)
za 24, zo 25 en ma 26 april 14.30: 
Ariadne en Pegasus (4-12 jr) 
wo 28, do 29 en vr 30 april 14.30: 
De heks en de sinaasappelprins 
(4-12 jr)
za 1, zo 2, ma 3 en di 4 mei 14.30: 
Pinokkio (4-10 jr) 
 wo 5, do 6 en vr 7 mei 14.30: 
Repelsteeltje (4-10 jr)
za 8 en zo 9 mei 14.30: 
Rosa en de draak (4-10 jr)
Meer info: www.nederlandsmario-
nettentheater.nl

Plein Theater
wo 7 april 10.00: 
Wonderland – Makiko Ito (2+)
vr 9 april 19.00: 
Amsterdam Talks Sex #9: Big Farma 

– Zehra Handan Aydin & gasten
Talkshow online
zo 18 april 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam #18
Harrie Starreveld (shakuhachi), 
Heleen Hulst (viool), Emmy Storms 
(viool), Henk van der Waal (poëzie)
vr 23 april 19.00: 
Amsterdam Talks Sex #10: Vrouwen 
en relaties met jongere mannen – 
Zehra Handan Aydin & gasten
Talkshow online
zo 25 april 15.00: 
Jambo Afrika – Jambo Afrika (6+)
zo 2 mei 14.00 en 16.00: 
Poppenkast – De Toneelmakerij (5+)
di 4 en wo 5 mei: 
Artis in Oorlogstijd – Theater na de 
Dam i.s.m. Plein Theater & PACT+
vr 7 mei 19.00: 
Amsterdam Talks Sex #11: Vrou-
wenhandel – Zehra Handan Aydin 
& gasten
Talkshow online
Zie verder: www.plein-theater.nl

Jungle Amsterdam
Wekelijks na de lockdown: 
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 – groencoördina-
tor Charlotte is aanwezig om vragen 
te beantwoorden
elke ma 15.00 – 17.00: 
Kindernaaiworkshop
elke di 09.30 – 10.30: 
Dans workshops voor vrouwen uit 
Oost
elke di 11.30 – 12.30: 
Wereld van helende geuren - Sfera 
Samenkomsten voor de Vrouwen 
van Oost
elke wo 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
elke do 09.00 – 11.00: 
Jungle vrouwenochtend

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)
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 6 juni 2022: 
Healing Power
Winti, Sjamanisme en Hekserij
vanaf 17 april: 
Cadeau, Hoezo?
t/m 1 mrt 2023: 
Sabi Suriname
altijd te zien: 
Heden van het slavernijverleden
altijd te zien: 
What’s the story?
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 

De Nieuwe KHL
1,5 Meter sessies presenteert: 
za 27 mrt 16.30 en 19.30: 
Marie & Eva
zo 28 mrt 16.30: 
Rolinha Kross
wo 31 mrt 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Nol Havens
do 1 en vr 2 april 18.00 en 20.30: 
Tim Knol
za 3 april 19.30: 
Barbara Breedijk
zo 4 april 16.30 en 19.30: 
The Bayou Mosquitos & Jeroen 
Kramer – Gumbo met Hollandse 
Garnalen
wo 7 april 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Iris Penning
do 8 april 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Classic Water
vr 9 april 19.00: 
Gipsy Saloon: Servus (incl. 3 gangen 
menu)
za 10 en zo 11 april 16.30 en 

19.30: 
Liedjes die niet mochten
wo 14 april 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Case Mayfield
za 17 april 19.30: 
Café Wehmut
wo 21 april 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Philip Kroo-
nenberg
vr 23 april 19.30: 
Koet, Kooij en Overhaus
za 24 april 16.30 en 19.30, zo 25 
april 16.30: 
Arie Cupé & André Vrolijk
ma 26 april 18.00 – 22.00: 
Burlesque Kingsnight Dinnershow
wo 28 april 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Benedict
vr 30 april 19.30: 
Dolly Bellefleur – Dubbel & Dwars
za 1 mei 16.30 en 19.30, zo 2 mei 
16.30: 
Trio Bier Light: Een feest en een 
tranendal
vr 7 mei 19.30: 
Lucretia van der Vloot & Rob van 
Zandvoort
wo 12 mei 20.00: 
Spelen voor de GRAP: KY. + Foss
vr 14 mei 19.30: 
ABBA XS: Beatrice & Vera van der 
Poel
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za en 
zo 
wo 31 mrt t/m zo 11 april: 
Tobias – Blijf nog even
wo 31 mrt t/m zo 11 april: 

Britt - Uitvlucht
wo 31 mrt t/m zo 18 april: 
The Marvin Road – Songs about our 
lives
wo 14 t/m zo 18 april: 

Kai Bodewitz – Kai leuk
wo 21 april t/m zo 2 mei: 
Renée & Tobias – Hijsbak
wo 21 t/m zo 25 april: 
May Evans - Fenix
wo 21 t/m zo 25 april: 
Bart & Maarten – Multepetjois
wo 28 t/m zo 9 mei: 
Iris Heusschen – Een vrouw alleen
Meer info: www.tapastheater.nl

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Koos Kneus
Iepenplein 40
020-6928532

Q-Factory
Atlantisplein 1

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

Nederlands 
Marionettentheater in het 
Zoldertheater
3e Oosterparkstraat 144/3 
Reserveren: 06-48892210

De Nieuwe KHL
Oostelijke Handelskade 44A
020-7791575

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Adressen U begrijpt dat het programma op deze pagina vanwege een mogelijke 
verlenging van de lockdown of andere coronamaatregelen ook dit 
keer weer onder voorbehoud is.

1941, oorlog
Vanuit het raam zie ik mijn 
vader op weg gaan naar de 
verplichte wacht tijdens de 
avondklok. Moeder is bezig 
alle ramen te verduisteren 
op bevel vanuit Duits gezag. 
Ons pleegzusje huilt. Op de 
zakradio, verstopt achter 
de waterhoofdkraan in het 
souterrain, horen we over de 
oppositie tegen de bezetter die 
onze vrijheid heeft verwoest. 
Als je niet aan dit gezag vol-
doet, word je gearresteerd en 
zelfs doodgeschoten. Dat was 
al te merken bij de Februa-
ristaking, de enige openlijke 
verzetsactie tegen Jodenver-
volging in Europa. Aanleiding 
waren de razzia’s: honderden 
Joodse mannen werden opge-
pakt en per trein naar kamp 

Westerbork vervoerd. Muider-
poort was opstapplaats.

2021, corona
Kunstenaars-collectief Kamp 
Seedorf heeft aan de kant van 
de Insulindeweg op de hoek 

van het wegviaduct bij station 
Muiderpoort een papieren 
muurschildering opgeplakt, 
gemaakt naar voorbeeld van 
‘de Dokwerker’ van Mari An-
driessen. Het is een teken van 
de strijd om vrijheid. Ook nu 
wordt de vrijheid beperkt. In 
covid-tijd kun je een boete van 
95 euro krijgen. Maar deze 
vrijheidsbeperking is gelukkig 
van een geheel andere orde 
dan die van 1941. 
Filosofe Marli Huijer vindt 
dat we pas echt vrij zijn wan-
neer we ergens door worden 
gebonden. Dat zegt ze in haar 
boek ‘Discipline: overleven in 
overvloed’. Het klinkt tegen-
strijdig. Hoe kan gebonden-
heid zorgen voor vrijheid? 
Ze stelt dat we pas vrij zijn 
wanneer we ons zelf regels 
stellen waarvan we inzien dat 
ze goed zijn, onafhankelijk 
van waar we op dat moment 
toevallig zin in hebben. Vrij-
heid dankzij regelgeving dus.
Als ‘tussendenker’ wil Huijer 
de verbinding tussen mensen 
vormgeven. Hoe kan iedereen 
zijn zegje doen? Hoe zorgen 
we toch voor genoeg discipli-
ne wanneer alles kan en mag? 
Na de Tweede Wereldoorlog 
was er een stroming van ‘de-

disciplinering’. Vrijheid stond 
voorop. Maar welke vrijheid? 
In deze covid-tijd moeten 
we rationeel overdenken dat 
avondklok en reisbeperkingen 
nodig zijn om later weer ‘nor-
maal’, vrij te kunnen leven.

Wat waardevol is
Kijkt u eens in het viaduct 
onder de sporen. Daar hebben 
kinderen van het Buurt-
atelier onder leiding van 
Roos Eelman blijde, vrolijke 
schilderingen gemaakt over 
vrij vervoer. Dat was acht jaar 

geleden. Nu is het onze ver-
antwoordelijkheid om beperkt 
te reizen met mondkapje. 
Huijer vindt dat we discipline 
niet alleen moeten opvatten 

als gehoorzaamheid, maar ook 
als instrument om te bereiken 
wat we waardevol vinden. 
Individuele discipline brengt 
zo vrijheid voor iedereen.
Laten we doorlopen langs de 
fietsenstalling en de kapper en 
onder de perrons 8 en 9. Naar 
rechts loopt de Pontanusstraat 
terug naar het wegviaduct. Bij 
de hoek ziet u het scherven-
monument van Fabrice Hünd 
dat in 2010 is geplaatst tegen 
de spoordijk. Het zijn ‘Scher-
ven van beschaving’. Ook hier 
een markering van de vrij-
heid die we hebben. Twintig 
jaar geleden waren geboren 
en getogen Amsterdammers 
zonder migratieachtergrond 
nog in de meerderheid. Nu 
telt de gemeente tegen de 200 
verschillende nationaliteiten. 
Geen wij-zij denken, maar 
samendoen. Ruimte voor 
minderheden. Geen spanning 
maar tolerantie. Het mozaïek 
stelt vijf vrouwenfiguren voor. 
Iedere afzonderlijke vrouw 
heeft onmiskenbaar een 
andere culturele basis. Op de 
achtergrond zijn zichtbaar een 
stad, een kerk en een minaret. 
Dit optimistische werk viert 
de diversiteit van Amsterdam. 
Hoe waardevol is dit. #

Wandelt u eens in april naar de spoorviaducten 
rond het Muiderpoort station. U vindt er drie op-
merkelijke gedenktekens die stof geven tot naden-
ken over de begrippen vrijheid en discipline in 
tijden van oorlog en covid.

Vrijheid toen en nu 
Tekst en fotografie: Dineke Rizzoli

Scherven van beschaving

‘De Dokwerker’
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Toen in 1965 zijn beeld ‘Het Buikschot’ geplaatst werd aan de 
Tugelaweg, hoorde kunstenaar Adam Jansma tot zijn ontstelte-
nis dat wat hij had verbeeld ook echt gebeurd was. Een van de 
op die plek gefusilleerde verzetsstrijders stierf inderdaad door 
een buikschot. Het emotioneerde hem zo dat hij huilend thuis-
kwam, zoals zijn toenmalige vrouw, beeldhouwster Nel van 
Lith mij vertelt. 

Huilend kwam Adam thuis
Tekst: Anna ten Bruggencate | Fotografie: Anna ten Bruggencate en privébezit familie Jansma

Beeldhouwer Adam Ludwig Jansma 
werd door een fataal auto-ongeluk 
maar 36 jaar. Adam’s vader stierf toen 
hij 11 jaar oud was. Kort daarna brak 
de Tweede Wereldoorlog uit. Met zijn 
broer Bop ontvluchtte Adam het ou-
derlijk huis omdat het niet zo boterde 
met hun moeders nieuwe partner. Na 

de oorlog monsterde de 16-jarige aan 
op de grote vaart en leidde gedurende 
zeven jaar een zeemansbestaan. Toen 
hield Jansma het varen voor gezien en 
begon een opleiding tot steenhouwer. 
De inmiddels twintiger merkte dat het 
scheppen van iets nieuws heel goed 
bij hem paste. Om ervaring op te doen 

Oorlogsmonument ‘Het Buikschot’ Tugelaweg t/o nr. 110

Portret beeldhouwer Adam Ludwig Jansma

hielp hij beeldhouwer André Schaller 
in diens atelier. In ruil daarvoor kreeg 
Adam les; verder was hij grotendeels 
autodidact. Zijn vrouw Nel van Lith 
weet veel meer over zijn leven te ver-
tellen dan er in de officiële bronnen te 
vinden is over Adam Ludwig Jansma 
(1929-1965).

Gefusilleerd aan Tugelaweg
Zijn inmiddels ontwikkelde eigen 
stijl viel in de smaak. In 1959 kreeg 
Jansma van de gemeente Dordrecht 
een opdracht voor het maken van een 
gedenkteken op het geboortehuis van 
schrijfster Top Naeff  van onder andere 
het boek ‘School-idyllen’. De ‘Pegasus 
met ruiter’ werd geplaatst boven de 
voordeur en is daar nog steeds te zien. 
De Gemeente Amsterdam gaf in 1961 
aan Adam Jansma de opdracht voor 
een oorlogsmonument dat een plek 
moest krijgen aan de Tugelaweg tegen-
over nummer 110. Daar werden in het 
spoortalud op 15 december 1944 drie 
verzetsstrijders gefusilleerd. Het was 
een represaille voor een aanslag op 
de spoorweg diezelfde dag. De Duitse 
bezetter haalde willekeurig drie gevan-
genen uit het Huis van Bewaring aan 
de Weteringschans en schoot ze dood 
op de Tugelaweg, voor het oog van 
bewoners en voorbijgangers. 

