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Column Door: Carolien van Welij

En toen was het hek weg. Geen omheining, geen slagbomen. Het 

metalen hek met scherpe punten is er niet meer. Je kunt zomaar 

over het terrein van de brandweerkazerne lopen, ‘Kazerne Willem’ 

aan de Ringdijk. 

Verder kunnen lopen waar je een muur verwacht. Het geeft 

dezelfde gekke gewaarwording als je nog een traptrede verwacht, 

maar je al beneden blijkt te zijn. Wat onwennig loop ik het terrein 

op. Een paar parkeerplaatsen, een boom en zicht op het haventje. 

Langs het water staan zeven auto’s van de brandweer op een rij 

– rood met blauwe en witte schuine strepen, sirenes op het dak, 

maar zonder brandslangen. 

Achter een roldeur van de kazerne staat een brandweerwagen 

met geopende deuren paraat. Een pak mondkapjes, een flesje 

spa blauw en een stratenboek liggen achter de voorruit. Op een 

roldeur verder hangen geprinte papiertjes, letters in kapitalen: 

‘Ontsmetten ambulances deze deur!’ en ‘Ontsmetten ma. t/m vr. 

09.00-17.00 uur’. Op de grond staan gele laarzen klaar voor 

gebruik, een geel beschermpak eromheen gedrapeerd – 

de laarzen door de pijpen gestoken.

En toen was het hek weg
Waar je gewend bent geraakt aan torens die verschijnen en 

uitzichten die verdwijnen, komt er soms ruimte bij. Vierkante 

meters die ook nog eens een doorgang vormen en die voet-

gangers, hardlopers en fietsers meteen weten te vinden. 

De deuren van de kazerne rollen geruisloos open. Een brand-

weerwagen rijdt rustig weg, een ambulance rijdt naar binnen 

voor het ontsmettingsritueel. 

Stap voor stap wordt er van de vrije ruimte gesnoept. In de 

taal van beleidsstukken gaat het dan om ‘het schaarse publieke 

domein’, ‘toenemende druk op de openbare ruimte’, de noodzaak 

van ‘inventief verdichten’ en ‘intensivering van het grondgebruik 

in de stad.’ Een ontwikkeling die je als bewoner ziet gebeuren, en 

toch pas jaren later kan benoemen. Een ontwikkeling die jaren 

eerder was aangekondigd in rapporten en visies. Ik wandel door 

de open doorgang naar de Amstel. Er is een hek weg. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl

Niets is onmogelijk 

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

Positief getest of negatief, wel 
of niet gevaccineerd, vóór of 
tegen megawindturbines in 
de stad, tuinhulp of groen-
wandelaar, het verhaal van 
de kunstenaar of dat van de 
sociale ondernemer, denkend 
aan de dood of aan straatna-
men, schoon genoeg van de 
lock-down maar de avondklok 
missend, wonend in een huis 
dat bespottelijk veel geld waard 
is, of nog altijd wachtend op 
die eigen woonplek, All Lives 
Matter...

Het maakt niet uit, Vriend van 
Dwars worden kan nog altijd 
door e 10 of meer over te maken 
naar NL 63 ASNB 0706 8038 17. 
En wij willen u bij deze heel 
hartelijk danken als u al Vriend 
bent.

Wij wensen u ook met dit num-
mer 221 weer veel leesplezier. 
Wij makers van Dwars hebben 
het weer graag gedaan voor u. 
O ja, als u ook één van die 
makers wilt worden, schrijver 
of fotograaf bijvoorbeeld, stuur 
een mail naar dwarskrant@
gmail.com. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd welkom. #
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Velen van u zullen, net zoals 
ik, de ledige lockdowntijd 
vullen met dagelijks gewan-
del. Dat begint rond het eigen 
huis, met losse loopjes, doel-
loos en met veel gebabbel. 
Verschillende schoenen 
worden uitgeprobeerd, elk 
paar resulteert in z’n eigen 
pijntjes. Maar allengs ver-
schijnt de app in de telefoon 
en is het stappen tellen een 
feit. 10.000 per dag dat lijkt de 
ondergrens voor een gezond 
leven. Daarvoor zijn serieuze 
routes nodig en tijd. Want 
zolang het tempo laag is, heb 
je voor 10.000 stappen al gauw 
meer dan twee uur nodig. 
Dus komen er na de stappen-
teller de nieuwe schoenen, 
met vering, lucht, gel en zij-
waartse stabilisering. En 
dan is daar de dag dat je 
met verende tred de stad uit 
kunt wandelen. 

Drieduizend stappen en dan 
sta je op een dijk en kijk je uit 
over het niets. Een kunstma-
tige woestijn, de Sluisbuurt op 
Zeeburgereiland. Ooit was dit 
het slibdepot van de gemeente 
Amsterdam. Doorkruist door 
een enorme rioolbuis die 
geloosd werd op het gebied 
wat we tegenwoordig kennen 
als het Markermeer. Maar nu 
is het dus een kunstmatige 

woestijn in afwachting van 
wat komen gaat. De eerste 
echte hoogbouw woonbuurt 
van Amsterdam. New York 
aan het IJ. 

Lange tijd moesten we het 
in Amsterdam doen met één 
eenzame toren. Ook in stads-
deel Oost, bij de Omval aan de 
Amstel, de Rembrandttoren. 
Dit bouwwerk stamt uit 1994. 
Sinds die tijd zijn er rond 
de Rembrandttoren bij het 
Amstelstation meerdere hoge 
gebouwen verschenen, kanto-
ren vooral. En wie dat gebied 
een beetje kent, weet dat het 
er tussen de gebouwen onge-

nadig kan waaien. Op straat, 
in de openbare ruimte, is het 
dan erg onaangenaam. Bij 
een hoogbouw woonbuurt is 
dat natuurlijk niet acceptabel, 
daar zul je ook in onze gure 
maanden over straat moeten 
kunnen gaan. Het is dus een 
enorme stedenbouwkundige 
uitdaging om niet alleen die 
hoge gebouwen te realiseren, 
maar ook voor een aange-
naam straatklimaat te zorgen. 
Of dat echt gelukt is, weten we 
pas als de Sluisbuurt er staat.

Dit jaar gaat het echt begin-
nen, de eerste bouw gaat van 
start. Op papier is het allemaal 

al te zien, het stedenbouw-
kundige plan en plaatjes 
hoe het er echt uit kan gaan 
zien. Maar u en ik, de noeste 
wandelaars aan de oostzijde 
van de stad, gaan het allemaal 
zien gebeuren, het ontstaan 
van Sluisbuurt. Ik loop er nu 
op mijn nieuwe schoenen met 
aan het eind van het dage-
lijkse doel nog steeds pijnlijke 
voetzolen, maar ik hoop dat 
tijdens de eerste bouw dit 
dagelijks gestrompel zal zijn 
overgegaan op soepel joggen 
en het verbranden van de 
corona-kilo’s. Nu nog onvoor-
stelbaar, net als de hoogbouw 
in de lege vlakte. #

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Ivar Manuel

Sluisbuurt in afwachting. Hier komt New York aan het IJ
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Vliegreis gevaarlijker dan coronaprik

‘Sommige mensen zijn tot tranen ge-
roerd als ik ze een vaccinatie geef. Ze 
kunnen weer onder de mensen komen.’ 
Voor huisarts Honig en zijn collega’s zijn 
er momenteel veel frustraties, maar de 
reacties van dankbare patiënten geven 
hem wel een fijn gevoel. Een probleem 
is dat veel mensen niet komen opdagen. 
‘Ik heb 150 uitnodigingen gestuurd en er 
kwamen 56 mensen opdagen. Wat een 
verspilling van tijd en moeite.’

Trombose
Met de vaccinaties van de huisartsen te-
gen de Mexicaanse Griep in 2009 verliep 
het allemaal soepeltjes. Waarom blijven 
mensen nu dan weg? Om te beginnen 
wordt er via de sociale media een hoop 
scepsis gecreëerd over bijwerkingen. 
Honig: ‘Dan vraag ik me af of iemand 
wel eens de bijsluiters leest bij parace-
tamol of andere zelfmedicatie. Als je 
leest wat daar voor bijwerkingen bij 
mogelijk zijn, dan rijzen de haren je te 
berge. Maar in de realiteit is ook daarbij 
een heftige reactie heel zeldzaam. Toch 
grijpt iedereen daar makkelijk naar. 
Of ze stappen in een vliegtuig. Nou, de 
kans op trombose bij een vliegreis is 

heel wat groter dan bij een vaccinatie 
tegen covid 19.’
De gevolgen van niet vaccineren kun-
nen heel ernstig zijn. Honig kon een 
jongeman met meerde aandoeningen 
niet vaccineren omdat de Landelijke 
Huisartsen Vereniging dat afraadde: ‘Als 
huisarts bent u juridisch kwetsbaar als 
u iemand van onder de 60 jaar (ook als 
deze zelf toestemming geeft) zou vac-
cineren’ zo stond op 19 april te lezen op 
hun website. Honig: ‘Die ligt nu op de 
intensive care. Dat is toch vreselijk?’

Vertegenwoordiger
Maar de grootste frustratie voor een 
huisarts is wat de regering doet, dat 

Hoe staat het met de vaccinaties in Oost? Veel mensen moeten 
naar de Rai en zien daar lege hallen en personeel dat weinig te 
doen heeft. Ook huisartsen doen hun werk onder bijzondere 
omstandigheden, zegt huisarts Allard Honig.

Tekst: Anneke Hesp | Foto: Iris Vooren

de politiek niet de juiste maatregelen 
neemt. Corona grijpt nu in mei nog 
flink om zich heen. Het besluit om te 
versoepelen heeft niets met de cijfers 
te maken, maar met hele andere zaken 
volgens Honig. ‘En dan het gedoe om 
de vaccins. Eerst mocht Astrazeneca 
wel, toen niet, toen wel, enzovoort. Zo 
maak je mensen onzeker. Ze weten het 
ook niet meer en willen een vaccin voor 
het uitkiezen hebben. Huisartsen zijn 
er voor opgeleid om het onderscheid te 
kunnen maken, maar nu willen mensen 
zelf per se dit of dat. Dan voel ik me be-
handeld als een vertegenwoordiger van 

een onbetrouwbare medicijnenfabriek.’
Ook mochten eerst mensen met obe-
sitas onder de 60 jaar wel worden 
uitgenodigd en toen niet en nu weer 
wel.’ Natuurlijk gebruik ik de ampul-
len die over zijn voor mensen die het 
wel willen. Iedereen die belt, wordt op 
een reservelijst gezet en gebeld om te 
komen. Daar zitten ook leraren bij. Die 
mensen werken onder grote risico’s en 
worden ingezet voor onze kinderen, 
maar moeten dan zonder vaccinatie 
voor de klas staan! Gelukkig is het onze 
beroepsgroep wel gelukt om vaccinaties 
af te dwingen.

Stress
De huisartsen moeten zelf mensen 
oproepen en alles regelen. De lokatie, de 
prikkers, net als bij de jaarlijkse griep-
prik. Honig legt uit: ‘We moeten bestel-
len en dan precies inschatten hoeveel 
we vragen. Dus je komt altijd te kort 
of je hebt te veel. Laatst had ik tekort 
en ging ik speuren waar ik nog bij kon 
krijgen. Een collega in Rotterdam had 
nog vijf ampullen over dus die moesten 
worden opgehaald. Op het laatst had 
een collega hier in Oost gelukkig nog 
wat over. Dat soort dingen kost je veel 
stress.’
Het is niet zo dat het gewone werk 
minder wordt tijdens een pandemie. 
Maar een pandemie en daarbovenop 
een groot publiek debat, plus een 
continue stroom om zaken die worden 
gelekt, maakt het werk van een huis-
arts momenteel extra zwaar. #

‘Als het kan, verlenen we zoveel 
mogelijk de hulp zelf’

Docent Pijpers kan weer veilig voor de klas

‘De grootste 
frustratie voor 
een huisarts is 
wat de regering 
doet’

Dezelfde hulp bij u in de buurt

Buurtteam Amsterdam is sinds 
1 april de nieuwe term waaronder in 
heel Amsterdam zorg en welzijn in 
de buurt wordt aangeboden. Wilma 
van der Camp en Tetske Woelders zijn 
buurtteammedewerkers (in dienst bij 
Dynamo), voorheen deden zij zo goed 
als hetzelfde werk als maatschappelijk 
werkers. Nieuwe collega’s uit de ambu-
lante ondersteuning sluiten gedurende 
het jaar aan bij het buurtteam. Wilma 
heeft als uitvalbasis Post Oost, het 
centrum van Buurtteam Oud-Oost. In de 
Dynamo-vestiging aan de Kamerlingh 
Onneslaan 34 huist Buurtteam Water-
graafsmeer, daar concentreert zich het 
werk van Tetske.

Er zijn in stadsdeel Oost ook nog Buurt-
team Zeeburg en Buurtteam IJburg. 
Wilma vult aan: ‘Behalve die vier 
genoemde zijn er in elke wijk andere 
locaties waar het Buurtteam te vinden 
is, over het algemeen bekende plekken 
als buurtkamers, buurtcentra, service-
punten, etc.’ Met de term buurtteam 
verdwijnt ook de term buurtpunt, zegt 
Wilma: ‘Amsterdam streeft naar meer 
uniformiteit, de invoering van de buurt-
teams is vooral daarvoor bedoeld, om 
zowel inhoudelijk als in de vorm, dus 
ook bij naamgeving, eenduidiger te zijn. 
De naam buurtpunt gaan wij verande-
ren in spreekuur.’ ‘Daarmee moet het 
voor bewoners en ketenpartners gemak-
kelijker worden om aan te kloppen bij 
ons,’ voegt Tetske daar aan toe.

Afspraak
‘Het buurtteam is in principe elke werk-
dag van 9 tot 5 open, ofwel om binnen 
te lopen, ofwel om te bellen. Dat het in 
deze coronatijd anders verloopt zal niet 
verbazen. Ook wij werken nu alleen op 
basis van afspraak. Dus bewoners met 
vragen kunnen ons bellen, vervolgens 
maken we of live een afspraak, of we 
maken een digitale afspraak, of we 
komen er telefonisch uit.’
Wilma vult Tetske aan: ‘Mailen kan ook, 
een probleem kan ook via de mail voor-
gelegd en door ons beantwoord worden. 
Natuurlijk blijft ook het outreachend 
werken, het bij bewoners thuis langs 
gaan.’

Een nieuwe naam in lokaal zorgland: Buurtteam Amsterdam Oost. ‘Er verandert voor 
de bewoner die hulp of advies zoekt helemaal niets.’ Dat is wat Wilma van der Camp 
en Tetske Woelders willen benadrukken. ‘De nieuwe buurtteams zijn vooral bedoeld om 
de sociaal-maatschappelijke dienstverlening organisatorisch beter te stroomlijnen.’ 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert

Vragen gaan veelal over de volgende 
leefgebieden: zorg, geld, wonen, werk, 
meedoen, gezondheid en veiligheid. Zo 
worden ze vermeld op de folder van 
Buurtteam Amsterdam.

Op de vraag of een buurtteammede-
werker doorverwijst of hulp verleent 
antwoordt Wilma: ‘Dat doen we beide. 
Als het kan verlenen we zoveel mogelijk 
de hulp zelf, we luisteren, denken mee 
en zo nodig adviseren we. Als er meer 
specifieke expertise nodig is betrekken 
we die erbij. Die expertise kan van col-
lega’s zijn, van sterk aan ons gelieerde 
organisaties of gespecialiseerde, meer 
stedelijke hulpverleningsinstanties.’

Organisatie
In de praktijk zal er niet zo veel veran-
deren, vermoeden Wilma en Tetske. 
Organisatorisch ligt dat anders. Op mijn 
vraag of de wijk(zorg)tafels nu gaan 
verdwijnen zegt Wilma: ‘Nee, ze blijven, 
maar er komen er minder. Eens per on-
geveer zes weken blijven werkers uit de 
sociaal-maatschappelijke lokale sector 
bij elkaar komen.’ Tetske: ‘Buurtteam-
medewerkers zijn mede-organisator van 
de wijktafels.’ Wilma: ‘Gelukkig zullen 
de buurtteams wel groepswerk blijven 

bieden, werk dat nu door corona al 
enige tijd minimaal aangeboden wordt.’
Elk stadsdeel in Amsterdam heeft sinds 
1 april een Buurtteamorganisatie. Zes 
jaar beslaat de periode van de aanbeste-
ding. In Oost dongen zowel Civic als 
Dynamo naar de opdracht. Het is 
Dynamo geworden, in nauwe samen-
werking met Philadelphia, Leven & 
Zorg, perMens en ZGAO.

Het beeld dat eenzaamheid het groot-
ste probleem is in coronatijd wordt 
bevestigd door Wilma en Tetske. ‘Al is 
ook regelmatig te horen dat mensen 
hun eenzaamheid minder als een last 
beschouwen dan voorheen, omdat 
anderen in een vergelijkbare situatie 
zitten en omdat er uiteindelijk nu meer 
aandacht is voor elkaar.’