Het Buikschot
Adam Jansma woonde met zijn vrouw, 
beeldhouwster Nel van Lith en hun vier 
dochtertjes aan de Swammerdamstraat 
21 huis in Amsterdam-Oost. Er waren 
twee kamers om in te wonen, vertelt 
Nel, eronder was een souterrain annex 
atelier. De steen voor het monument 
aan de Tugelaweg was zo groot dat die 
niet door de deur paste. Daarom hakte 
Adam het – met de hand – onder het 
balkon, in de tuin. Op 5 juni 1962 werd 
het beeld dat de titel ‘Het Buikschot’ 

had gekregen, onthuld door mevrouw 
Van Hall, de echtgenote van de toenma-
lige burgemeester van Amsterdam.
Nel weet zich nog te herinneren dat 
Adam tijdens de plaatsing van het mo-
nument aan de Tugelaweg, op een dag 
hevig geëmotioneerd thuiskwam.  ‘Een 
vrouw die daar woonde bekeek alles 
vanuit haar raam. Ze liep naar buiten 
en vertelde aan Adam dat twee van 
de drie verzetsstrijders meteen dood 
waren, maar dat een van hen in zijn 
buik was geschoten en nog een tijd op 
de grond lag te creperen. Adam kwam 
huilend thuis. Hij had precies dat uitge-
beeld wat er echt gebeurd was zonder 
dat hij het wist.’
Pas in 1996 werd na onderzoek bekend 
wie de verzetsstrijders waren: Jan 
Hendrik Faber, kweker/tuinarchitect, 
August van Ginkel, werkzaam bij het 
KNMI, en Dirk de Bruin, werktuig-
bouwkundige bij Fokker. Toen konden 
de namen in de sokkel van het beeld 
gegraveerd worden. Elk jaar wordt hier 
op 4 mei een herdenkingsplechtigheid 
gehouden. #

Een uitgebreidere versie van dit artikel 
staat op oost-online.nl.

Het gebouw, ontworpen door architect 
Adrianus Bleijs, is in 1889 als ver-
pleeghuis in gebruik genomen. Het is 
bestemd voor invalide en ongeneeslijk 
zieke oud-wezen van het rooms-ka-
tholieke Meisjesweeshuis gevestigd in 
het Maagdenhuis aan het Spui, en voor 
andere ongeneeslijk zieke vrouwen.
Regenten van het Maagdenhuis behe-
ren en besturen het verpleeghuis. De 
Zusters van Liefde uit Tilburg, die ook 
in het Maagdenhuis werken, zijn de 
verpleegsters.

Confiscatie
Bijna tien jaar later gaat het Elisabeth 
Gesticht over in een zelfstandige stich-
ting met eigen financiering, zelfstandig 
beheer en een eigen doelstelling. Het 
verpleeghuis krijgt verschillende klas-
sen. De bewoonsters van de eerste en 
tweede klasse hebben eigen kamers 
en genieten veel vrijheid. Zij betalen 
daar dan ook voor. De bewoonsters 
van de derde klasse wonen er gratis. En 
daarvoor moeten zij op zaal slapen en 

overdag diverse huishoudelijke klusjes 
verrichten. Enkele jaren later komen 
hier ook moeilijk opvoedbare meisjes 
te wonen. En in diezelfde tijd richt men 
een van de zalen in als ziekenzaal voor 
meisjes van het Maagdenhuis.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wonen 
er op de zolder enkele Belgische vluch-
telingen. In de Tweede Wereldoorlog 
is een deel van het gebouw ingericht 
als verloskundige-afdeling van het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, nadat de 
Duitse bezetter die ruimte in beslag 
heeft genomen. In 1944 confisqueren 
de Duitsers het verpleeghuis en moeten 
de bewoners uitwijken naar andere 
locaties. 

Kapel wordt recreatiezaal
In juli 1945 keren de oorspronkelijke 
bewoners weer terug naar het Elisa-
beth Gesticht. 
Het verpleeghuis is nu ook opengesteld 
voor rooms-katholieke vrouwen en 
meisjes, die door chronische ziekte, 
geestelijke afwijkingen, invaliditeit of 

ouderdom niet meer zelfstandig in de 
maatschappij kunnen functioneren.
Echter in de jaren vijftig verkeert het 
verpleeghuis in grote financiële pro-
blemen. De inkomsten uit de bijdragen 
van de betalende bewoners zijn erg 
laag. De prijzen zijn sinds 1920 niet 
meer aangepast. Een in dienst geno-
men administrateur voert belangrijke 
veranderingen door in de organisatie 
van de zorg om de zaak weer financieel 
vlot te trekken.
Het Elisabeth Gesticht krijgt in 1960 een 
andere naam: ‘Huize Elisabeth’. Het 
woord Gesticht heeft een te negatieve 
associatie gekregen. 
In 1969 neemt de Stichting Verpleeghui-
zen Amsterdam het pand over en pacht 
het per jaar. Ze knapt het pand op, 

De nieuwe reeks Verborgen verleden vertelt over gebouwen en 
objecten in Oost en hun roemrijke verleden. Als eerste het illus-
tere Sint Elisabeth Gesticht, gelegen aan de Mauritskade hoek 
’s-Gravesandestraat, waar nu Hotel Arena is. 

Het Sint Elisabeth Gesticht
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

en laat de kapel 
tot recreatiezaal 
verbouwen. 

Renovatie
In 1982 valt het 
doek voor het 
verpleeghuis. 
Bang voor het 
kraken van het 
pand plaatst de 
gemeente veer-
tig krakers in de 
zijvleugel van 
het pand. De 
‘sleep-in’ van de 
Rozengracht krijgt 
de rest van het 
pand toegewezen. 
Maar halverwege 

de jaren tachtig beëindigt de gemeente 
de subsidie. Om aan meer inkomsten 
te komen, opent de sleep-in een café-
restaurant, een zaal met podium, een 
oefenruimte voor muzikanten, en in 
het weekend is het een drukbezochte 
discotheek.
De oorspronkelijke pensionkamers, 
waar de bewoonsters van de eerste en 
tweede klasse woonden en waar later 
de krakers zaten, zijn gerenoveerd. 
Woningcoöperatie Ymere verhuurt 
het tegenwoordig als HAT-woningen. 
Auteur Franca Treur woont er een tijd 
en schrijft de roman De Woongroep, die 
zich in het gebouw en in Oost afspeelt. #

Meer lezen:
www.melandlangeveld.com

Van ziekenzorg tot sleep-in en woningen
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ze al jaren nestelen en in de gracht 
tussen Voorlandpad en Middenmeer-
pad wordt een wilde eend tijdens een 
gangbang verkracht door vijf woerden, 
maar weet daarbij de kop boven water 
te houden. Witbrood schijnt woerden 
geil te maken. Voor hetzelfde geld was 
ze verzopen.

Troost
De stad rukt op, de natuur komt steeds 
meer in het gedrang en ligt bezaaid met 
petflessen, bierflesjes, energiedrank-
blikjes, plastictassen, bekers, weed-
zakjes, ballonnen, lachgascilinders en 
mondkapjes.
Met de insectenstand gaat het niet goed 
en daarom zijn de grasvelden voor 
onze flats omgeploegd en ingezaaid met 
bloemen die insecten en vlinders van 
voedsel voorzien, zodat die weer gecon-
sumeerd kunnen worden door vogels en 
vleermuizen.
Het voorjaar is begonnen en nieuw le-
ven dient zich aan. Gelukkig is er natuur 
waar je je in deze stille tijd bevrijd kan 
voelen en waar je in alle jaargetijden 
kunt wandelen en genieten van een 
bloem, hoe klein ook. Wandelen in de 
natuur kan troostend zijn.
Maar... kan die natuur niet wat schoner 
gehouden worden? #

#DWARSMilieu Nummer 22014

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Nieuw leven dient zich aan  

De kwaliteit van het ijs was door 
sneeuw en wind belabberd en veer-
tigduizend mensen over het hele land, 
komen in het ziekenhuis terecht. We 
hebben het nodig om de vrijheid van 
buiten na een jaar corona weer even 
te kunnen voelen, al is het op veilige 
afstand van elkaar.

Zuiderwind
Na krap een week met ijs waarop 

geschaatst kan worden, draait de wind 
naar het zuiden. Er volgen zes dagen 
met temperaturen die boven de vijftien 
graden uitkomen, wat ongekend is. De 
eerste hommel en een Atalanta vlinder 
laten zich een paar keer op het terras 
zien.
Op die zuidelijke stroming komen de 
ooievaars vroeger terug dan normaal 
en op 27 februari paren ze terwijl de 
winterakoniet onder hun nest bloeit, 
wat heel laat is.
De merel begint om half zes in de och-
tend met melodietjes die bij goed weer 
meer dan een uur duren. Het eksterpaar 
is in januari begonnen met het aansle-
pen van twijgen en na de vorstperiode 
gaan ze verder met vlechten aan hun 
overdekte bouwwerk. Van binnen wordt 
het nest bekleed met aarde, twijgjes 
en mos. De ronde vliegopening wordt 
beveiligd door stekelplanten, hulst of 
braam, zodat hun grote neef en concur-
rent, de kraai, eieren of jongen straks 
niet gaat jatten. Een blauwe reiger heeft 
het voorjaar niet gehaald. In de sloot 

Even is er een ouderwetse winter met sneeuwduinen van  
een meter hoog en kan er sinds vele jaren op de ringvaart  
geschaatst worden. De zon schijnt volop en terwijl het bijna 
windstil is, bloeit de gele kornoelje. 

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Maar helaas: de vergister mag niet 
aangesloten worden omdat een milieu-
vergunning vereist is. En een bouwver-
gunning. En meteen even een Bibobje 
erbij, voor de zekerheid. Een papierwin-
kel van hier tot Tokio voor een apparaat 
met de capaciteit van een huishoude-
lijke cv-ketel. Maar ja, het is iets nieuws. 
Het tast mogelijk bestaande belangen 
aan, dus gaan er her en der alarmbellen 
af en trapt het systeem op de rem.

Gamechanger
Zo gaat dat met de vooruitgang. We 
willen wel veranderen, want dat moet 
natuurlijk, als het maar precies blijft 
zoals het is. Geen gekkigheid alsjeblieft. 
Daarom hebben we in Holendrecht nu 
een mooi apparaat in de etalage, een 

In Holendrecht-West, een ontwikkelbuurt in Amsterdam Zuid-
Oost, staat sinds kort in een container van 2x4 een minivergis-
ter te schitteren. Het is een prachtig apparaat, je gooit er etens-
resten in en er komt groengas uit waar de cv-installatie en het 
gasfornuis op kunnen draaien. Dat spaart fossiel gas uit. Er zijn 
nog meer voordelen, zoals minder afval, goed voor het klimaat, 
dus aan de slag! 

het is op papier schoongewassen. Een 
hemeltergende maskerade die vooral 
bepaalde economische belangen dient 
ten koste van ons klimaat en onze 
volksgezondheid. Teun blijft er vrolijk 
onder, dat versterkt zijn boodschap op 
sublieme wijze.

Afval uit Ierland
Even voor de duidelijkheid: voedsel-
resten maken een enorm groot deel uit 
van onze afvalstroom, zowel huishou-
delijk als bedrijfsafval. Dat wordt nu 
grotendeels verbrand, het gaat jaarlijks 
om tientallen miljoenen kilo’s GFE in 
Amsterdam alleen al. Daar hebben we 
enorme verbrandingsinstallaties voor 
gebouwd en de investeringen daarvoor 
moeten we terugverdienen door onder 
andere warmtenetten voor huishoudens 
te voeden. Een warmtenet is een erg 
dure manier om je huis van het aardgas 
af te halen, het vastrecht voor die dikke 
buizen in de grond alleen al kost je een 
vermogen. Moet je het warme water 
nog krijgen, sorry: kopen. Die warm-
tenetverbrandingsinstallatie moet en zal 
draaien. We halen zelfs afval uit Ierland 
om Het Beest te voeden. De resterende 
vliegas, chemische stinkzooi, verbergen 
we onder nieuwe snelwegen. We vegen 
het letterlijk onder het tapijt. 
Die etensresten, ook wel GFE, swill, slob-

echte gamechanger, maar we mo-
gen er alleen naar kijken. Alsof je de 
nieuwste duurzame auto hebt gekocht 
waarmee je vooral niet de weg op mag. 
Dat schaadt de belangen van Shell en 
andere fossiele verdienmodellen.
Onze buurtgenoot Teun van der Keuken 
heeft een mooie tv-serie ‘De Vuilnisman’ 
gemaakt. Het is een inzichtelijk portret 
van een pervers, cynisch afvalverwer-
kingssysteem. 

Het afval dat we er aan de ene kant 
instouwen, gulpt er aan de andere kant 
net zo vies en smerig weer uit, maar 

De lisse bloeit al vroeg

ber of natte fractie geheten, dat brandt 
slecht. Er komt veel CO2 bij vrij, het is 
een inefficiënte manier om energie op 
de wekken. Het kan veel beter worden 
vergist met bacteriën om er groengas 
van te maken en compost. Groengas ver-
vangt Gronings gas; compost vervangt 
kunstmest. Voilà. Circulair en goed voor 
de biodiversiteit. Maar nu liggen wet- en 
regelgeving dwars. Een taaie, stugge 
drempel. 

Koop minder
Kunnen we toch iets doen? Nu direct? 
Hebben wij reële handelingsperspectie-
ven? Jazeker. Stem verstandig bij alle 
verkiezingen. Koop veel minder spullen 
en spulletjes, dan hoef je minder weg 
te gooien. Begin een wormenhotel in 
je tuin, op je balkon of samen met je 
buren. Daar kan veel keukenafval in, 
zoals koffiedik, groenteschillen en wor-
telloof. Overgebleven pizzapunten en 
kliekjes mogen er niet in, maar die moet 
je gewoon de volgende dag bij de lunch 
opeten. En als je toch nog met etensres-
ten zit, probeer die dan in een vergister 
te gooien. Zo één als in Holendrecht, het 
liefst met een milieuvergunning. 
Succes! #

Info: peter@pbhoogendijk.nl en 
www.groenehub.org

Groengas uit je vuilniszak 

In Holen-
drecht staat 
sinds kort een 
minivergister 
die groengas 
maakt

tegenover de Spar ligt het door ratten, 
kraaien en eksters aangevreten lijk.
De zeven Nijlganzen die vlak voor 
kerst geboren zijn hebben nachten met 
tien graden vorst overleefd evenals 
de ijsvogel die twee weken geen visje 
heeft kunnen vangen. Zijn azuurblauwe 
veren weerkaatsen als een diamant het 
zonlicht wanneer hij aan het jagen is 
boven de sloot die langs Nieuwe Levens-
kracht loopt.
De twee scholeksters zijn op tijd terug 
en maken met hun opvallende roep 
duidelijk dat het grint op het dak van 
Fortius de plek is, waar ze al jaren hun 
eieren leggen en dat ook dit jaar van 
plan zijn.