Ik spreek af over een half jaar, als 
Buurtteam Amsterdam Oost ‘gezet’ is 
en corona hopelijk verleden tijd, nog 
eens bij ze aan te kloppen, om te ver-
nemen of de praktijk en de organisato-
rische stroomlijning ten positieve zijn 
bijgesteld. #

Voor een afspraak: 020 - 462 03 00, 
info@buurtteamamsterdamoost.nl, 
www.buurtteamamsterdam.nl

Kamerlingh Onneslaan 34

Wijttenbachstraat 34
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Tekst: Arie van Tol

De gemeente Amsterdam, als deel van de energieregio Noord-
Holland Zuid, wil minstens 50 megawatt windenergie bijdragen 
aan de transitie naar schone energie. Dat komt neer op zo’n 
17 megawindturbines. In ons stadsdeel is een uithoek van het 
Sciencepark voorkeursgebied om één of meer megaturbines te 
bouwen. En er zijn een aantal zogeheten reservegebieden. 
Het fenomeen megawindturbine is voor 
de meeste Amsterdammers nieuw. En 
de komst ervan in de directe of ietwat 
wijdere omgeving kan niet op groot en-
thousiasme rekenen. Bewoners van IJ-
burg zijn met succes in verzet gekomen 
tegen plaatsing van megawindturbines 
in het IJmeer, (te) dicht bij hun wonin-
gen. Nu rest wat Oost betreft alleen een 
gebied in de zuidoosthoek van  
Sciencepark, bij de snelweg, de spoor-
lijn, water, maar ook vlakbij volkstuin-
park Nieuwe Levenskracht. En volgens 
veel bewoners van Watergraafsmeer en 
de beweging Windalarm ook te dicht bij 
woningen in Watergraafsmeer.

Windalarm en investeerders
Op de website Windalarm.Amsterdam 
wordt het verzet tegen de megawindtur-
bines gebundeld. Er is veel informatie 
terug te vinden en er worden events, 
demonstraties en vergaderingen aan-
gekondigd. Het ontbreken van namen 
wekt bij mij enig wantrouwen, het ont-
breken van een open vizier maakt ook 
hun informatie twijfelachtiger.

Zo lees ik op de startpagina dat het 
RES Doel voor 2030 al is gehaald. Een 
volkomen onbegrijpelijke illustratie 
met dito gegevens begeleidt een zeer 
summiere tekst. Wel begrijpelijk is het 
bericht waarin het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) wordt aangehaald: 
‘… op zee is er voldoende ruimte om alle 
behoefte aan windenergie te dekken; 
de verhoogde ambities zijn realiseer-
baar zonder extra turbines op het land.’ 
Ruimte voor 12.000 turbines is er op zee, 
maar zo problematiseert het Planbu-
reau: ‘Maar dat wordt alleen bereikt 
met een strakke regie, want het is wel 
dringen op het water.’ Bovendien is de 
Noordzee maar gedeeltelijk in Hollands 
bezit.
Aan een andere kop op de startpagina 
twijfel ik veel minder: ‘Investeerders in 
groene energie maken veel winst door 
subsidies.’

Levensgeluk en hypocrisie
Omdat op zee grotere windturbines 
gebouwd kunnen worden, met exponen-
tieel meer capaciteit, levert wind op zee 

meer op. Het bouwen van turbines op 
zee gebeurt inmiddels zonder subsidie, 
maar voor het realiseren van de 17 
megaturbines op het land is een flink 
subsidiebedrag noodzakelijk. Een reden 
te meer dus om serieuzer aan het water 
te denken.
Windmolens kunnen leiden tot gezond-
heidsproblemen door laagfrequent 
geluid, slagschaduw en – knipperende 
– lichten. De schadelijkheid voor de 
gezondheid wordt vooralsnog gebaga-
telliseerd. 
Twee overtuigende argumenten om 
voorzichtig te zijn met windmolens in 
stedelijk gebied. Een derde punt doet 
daar afbreuk aan. Windalarm doet wat 
vrij gebruikelijk is geworden in Neder-
land: de huizenprijzen als thermometer 

Betrokkenheid bewoners 
onmisbaar voor MeerEnergie 

Er is een nieuwe infrastructuur nodig 
voor de komst van nieuwe energie. 
Daarom legden wij aan wethouder 
Marieke van Doorninck verschillende 
scenario’s voor. Welke samenwerkings-
vormen en haalbaarheidsvarianten van 
het warmtenet kunnen we nastreven. 
Maar voor zij hierover een besluit kon 
nemen, werden we teruggestuurd met 
vragen over de zeggenschap tussen  
MeerEnergie en Firan. Dat is een lande-
lijke organisatie die zich richt op het mee 
helpen ontwikkelen van infrastructuur 
voor nieuwe energie.

Democratie
Want van wie is het warmtenet straks 
precies? Hoe organiseren we het zo dat 
invloed van bewoners wordt geborgd? 
Daarover voeren we nu gesprekken 
met Firan. We zijn er meer dan ooit van 
overtuigd dat zeggenschap voor ons heel 
belangrijk is; dit is de reden van ons be-
staan. Dit is het uitgangspunt waarmee 
wij de volgende stappen in het optuigen 
van samenwerkingsvormen zullen zet-
ten. 
Voor de gemeente is ons project een kans 
om de warmtemarkt te democratiseren. 

De hopelijke komst van het warmtenet in Middenmeer Noord 
vergt een lange adem. En van wie is het warmtenet straks pre-
cies? MeerEnergie wil de invloed van bewoners goed organise-
ren. Een korte lente-update.

Tekst: bestuur MeerEnergie - Ardine Nicolaï, Siward Zomer, Job van der Grinten en Michiel Lensink

Zij is bezig de eigen rol hierin uit te vin-
den, ook om dit in de toekomst te kun-
nen herhalen bij soortgelijke projecten. 
Verder heeft de gemeente recentelijk 
een brief aan alle bewoners in Midden-
meer Noord gestuurd met een update 
over het groot onderhoud van de open-
bare ruimte. Het aanleggen van een 
warmtedistributienet is daar onderdeel 
van, zoals wordt toegelicht in de brief.

Rol bewoners
Zolang er nog gesprekken gevoerd 
worden met Firan en daarna met de 
gemeente, ligt de taak van de klankbord-
groepen even stil. Zodra we een stap 
verder zijn, gaan we ongetwijfeld weer 
een beroep doen op buurtbewoners 
om een rol te spelen bij MeerEnergie! 
Want ons mooie project valt of staat bij 
betrokkenheid van bewoners, ook al 
duren alle processtappen erg lang. Dat 
realiseren we ons erg goed.
We hebben alvast een datum geprikt 
voor de eerstvolgende ALV: woensdag 
16 juni. Ook dat duurt nog even, maar 
zet je het vast in de agenda? Dan kun-
nen we elkaar – we vermoeden nog-
maals via de digitale weg – ontmoeten. #

Megaturbines in ons stadsdeel van levensgeluk gebruiken. Woningen 
met windmolens in de buurt op een 
afstand van 150 tot 600 meter dalen 
tenminste 10 % in waarde. Tot een 
afstand van 2 km dalen de prijzen ook 
nog altijd met 2,5 %. Ik citeer verder: 
‘Wanneer tienduizend woningbezitters 
in IJburg / Durgerdam een vergoeding 
voor planschade willen, loopt dit in de 
honderden miljoenen.’ 
Het is duidelijk uit welke richting Wind-
alarm waait. De huizenprijzen zijn veel 
te hoog in Amsterdam, worden ze door 
invloeden van buitenaf nog duurder 
(ze staan in Amsterdam), niets aan 
de hand, er verschijnt in de verte een 
windturbine en de planschaderegeling 
wordt er op nageslagen. Hypocriet. Hoe 
zit het met de planschaderegeling voor 
starters op de woningmarkt?

Voorbij het individuele belang
Natuurlijk is het bestaan van Wind-
alarm een goeie zaak. De gemeentelijke 
overheid lijkt er ook dit keer niet in te 
slagen een goede participatie te orga-
niseren bij het zoeken naar locaties 
voor windturbines. Maar het is wel erg 
moeilijk om aan democratie te doen 
als bewoners zelden meer voorbij hun 
individuele belangen geraken. En ook 
zelden meer een poging doen om collec-
tief te denken, in het algemeen belang.
Of die megawindturbines in Science-
park er dan van mij moeten komen? 
Als de overheid / de gemeente een goed 
antwoord heeft op de vraag ‘waarom 
niet alle windturbines in de Noordzee?’ 
kan ik er mee leven. Ja, ik heb gemakke-
lijk praten, woon wel op drie kilometer 
afstand van dat gebied. #

Tocht, schimmel, kou, 
laat het fixen

Als je veel te veel geld weggooit aan 
je gas en electra kan de FIXbrigade 
komen kijken hoe dat beter kan. Bij-
voorbeeld door een infraroodscan van 
je huis. Dan wordt het duidelijk waar 
alle warmtelekken en tocht vandaan 
komen. We kunnen dan tijdens een 
huisbezoek op zoek gaan naar zo veel 
mogelijk besparing. Maar uiteindelijk 
mag je zelf weten welke dingen wij 
voor jou moeten oplossen. 
De FIXbrigade maakt een offerte voor 
je met welke materialen er nodig zijn 
en een inschatting van het aantal uren. 
De tarieven van de FIXbrigade zijn laag 

Minder betalen voor gas en electra? Laat je huis isoleren. De 
Fixbrigade dicht gratis naden en kieren, brengt radiatorfolie 
aan en stelt je verwarming beter af. 

en voor minima zijn materialen en 
werkzaamheden helemaal gratis.
Of wil je zelf leren om dit soort werk 
te doen? Dat kan bij ons. Je vergroot 
daardoor je kansen op de arbeids-
markt. Zoek je een stageplaats? Dan is 
het leertraject van de FIXbrigade iets 
voor jou. Lees de flyer op deze pagina 
en meld je snel aan. Wij kunnen maar 
een paar mensen opleiden. #

Voor een afspraak met de Fixbrigade:  
Infopunt@jungle.amsterdam
Voor deelname aan het leertraject:  
Jannekee@jungle.amsterdam 

Wip die tegels uit uw tuin! Maak plaats voor groen!

Vindt u dat het tijd is voor meer groen in uw tuin en wilt u af van 
een aantal tegels? Op 17 mei, 21 juni en 20 september 2021 halen 
wij uw tuintegels kosteloos op met de tegelservice.

Zie voor meer info: rainproof.nl of jungle.amsterdam/groen
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Mieke Maes woont al zo’n 40 jaar in 
de Indische buurt. En ze is daar ook 
al zo’n 40 jaar actief, als luisterend 
oor, als ondersteuner, als belangen-
behartiger, als organisator, kortom 
als welzijnswerker. Buurtberoemd 
kun je haar beslist noemen. Ze zwaait 
heel wat af op haar wandelingen die 
ze nu in coronatijd dagelijks aflegt. ‘Ik 
probeer mijn 10.000 stappen te halen.’ 
Een vriendelijke, open blik en praatjes 
met buurtgenoten maken daar een 
vast onderdeel vanuit. ‘Zeker nu we 
veel minder met onze zelfhulpgroepen 
kunnen doen, is het extra  belangrijk 
om contact te houden met iedereen.’

Anti-vandalisme
De aanleiding voor het interview, 
het kunstwerk van Serge Verheugen 
op het Muiderpoortstation, vindt ze 
prachtig en ze is vereerd dat haar por-
tret er als een stukje ‘anti-vandalisme’ 
tussenhangt. Anti-vandalisme? ‘Ja, dat 
is toch een slimme vondst van de NS 
om een station zo te beschermen tegen 
graffiti en vandalisme? Wie gaat er nu 
kladderen op gezichten van mensen 
uit de buurt, en zeker als het sleutel-
figuren zijn?’ legt ze lachend uit. ‘Dat 
werkt gewoon!’

Charlewiekske
Decennia geleden bracht de liefde 
Mieke Maes naar Nederland. Haar 
tongval verraadt onmiskenbaar haar 
geboorteland: België, daar is werkelijk 
niets Amsterdams aan te ontdekken. 
Tot de verbeelding sprekende Vlaamse 
uitdrukkingen en een druk meepra-
tende kuifparkiet met de naam Char-
lewiekske bepalen de sfeer van ons 
gesprek in haar benedenwoning. 

Smakelijk vertelt ze hoe ze in een 
gezin met zes kinderen opgroeide in 
het kleine dorpje Sinaai, onder de 
rook van Sint-Niklaas in de provincie 
Oost-Vlaanderen. Haar moeder vond 
het belangrijk dat ze studeerde en ze 
mocht naar de zeer katholieke Sociale 
Hogeschool in Gent. Daar leerde ze de 
eerste kneepjes van het welzijnswerk, 
tijdens een stage in Antwerpen. In 
de zeer arme wijk Veemarkt (nu een 

yuppenbuurt) moest ze buurtwerk 
opzetten. Maes: ‘Ik zag hoe nonnen 
achter de gevels van de kwetsbare 
mensen kwamen: op ziekenbezoek, om 
financiën te regelen, om de eenzaam-
heid te verdrijven, noem maar op. En 
ik leerde dáár hoe je door groepswerk 
in de buurt kunt bereiken dat mensen 
ook elkaar kunnen steunen.’ 

Vertrouwenssfeer
De kennismaking met Nederland en 
het toen nog goed gesubsidieerde wel-
zijnswerk vond plaats in Groningen. In 
een straatje in de rosse buurt en later 
in een buurthuis in een probleemwijk 
voerde ze haar eerste opdrachten uit. 
‘Ik heb altijd een zwak gehad voor de 
uitvoering,’ zegt ze zelf. Ze organiseer-
de clubjes voor de kleintjes, regelde 
huiswerkbegeleiding, verzorgde in-
loopavonden voor probleemjongeren 

en deed intensief groepswerk. Maes: 
‘Veel van de jongeren kwamen uit de 
bak en we bezochten ze daar ook. Een 
goede vertrouwenssfeer was daarbij 
prioriteit nummer één. Dan moet je 
ook leuk met ze kunnen kletsen.’ En 
dat kan ze. Mieke Maes is een echte 

verhalenverteller. Stralend beschrijft 
ze hoe ze simulatiespelen organiseerde 
voor jongeren en ouders. ‘We maakten 
een winkeltje na waar mooi spul voor 
het grijpen lag. Daar werd natuurlijk 
gejat. Kinderen werden ‘aangehouden’ 
en ouders en hulpverlening moesten 
bedenken wat ze in zo’n geval deden. 
Spannend, hoor.’ Eigenlijk houdt 
ze daar wel van, bekent ze, van een 
beetje sensatie. Maar dat is niet wat 
haar drijft om dit werk te doen, voegt 
ze er snel aan toe. ‘Het is allemaal zo 
boeiend en intensief, soms misschien 
wel wat teveel, maar het maakt mijn 
leven zoveel rijker, je ontmoet zoveel 
verschillende mensen.’

Geworteld
Ze is geworteld in háár buurt, de 
Indische buurt. Veertig jaar heeft 
ze in buurthuis de Meevaart in de 
Balistraat, gewerkt. Het is haast niet 
voor te stellen. De eerste migranten-
activiteiten heeft ze meegemaakt, en 
naailes voor vrouwen, om ze daarmee 
uit hun huis te krijgen. Er was huise-
lijk geweld, er werd gezondheidsvoor-
lichting gegeven, er was Engelse les, 
en er waren twee faillissementen van 
het buurthuis. Ze heeft het allemaal 
meegemaakt. Ze was gedreven aan het 
werk, fulltime en parttime, als moeder 
van haar zoon Pieter die ze altijd met 
een kopje thee thuis na school verwel-
komde. Maar ze was er ook even niet 
toen haar man in 2007 onverwachts 
overleed.

Trapliften
En nu? Onlangs is ze officieel met 
pensioen gegaan, maar dat weerhoudt 
Mieke Maes er niet van om nog zes 

uur per week (als het niet meer is) aan 
de slag te blijven met haar stichting 
Atelier Kans en Kracht.
‘Die heb ik twaalf jaar geleden opge-
richt,’ vertelt ze. Het is haar trots. ‘Het 
is zo mooi om te zien hoe mensen van 
allerlei culturen en geaardheden met 
elkaar door één deur gaan en elkaar in 
alle openheid spreken en ondersteu-
nen.’ Het ontroert haar zichtbaar. ‘Het 
eerste project van de stichting betrof 
mantelzorgers, later hebben we daar 
‘de blijvers’ van gemaakt. Het doel is 
dat deelnemers elkaar steunen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te kunnen 
blijven wonen in hun woning en zo 
in de eigen buurt samen gelukkig oud 
worden. Een van onze projecten ging 
over trapliften. Als je op 4 hoog woont 
en je raakt slecht ter been, heb je een 
traplift nodig, anders kun je daar niet 
blijven wonen. We hebben ervoor 
gezorgd dat er meer subsidie beschik-
baar is.’

Humor en positieve energie
Maar om in je huis te kunnen blijven 
wonen moet er ook preventief werk 
gedaan worden. Mensen moeten 
sociaal vaardig blijven, anders vereen-
zamen ze. En mensen met psychische 
problemen hebben ondersteuning 
nodig. Er zijn twee ruimtes in de Mee-
vaart waar zelfhulpgroepen voor dit 
soort dingen terecht kunnen. Daar-
naast is er ook aandacht voor gezonde 
voeding en wordt er Pilates gegeven, 
een drempellage toegangspoort om 
mensen binnen te krijgen. 
Vooral in de zelfhulpgroepen kan 
Mieke haar kracht kwijt: groepsge-
sprekken stimuleren, met humor, met 
verhalen, met positieve energie. ‘Waar 
ik weleens tegen aanloop,’ zegt ze, ‘is 
dat men tegenwoordig geen idee meer 
heeft hoe belangrijk dat intensieve 
groepswerk is, wat je daarmee kunt 
bereiken. Kwetsbare mensen worden 
steeds meer op zichzelf teruggewor-
pen.’