Witbrood maakt geil
Twintig jaar geleden, toen Science Park 
nog voor een groot deel drassige na-
tuurpolder was en de voetbalvelden uit 
natuurgras bestonden, leefden hier tien 
koppels scholeksters.
Afname geldt ook voor de buizerd. 
Voor de verbreding van de ring zijn 
vele bomen en een dertigtal tuinen van 
Nieuwe Levenskracht opgeofferd en 
werd de grote plas aan het Voorlandpad 
gedempt. Toen leefden er drie buizerd 
stellen en nu nog slechts één.
De zwanen zijn terug op de plek waar 
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Van het donker naar het licht

Ida, je woont sinds 1985 in Amster-
dam Oost en hebt hier inmiddels 
meer-
dere projecten gedaan. Hoe is je band 
met de buurt?
‘Toen ik met Wasgoed Is Goed begon 
woonde ik al veertien jaar in de Vrolik-
straat en had ik nauwelijks contact met 
mijn buren, maar nu moest ik bij ieder-
een aanbellen. Soms werd niet open 
gedaan, of ik moest naar drie hoog roe-
pend het idee uitleggen. Mensen vonden 
het aanvankelijk maar raar, maar het 
werd ontzettend leuk en ik heb uitein-
delijk een uitgebreid netwerk kunnen 
opbouwen waar ik nog steeds op teer. 
In de jaren daarna werd dat netwerk al-
leen maar groter. Voor mijn gevoel heb 
ik echt wortel geschoten in Oost.’

Veel mensen in Oost kennen 
Allerzielen Alom, dat jij in 2005 
(onder de naam Allerzielen Allicht) 
opstartte op de Nieuwe Ooster. 
Van daaruit ging het project al gauw 
naar andere begraafplaatsen. Was 
dat van begin af aan je bedoeling?
‘Dat Allerzielen Alom op meerdere 
begraafplaatsen zou plaatsvinden, vond 
ik natuurlijk een mooie gedachte, al had 
ik geen idee wat mijn rol daarin dan zou 
zijn. Voordat ik het project vrijgaf heb 
ik een draaiboek geschreven, een soort 

receptenboek waarin wordt uitgelegd 
hoe de verschillende onderdelen moe-
ten worden uitgevoerd. Maar een recept 
is niet altijd een garantie voor een goed 
eindresultaat en ik schrok dan ook wel 
eens van de knulligheid. Maar al gauw 
werd het project zo groot dat ik vond 
dat ik het moest loslaten.’

Je betrekt veel andere kunstenaars bij 
je projecten. Hoe selecteer je hen?
‘Er moet een klik moet zijn: ik wil dat 
we elkaar begrijpen en goed kunnen 
samenwerken. De bezieling die kunste-
naars voelen voor een project vind ik 
het belangrijkste. Bij Allerzielen Alom 
stonden de doden centraal. De levenden, 
kunstenaars net zo goed als publiek, 
waren daar in mijn optiek aan onder-
geschikt. Wie wil shinen als kunstenaar 
kan dat dus beter ergens anders doen. 
Net als bij een gospelkoor dat niet voor 
het ego zingt maar voor het hogere; dát 
is de kracht. Zo werkt een ritueel ook 
een beetje.’

Je hebt je gaandeweg ontwikkeld tot 
iemand die grootschalige projecten 
aanpakt met talloze medewerkers. 
Mis je de autonomie van toen je begon 
niet? 
‘Ja, en daarom maak ik de laatste paar 
jaar weer tijd voor werk dat ik in mijn 

Kunstenaar Ida van der Lee bedenkt rituelen die helpen bij herdenken. Haar project Allerzielen Alom 
begon op de Nieuwe Ooster, maar werd al gauw ook op andere begraafplaatsen uitgevoerd. Na vele jaren 
op het Kastanjeplein gaat nu ook project Namen en Nummers het land in. We spreken elkaar in Ida’s 
ruime atelier aan de Wenckebachweg, tussen talloze rekwisieten van haar kunstprojecten.

Tekst: John Prop | Fotografie: Ida van der Lee

eentje, met eigen handen produceer. Ik 
maak graag collages. Daar komt mo-
gelijk een project uit voort waarbij ik 
zorg voor collages die nog niet helemaal 
af zijn. Deze halffabrikaten worden 
vervolgens afgemaakt door mensen uit 
kwetsbare groepen en die kunnen het 
eindresultaat dan weer doorsturen naar 
anderen. Ik heb hiervoor contact opge-
nomen met onder meer HVO-Querido, 
het Leger des Heils en De Gooijer. Wordt 
het toch weer een community project!’       

Je hebt Namen en Nummers zeven 
keer gedaan op het Kastanjeplein. 
Nu gaat ook dit project het land in. 
Hoe gaat dat in zijn werk?
‘In de Oosterparkbuurt is het project 
min of meer af: vrijwel alle 2800 wegge-
voerde Joodse buurtbewoners zijn met 
een handgemaakt naambordje geëerd. 
Afgelopen jaar hebben mensen vanwege 
de corona thuis de laatste naambordjes 
gemaakt. We hebben dat via email be-
geleid. We vroegen deelnemers om over 
de naam van het slachtoffer dat ze toe-
bedeeld kregen informatie op te zoeken. 
En we gaven hen tips over kleurgebruik, 
symbolen en over hoe ze het maakpro-
ces konden ritualiseren. Het pakte heel 
goed uit; mensen hadden het intens 
beleefd, zich werkelijk verbonden aan 
de slachtoffers.’

‘Dit bracht mij op het idee om het 
project landelijk uit te rollen. Er komt 
een website, namenennummers.nl, 
een digitale gids waarop staat hoe je 
een naambordje kunt maken en eigen 
voormalige Joodse bewoners kunt ge-
denken. Deze website wordt gekoppeld 
aan joodsmonument.nl, een website 
met de namen van alle 104.000 Joodse 
Holocaust-slachtoffers met hun adres 
en andere gegevens. Op onze site kun-
nen mensen een naam kiezen, en op 
joodsmonument.nl kunnen ze kijken 
wat er aan informatie over de betref-
fende persoon beschikbaar is. Het is 
een individuele of groepsactiviteit ge-
durende april. Daarnaast hopen we dat 
mensen of organisaties in verschillende 
steden, buurten of straten zich bij ons 
aansluiten om op 4 mei met de naam-
bordjes een collectieve herdenking te 
organiseren.’

Welke plaatsen hebben zich al 
aangemeld?
‘Onder meer Tilburg en Dordrecht. 
Maar ook dichter bij huis, in de 
Kraaipanstraat, de Blasiusstraat en de 
Swammerdamstraat, wordt het op-
gepakt. Ook het Amsterdam Museum 
doet mee. En zodra de website in 
april wordt gelanceerd verwacht ik 
dat er meer lokale partners bij-
komen.’

‘Herdenkingen zijn vaak gebonden aan 
regels. Zo’n officieel acht uur-moment 
waar nogal eens een nerveuze spanning 
omheen hangt: dat je aan erge dingen 
moet denken terwijl je die op dat 
moment misschien helemaal niet voelt. 
Ik ben voor een minder traditionele, 
meer persoonlijke en creatieve manier 
van herdenken. De doden worden van 
het donker naar het licht gehaald. En 
daardoor komen ze juist een stukje 
dichterbij. Is dat niet waar herdenken 
over gaat?’ # 

De rituele kunst van Ida van der Lee

Meer informatie:  
www.idavanderlee.nl
www.namenennummers.eu
www.namenennummers.nl 
(vanaf medio april) 
en www.joodsmonument.nl

Namen en Nummers (2012-2021)
Op het Kastanjeplein werd op 4 mei een grote 
plattegrond van de Oosterparkbuurt uitgelegd. 
Op adressen waar Joodse Amsterdammers 
tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn wegge-
haald werden houten bordjes met hun namen 
geplaatst. Die namen werden getekend, 
geschilderd of op een andere manier kunst-
zinnig aangebracht door buurtbewoners. Het 
werden er elk jaar méér, totdat in 2020 (bijna) 
alle namen compleet waren. Rondom dit 
Stratenmonument vond een uitgebreid 
herdenkingsritueel plaats, en klonken verhalen 
over slachtoffers en muziek. (Vanwege corona 
vond de laatste editie in beslotenheid op 
Pampus plaats.)

Allerzielen Alom (2005-2016)
Op De Nieuwe Ooster vond op 2 november 
2005 de eerste editie van Allerzielen Alom 
plaats. Met licht en vuur werd de begraafplaats 
gastvrij ingericht en werden herinneringen aan 
de doden opgehaald door middel van rituelen 
die onder leiding van Ida door meerdere 
kunstenaars, dichters en muzikanten waren 
bedacht. Al gauw werd het project geadop-
teerd door begraafplaatsen en uitvaartorgani-
saties in het hele land, tot zelfs in Denemarken 
aan toe. De Nieuwe Ooster organiseerde het 
later tot en met 2019 op eigen kracht; elke 
keer kwamen er zo’n 5000 bezoekers.

Wasgoed Is Goed (1999)
De Vrolikstraat had lange tijd een slechte 
reputatie maar werd eind jaren ’90  
rigoureus opgeknapt. Ter gelegenheid 
daarvan organiseerde Ida van der Lee 
een grootschalig community art project: 
175 waslijnen werden over de straat 
gespannen, met daaraan ruim drie 
kilometer aan kleurrijk wasgoed. 
Dat leverde een vrolijk, mediterraan 
beeld op. ’s Avonds werden er dia’s van 
nog meer wasgoed op geprojecteerd. 
Het enorme kunstwerk was zes weken 
te zien.
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Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Uit ‘Café Hesp’

Peter-Paul de Baar is stadshistoricus en 
was onder andere hoofdredacteur van 
Ons Amsterdam. Voor het boek was ei-
genlijk Geert Mak benaderd (hij schreef 
in 1987 een boek over de Ysbreeker), 
maar hij had het te druk met Europa. 
De Baar woont zelf niet in Oost, was ook 
geen stamgast, maar hij wist wel dat het 
een prachtig café was met een mooie 
historie, dus dook hij in de materie en 
voerde veel gesprekken met stamgasten, 
personeel en een uitgebreid onderzoek 
in het stadsarchief. Hij was bezig met 
een uitgebreide biografie van Theo 
Thijssen maar die ging op een laag pitje.
Niet alleen biedt het boek een uitge-
breide geschiedschrijving van het café, 
maar ook een interessant relaas van de 
geschiedenis van Amsterdam Oost en 
van de journalistiek bij Het Parool en de 
Volkskrant. Er wordt beschreven hoe de 
buurt zich ontwikkelde met de Nieuwe 
Oosterbegraafplaats, het tunneltje onder 
het spoor aan het einde van de Overam-
stelstraat, het ontstaan van de Wibaut- 
straat en het Amstelstation en de 
nieuwe kantoren aan de Amstel.

Eerste generaties
Het huidige café begon oorspronkelijk 
in 1890 als café-slijterij in de Roeters-
straat. In 1897 verkreeg Cor Hesp een 
vergunning op zijn naam voor het café 
in de Korte Amstelstraat en deze datum 
wordt algemeen als de oprichtingsda-
tum beschouwd en gevierd. Aanvanke-
lijk was Cor koetsier bij de Posterijen en 
de oorspronkelijke naam was eigenlijk 
de Posthoorn. Cor was actief met het 
opkopen van huizen en het verkrijgen 
van vergunningen. Verder breidde hij 
de zaak uit en tikte bijvoorbeeld een 
biljarttafel op de kop. In 1907 verhuisde 
Hesp naar het huidige pand aan de 
Weesperzijde. Rond 1912 stond zijn in-
middels 19-jarige zoon achter de tap en 
hij nam het café en de slijterij over van 
zijn vader. Het was toen al een goede 
buurtkroeg en ook een thuishonk van 
sport- en spelliefhebbers. Jongens uit de 
Overamstelstraat hadden de voetbalclub 

Gezellige buurtcafés worden een zeldzaamheid in Oost.  
Zo’n goed café met een vlotte en persoonlijke bediening, waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten en ook anderen zich pret-
tig voelen. Veel cafés zijn bij overnames hip, snel en soms erg 
commercieel geworden. Een café dat in het verleden een sterke 
buurtfunctie had, was Café Hesp aan de Weesperzijde. Recent 
verscheen er een boek Peter-Paul de Baar over de rijke historie 
van Café Hesp. 

halfvol beerenburg en een pils. Tij-
dens de lunch werd er ook uitgebreid 
gedronken en als je het dan druk had 
ging je na drie of vier biertjes terug naar 
de redactie. En anders kon het zomaar 
gebeuren dat sommige redacteuren de 
hele dag in het café bleven hangen en 
maar over de krant en de journalistiek 
bleven praten. Er was saamhorigheid bij 
de rooms opgevoede nieuwe redacteu-
ren, maar ze kregen een stevige ont-
groening: ‘het kon voorkomen dat jouw 
stuk als lul-pap betiteld werd en voor je 
ogen verscheurd werd.’

Ook het bezoek van de bewoners van 
het manneninternaat van Hulp voor On-
behuisden was een constante factor. Zo 
was er meneer Adriaanse die goochel-
trucjes deed in ruil voor een borrel.  
Ko was zo trillerig dat hij een thee-
doek nodig had om zijn eerste borrel 
naar binnen te takelen. Lange Willem 
verkocht oude kleren en financierde 
daarmee zijn drankgebruik.

Familiegevoel
Vanaf de jaren tachtig werden er steeds 
meer activiteiten georganiseerd vanuit 
Hesp. Zo werden  stamgasten aange-
spoord om te gaan roeien en werd 
er een roeitoernooi georganiseerd. 

DJK (1918) opgericht en de prijzenkast 
stond in het café.

Drie gebroeders
In 1955 werden de broers Theus, Joop 
en Ton vennoten in de zaak. Het bedrijf 
bestond al uit een café en een slijterij 
maar de Hespen gingen vanaf 1956 zelf 
jenever en likeur te stoken. Als de slij-
terij dicht was in de avond, dan ging zo 
nodig één van de broers wel even vanuit 
het café een fles of een kruik pakken 
voor de verkoop. Het boek staat vol met 
anekdotes uit die tijd over vaste klanten, 
personeelsleden en overige bezoekers.
De Hell’s Angels waren eind jaren ’70 
ook klant bij Hesp. Als ze geen drank 
meer hadden, kwamen ze even wat 
dozen whisky, jenever en een fust bier 
halen. Theus Hesp hield alle briefjes van 
100 en 500 bij het licht om te zien of ze 
echt waren. Dan riep er altijd wel een 
engel: ‘Hé Hesp, ik hou die jenever van 
jou toch ook niet tegen het licht om te 
zien of je er water bij gedaan heb?’