Veranderingen
Hoe kijkt ze eigenlijk aan tegen de 
veranderingen in de Indische buurt? 
Nadenkend: ‘Het is heel fijn dat de 
buurt zo is opgeknapt en dat hij nog 
diverser is geworden. Aan de an-
dere kant betreur ik het dat er zoveel 
mensen tíjdelijk wonen. Die voortdu-
rende verhuizingen en verbouwingen 
zorgen voor heel wat overlast….’ Blijft 
ze er zelf wonen? ‘Ja, wat dacht je! 
Het motto van Kans en Kracht is niet 
voor niets: ‘Oude bomen moet je niet 
verplanten!’ #

Kracht moet je organiseren,’ zegt Mieke Maes. En dat doet ze. 
Met haar stichting Atelier Kans en Kracht vormt ze een vangnet 
voor – en ook door – kwetsbare buurtbewoners. Mensen moe-
ten gelukkig oud kunnen worden in hun eigen buurt, in hun 
eigen huis, daar gaat het om!

Buurtberoemd door Kans en Kracht
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart 

Mieke Maes, ex-welzijnswerker: ‘Kracht moet je organiseren’

‘Laat mensen in 
de eigen buurt 
samen gelukkig oud 
worden’ 
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Uitvaart als spiegel van het leven    

Onzichtbare Vrienden heet het kunstproject van De 
Rode Loper op School voor basisschool Laterna Ma-
gica. Daarmee lieten kunstdocenten het nut en de 
schoonheid zien van het microscopische leven. Ze 
gaven zo een tegengeluid aan ‘vervelende virussen’. 

Onze buurt kent vele speci-
aliteitenwinkels en -bedrijf-
jes. 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: 
David en Liva Elders. Ze heb-
ben een begrafenisonderne-
ming.

Vraag aan jongeren wat ze later wil-
len worden en ze antwoorden piloot of 
dierenarts. Of tegenwoordig influencer 
of YouTuber. Had David Elders op jonge 
leeftijd al de wens om begrafenisonder-
nemer te worden?
In zijn fraai ingerichte uitvaartcentrum, 
schuin tegenover de hoofdingang van de 
begraafplaats de Nieuwe Ooster, vertelt 
David hoe hij na zijn studie, samen met 
zijn vader en een van zijn broers, op 
reis was door India. ‘We waren daar 
getuige van een openbare lijkverbran-
ding, het gebruikelijke ritueel in India 
om afscheid te nemen. Wat ik me nog 
goed herinner: een arm van de dode 
gleed opzij. Een jongetje van een jaar of 
tien duwde met een stok de arm weer 
liefdevol terug. Die scène, met dat lijk en 
die jongen, die zonder schroom die arm 
terugduwde, zette mij aan het denken 

Een duik in de wereld van de micro-or-
ganismen; ze zijn zo klein dat we ze met 
het blote oog niet kunnen zien! Welke 
belangrijke rol spelen die bacteriën en 
schimmels in ons leven? 95% van de mi-
croben bestaat uit organismen die ons 
helpen overleven. En door de kleinste 
levende ‘wezentjes’ te leren kennen, 
kunnen we bewuster omgaan met de 
grote wereld om ons heen. Wat kan een 
kunstproject hieraan bijdragen? 

Monsterlijk goed
In april werkten elf kunstdocenten 
in alle groepen van de basisschool op 
IJburg. Met een veelvoud aan materia-
len en technieken waren kinderen bezig 
vorm te geven aan onzichtbare vrien-
den. De kinderen van de onderbouw 

over hoe anders men daar met de dood 
om gaat dan in Nederland. Hier mogen 
kinderen niet eens bij de begrafenis 
aanwezig zijn, laat staan dat ze een arm 
van het lijk mogen verleggen.’ 

Verdorie verliefd
‘Dood en verval waren (en zijn ook nu 
vaak nog) in Nederland heel erg uit het 
zicht verbannen. Heel vreemd eigenlijk, 
want de helft van je leven ben je aan 
het vervallen. Ik vond het interessant 
om daarover na te denken, ook omdat 
ik een studie filosofie achter de rug had. 

gingen op onderzoek uit naar minuscule 
beestjes onder water. Ze leerden over 
het belang van algen, bestudeerden wa-
tervlooien en bootsten die na met stof 
en draadjes.
Andere groepen namen monsterlijke 
microben onder de loep en tekenden die 
met wasco en krijt. Tekenen is zoveel 
meer dan je ziet! De kinderen werkten 
samen aan grote tekeningen, die als een 
harmonicaboek een monsterlijk goed 
kunstwerk vormen. 

Darmflora
Met druktechnieken gingen weer ande-
re kinderen microscopische eencellige 
diertjes vergroten en  daarvan afdruk-
ken maken. Bacteriën, gistcellen, amoe-
ben, pantoffeldiertjes en trompetdiertjes 

zijn zo voor het blote oog zichtbaar. In 
prachtige kleuren!
Ook werden de kinderen zich bewust 
over de nuttige taken van onze darm-
flora. Van allerlei huisvuiltjes, gevonden 
stofjes, papier en plastic snippers maak-
ten ze microben. Die werden tussen 
glazen diaraampjes gezet en vergroot 
met een projector. De kinderen waren 
spelenderwijs bezig met compositie, 
schaal en fantasiewerelden. 

Vriendelijke virus-uitbraak
Andere groepen doken in de fascine-
rende wereld van schimmels. Welke 
kleuren en vormen kom je tegen? Hoe 
boots je een schimmel na met textiel? 
Met naald en draad, wol, stofjes en 
linten maakten de kinderen een schim-
melbroche. Een draagbare schimmel die 
je overal mee naar toe neemt!
Tot slot werkten de oudste leerlingen 
met elkaar aan een waanzinnig groot 
virus. Ze spraken over de eigenschap-
pen van een recent ontdekt, goedaardig 
virus. Na het schetsontwerp maakten 
ze met papier en tape, dozen, karton 

en hout een vriendelijk virus met vele 
uitstekels. Een virus om niet bang voor 
te zijn!  
Al het werk van de kinderen is op 
school te zien, een grootse tentoonstel-
ling vol verhalen. Anders gezegd: een 
vriendelijke, kleurrijke virus-schimmel 
uitbraak! #

Nut en schoonheid van micro-organismen  

Mijn vader, zelf ook filosoof, spoorde me 
aan om iets met die ideeën te doen. Zo is 
het gekomen.’
Het is mede aan David te danken dat 
er in Nederland de laatste tijd anders 
gedacht wordt over de dood en het af-
scheid nemen, zegt zijn vrouw Liva. Het 
is persoonlijker geworden en minder 
door taboes omgeven. Liva komt uit een 
Franse familie die al generaties lang 
uitvaartbedrijven en -benodigdheden 
(zoals grafstenen) runt, waar ook zij 
van kinds af aan in werkte. ‘Ik had me 
heilig voorgenomen om later niets meer 

te doen in de uitvaartwereld. En toen 
raakte ik verdorie verliefd op David, 
haha.’ Liva draait nu volop mee in het 
uitvaartcentrum. Ook hun twee nog stu-
derende kinderen werken er regelmatig.
 
Geen herkansing
De website van David laat zijn filoso-
fische inslag zien. ‘De dood is tegelij-
kertijd beangstigend en intrigerend. 
Zij is beangstigend omdat wij het leven 
moeten verlaten en niet weten of er iets 
voor in de plaats komt. Zij is intrigerend 
omdat zij onvermijdelijk én nauwelijks 
denkbaar is.’ Als motto staat op de site: 
‘De uitvaart als spiegel van het leven’. 
David: ‘Hoe je een uitvaart vormgeeft is 
persoonlijk; er zijn wat mij betreft geen 
regels. Wat past bij jou? Ik schep de 
voorwaarden voor de manier waarop 
mensen afscheid willen nemen van hun 
dierbare. Een voorbeeld: iemand wilde 
begraven worden in een kist beschil-
derd met naakte mannen, waarmee hij 
wilde uitdrukken dat hij van mannen 
hield.’
De belangrijkste vaardigheid van een 
uitvaartbegeleider is snel en foutloos 
kunnen organiseren. David: ‘Mensen 
zijn geëmotioneerd als er in hun omge-
ving iemand is overleden; ze zijn een 
beetje van de wereld. In zo’n situatie 
moeten wij het hoofd koel houden. Er is 
geen herkansing.’ Liva: ‘En tegelijkertijd 
moeten we lief zijn. Lief? Ja, we hebben 
te maken met mensen op hun aller-
kwetsbaarst.’ #

Informatie over het uitvaartcentrum 
staat op davidelders.nl. 
Op deze site staan ook prachtige ge-
dichten en muziekfragmenten over de 
dood en het sterven als thema.David en Liva Elders: afscheid nemen van je dierbare is persoonlijker geworden
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Inzicht geven contra angstzaaien in Friesland

De aarde zou binnenkort vergaan als 
mensen de planeten Mercurius, Venus, 
Mars en Jupiter samen zagen staan. Die 
vier zouden dan botsen, de aarde zou 
uit haar baan worden gestoten en dan 
verbranden in de zon. Dat werd in 1774 
aangekondigd in een spraakmakend 
boekje door de predikant van het Friese 
dorp Bozum/Boazum, 10 km van Sneek 
op de weg naar Franeker. Dit doemsce-
nario had geen enkele realiteitswaarde 
en dat wilde Eise Eisinga (1744-1828) 
aanschouwelijk maken door met een 
slingeruurwerk de bewegingen van 
de hemellichamen te simuleren in het 
plafond van zijn woonkamer.