De familie Hesp was van de oude stem-
pel. Zo lieten ze zich als meneer Theus, 
meneer Joop en meneer Ton aanspre-
ken. Ook waren de gebroeders zuinig: 
barman ‘Bolle Willem’ vertelt in het 
boek dat hij eindeloos moest soebatten 
om een nieuw tosti-ijzer te mogen kopen 
en meneer Joop hield scherp in de gaten 
dat er uit een fles jenever 26 glaasjes 
geschonken werden, wat het vullen tot 
de rand van het glas (een goed Amster-
dams gebruik) bemoeilijkte.

Mannentent
Opvallend genoeg was Hesp zeker tot 
de jaren negentig een echte mannen-
tent. Nadat redacties van de Volkskrant 
en Het Parool naar de Wibautstraat 
verhuisden, werd Hesp een vergader- en 
broedplaats waarbij de gezelligheid na-
tuurlijk niet uit het oog verloren werd. 
Een oud-Volkskrant journalist vertelt in 
het boek dat het volstrekt normaal was, 
dat er ‘s ochtends voor de vergadering 
al begonnen werd met een waterglas 

Aanjager voor de vele activiteiten was 
barman Han van Beek. Door de over-
name van Han in 1991 verloor het café 
wel de slijtvergunning en was het alleen 
nog een café. De ketels verhuisden naar 
destilleerderij ‘t Nieuwe Diep.
Han regelde ook live muziekoptredens 
en zo traden onder anderen Hans en 
Candy Dulfer op.
Fietspuzzeltochten georganiseerd door 
barman André waren populair in de 
buurt. Hesp had een enorme buurt-
functie. Sommige vaste gasten waren zo 
‘vast’ dat ze voor vijf gulden mochten 
mee-eten met het personeel. Vervelend 
alleen dat er een vaste gast was, die 
tuberculose had en daar niets van zei. 
Toen bleken een paar personeelsleden 
ook al besmet te zijn en werden alle 
andere stamgasten verzocht om zich te 
laten testen bij de GGD. 

In 2018 nam Andreas Wolff het café 
over en werd hij samen met Jan Paul 
Bekkers directeur. Eind 2019 volgde 
een broodnodige verbouwing en op 12 
maart 2020 ging Hesp weer open. He-
laas ging de deur een paar dagen later 
weer dicht vanwege de coronamaatre-
gelen. De koelingen zaten bomvol met 
producten en deze werden allemaal op 
straat aan de buurt uitgedeeld. Later 
in het jaar kon er dan weer even wat 
omzet gemaakt worden tot de volgende 
lockdown. Nu is het, zoals Andreas het 
in het boek uitdrukt: ‘uitzitten en wach-
ten tot het overwaait met hulp van de 
gasten’. Andreas heeft goede hoop dat 
het familiegevoel weer onder de Hesp-
gangers terug komt. #

 
Café Hesp, isbn 9789086050239, 
te koop in de (internet)boekhandel

Sommige vaste 
gasten waren zo 
‘vast’ dat ze voor 
vijf gulden mochten 
mee-eten

Café Hesp: parel aan de Amstel 

Café Hesp in zijn oude glorie hersteld

Barman Dresken aan het werk inCafé Hesp, 1965
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Tekst: Hilde Pach | Fotografie: Frank Schoevaart

‘Tweede Kamer houdt niet speciaal 
rekening met Amsterdam-Oost’  

Het blijkt geen eenvoudige vraag. 
Telkens waaiert het gesprek uit naar 
andere belangrijke kwesties, in de buurt 
of in het land. Martin Verbeet (1950) 
werd in de jaren negentig politiek actief 
vanwege een landelijk thema, het her-
zieningsvoorstel van de WAO van Wim 
Kok, dat de PvdA in heftige beroering 
bracht. ‘Ik was het eens met Kok’, zegt 
Verbeet. ‘Mensen moeten niet alleen be-
staanszekerheid hebben, maar hebben 
ook rechten en plichten.’ Verbeet werkte 
jarenlang als moleculair biotechnoloog, 
onder meer aan de Universiteit Leiden. 
‘Als experimenteel onderzoeker wist ik 
dat je moet werken met onzekerheid. 
Mensen moeten risico’s dragen.’

Toch leidde Verbeets politieke interesse 
niet tot een gooi naar de landelijke 
politiek; in 2002 werd hij lid van de 
Stadsdeelraad Oost. Waarom? ‘Ik vond 
het belangrijk om dicht bij huis iets te 
kunnen doen. Bewoners kunnen poli-
tiek bedrijven voor hun eigen buurt. Ik 
ben er bijvoorbeeld trots op dat door 
mijn toedoen de openbare basisschool 
Aldoende in de Tweede Boerhaavestraat 
is opgeknapt, zodat het nu weer een 
bloeiende school is geworden. Ik heb 
ook altijd gestreden voor het groen 
houden van de voetbalvelden in de 
Watergraafsmeer, waar woningbouw 
dreigde te komen om het NS-station 
Science Park mogelijk te maken. We zijn 
tot de bodem gegaan, tegen de wensen 
van de gemeente, de NS en de landelijke 
overheid in, maar uiteindelijk hebben 
we ons doel grotendeels bereikt.’

Decentralisatie afgebroken
Dat zal in de toekomst niet meer gaan, 
vreest Verbeet. Sinds 2014 hebben de 
stadsdelen geen gekozen bestuur en 
nauwelijks bevoegdheden meer, als ge-

volg van een beslissing van de toenmali-
ge regering. Een duidelijk voorbeeld van 
invloed van de landelijke politiek op de 
gang van zaken in Amsterdam-Oost. Al 
is het geen ontwikkeling waar Verbeet 
blij mee is: ‘Gezien vanuit de landelijke 
politiek werkte de extra bestuurslaag 
van de stadsdelen vertragend. Daarom 
wilde men ervan af. Maar wat zie je nu? 
Schoolbesturen, woningcorporaties, 
politie en zorg, worden te weinig ge-
controleerd op lokaal niveau. Als je met 
deze semi-overheid wilt onderhandelen, 
moet je goed tegenspel bieden. Dat kan 
niet meer. Geen mandaat. De stadsdeel-
bestuurders die we nu hebben, doen het 
niet slecht, maar ze zijn niet democra-
tisch gekozen, ze zijn gedropt. Het is ook 
jammer dat een blad als Dwars niet he-
lemaal serieus wordt genomen, waarin 
burgers zonder commercieel oogmerk 
geïnformeerd worden en zelf actief 
kunnen zijn. Het belang van lokale 
politiek wordt minder goed onderkend, 
de decentralisatie wordt gaandeweg 
afgebroken.’

Door de feitelijke teloorgang van het 
stadsdeelstelsel luistert het Amsterdam-
se gemeentebestuur dus minder naar de 
burgers in de buurten, maar luisteren 
parlement en regering eigenlijk nog een 
beetje naar Amsterdam?
‘Dat valt tegen’, vindt Verbeet. ‘Het ver-
schilt per regering, en de aanwezigheid 
van Amsterdammers in het landsbe-

stuur scheelt ook wel iets, maar er is 
vooral veel incidentenpolitiek. Neem de 
toeslagenaffaire, dat is een gevolg van 
antifraudebeleid, en daar komt dan nu 
een reactie op. Het toeslagensysteem 
zelf was trouwens ook een reactie op 
armoede en lage inkomens. Doordat er 
om de vier jaar verkiezingen zijn, is er 
bij politici maar weinig ruimte voor een 
langetermijnvisie.’

Hart van de wereld
Maar om op de oorspronkelijke vraag 
terug te komen: ‘Amsterdam-Oost krijgt 
natuurlijk wél te maken met het lande-
lijke beleid’, zegt Verbeet. ‘Oost is een 
perfecte dwarsdoorsnede van Amster-
dam, dus alles wat elders speelt, speelt 
hier ook. Investeren in energiezuinig 
wonen is bijvoorbeeld óók van belang 
voor Amsterdam-Oost, maar er zijn 
hier veel oude huizen, dus isolatie van 
woningen en energietransitie vragen 
hier meer aandacht dan andere aspec-
ten van verduurzaming. Het algemene 
beleid houdt niet speciaal rekening met 
de situatie in Amsterdam-Oost.’
Verbeet heeft inmiddels andere manie-
ren gevonden om invloed te hebben op 
de landelijke politiek. In 2010 verruilde 
hij de stadsdeelraad voor de gemeen-
teraad. ‘Ik zag daar erg naar uit, maar 
ik merkte gaandeweg dat ik niet zo’n 
geweldige volksvertegenwoordiger ben. 
Besturen vind ik leuk, maar die vier jaar 
in de gemeenteraad waren wat frustre-
rend. Doorstromen naar de landelijke 
politiek leek me toen ook niet zo’n 
goed idee. Ik vind het interessanter om 
invloed te hebben op de landelijke poli-
tiek als lobbyist. Juist voor activiteiten 
in Oost. Ik ben ook echt van Oost gaan 
houden. Ik ben opgegroeid in West, 
maar nu is Oost voor mij ‘het hart van 
de wereld’. Het is een smeltkroes, waar 
heel veel gebeurt.’

Rita Verdonk
Door zijn werk als stadsdeelbestuurder 
heeft Verbeet een groot netwerk opge-
bouwd, en niet alleen op lokaal niveau. 
Landelijke bekendheid kreeg Verbeet 
tegen wil en dank al kort na zijn aantre-

De Tweede Kamerverkiezing is achter de rug. De zetels zijn 
opnieuw verdeeld. Maar welke invloed heeft het beleid van 
het parlement en – straks – de nieuwe regering op de gang van 
zaken in Amsterdam-Oost? We vroegen het aan Martin Verbeet, 
van 2004 tot 2010 stadsdeelvoorzitter namens de PvdA, en nu 
nog maatschappelijk actief, onder meer als bestuurslid van het 
slavernij-instituut NiNsee en voor Leergeld Amsterdam.

den in 2004 door de moord op Theo van 
Gogh, letterlijk tegenover het stadsdeel-
kantoor. Even was Amsterdam-Oost 
het centrum van de wereld. Een jaar 
later had Verbeet een aanvaring met 
toenmalig minister Rita Verdonk van 
Vreemdelingenbeleid en integratie, 
die naar de slavernijherdenking op 1 
juli wilde komen, tot ongenoegen van 
veel jonge mensen die zich door haar 
harde opstelling ten aanzien van de 
jeugd met een migratieachtergrond in 
de steek gelaten voelden. Ook in latere 
jaren verliep de herdenking vaak roerig, 
onder meer omdat nazaten van tot slaaf 
gemaakten zich onvoldoende erkend 
voelden door de vaak witte autoriteiten. 
De organisator, het Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis 
(NiNsee), dreigde in 2011 zelfs opge-
heven te worden. Verbeet: ‘Als stads-
deelvoorzitter werd ik gevraagd om te 
bemiddelen, om de mensen zelf iets in 
handen te geven voor de erkenning van 
het slavernijverleden. Inmiddels zijn we 
in rustiger vaarwater gekomen en ben 
ik bestuurslid van het NiNsee. We willen 
een echt Nationaal Comité 1 juli oprich-
ten. We hebben de wind mee. De kijk 
op het verleden is aan het veranderen. 
Het slavernijverleden en zijn vervolg in 
de koloniale periode werken nog steeds 
door; dat zie je bijvoorbeeld aan de on-
gelijke kansen in het onderwijs.’

Dat laatste is ook een onderwerp dat 
Verbeet ter harte gaat. Daarom zit hij 
onder meer in het bestuur van Leergeld 
Amsterdam, een vrijwilligersorganisa-
tie, gericht op kinderen die hulp nodig 
hebben bij het bekostigen van leermid-
delen. Ook zit hij in de raad van toezicht 
van De Kids van Amsterdam Oost, een 
theater-, dans- en muziekschool voor 
‘kids’ van 5 tot 25 jaar, van wie veertig 
procent van een klein inkomen moet 
rondkomen en juist veel aandacht 
verdient. De school wil een veilige 
omgeving te bieden waar de talentont-
wikkeling van het kind centraal staat. 
‘Een project waar ik trots op ben’, zegt 
Verbeet. ‘Zo heb je op een positieve ma-
nier invloed op de politiek.’ #

Martin Verbeet bedrijft liever politiek voor zijn eigen buurt dan landelijk

‘Amsterdam-Oost 
krijgt natuurlijk wél 
te maken met het 
landelijke beleid’

Boeren voor buren nu ook in Oost
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 misschien 
iets voor u: Flevoboeren helpen 
hun Amsterdamse buren.

Flevoboeren helpen Amsterdammers 
met een minimuminkomen met pakket-
ten groenten, fruit en aardappelen  
tegen een lage prijs (5 kg voor € 4,95   
10 kg € 9,95 én 16 kg voor € 14.95).
U kunt uitsluitend via de website bestel-
len: www.boerenvoorburen.nl
Er is nu een afhaallocatie in Oost: KIT 
(Koninklijk Instituut voor de Tropen), 
Linnaeusstraat 2A (dit is bij het Tropen-
museum). 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. Neem 
uw eigen stevige boodschappentassen 
mee er zijn géén tassen aanwezig bij de 
afhaallocatie. Dit is een doorlopende 

actie van Stadspas Amsterdam voor de 
stadspas met de groene stip!

Meer info
Wilt u meer weten over minimaregelin-
gen van de gemeente Amsterdam? Kijk 
op www.amsterdam.nl/werk en inko-
men/hulp bij laag inkomen. Heeft u vra-
gen over de regelingen van de gemeen-
te? Bel dan 020 2526000. Of ga langs bij 
het Sociaal Loket in het stadsdeelhuis 
Oranje-Vrijstaatplein 2. Vanwege co-
ronamaatregelen gaat dit op afspraak, 
hiervoor kunt u bellen met 020 255 916. 
Ook bij de buurtpuntspreekuren van 
Dynamo kunt u - op afspraak - terecht 
voor hulp bij laag inkomen. Voor het 
maken van een afspraak: 020 4620300. #
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‘In 1936 verhuisde ons gezin van 
Hilversum naar Amsterdam. Ik heb een 
fijne jeugd gehad. Mijn vader had een 
auto en we gingen op vakantie naar het 
buitenland. Ik ben vaak in Zwitserland 
geweest en in Oostenrijk. Mijn mooiste 
vakantieherinnering is dat ik in de 
Rhône gletsjer ben geweest.’
Rob is geboren met een beperking ten 
gevolge van een tangverlossing. Hij 
heeft spierzwakte in armen en benen 
en praat moeilijk. Tot zijn negende jaar 
heeft hij niet kunnen lopen. Er was in 
die tijd weinig tot geen ondersteuning 
voor gezinnen met een kind met een 
beperking. Zij bezochten een kinderarts 
maar verder moesten ze het zelf 
uitzoeken. 

Schoffelen en wieden
Rob was een makkelijk en rustig kind. 
Hij zat op de Montessori basisschool in 
Watergraafsmeer en liep daar zonder 
hulpmiddelen naartoe. Een meester 
droeg Rob naar boven naar zijn klas. 

Schrijven is met zijn beperking een 
probleem. Op school maakte hij gebruik 
van een typemachine. De kinderen 
waren behulpzaam en hij werd nooit 
gepest vanwege zijn beperking. 
Na de Montessorischool, ging Rob 
naar de ULO. ‘Ik heb de ULO niet 
afgemaakt, want ik deed te lang over 
mijn huiswerk en raakte hierdoor 
overspannen. Ik ben toen gaan 
werken bij de schoolwerktuinen in 
de Watergraafsmeer. Schoffelen en 
wieden. Ik heb daar 35 jaar met heel 
veel plezier gewerkt! Heerlijk in de 
frisse lucht en leuke collega’s. Het 
was de mooiste tijd van mijn leven. Ik 
droom er nog wel eens van.’

Al 25 jaar!
Rob heeft veel interesses en verveelt 
zich nooit. ‘Ik heb veel passieve hobby’s 
zoals lezen en muziek luisteren. Ik 
ben gek op detectiveboeken. Muziek 
luisteren kan mij erg ontroeren. Ik hou 
van Mozart en opera. Ik kijk ook graag 

televisie. In de slaapkamer heb ik ook 
televisie. Soms zijn de mensen van de 
thuiszorg in de avond erg vroeg en 
word ik al om 8 uur naar bed gebracht. 
Dan kan ik gelukkig nog in bed televisie 
kijken.’
Rob heeft nooit een relatie gehad 
maar voelt zich absoluut niet alleen 
of eenzaam. Met diverse hulptroepen 
lukt het hem een goed en fijn leven te 
hebben. ‘Ik heb altijd aardige mensen 
om me heen. Veel familieleden leven 
helaas niet meer of wonen ver weg. 
De buren zijn aardig, ze zwaaien maar 
verder hebben we geen contact. Ik 
heb goed contact met mijn neef en zijn 
partner.’

‘Ouder worden is niet altijd leuk en je 
kunt je wel verzetten maar daar schiet 
je niet zoveel mee op. Het grote verschil 
met vroeger is dat ik nu niet meer 
zelfstandig op pad kan. Gelukkig kan ik 
af en toe op stap met mijn maatje.’
Het is Rob’s droom om thuis te 
kunnen blijven wonen en niet naar 
een verzorgingshuis te hoeven. De 
thuiszorg komt vier maal per dag langs. 
‘Sommige thuiszorgmedewerkers 
ken ik al 25 jaar! Via een 
thuiszorgmedewerker heb ik corona 
gekregen. Gelukkig was ik er niet 
ziek van. Iedereen heeft het over de 
lockdown maar ik zit eigenlijk altijd in 
lockdown.’ #

Gewoon doorgaan
Rob te Nuyl (90) woont 84 jaar in hetzelfde huis in de Water-
graafsmeer. Hij is geboren met een beperking maar heeft nooit 
moeite met zijn beperking gehad. Hij kijkt met een positief ge-
voel terug op zijn leven. Als OBA-maatje bezoek ik dhr. Te Nuyl 
al drie jaar elke maand met boeken van de bibliotheek, altijd 
detectives. 

Tekst en fotografie: Ansje Visser 

De vereniging Onbeperkt Oost was 
een fusie tussen Gehandicapten 
Belangen Oost Watergraafsmeer en 
de vereniging Zeeburg Inclusief. In 
2011, na samenvoeging van beide 
stadsdelen, zijn deze organisaties 
omgevormd tot de vereniging 
Onbeperkt Oost. De doelstelling van 
de vereniging wasom Amsterdam 
Oost onbeperkt toegankelijk te maken 

voor mensen met beperkingen en 
ouderen. Dit in het kader van Agenda 
22 van het Verdrag voor de Rechten 
van de Mens. Hierin staan in 22 regels 
alle domeinen in de samenleving 
benoemd die gelijke kansen dienen 
te hebben. De vereniging bestond 
uit de werkgroep PR, de werkgroep 
Toegankelijkheid, de disco voor mensen 
met een verstandelijke beperking en 

het bestuur. De 
werkgroep PR 
onderhield onder 
andere de website 
van de vereniging. 
Deze website 
onbeperktoost.nl 
blijft in de lucht om 
onze activiteiten 
meer bekendheid te 
geven.

Lift
In de tien jaren 
van ons bestaan 
heeft de vereniging 
zich ingezet om de 
toegankelijkheid 
voor mensen 
met een fysieke 
beperking van 
zowel de straat als 

gebouwen te verbeteren. Zo kwam er 
in de Meevaart een lift. We hebben 
vanaf het begin meegedacht over de 
inrichting van het stadsdeelloket Oost 
en van Oostpoort. Adviezen worden 
niet altijd overgenomen: zo kwamen 
er aanvankelijk geen blindengeleide-
-lijnen in Oostpoort. Deze hebben wij 
alsnog bevochten. Ook hebben we ons 
intensief bemoeid met de herinrichting 
van het Amstelstation en omgeving. En 
dat doen wij nog steeds. De lift in het 
station is er dank zij ons. 

HIOR
Er zijn door ons talloze adviezen 
gegeven via officiële kanalen en in 
rechtstreeks contact met ontwerpers 
van straten, pleinen, scholen, 
parken en bruggen in Oost. Bij de 
Centrale Verkeerscommissie (een 
gemeentelijk adviesorgaan) ging het 
om de verkeersplannen voor Oost. 
Voor kleinere projecten hebben we 
ontwerpers op bezoek gehad. 
Op eigen initiatief spraken we met 
beleidsmakers over bijvoorbeeld het 
uitstallingenbeleid en de toegankelijke 
inrichting van speeltuinen. In 2012 
heeft Onbeperkt Oost meegewerkt aan 
de beleidskaders voor de Herinrichting 
In de Openbare Ruimte (HIOR). 
Tegenwoordig is het HIOR niet meer 
actueel. 
De laatste jaren merkten we dat, 
door de verminderde invloed van 
de stadsdelen, we nog meer moesten 
vechten om invloed uit te oefenen 
op de herinrichting van de openbare 
ruimte. Dit werkt vergt een lange adem 
en uithoudingsvermogen om op langer 
termijn resultaat te zien.

Inclusie
Op het gebied van wonen hielpen 
we een miniconferentie organiseren 
over  levensloopbestendig wonen. 
We hebben mede een bijeenkomst 
voor de GGZ op IJburg georganiseerd 
i.s.m. de voormalige WMO-adviesraad 
en Ouderenadviesraad Oost. Met 
Cliëntenbelang is er met name door 
wijlen de secretaris, Els de Ruiter, 
meegedacht over de stedelijke 
Inclusieagenda. De laatste tien jaar 
zijn er bijeenkomsten en schouwen 
georganiseerd. Te denken valt 
aan de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte, van (metro)stations 
en tram- en bushaltes, winkels, 
horecagelegenheden en openbare 
gebouwen. We waren actief bij de 
OAR, de voormalige WMO-adviesraad, 
de voormalige Diversiteitsraad, bij 
wijktafels, bij de groep Leefbaarheid 
Timorplein, de Oudervriendelijke 
routes in Oost en zo veel meer. 
Het afgelopen jaar hielden we ons 
vooral bezig met het monitoren van de 
coronamaatregelen. Uitbaters kregen 
toestemming om hun terrassen uit te 
breiden maar gingen daarbij nogal eens 
over de toegestane extra terrasruimte 
heen. Via MORA (melding openbare 
ruimte Amsterdam) hebben we dit 
gelukkig in de meeste gevallen kunnen 
corrigeren. 

Gebrek aan financiële middelen heeft 
ons genoodzaakt de vereniging te 
ontbinden en ons uit te schrijven bij 
de Kamer van Koophandel. Maar de 
werkgroep Toegankelijk Onbeperkt 
Oost gaat evengoed wel door.
Weet u nog een gratis ruimte 
voor ons waar we na de huidige 
coronamaatregelen op vrijdagmiddag 
kunnen overleggen, of wilt u 
meedenken over de toegankelijkheid in 
de openbare ruimte in Oost? Dan kunt 
u dat melden via onbeperktoost@gmail.
com. #

Onbeperkt Oost neemt 
afscheid
Vereniging Onbeperkt Oost krijgt helaas geen subsidie meer. 
Stadsdeel Oost heeft besloten het geld in te zetten voor de ‘aller-
zwakste’ groepen in Amsterdam-Oost. De disco heeft voor 2021 
nog wel subsidie gekregen en zal haar activiteiten zelfstandig 
maandelijks in Kastanjehof kunnen voortzetten, als de corona-
maatregelen dit weer mogelijk maken. 

Tekst: Saskia Hubelmeijer, lid Werkgroep Toegankelijkheid Onbeperkt Oost | Fotografie: Onbeperkt Oost 

Rob’s droom: thuis te kunnen blijven wonen

Terras aan de Weesperzijde
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Marktkraam groeit uit tot  
supermarkt Ekodis 
Vader van Riel was fysiotherapeut en zoon Maarten studeerde humanistiek. Samen leiden ze su-
permarkt Ekodis aan het Beukenplein. Hun groenten zijn verser dan vers en nog nooit hebben ze 
een personeelslid ontslagen. Maar hoe zit het met die kat? 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

‘Het idee om in 1983 een natuurvoe-
dingswinkel te beginnen ontstond 
intuïtief,’ vertelt eigenaar Jan van Riel 
(67). ‘Eigenlijk kwam het allemaal 
door jou,’ zegt hij lachend tegen zoon 
Maarten (39), met wie hij sinds 2008 de 
zaak runt. Maarten was fysiotherapeut, 
toen hij begin jaren tachtig vader werd. 
Toen  besefte hij het belang van goede 
voeding voor zijn kinderen. Bovendien 
werd het alsmaar behandelen van rug-
pijnklachten saai. 
En dan was er  zijn jeugd: ‘In het 
Brabantse Drunen groeide ik op tussen 
fruitbomen en korenvelden. Iedereen 
had een eigen moestuin en was zelf-
voorzienend voor groente, fruit en 
brood. Met mijn zeven broers en zus-
sen heb ik zomers jaar in jaar uit hon-
derden vruchten geplukt en gewekt. Ik 
kon dit mijn kinderen in Amsterdam 
niet bieden, maar wist opeens wat ik 
wilde.’

Bikkelen
Jan begon zijn winkel in een uitge-
brand vegetarisch restaurantje aan 
het Krugerplein, in de buurt waar hij 
als kraker samen met zijn vrouw en 
anderen woonde. Met sloophout uit 
omringende leegstaande panden werd 
het ingericht en begon de verkoop 
van biologisch handgemaakt brood en 
notenpasta. Hij was, samen met een 
andere bakker, pionier in Amsterdam, 
waar verder alleen nog een macrobio-
tiekketen bestond. Biologische groentes 
waren er nauwelijks. 
‘Het werd dus de eerste jaren bikkelen 
van een uitkerinkje, want verkopen de-
den we weinig,’ vertelt Jan. ‘We hadden 
daar toch ook een klein tuinhuisje met 

halve dan die ene procent waarvan nog 
geen biologische versie bestaat, zoals 
tarwekiemen. 
‘We hebben inmiddels achttien mede-
werkers. Ja, vooral parttimers, maar 
we zijn echt groot geworden. Onze 
lijnen zijn nog steeds kort; we kennen 
onze boeren en weten waar ons voed-
sel vandaan komt. Een heel organisch 
proces eigenlijk,’ constateert Maarten. 
‘Ik studeerde humanistiek in Utrecht, 
maar werk vanaf de middelbare school 
zaterdags in de winkel. Leuker dan 
studeren. Hier leeft het tenminste, 
omdat mijn vader de hele buurt kent 
en hier al vroeg allerlei jonge stagiaires 
rondliepen!’

Even eigenwijs
Al jaren zijn Jan en Maarten samen 
eigenaar. Wat zijn de verschillen? ‘Mijn 
vader doet de arbeidsintensieve groen-
teafdeling, is er elke dag en maakt de 
roosters. Hij trekt daarmee veel naar 
zich toe. Ik eis dat minder op, denk 
ik. Zou ik misschien wat meer moeten 
doen. Ik doe het beheer van de kassa en 
de computers, prijzen, aanbiedingen en 
onderhoud contact met leveranciers.’ 
‘We zijn wel allebei even eigenwijs,’ 
vult Jan aan. Maarten: ‘Ja, dat is soms 
irritant, zoals vanochtend, dan sleep 
jij die bakken naar buiten, als ik ze net 
met een reden heb binnengezet.’ Jan: 
‘Het gaat meestal om niks, net als in 
een huwelijk. Alleen heb ik natuurlijk 
(knipoogt) meestal gelijk.’ Maarten: 
‘Zonder gekheid, jij bent hier nog steeds 
de meest centrale figuur.’

Duurzaam
‘Dat komt door de buurt,’ zegt Jan, 

die pottenbakker?’ brengt Maarten in 
herinnering. Jan lacht. ‘Ja, en een klein 
kookstelletje. Daar hebben we toen 
nog geëxperimenteerd met het koken 
van tofu rijstbollen en samosa. Ik was 
een buurtgenoot tegengekomen die 
wist hoe je dat moest maken, dus dat 
hebben we ook nog even verkocht. Veel 
in mijn leven berust op toeval,’ merkt 
Jan op. Op een gegeven moment ging 
Jan de markt op, in Haarlem, Leiden, 
Nieuw Vennep, Dronten en Zeewolde. 