Hoogbegaafd
Hij dacht dit planetarium in zes maan-
den te bouwen, maar het werden zeven 
jaar. Toen hij het had voltooid, werd 
in 1781 de zevende planeet van ons 
zonnestelsel geïdentificeerd door Wil-
liam Herschel, de naamgever van de 
Herschelstraat in Middenmeer-Noord. 
Deze planeet kreeg de naam Uranus. In 
Eisinga’s woonkamer was geen ruimte 
meer om deze grotere omvang van 
ons zonnestelsel ook weer te geven. 
Voor hem als ‘verlichte‘ 17de-eeuwer 
moet het niet zo erg geweest zijn dat de 
nieuwe kennis zijn werkstuk gedateerd 
maakte. Eisinga had zijn punt immers 
gemaakt.
Eisinga werd vlakbij Franeker in Dron-
rijp geboren als zoon van een wolkam-
mer. Hij toonde zich een hoogbegaafde 
adolescent met een geweldige drijfveer 
die zijn studie van de wis- en sterren-
kunde beschreef in een 650 bladzijden 
tellend boekwerk. Zijn enorme inzet 
ligt nu al bijna 250 jaar ook vast in het 
prachtig geconserveerde Koninklijk Eise 
Eisinga Planetarium, wetenschapsmu-
seum te Franeker. Het is een aanrader 
voor museumbezoek.

Oudste bestaande planetarium
Het predicaat ‘koninklijk’ blijkt bij 
nadere beschouwing niet echt vanzelf-
sprekend. Eisinga was een patriot wiens 
levensloop mede bepaald werd door 
de machtsstrijd tussen de patriottische 
regenten en de prinsgezinden rond 
het Huis van Oranje. Dit speelde ook in 
Franeker; Eisinga moest vluchten, zijn 
huis werd verbeurd verklaard en een 
jarenlange verbanning uit Friesland 
maakte dat hij net over de grens met 
Groningen in Visvliet zijn wolkammerij 
voortzette. De Bataafse revolutie van 
1795 bracht Eisinga terug in Franeker, 
waar hij opnieuw een notabele werd 
met functies in de provinciale politiek 

en als buitengewoon hoogleraar aan de 
Franeker Academie. Onder Koning Wil-
lem I, na de Franse tijd, stond het plane-
tarium in de koninklijke belangstelling. 
Het werd aangekocht voor de staat toen 
Eisinga op hoge leeftijd was. Nu heeft 
het monumentstatus en is het eigendom 
van de stad Franeker. 
Het planetarium, het oudste nog be-
staande ter wereld, is kandidaat voor 
de Werelderfgoedlijst van Unesco en be-
hoort zowel tot de canon van Nederland 
als die van Friesland. Het Achterhoeks 
planetarium te Toldijk en het planeta-
rium Zuylenburgh bij Utrecht zijn fraaie 
replica’s van Eisinga’s werkstuk.

Einstein van de Sterrenkunde
De Eisingastraat ligt bij De Nieuwe 
Oosterbegraafplaats tussen twee van de 
acht in donkere baksteen uitgevoerde 
woningblokken die haaks op de Kruis-
laan staan met als kenmerk opvallende 
stompe daken en ver overstekende dak-
randen. Deze woningbouw vond zeven-
tig jaar geleden plaats en heeft gelukkig 
zijn aantrekkelijkheid behouden, vooral 
waar bij vervanging van de kozijnen het 
donkere groen gehandhaafd bleef.
Franeker speelt ook een rol in het leven 
van een tweede grote Nederlandse as-
tronoom, Jan Hendrik Oort (1900-1992). 
Oort werd aldaar geboren, zijn vader 
was geneesheer in het psychiatrisch 
ziekenhuis, dat gevestigd was in de ge-
bouwen die in de tijd van de republiek 
de Franeker Academie onderdak boden. 
Zijn jeugd bracht hij door in Leiden 
om daar, na zijn studie in Groningen, 
terug te keren als hoogleraar sterren-
kunde. Hij wordt wel geroemd als ‘de 

Einstein van de Sterrenkunde’. Zijn 
naam is vooral verbonden met de radio-
astronomie; dit betreft het onderzoek 
van de kosmos aan de hand van langere 
golflengtes - niet in het golflengtegebied 

van de elektromagnetische straling van 
licht. Hij was de grote stimulator achter 
de bouw van de radiotelescopen van 
Dwingeloo (1956) en Westerbork (1970).

Flammarion
Oort heeft geen straatvernoeming in de 
Watergraafsmeer. Daarentegen kregen 
zijn leermeester Jacobus Cornelis Kap-
teyn (1851-1922), hoogleraar sterren-
kunde te Groningen en Oorts voorgan-
ger als hoogleraar te Leiden Willem 
de Sitter (1872-1934) wel beiden hun 
straat in tuindorp Frankendael/Jeruza-
lem, opzij van de Hugo de Vrieslaan. 
De Kapteynstraat is hier een zijstraat 
met de voor ‘Jeruzalem’ kenmerkende 
duplex woningnoodwoningen tussen 
veel groen, waarvan de levensduur 
herhaaldelijk verlengd is. De De Sit-
terstraat heeft het karakter van een 
hofje en is bereikbaar vanaf de Hugo 
de Vrieslaan via de Flammarionstraat 
of de Pasteurstraat. De bebouwing hier 
bestaat uit gloednieuwe vervangbouw 
helemaal in de stijl van de oorspronke-
lijke noodwoningbouw van ‘Jeruzalem’. 
De Flammarionstraat  is vernoemd naar 
de Franse sterrenkundige Camille Flam-
marion (1842-1925), die naam maakte 
als ontdekker van planetoïden tussen 
Mars en Jupiter. Hij schreef populair-
wetenschappelijk werk dat uitgegeven 
werd door zijn broer, stichter van de be-
roemde Franse uitgeverij Flammarion. 
In 1910 ging Flammarion de dominee 
van Bozum achterna met een apocalyp-
tische theorie rond komeet Halley.
Het ontbrak Kapteyn in Groningen aan 
een observatorium. Toch lukte het hem 
om op briljante wijze de dynamiek in 
ons melkwegstelsel te analyseren aan de 
hand van enorme aantallen in Kaapstad 
gemaakte foto’s van telescoopbeelden. 
Als jong academicus was ook de in 
Sneek geboren De Sitter bij dit project 
betrokken, evenals later Oort.

Lichtvervuiling
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was De 
Sitter de schakel via wie Einsteins geni-
ale synthese van zwaartekracht/massa 
en ruimte/tijd in de algemene relativi-
teitstheorie buiten Duitsland bekend 
werd, zodat de bevestiging daarvan al 
in 1919 kon volgen. Het nu achterhaalde 
Einstein/De Sitter model van het heelal 
vormde de neerslag van hun samenwer-
king.
De Minckelersstraat - ook met ‘Jeru-
zalem’ bebouwing - komt uit op de 
Kapteynstraat; het is een hofje zoals de 
De Sitterstraat. Maastrichtenaar Jan 
Pieter Minckelers (1748-1824) ontdekte 
hoe steenkoolgas/lichtgas/stadsgas 
verkregen kon worden door steenkool 
te verhitten zonder dat er zuurstof bij 
kon komen. Met zijn gas liet hij bal-
lonnen opstijgen en verlichtte hij zijn 
gehoorzaal als hoogleraar te Leuven. Hij 
beschreef in zijn “Manuscrit sur la Chi-
mie” hoe gas te benutten is als lichtbron. 
Met zijn ontdekking stond hij aan het 
begin van de 19de eeuwse straatverlich-
ting vanuit stedelijke gasfabrieken. Dit 
vormde de opmaat voor de elektrische 
straatverlichting van de 20ste eeuw 
en de onstuitbare lichtvervuiling van 
tegenwoordig, die helaas het aloude 
venster op de kosmos voor ‘moderne 
mensen’ afsluit. #