Organisch
De winkel werd vooral opslagruimte 
en de markt het verkooppunt. Vanaf 
zijn zesde mocht Maarten zijn vader 
al regelmatig vergezellen. Het joch 
vermaakte zich prima en groeide, net 
als de winkel, stap voor stap mee. Via 
boeren die Jan op de markten leerde 
kennen, breidde zijn assortiment zich 
meer en meer uit. De winkel werd 

te klein en via een pandje in de Pre-
toriusstraat en een aan de overkant 
van de tegenwoordige locatie op  het 
Beukenplein, groeide deze uit tot de 
huidige supermarkt. Hier worden nu 
meer dan honderd soorten groente en 
fruit verkocht. Maar ook allerhande 
soorten honing, noten, zaden, vegeta-
rische producten als tempé en seitan, 
huidverzorgings¬producten, wijnen en 
nog veel meer. Alles is biologisch, be-

opeens bescheiden. ‘Een ouderwetse 
buurt-gemeenschap. Ik ken bijna 
iedereen. Mijn rechterhand en chef 
van de groente afdeling is onze trouwe 
Marokkaanse medewerker Nordin. 
Hij is als puber aan komen waaien 
voor een bijbaantje en lekker blijven 
hangen. Zijn broers hebben hier ook 
gewerkt. En Amigo, die al jaren de 
broodafdeling runt, ken ik van voet-
ballen bij WVHEDW. Fransje, een van 
onze bedrijfsleiders, is de dochter van 
die biologische bakker Keune met 
wie ik destijds begon. Zij is hier in 
haar studententijd gekomen en nooit 
meer weggegaan, zij is gewoon familie 
geworden.’ Fransje komt net binnen: 
‘Zitten ze weer over me te roddelen?’
Jan wijst op een imposant schilderij: 
‘Van Andrès, de Colombiaanse vriend 
van een ex-collega, die sinds kort aan 
de kassa werkt. Hij is kunstschilder 
en heeft dit hier mogen ophangen in 
de hoop zo wat bekendheid te krijgen. 
Er komen hier veel kunstenaars, die 
bewust met voeding omgaan, al hebben 
ze soms geen cent te makken. We gaan 
met onze klanten om als met ons voed-
sel. We helpen elkaar over en weer. 
Ons voedsel mag dan soms wel duurder 
zijn dan in niet-biologische winkels, 
maar mensen gaan ook voor vers en ge-
zelligheid en hebben dat er vaak voor 
over, ook de gewone man om de hoek. 
Je moet bedenken dat we hier drie keer 
per dag verse groente krijgen, of het nu 
mango’s zijn, passievruchten, vergeten 
groentes of gewoon een tomaatje. An-
dere biologische winkels verklaren ons 
soms voor gek. Die werken met enkele 
ketenleveranciers, die een paar keer 
per week komen.’
Dat Ekodis nog een extra functie 
vervult, merkt Dwars wanneer er een 
vermoeid uitziende klant binnenkomt, 
die advies vraagt voor buikpijnklachten 
en even later met een bepaald kruid 
opgebeurd de deur uit gaat. ‘Laat weten 
hoe het met je gaat, hè?’ wordt haar 
nog nageroepen. ‘Ja, we verkopen hier 
ook multivitaminen en geneeskrach-
tige kruiden,’ legt Maarten uit. ‘We zijn 
een soort servicelijn die ook producten 
kan bestellen of advies inwinnen bij 
natuurvoedingsdeskundigen. Maar we 
spelen geen doktertje hoor, noemen 
ook gewoon de huisarts.’

Verdwenen natuur
Binnenkort wordt Maarten de hoofd-
eigenaar. ‘Verder weten we niks,’ zegt 
Jan. ‘Dat de winkel nu lekker draait, is 
nooit een garantie. Al moeten we in een 
kroeg gaan werken. We hebben hier 
ook wel mindere tijden gehad.’ Maar-
ten: ‘Ik heb een zoontje van zes maan-
den, dus er is nog een kans.’ ‘En dan je 
zus Simone,’ zegt Jan, ‘die werkt nu in 
de zorg, maar als die ooit terugkomt 
kan ze meteen aan het werk.’ Zonder 
iemand te ontslaan? ‘Ontslaan doen we 
nooit,’ roepen vader en zoon in koor, 
‘dat past niet in onze visie op mens en 
natuur.’ Toch is er een onderdeel van 
de natuur in de winkel verdwenen. 
Lang had Ekodis een huiskat. Die zorg-
de ervoor dat er geen muizen kwamen 
winkelen. Maar deze 100% biologische 
ongediertebestrijding vond opeens 
geen genade meer bij de Voedsel- en 
Warenautoriteit, want ja, de kat zou 
zo maar eens toxoplasmose kunnen 
verspreiden…. Jan is nog boos. #

Jan van Riel, Fransje Keune en Maarten van Riel bieden vers en gezelligheid 

‘We gaan met onze 
klanten om als met 
ons voedsel’
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Buurtteams en de zorg voor ouderen

#DWARS20    Ouderenadviesraad

In de zeven stadsdelen zijn de namen 
bekend van de organisaties die de 
buurtteams vorm gaan geven en hier-
voor een subsidie hebben gekregen, 
voorlopig voor de duur van zes jaar. In 
financieel en organisatorisch opzicht is 
de realisatie van de buurtteams daar-
mee een feit en de locaties waar u met 
uw vragen terecht kunt zijn bekend.

Buurtteam Oost
In Amsterdam Oost werken: Dynamo, 
Stichting Philadelphia, Leven en Zorg, 
per Mens (voorheen de Volksbond en 
Streetcornerwork) en ZGAO samen 
in het opzetten van de buurtteams. 
Oost kent vier gebieden en in elk 
gebied start op 1 april een buurt-
team. In Oud-Oost in Post-Oost, in de 
Watergraafsmeer in dienstencentrum 
Watergraafsmeer, op IJburg in gezond-
heidscentrum Haveneiland en in de 
Indische Buurt/Oostelijk Havengebied 
in de Flevopoort. Daarnaast komen er 
nog elf zogenaamde satellietlocaties. 
De plek daarvan in de wijk is nu nog 
onduidelijk.

In elk buurtteam komt een vaste kern 
van deskundigen met een brede kennis 
op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening en GGZ-problematiek; 
het wordt aangestuurd door een team-
leider.
Om te voorkomen dat bij complexe 
hulpvragen verschillende hulpverle-
ners worden betrokken, is het plan 
een ‘regiehouder’ aan te stellen, een 
contactpersoon als aanspreekpunt, die 
verantwoordelijk is voor het hele hulp-
verlenerstraject.

Rol van de OAR
Als OAR volgen wij de ontwikkelingen 
op de voet en we vinden het onze taak 
om u op de hoogte te brengen van de 
start van de buurtteams. Het is nog 
maar kort dag tot april. Dan zou je ver-
wachten dat de media er vol van staan 
en de buurtbewoners met een publieks-
campagne geïnformeerd worden over 
de komst. De gemeente legt de lat hoog 
met het streven dat iedere Amsterdam-
mer het buurtteam goed moet weten te 
vinden.
Vanuit het perspectief van de ouderen 
vragen wij ons af wat het buurtteam 

De gemeente Amsterdam start vanaf april met buurtteams om de toegang tot hulp zo laag-
drempelig mogelijk te maken. In iedere Amsterdamse wijk kunt u dan op één plek terecht met 
vragen over zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken, schuldsanering en veiligheid. 

voor de ouderen kan betekenen, onder 
andere met het oog op de toenemende 
vergrijzing en vereenzaming in onze 
stad.

Age Friendly City
Het beleid van de regering is erop 
gericht, dat ouderen zolang mogelijk  
thuis blijven wonen. Dat lukt alleen 
als aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan zoals voorzieningen op het ge-
bied van gezondheidszorg en wijkzorg, 
mobiliteit en levensloop-bestendige 
woningaanpassingen.
Age Friendly City is een internationaal 
begrip voor de manier, waarop een 
stad zou moeten worden ingericht 
om aan zelfredzaamheid tegemoet te 
komen en aan een veilige en toeganke-
lijke omgeving te werken.
De domeinen waarop het beleid van 
AFC zich richt zijn de buitenruimte 
en bebouwing, vervoer, huisvesting, 
sociale participatie, maatschappelijke 
participatie en werk, communicatie en 
informatie en maatschappelijke onder-
steuning en gezondheidszorg.
De Gemeente Amsterdam staat hier 
in principe achter, maar behalve een 
budget voor armoedebestrijding en het 

project ‘Aanpak Eenzaamheid’ heeft 
het zich op de andere domeinen nog 
weinig actief getoond.

Hoe gaan de buurtteams aandacht 
besteden aan het veilig inrichten van 
de buurt en de uitgangspunten van AFC 
voor het realiseren van een ouderen-
vriendelijke stad?
Het gaat niet alleen om individuele 
hulp gericht op zelfredzaamheid maar 
ook op een voor ouderen toegankelijke 
omgeving ter stimulering van partici-
patie en welzijn. De discussie over de 
knelpunten van het langer zelfstandig 
wonen ging vooral over de geschikt-
heid van woningen. Zonder een goede  
kwaliteit van de woonomgeving is deze 
doelstelling onhaalbaar.
Daarbij is een onderscheid te maken 
tussen fysieke, sociale en functionele 
omgevingsfactoren. Bij fysieke ge-
schiktheid gaat het bijvoorbeeld om 
de vraag of de openbare ruimte zich 
leent voor veilig wandelen. Bij sociale 
geschiktheid gaat het om de vraag of 
ouderen voldoende sociale contacten 
in de buurt hebben of kunnen ontwik-
kelen. En de functionele geschiktheid 
kijkt naar de nabijheid van verschil-
lende belangrijke voorzieningen.
 
De ouderenadviseur
Gezien de specifieke vragen en behoef-
ten passend bij de oudere levensfase, 
bevelen wij als OAR aan om in de 
buurtteams een ‘ouderen-specialist’ op 
te nemen onder de noemer van ‘oude-
renadviseur’, als een vaste en betaalde 
kracht in het team.
Enkele praktische voorbeelden, waar-
voor de hulp van de ouderenadviseur 
kan worden ingeroepen: welke hulp 
kan worden ingezet  voor een 82-jarige 
alleenstaande vrouw, die haar heup 
heeft gebroken? Hoe kan een 78-jarige 
vrouw, die recent aan haar knie is ge-
opereerd en hartproblemen heeft, thuis 
blijven wonen op een bovenwoning nu 
er problemen zijn met het regelen van 
hulp in de huishouding? Welke vrij-
willige hulp of mantelzorg is er in de 
buurt beschikbaar voor een echtpaar, 
beide boven de 85, nu de man regel-
matig in het ziekenhuis moet worden 
opgenomen? Waar kan een 55-jarige 
chronischzieke alleenstaande vrouw 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

terecht voor betaalbare en voedzame 
maaltijden in de buurt?
In algemene zin valt en staat een pas-
send antwoord op bovengenoemde 
vragen met een goed overzicht van ‘wie 
zit waar’ door kennis van de sociale 
kaart en het bijhouden ervan.

Vraaggericht werken
Of het aanbod meegroeit met de 
behoeften van de buurt, als blijkt dat 
er hiaten in de hulpverlening en de 
voorzieningen zijn, zal de toekomst 
leren. Wat gaan de buurtteams doen 
met signalen van tekortkomingen op 
het gebied van zorg, welzijn, wonen, 
werk, geldzaken en veiligheid, de items 
en het fundament van de buurtteams? 
Hoe gaan zij dat monitoren?
Is er een politiek draagvlak voor het 
oppakken van signalen van ontbre-
kende voorzieningen voor senioren, 
zoals bereikbaarheid van het openbaar 
vervoer, de groeiende afstand tussen 
de haltes en het winkelaanbod op loop-
afstand? Verdwijnen de schotten tussen 
het sociaal loket voor de aanvraag 
WMO-voorzieningen, de thuiszorg, 
de wijktafels en de buurtteams? Hoe 
worden op korte termijn de problemen 
met de aanvragen voor  hulp in de 
huishouding opgelost nu het budget 
op is en de gemeente in een juridisch 
gevecht is verwikkeld door fouten in de 
aanbesteding?

Als een van de eerste voorwaarden 
voor een goede afstemming van hulp-
vraag en aanbod geldt het leveren 
van maatwerk. Bij het doorverwijzen 
is het op de voet blijven volgen van 
het verwijzingsproces een tweede 
voorwaarde voor de garantie dat de 
cliënt ook werkelijk aankomt bij de 
juiste hulp. Het van het kastje naar 
de muur verwijzen kan worden 
voorkomen door één persoon verant-
woordelijk te stellen. Kennis van de 
sociale kaart van de wijk is een derde 
voorwaarde voor het inzetten van de 
gevraagde hulp.
Hulp op maat vraagt daarnaast om de  
samenwerking met niet alleen profes-
sionele organisaties in de buurt, maar 
ook met vrijwilligersorganisaties. 
In de officiële stukken worden de on-
betaalde vrijwilligersorganisaties 
de sociale basis genoemd.

Rooskleurig
Als er duidelijkheid komt op boven-
staande vragen, de principes van Age 
Friendly City als uitgangspunt gaan gel-
den, de ouderenadviseur een vaste be-
taalde kracht van het buurtteam wordt, 
de signalen van een tekort aan voor-
zieningen serieus worden genomen, de 
ouderen bij het verdere proces worden 
betrokken, een goede sociale kaart van 
aanwezige voorzieningen beschikbaar 
is met onder andere een overzicht van 
maaltijd- voorzieningen in de buurt én 
het lukt de vele schotten weg te halen, 
dan ziet de OAR een rooskleurige toe-
komst voor de buurtteams. #

Een ouderenadviseur moet gaan helpen bij de specifieke vragen en behoeften 
passend bij de oudere levensfase
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Hulp nodig?
Onze hulpverlening gaat door. 
Neem contact op met Dynamo!
bel: 
020 - 46 09 300, 
mail: 
info@dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamo-amsterdam.nl,
chat via: 
www.dynamopeuters.nl
chat via: 
www.dynamojongeren.nl

Voor Elkaar in Oost  
Voor praktische hulp of een 
luisterend oor.
Bel 020 - 46 09 300 
www.dynamoamsterdam.nl/
voor-elkaar-in-oost
 

Kijk op:
www.dynamo-amsterdam.nl
www.dynamojeugd.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.