De Eisingastraat in tuindorp Frankendael is genoemd naar de 
Fries Eise Eisinga. Hij verwierf eeuwige roem als bouwer van 
een verbluffend planetarium te Franeker. Nog steeds is het een 
monument voor de wetenschap die inzicht wil stellen tegen-
over kwalijke verzinsels. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 20

Waarnemingen in de sterrenkunde/
astronomie werden in oude bescha-
vingen, Egyptisch, Babylonisch, Grieks, 
Arabisch, Chinees, en bij de Maja’s 
maar ook daarvoor in prehistorische 
tijden, uiteraard uitsluitend met het 
blote oog gedaan. Met de uitvinding 
van de verrekijker en Gallilei’s gebruik 
daarvan als telescoop kwam een 
spectaculaire nieuwe bron van infor-
matie over kosmische verschijnselen 
beschikbaar. Fotografie van telescoop-
beelden bleek een geweldig hulpmid-
del rond 1900. 
De ontwikkeling van de radioastrono-
mie midden vorige eeuw betekende 
de opening van een geheel nieuw 
venster op de kosmos: zo werden 
andere melkwegstelsels ontdekt. Met 
de directe waarneming in 2015 van 
de door Albert Einstein voorspelde 
zwaartekrachtsgolven is voor de ster-
renkunde weer een volgend venster 
op de kosmos geopend. Tegenover 
deze nieuwe vensters staat de steeds 
verder oprukkende lichtvervuiling, die 
het zicht op de sterrenhemel verslui-
ert. Hierdoor missen stadsmensen 
de inspirerende, verbluffende en 
ontroerende ervaring die de mens-
heid eeuwenlang kennis over haar 
omgeving gebracht heeft.

De Sitter Oort Flammarion Kapteyn
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Maria, hoe mag ik jou introduceren?
‘Ik ben literair journalist, schrijver, bio-
graaf van Joost Zwagerman, recensent 
voor de Vlaamse krant De Standaard 
en voorzitter van de Auteursbond: 
de beroepsvereniging van schrijvers, 
vertalers, scenarioschrijvers, kinder-
boekenschrijvers, enzovoort. De bond 
zet zich in voor een betere beloning, 
want weet dat nog geen 100 auteurs 
van de royalty’s van hun boeken kun-
nen leven. Als redacteur bij De Bezige 
Bij in de jaren ’90 van de vorige eeuw 
begeleidde ik veel auteurs onder wie 
Jan Wolkers. Elk jaar bezoek ik Karina 
nog op Texel, en ik ben een van de 
initiatiefnemers van de Wolkerstuin, 

schrijvershuisje op Amstelglorie, waar 
ik zelf ook een volkstuin heb.

Hoe is jouw liefde voor literatuur 
ontstaan?
‘Die is op de middelbare school ont-
staan, waar ik tot bloei kwam. Willy 
van Wetter was mijn docente Neder-
lands en zij was echt geïnteresseerd 
in waar ik mee aankwam. Voor mijn 
eindexamen vergeleek ik gedichten 
van Bart Chabot, Paul van Ostaijen en 
de dichter I.K. Bonset, pseudoniem 
van beeldend kunstenaar en De Stijl-
voorman Theo van Doesburg. Ik kreeg 
er een 10 voor. Ik wilde oorspronke-
lijk journalist worden, maar het werd 

Nederlands studeren aan de UvA. Ik 
liep stage bij de HP, werkte 10 jaar als 
redacteur bij de Bezige Bij en was 10 
jaar adjunct-directeur van het Neder-
lands Letterenfonds. En de afgelopen 
tien jaar ben ik alsnog geworden wat ik 
ooit wilde: journalist, literair recensent 
en interviewer’.

In mijn interviews van leesclubs 
in deze krant vraag ik altijd naar 
schrijvers die veel indruk hebben 
gemaakt. Wie zijn dat voor jou?
‘Ik ben een literaire veellezer, heb een 
heel brede smaak, maar het meest on-
der de indruk ben ik van schrijvers  
met een krankzinnig grote verbeel-
dingskracht. A.S. Byatt, Michel Faber, 
Mircea Cartarescu creëren in hun 
boeken een hele nieuwe, of soms oude, 
wereld. Dat vind ik het mooiste aan 
literatuur.

Hoe ontstond jouw idee voor de lees-
club XL?
‘Zoals iedereen zit ik ook al een jaar 
in lockdown thuis, terwijl ik daar-
voor vaak op stap was om mensen te 
interviewen, te vergaderen, koffie te 
drinken of in Den Haag te werken aan 
de biografie van Zwagerman. Ik had 

zo’n behoefte om weer met mensen te 
praten over mijn grote liefde: de litera-
tuur. Ik nam contact op met Linnaeus 
boekhandel met een tweeledig plan: 
het opzetten van een schrijfclub en het 
bespreken van de zes genomineerde 
boeken voor de Libris Literatuurprijs. 
De boekhandel koos voor de leesclub 
en de Schrijverscentrale wilde het on-
dersteunen. Ik heb zelf in jury’s  
gezeten van de P.C. Hooft-prijs en de 
Prijs der Nederlandse Letteren en ik 
vind zo’n proces van nominatie span-
nend om te volgen. En wat is leuker om 
dat samen met lezers te doen! Want 
uiteindelijk gaat het bij literatuur om 
de schrijver en de lezer’.

Jouw verhalenbundel ‘Diepe aarde’ 
werd bekroond met de Biesheuvel-
prijs . Ik las enthousiaste recensies 
en een opmerking over de omslag. 
Kun je er iets over vertellen en staat 
er een volgend boek op stapel?
‘De verhalen zijn allemaal in een peri-
ode van twee jaar geschreven, waar-
door ze samenhangen, ook al hebben 
alle verhalen andere hoofdpersonen. 
Naar het einde van de bundel worden 
ze steeds ouder, en blijken ze steeds va-
ker na te denken over het aanvaarden 
van het lot. Mensen hebben verwach-
tingen van het leven en de liefde, maar 
uiteindelijk hebben we veel minder zelf 
in de hand dan we zouden wensen. Het 
leven doet gekke dingen met je. De om-
slagillustratie is een mummieportret uit 
Fajoem, Egypte, uit de tweede eeuw na 
Christus. Dit portret toont een vrouw in 
volle bloei, maar fungeerde als deksel 
op haar graf; ook in diepe aarde dus.

Het verhaal ‘Wachten’ is een ontroe-
rende liefdesbetuiging, waarin de 
verteller een overledene is?
Het is het enige autobiografische ver-
haal in de bundel, en gaat over mijn 
man die in 2014 veel te jong aan een 
hartstilstand overleed. Die gebeurte-
nis, en ook een hersenbloeding die mij 
overkwam in 2009, heeft mijn leven 
ingrijpend veranderd en mij tot schrij-
ver gemaakt. Voor mijn nieuwe ver-
halenbundel liggen een paar verhalen 
klaar, maar het zal nog wel een poos 
duren. Eén van de dingen die mij nu als 
schrijver interesseren is het idee van 
celdeling; we delen immers meer met 
elkaar dan we denken en er is zoveel 
dat ons met elkaar verbindt’.

Eén van jouw projecten is de biogra-
fie van Joost Zwagerman; hoe loopt 
dat?
‘Door de lockdown kan ik helaas al bij-
na een jaar niet bij het archief, dat hij 
heeft overgedragen aan het Literatuur-
museum in Den Haag. Ik heb toegang 
tot zijn e-mails, brieven, documenten, 
er liggen daar 42 volle dozen met ma-
teriaal. En ik heb al tientallen mensen 
gesproken die hem gekend hebben. 
Naar verwachting komt de biografie uit 
in 2023; het jaar dat Joost 60 zou zijn 
geworden’. #

Informatie over biografie en activitei-
ten van Maria: www.mariavlaar.com

‘Het leven doet gekke dingen met je’
Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Enthousiast door de Leesclub XL die Linnaeus boekhandel 
online aanbood volgde ik de eerste bijeenkomst van een drietal 
leesclub-avonden: bespreking van de zes genomineerde boeken 
voor de Libris Literatuurprijs 2021. Er was ruimte voor interac-
tie en ik was gelijk getroffen door het enthousiasme en de des-
kundigheid waarmee buurtgenote Maria Vlaar vertelde over de 
boeken Client E. Busken van Jeroen Brouwers en De onbevlekte 
van Erwin Mortier.

‘Het meest onder de 
indruk ben ik van 
schrijvers met een 
krankzinnig grote 
verbeeldingskracht’

Maria Vlaar met haar bekroonde verhalenbundel ‘Diepe aarde’

Maria en Maarten Biesheuvel bij de prijsuitreiking
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Oost-thriller

Duizenden toeschouwers staan langs 
de Ringdijk en de Middenweg. Adem-
loos volgen ze het vliegtuigje dat hoger 
en hoger klimt. Voor velen is het de 
eerste keer dat zij een vliegmachine 
zien. Het vliegtuigje steekt nietig af te-
gen de voortjagende wolken. Het is nu 
wel 700 meter hoog. Plots valt de mo-
tor stil. De propellor stopt met draaien. 
Het publiek houdt zijn adem in. Het 
vliegtuigje valt als een stille vogel naar 
de aarde. De mensen schreeuwen van 
afschuw.