Kennismaken met... sociaal raadsvrouw 
Annemiek Botman
In deze nieuwe rubriek stellen medewerkers, vrijwilligers en samenwerkings-
partners van Dynamo zich voor. Wat doen zij om van Amsterdam een 
inclusievere stad te maken? Annemiek Botman, sociaal raadsvrouw bij 
Dynamo team IJburg/Zeeburgereiland bijt het spits af. ‘Het werk bij de Sociaal 
raadslieden is heel afwisselend en zeker ook dankbaar. We kunnen mensen 
heel breed helpen.’

Annemiek wist al sinds 2007 
dat ze bij de sociaal raadslie-
den wilde werken, maar door 
gebrek aan ervaring werd ze 
steeds afgewezen, waarna ze 
op het idee kwam om vrij-
willigerswerk bij de sociaal 
raadslieden te gaan doen. ‘En 
voilà, binnen drie maanden 
had ik een betaalde baan! Bij 
Dynamo werk ik sinds 2015 bij 
team IJburg/Zeeburgereiland. 
Eerst was er alleen nog maar 
IJburg, maar al vrij snel kwam 
Zeeburgereiland erbij en 
groeiden we ook als team qua 
medewerkers.’

Waarvoor kunnen mensen 
bij je aankloppen?
‘Als sociaal raadsvrouw geef 
ik bewoners van Amsterdam 

IJburg/Zeeburgereiland infor-
matie en advies op sociaal-
juridisch gebied en verwijs 
indien nodig door naar 
bijvoorbeeld maatschappelijk 
werk, schuldhulpverlening, 
mantelzorgondersteuning, 
ondersteuning bij vrijwilli-

Voor kinderen van 2 en 3 jaar 
een fijne plek om te spelen en 
leren, voor de ouders meer 
rust en ruimte om thuis hun 
werk. De pedagogisch mede-
werkers merkten een toegeno-
men vraag van ouders die in 
de knel kwamen met werk en 
de opvang van hun kinderen. 
Het was even schakelen en 
improviseren, maar we zijn er 
trots op dat we het voor elkaar 
hebben gekregen. 

In de maand februari gingen 
de voorscholen weer open. 

Kinderen kunnen gelukkig 
weer spelen en leren bij 
Dynamo. Dat gun je iedere 
jonge Amsterdammer. 

Dag van de Voorschool 
online
Op woensdagochtend 14 april 
tussen 10 en 12 uur kunt u 
digitaal een kijkje nemen op 
verschillende voorscholen. 
Ook de voorscholen van 
Dynamo komen in beeld. 
Jaarlijks organiseert de ge-
meente Amsterdam de Dag 
van de Voorschool. 

Ouders krijgen ook dit jaar 
weer de gelegenheid om een 
kijkje te nemen in de voor-
school bij hen in de buurt. 

De gemeente en de voor-
scholen organiseren dit jaar 
de Dag van de Voorschool 
online. #

Meer over de voorscholen en 
opvang van Dynamo leest u op 
www.dynamopeuters.nl. Ook kun-
nen wij u helpen met het invullen 
van formulieren voor voorschool, 
opvang en ouderbijdrage.   

Spelen en leren kan weer 
bij Dynamo-voorschool

gerswerk, taal- en computer-
aanbod, advocatuur. Concreet 
houdt het sociaal raadslieden-
werk in dat we – met de hulp 
van vrijwilligers en stagiaires 
- bewoners onder andere hel-
pen met het (digitaal) invullen 
van formulieren, toeslagen bij 

de Belastingdienst aanvragen 
en controleren, belastingaan-
giftes invullen, brieven en 
bezwaarschriften schrijven, 
aanvragen van minimavoor-
zieningen en bemiddelen 
tussen bewoners en andere 
instanties. Ook vragen over 
pensioenen, uitkeringen, ar-
beidsrecht, consumentenrecht 
en vreemdelingenrecht komen 
regelmatig aan de orde. En 
dan ben ik ongetwijfeld nog 
wat vergeten.’

Wat maakt je werk 
waardevol?
‘Het werk bij de Sociaal raads-
lieden is heel afwisselend en 
zeker ook dankbaar. Door de 
wirwar van alle regels weten 
mensen zelf de weg niet te be-
wandelen en komen hierdoor 
financieel vaak in de knel. 
Door de kennis die we in huis 
hebben en de korte lijntjes 
met diverse organisaties, 
kunnen we Amsterdammers 
zo breed mogelijk helpen. Na 
dertien jaar ga ik nog steeds 
met veel plezier naar het werk 
en dat zegt toch iets.’ #

Annemiek Botman

Buurtteam Amsterdam 
Andere naam, zelfde hulp. Vanaf 1 april 2021 komt in iedere Amsterdamse 
buurt een buurtteam. Dynamo’s maatschappelijke dienstverlening krijgt een 
nieuwe naam: Buurtteam Amsterdam Oost.

Wat een buurtteam is
Het buurtteam is een plek 
in de buurt waar u naar toe 
kunt met al uw vragen. Bij-
voorbeeld als u moeite heeft 
om rond te komen, andere 
mensen wil ontmoeten of 
problemen heeft door ziekte, 
een psychische aandoening of 
verslaving. Bij het buurtteam 
werken verschillende profes-
sionele hulpverleners. Samen 
met u kijken zij naar een 
oplossing die bij u past. U kunt 

naar een buurtteam met al 
uw vragen over bijvoorbeeld: 
zorg, geld, wonen, werk, mee-
doen, gezondheid, veiligheid. 

Buurtteam Amsterdam 
Oost
Buurtteam Amsterdam Oost 
wordt uitgevoerd door Dy-
namo in samenwerking met 
Philadelphia, Leven & Zorg, 
perMens en ZGAO. Vanaf 1 
april is Buurtteam Amsterdam 
Oost bereikbaar op 15 locaties 

in de buurten van Oost. Het 
zijn vertrouwde locaties van 
Dynamo waar u ook welkom 
bent voor ontmoeting, activi-
teiten en cursussen. # 

Vanaf 1 april is er een website 
van Buurtteam Amsterdam. 
Op deze website leest u over wat 
een buurtteam doet en waar u 
uw buurtteam vindt.

www.buurtteamamsterdam.nl

Youngsterdam online en van start 
Youngsterdam: Amsterdam knapt er van op, en jongeren ook. 
Youngsterdam is een jong, vrolijk en maatschappelijk project 
waarin jongeren (14-27) positieve challenges uitvoeren. 
Jij bepaalt de challenge, wij ondersteunen je daarbij. Je krijgt de 
kans en budget om je eigen ideeën te realiseren. Zo doe je iets 
goeds voor Amsterdam, heb je een leuke tijd en word je er zelf ook 
beter van. Heb je een idee of wil je meer weten? Youngsterdam 
wordt binnenkort uitgerold in Amsterdam Oost en Zuid-Oost 
en is een samenwerking van Dynamo in Oost en Swazoom 
in Zuid-Oost. #  

Kijk op www.youngsterdam.nl

Bij de eerste lockdown in maart vorig jaar 
waren vijf voorscholen open om noodopvang te 
bieden. In januari was die capaciteit uitgebreid 
tot 25 voorscholen. 

Afhaalmaaltijden bij buurtrestaurants 

Samen eten in onze buurt-
restaurants is door de 
coronamaatregelen helaas 
nog niet mogelijk. 

We hebben wel een oplossing 
bedacht voor buurtbewoners 
die graag gezond en voordelig 
willen eten. Totdat we live weer 

samen kunnen eten, kunt u 
maaltijden afhalen bij ver-
schillende buurtrestaurants. #

Kijk op www.dynamo-amsterdam.
nl voor mogelijkheden om maal-
tijden af te halen dichtbij huis of 
informeer bij een Dynamolocatie 
in uw wijk. 
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Sociale Kaart Amsterdam
De Sociale Kaart Amsterdam heeft 
overzicht over alle organisaties en 
hulpverleners op het gebied van Zorg 
en Welzijn in de stad. Op de website kan 
op 14 thema’s gezocht worden. Bijvoor-
beeld ouderen, jeugd, mensen zonder 
huis, psychische problemen of huisart-
sen. Binnen elk thema kunt u dan nog 
specifieker op zoek gaan naar wie u kan 
helpen in uw wijk. Zie verder op www.
socialekaart.amsterdam.nl

Buurtteams Amsterdam
Op 1 april starten 33 buurtteams ver-
spreid over heel Amsterdam. U kunt 
er terecht met vragen op het gebied 
van sociale zorg, wonen, werk, geld, 
gezondheid en veiligheid. In het buurt-
team zorgen de betrokken organisaties 
samen voor de juiste ondersteuning van 
Amsterdamse burgers. In Amsterdam 

Oost starten vier buurtteams; in IJburg , 
Zeeburg, Watergraafsmeer en Oud-Oost. 
Kijk voor meer informatie over Buurt-
team Amsterdam op www.amsterdam.
nl/buurtteams.

Voor Elkaar in Amsterdam
Voor Elkaar in Amsterdam is een sa-
menwerking tussen sociale organisaties 
en burgers die anderen graag willen 
helpen. Het betreft een corona-hulpini-
tiatief dat verspreid over de wijken van 
de stad wordt uitgerold. Amsterdamse 
burgers worden aan elkaar gekoppeld 
als er, bijvoorbeeld, praktische hulp 
nodig is of gewoon een luisterend oor. 
Doel is een goede match tussen betrok-
kenen. Voor Elkaar in Amsterdam is van 
maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 10:00-16:00 op tel.nr. 020-7670031 of 
bezoek de website: www.voorelkaarin-
amsterdam.nl

Gratis hulp in Amsterdam Oost
Buurtcampus
De Buurtcampus Oost vind u aan de 
Sumatrastraat 314. Kent u de Keuken-
tafel, het Spreekuur en de Kweekvijver 
van Buurtcampus Oost? Het zijn pro-
jecten waar u terecht kunt met vragen 
over duurzaamheid, kansengelijkheid, 
(digitale) geletterdheid en gezondheid. 
Tijdens Het Spreekuur van de Buurt-
campus kunt u vragen komen stellen 
over juridische onderwerpen. U wordt 
dan door ons persoonlijk geholpen. U 
komt meer weten via de site www.hva.
nl/buurtcampus-oost.

OBA-aangiftedagen
Er moet weer aangifte voor de belastin-
gen worden gedaan. Van 25 maart 2021 
tot en met 22 april 2021 kunt u daarvoor 
naar de Openbare Bibliotheek Amster-
dam (OBA). Onze medewerkers helpen u 
graag met het invullen van uw belas-
tingaangifte over 2020.

Particulieren: Wanneer u gratis hulp 
kunt gebruiken bij het invullen van 
uw formulier voor de Inkomstenbe-
lasting (IB) 2020, meldt u zich dan aan 
via de site van de OBA. Laat weten op 

welke dag u fysiek of online geholpen 
wilt worden. In Amsterdam Oost is dat 
mogelijk op 13 april 2021 in de OBA aan 
Javaplein 2.

ZZP’ers: Ook voor ZZP’ers is gratis hulp 
mogelijk. Dat gebeurt op 20 april 2021 
in de OBA-vestiging Oosterdok (fysiek of 
online). Dit geldt alleen voor zzp’ers die 
ondernemer zijn voor de BTW en een 
maximum inkomen van e 36.500 per 
jaar hebben.
Voor meer informatie kijk op www.oba.
nl/leren/leef-en-leerpunt/rekenen/belas-
ting/inschrijven-belastingdagen.html. 
Of bel de OBA (020-523 08 31 of HJS (06-
2115 8882).

Waar kan HJS u verder nog mee 
helpen?
Wij staan voor u klaar om uw vragen 
over IB-belasting, juridische - en sociaal-
maatschappelijke kwesties te beant-
woorden. Als we dat zelf niet kunnen, 
dan verwijzen wij u door naar een van 
onze samenwerkingspartners. #

Nog meer vragen? Ook op afstand kunnen 
wij veel voor u betekenen! Bel of mail ons. 
HJS is bereikbaar van maandag t/m donder-
dag van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 06-21158882, Twitter @hva-hjs
e-mail hjs@hva.nl, website: www.hva.nl/hjs 

Waar kunt u hulp krijgen als u die nodig heeft? Dat kan bij de 
Sociale Kaart Amsterdam, de Buurtteams Amsterdam, de Buurt-
campus, Voor Elkaar in Amsterdam en de OBA-aangiftedagen. 

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. 

Team OOST

Huurverhoging 2021

Er is nogal eens verwarring over wat  
er nu precies verstaan moet worden 
onder een sociale huurwoning. Voor  
de helderheid: dit kan zowel een huur-
woning van een corporatie als van een 
particulier zijn, zolang de kale huur-
prijs bij aanvang van de huur maar 
onder de toenmalige liberalisatiegrens 
lag. Dus ook als u nu meer betaalt dan  
e 752,33 (huidige liberalisatiegrens) kan 
het heel goed zijn dat uw woning toch 
een sociale huurwoning is. En dat u dus 
geen huurverhoging krijgt. 
Voor woningen die wel geliberaliseerd 
zijn (ook wel ’vrije sector’ genoemd) is 
de situatie op moment van schrijven 
nog niet helder. Tot nu toe was het 
altijd zo dat daar geen door de over-
heid vastgesteld maximum aan zit, 
tenzij daar in het contract iets over 
opgenomen was. 

Dit jaar is het de bedoeling om de 
huurverhoging te beperken tot 2,4 %. 
Op 16 maart stemt de Eerste Kamer 
hierover en is het zeker of het door-
gaat of niet. 

Bovenstaande geldt alleen voor de jaar-
lijkse huurverhoging van doorgaans 
1 juli, dus niet voor huurverhogingen in 
het kader van renovatie. #

Grote kans dat u het al gehoord heeft, 
maar voor wie het nog niet wist: er 
kan in 2021 geen huurverhoging ge-
vraagd worden voor kamers en niet 
voor sociale (‘gereguleerde’) huurwo-
ningen, ook geen inkomensafhanke-
lijke huurverhoging. 

Huurverlaging 2021

Deze regeling geldt helaas wel alleen voor huurders van sociale huurwoningen van 
corporaties. De gemeentelijke ‘Regeling Passende Huur’ is met het ingaan van deze 
wet komen te vervallen. 

Hieronder ziet u hoe hoog uw inkomen mag zijn om een huurverlaging te krijgen.

Een andere fijne regeling voor huurders betreft de mogelijkheid tot huur-
verlaging voor huurders met een sociale huurwoning en een huur die te hoog 
is in relatie tot het inkomen. Dit is de ‘Wet Eenmalige Huurverlaging’. 

Type huishouden  Inkomensgrens Huurverlaging naar

1 persoon  e 23.725,- e 633,25

1 persoon AOW op 1-1-’21 e 23.650,- e 633,25

2 personen  e 32.200,- e 633,25 

3 of meer personen   e 678,66

2, min. 1 AOW op 1-1-’21 e 32.075,- e 633,25 

3 of meer, min. 1 AOW op 1-1-’21  e 678,66 

In deze gevallen kunt u huurverlaging krijgen:
•	 U	had	heel	2019	een	inkomen	onder	de	inkomensgrens	voor	huurtoeslag	of	
•	 U	had	voor	uw	aanvraag	minstens	6	maanden	lang	een	inkomen	onder	de	
 inkomensgrens voor huurtoeslag.

In het eerste geval geeft de Belastingdienst de inkomensinformatie uit 2019 door 
aan uw corporatie. De corporatie geeft u automatisch huurverlaging. U ontvangt voor 
1 april een voorstel. In het tweede geval moet u zelf (voor eind van het jaar) een 
huurverlaging aanvragen bij uw corporatie. 
Mocht het zo zijn dat de corporatie dan nog niet meewerkt kan de lagere huur afge-
dwongen worden in een huurcommissieprocedure. Hoe en wanneer u deze aanvraag 
kunt indienen kunt u navragen bij uw corporatie. 
Als u dit lastig vindt kunt u hierbij hulp vragen van een medewerker van !WOON. 
Wij zijn te bereiken via 020 - 523 01 50 of oost@wooninfo.nl. # 

Spreekuren 
WoningNet

Heeft u hulp nodig bij het reageren op 
WoningNet, of heeft u een dringend 
probleem dat met WoningNet te maken 
heeft, dan kunt u ons bellen op 
020 - 523 01 50 of mailen op oost@
wooninfo.nl. 

Wij zorgen dan dat u teruggebeld wordt 
door iemand die u gaat proberen via de 
telefoon te helpen. 

Om te bepalen of wij u op een regel-
matige basis kunnen helpen met 
reageren zullen wij eerst een profiel-
check met u doen om te kijken hoeveel 
kans u maakt op het vinden van een 
andere woning via WoningNet. #

Net als onze reguliere spreekuren 
gaan ook onze spreekuren Woning-
Net i.v.m. de coronacrisis momenteel 
niet door.



Nummer 220   DWARS DOOR DE BUURT

In juni 2019 had de Rechtbank de 
bedoelde vergunning onrechtmatig 
verklaard. De hogere rechtsinstantie 
redeneert dat het plan Balkissoon 
valt onder de uitzonderingsbepalingen. 
In de contacten, nooit op schrift gesteld, 
tussen bestuurder en ambtenaren 
enerzijds en de projectontwikkelaar 
anderzijds is gesproken over een hotel. 
Een boterzachte argumentatie, maar 
voldoende om door gemeente en Raad 
van State tot uitzondering  te worden 
bestempeld. 

Het gesprek met de buurt, over de 
wenselijkheid van de komst van het 
hotel en de enorme uitbouw, is er nooit 
geweest, al beweert dhr. Balkissoon 
anders. Niet met het stadsdeel, niet met 
dhr. Balkisson, ook niet informeel. 
Zo laat de overheid zich op lokaal 
niveau nogal kennen: naar de stem 
van de ondernemer wordt veel 
gemakkelijker geluisterd dan naar die 
van de bewoners.

De beschuldiging van discriminatie van 
dhr. Balkissoon (in de vorige Dwars) 
zal allerminst bijdragen aan een betere 
sfeer tussen de buren. #

Mededelingen   23#DWARS

Winnaars Oost Begroot 
Watergraafsmeer

Net als bij de andere drie Oost-regio 
roepen de procedure en de einduitslag 
bij de regio Watergraafsmeer vragen 
en irritaties op. Het Oost Begroot idee 
waar (winnende) bewonersinitiatieven 
met gemeentelijk geld ondersteund 
worden is goed bedoeld. Maar of het 
werkelijk het ei van Columbus is als het 
gaat om lokale democratie en partici-
patie is zeer de vraag. 

Zo kan van enkele projecten gezegd 
worden dat ze tot de reguliere taken 
van het stadsdeel behoren. Pr en 
netwerk blijken van veel groter belang 
dan de kwaliteit van de plannen. En 
vreemd genoeg is de link met Water-
graafsmeer geen beslissend issue.
Natuurlijk zijn deze opmerkingen te 
lezen als de krokodillentranen van een 
verliezer. Dwars was immers partijdig, 
want betrokken bij ‘Ajax was hier!-
audiotour’, ‘Samen vieren en herden-
ken we 100 jaar Watergraafsmeer’ en 
‘Expositie en drie talkshows over 100 
jaar Watergraafsmeer’.
Toch lijkt een objectieve kritische 
evaluatie van Oost Begroot verstandig. 
Dat het – met 200.000 euro per regio 
voor bewonersinitiatieven – een dure 
en niet altijd even urgente vorm van 
participatie is, is geen al te stellige 
bewering. Overigens gaat het gerucht 
(of misschien is het wel een beleids-
voornemen inmiddels) dat deze Oost 
Begroot eenmalig was.

Hieronder de winnaars van Water-
graafsmeer in de vijf categorieën:

Culturele activiteiten:
•	Geef	straten	een	gezicht
•	Oost speelt voor Oost (in de Q-Factory?)
•	Kunst	en	creabraderie	in	het	Robert	
 Kochplantsoen
•	Muziekfestival	Watergraafjes
•	Dormfest	2021

Eenzaamheid:
•	Nieuw	keukengerei	voor	buurt-
 restaurant
•	Weggeefwinkel	voor	Betondorp
•	Straatmeubilair	voor	ontmoetings-
 plek in het Voorlandpark
•	Maak	van	het	Mariotteplein	weer	
 een fijne ontmoetingsplek!
•	Groene	stadsoase	op	de	Ploegstraat
•	Wekelijks	zomerevenement	met	
 livemuziek in Betondorp

Groen:
•	Bloemen-	en	insectenparadijs	op	
 Science Park
•	Wilde	Pluktuin	voor	en	door	buurt-
 bewoners in Park Frankendael
•	Natuurlijke	speel-	en	picknickplek
 voor jonge kinderen

•	Een	moestuintje	voor	iedereen
•	Kerstbomen	versnipperen	voor	de	
 paden in Park Frankendael

Minder zwerfvuil, grofvuil:
•	Hoe	schoon	is	Oost?
•	Voorlichting	over	minder	grofvuil

Fietsparkeren:
•	Voorkom	diefstal	met	fietsankers

De plannen (moeten) worden uitge-
voerd in 2021. Dat maar veel bewoners 
van Watergraafsmeer er van mee 
kunnen genieten of er profijt van 
kunnen hebben! #

Frans spreken
man 75 V.W.O. frans zoekt leeftijdgenoot om ge-

middeld 1x per 14 dagen (bij mij?) een klein uurtje 

frans te praten, lezen enz. 06 - 668 22 70, Gérard.

Uw herinneringen
Heeft u verhalen over vroeger? Oude foto’s? 

Geheugen van Oost is er blij mee en wil ze graag 

toevoegen aan de site. Contact via www.geheu-

genvanoost@amsterdammuseum.nl 

 

Kleding en Klederdracht wereldwijd
Geheugen van Oost bereidt een tentoonstelling 

over over ‘Kleding en Klederdracht wereldwijd’. 

U kunt klederdrachtpoppen maken, expo verzor-

gen, verhalen over (uw) kleding schrijven en foto’s 

maken. Of anderen interviewen over hun feest-

kleding en streekdracht in land van herkomst. Uw 

kennis over dit onderwerp wordt op prijs gesteld. 

Help ons. Aanmelden: www.geheugenvanoost@

amsterdammuseum.nl 

Balkon en tuin op 5 mei
Geheugen van Oost roept mensen op met een 

tuin of balkon. Versier die op 5 mei extra met 

landvlaggen, regenboogvlaggen, bloemen en 

slingers, met alles wat optimistisch stemt. Maak 

hiervan een verslag en/of een foto en lever het in 

op geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl 

Kangoobanden 

Wie wil er gratis vier reservebanden voor een 

Kangoo komen afhalen? Ik wil mijn berghok leeg. 

Bel 020 - 627 79 98. 

Spreekuren 
WoningNet

Tekst: Arie van Tol | Illustraties: Judith Lammers

Begin februari werd bekend voor welke plannen in het kader 
van Oost Begroot Watergraafsmeer overheidsgeld beschikbaar 
wordt gesteld. De uitkomst is onontkoombaar: winnaars zijn 
blij en tevreden, verliezers boos en teleurgesteld.

Eindspel Christus Koningkerk

Omwonenden vrezen in de toekomst 
parkeer- en geluidsoverlast, maar de 
komst van een hotel en de enorme 
uitbreiding van het gebouw ten koste 
van publiek bezit (speeltuin) en groen 
zijn wel de belangrijkste doornen in de 
ogen.
Het is opmerkelijk dat de Raad van 
State het stadsdeel alsnog in het gelijk 
stelt bij het in december 2017 verstrek-
ken van een vergunning voor een 
hotelfunctie. In december 2017 gold al 
langere tijd het gemeentelijke beleid 
met het verbod om hotelruimte te 
ontwikkelen in vele wijken van Amster-
dam, waaronder de buurt Don Bosco 
waar de Christus Koningkerk staat. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert

Op 24 februari j.l. heeft de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak 
in hoger beroep beslist over de plannen van projectontwikkelaar 
dhr. Balkissoon de Christus Koningkerk te verbouwen tot een hotel, een 
theater met zaal-verhuur en een café met terras. De bewoners hebben 
het nakijken, hun bezwaren zijn niet gegrond verklaard. 



Groot gevaar in midden
van Frankrĳk
Ik woon ergens midden in
Frankrĳk. Hier heeft iedereen een
grote waakhond. Vaak wel twee of
drie. Er is een buurman die heeft er
acht. Ze zeggen dat hier een wilde
kat voorkomt. Net als een lynx.
Maar dan met een grote

pluimstaart. Lynxen vind je alleen
diep in de bossen en bĳna
niemand ziet er ooit één. Maar
deze wilde kat is erg brutaal; ze
sleept spartelende varkens zo van
de boerderĳ weg. En geiten. En de
boer zelf. Het is maar één keer
iemand gelukt dat beest te
fotograferen.

In een uithoek van
Australie komen
toeristen vooral voor de
koala’s.
Wel een miljoen Australische
kinderen hebben geen knuffelbeer
maar een knuffelkoala. Echte
koala’s zĳn er steeds minder.
Vooral door al die bosbranden.
Sommige toeristen vragen daar
aan de boswachters of koala's
gevaarlĳk zĳn. Dan zeggen die
boswachters: "Nou… De meesten
niet. Die eten alleen blaadjes. Maar

er is een tweede soort. De killer
koala. Die lĳkt er precies op. Even
groot en net zo’n vachtje. Zelfde
guitige oortjes. Alleen als ie z’n bek
open doet zie je het verschil. Hele
nare, lange tanden. Die laten zich
uit de boom op je vallen en dan is
het in een paar tellen met je
gebeurd. En het halve bos zit
onder het bloed…"

Volgens die boswachters
lopen sommige
toeristen daarna nogal
angstig omhoog te
kĳken.
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Over paarden
gesproken…

Veel mensen denken dat je
tegen paarden moet
fluisteren. Als je ze dingen
leert.
Er is zelfs een film “de
paardenfluisteraar”.
Connie, die de Stinks tekent,
heeft een nichtje Nienke.
Nienke is drie meter lang.
Connie zelf is twee meter
tachtig lang. Het zit dus in de
familie. Nienke doet het heel
anders met paarden. Ze
schreeuwt tegen ze. Ze is in
Zeeland bekend als de
paardenschreeuwer. Van
heinde en verre komen ze
naar Nienke.

voor de jeugd

Het is Oppªssen
geblªzen

En dan is er natuurlĳk de eenhoorn. Ze
zeggen dat er maar eentje is.
Een wit paard met een meterslange tand op zĳn voorhoofd. Zĳn?

Of haar voorhoofd? Ze zeggen dat er maar eentje is. Is het dan
een herrie of een mengst? Ik bedoel natuurlĳk een merrie of

een hengst. Stom. Óf die ene eenhoorn leeft eeuwig óf er is
ergens stiekem toch een kudde…

Die tand bestaat trouwens echt. Het is de tand van de narwal. Dat
is een kleine walvis, helemaal wit, met een lange tand op zĳn
voorhoofd. Die tanden worden wel eens los gevonden. Dus
zonder narwal er aan vast. Die gaan namelĳk wel dood af en toe.

Voor welke dieren ben jij bang? Vertel lieve.mabelle@gmail.com

Een killer van een beest. Gewoon om op te eten zo schattig. Vooral alstie geeuwt.

Exclusief: boswachters signaleren killer koala in Australië!Exclusief: boswachters signaleren killer koala in Australië!
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto koala: Eric Kilby. Illustratie narwal: A. Thorburn. www.flickr.com CC Lic.

De narwal wordt ook wel de eenhoorn van de zee genoemd.

Wat spookt dit kattenbeest uit in de nacht?

In het diepst van de nacht zĳn er verschĳningen van de beruchte kattuil gesignaleerd . Omgeving Dapperbuurt. Moeders houd je kinderen thuis!