Via de toegangswegen stroomden de 
mensen de Watergraafsmeer binnen. 
Het was het begin van een koude, 
maar zonnige zaterdag 29 november 
1913. Op het veld van voetbalploeg 
RAP en het naastgelegen circusterrein 
was het nog stil. Op de tribunes aan 
weerzijdes van de weilanden zaten 
bijna geen mensen. De kaartverkopers 
probeerden de tribuneplaatsen te 
slijten aan de menigte die zich verza-
melde rondom het terrein.
De trams die langs de Muiderpoort 
richting de Watergraafsmeer reden, 
puilden uit. Op de Linneausstraat en 
de Middenweg stonden de auto’s en 
rijtuigen in een lange file. De menigte 
gonsde van opwinding. Vandaag hoop-
ten ze een glimp op te vangen van de 
Franse vliegenier Pierre Chanteloup, 
die een demonstratie zou geven in zijn 
Caudron G.3., een klein, dubbeldeks 
vliegtuigje.

Midden in de file stond Chanteloup 
zelf. Het duurde lang voor de auto’s in 

de file eindelijk de Kruislaan bereik-
ten. Het weer was inmiddels omgesla-
gen en donkere wolken joegen langs 
de hemel. De kaartverkopers brachten 
hun kaartjes voor steeds minder aan 
de man. Om drie uur waren de kaart-
jes nog maar de helft van de oorspron-
kelijke prijs. Om vier uur waren ze 
niets meer waard.
Chanteloup was ondertussen met zijn 
mecanicien aangeland bij de tent waar 
zijn blauwe vliegmachine stond. De 
wind rukte aan de doeken. De bomen 
rond het veld bogen onder de wind, 
die door de takken gierde. Chanteloup 
vond het helemaal geen vliegweer.
Op de Ringdijk en de omliggende 
wegen zag het inmiddels zwart van de 
mensen Misschien wel tienduizenden. 

Ze konden deze mensen toch niet te-
leurstellen? Met tegenzin trok Chan-
teloup zijn grijze trui aan en zette zijn 
motorhelm op. Zijn helpers duwden 
het toestel naar buiten. De menigte 
zag de bewegingen en vanuit de verte 
voerde de wind een enorm gejuich 
mee over het veld. Chanteloup aarzel-
de even, maar stapte dan toch in zijn 
vliegtuig en maakte zijn riemen vast. 
Niet lang daarna snorde de Caudron 
over het veld, recht tegen de stevige 
wind in de lucht in.

Dan weer verscheen het toestel 
boven, dan weer onder de wolken. 
Chanteloup onverstoorbaar, met een 
glimlach op de lippen. Soms kantelde 
het toestel, schoot naar beneden en 

Vrije val

Chanteloup maakte dat weekend 
in totaal vijf vluchten. Bij de 
laatste maakte hij een drievoudige 
looping. Eerder, op 14 augustus 
1909, zou op hezelfde terrein op 
Oud-Roosenburgh al de eerste 
vliegdemonstratie bij Amterdam 
plaatsvinden, maar deze werd 
afgeblazen omdat er door het 
vele publiek te weinig taxiruimte 
overbleef. Op 1 mei 1911 landde 
dan toch het eerste luchtschip in 
de Watergraafsmeer: de Parseval 
PL 5 van 40 meter lang. Op 3 
mei vlogen daarmee de eerste 
betalende passagiers boven 
Amsterdam. In 1914 werd het 
terrein voor vliegdemonstraties 
opgeslokt door de Nieuwe Ooster. 

met brullende, zwoegende motor weer 
steil omhoog.
Toen werd het stil. Angstig zagen de 
mensen hoe het toestel haast onbe-
wegelijk in de harde wind in de lucht 
bleef staan. Het begon naar beneden 
te buitelen. Driemaal, viermaal…

Plots start de motor van het vliegtuigje 
sputterend weer op. Rakelings scheert 
het over de hoofden van de toeschou-
wers. En zachtjes landt het toestel op 
het gras. Met een grijns stapt Pierre 
Chanteloup uit. Het publiek blijft even 
verbijsterd stil, maar barst dan luid-
keels los. Zojuist hebben ze een mens 
het onmogelijke zien doen: vliegen als 
een vogel. #

Achter in de tuin van het voormalig Sint Elisabeth Gesticht, waar ik in de vorige 
Dwars over schreef, is nog een stukje historie terug te vinden: een rotspartij waar een 
Mariabeeldje in een nis van een grot staat. Dit verborgen stukje verleden herinnert aan 
het katholieke verpleeghuis waar invalide en ongeneeslijk zieke oud-wezen afkomstig 
van het rooms-katholieke Maagdenhuis waren ondergebracht.
Het idee van deze kunstmatig aangelegde grot was waarschijnlijk de nabootsing van de 
grot van Lourdes, die bekend staat om zijn geneeskrachtige werking.
De Mariagrot vind je lopend vanuit het Oosterpark rechts van de voormalige kapel (nu 
hotel Arena) helemaal achter in de hoek van het grasveld. #

MariagrotBreekbare morgen 

Aanschouw de hemel die
de aarde kust. Nacht

vaart aan, zet licht in zwarte inkt om
slaat me in het gezicht. Vannacht

is een nacht die niet langer wil ontwaken
in vergeten dromen zie ik ze voorbijkomen

daar langs het spoor lopen ze voort in
mijn geheugen. Echter de klimop aan

herinneringen voelt aan als een
knellende jas. Verspringt als

losse eindjes in mijn gedicht, opent
zwijgend het licht. Muisstilletjes

wandelen ze uit mijn zicht, bleekroze
hangt boven de daken. Op het

snijvlak van donker en licht
zo breekbaar de morgen.

Méland Langeveld

Dit gedicht is geïnspireerd op ‘Fata Morgana’ van Iris Le Rütte. Momenteel hangt dit gedicht, 
samen met foto, in de ramen van de bibliotheek aan de Linnaeusstraat.

Tekst en fotografie: Méland Langgeveld
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Poppentheater Koos 
Kneus
Houdt de site in de gaten, daar 
vindt u het programma zodra het 
weer mogelijk is. Op de zondag-
morgen zal er zoals gebruikelijk 
een peutervoorstelling zijn en op 
de zondag- en woensdagmiddag 
een voorstelling voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar.
Poppenkast op het Iepenplein, 
reserveren en meer informa-
tie www.kooskneus.nl. Vrolijke 
voorstellingen met schminken en 
verkleedkleren, drankje en koek, 
ook voor verjaardagsfeestjes.
Meer info: www.kooskneus.nl 

Plein Theater 
zo 16 mei 19.00: 
Amsterdam Talks Sex #11: Big 
Farma en pillen voor vrije seks  – 
Zehra Handan Aydin & gasten
Talkshow online
vr 28 mei 19.00: 
Amsterdam Talks Sex #12: De 
emancipatie van het machismo –  

Zehra Handan Aydin & gasten
Talkshow online
do 10 juni: 
Expo opening: Welcome to the 
void

Badhuistheater
vr 28 en za 29 mei 20.00, zo 30 
mei 15.00, vr 4 en za 5 juni   
20.00 en zo 6 juni 15.00: 
‘The playgirl of the western Irish 
coast’ by J.M. Synge

do 10, vr 11, za 12 en zo 13 juni 
20.00: 
Inplayers ‘Noir Suspicions’
vr 25 juni t/m zo 4 juli 20.00: 
‘Little Shop of Horrors’

Jungle Amsterdam
van ma t/m vr 11.00 – 17.00: 
Afvalpaleis en weggeefwinkel
2e locatie: Dapperstraat 76-82
elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoördi-
nator Charlotte is aanwezig om 

vragen te beantwoorden
elke ma 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 / 
Kramatweg)
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 / 
Kramatweg)
wo 19 mei: 
Bewonersavond Dapperplein: 
thema: groene gevels
di 25 mei 19.00 – 21.00: 
Workshop Spoken word
do 27 mei 20.00 – 22.00: 
Spoken stories, Oost Performan-
ces
do 17 juni 20.00 – 23.00: 
Muziekschool Amsterdam zang-
koren o.l.v. Carmen
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum 
---TENTOONSTELLINGEN---

vanaf 28 mei: 
De duisternis ontvluchten
t/m 6 juni 2022: 
Healing Power
Winti, Sjamanisme en Hekserij
t/m 1 mrt 2023: 
Sabi Suriname
t/m 5 mrt 2023: 
Cadeau, Hoezo?
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
Dit keer ontbreken data, tijden 
en namen. Raadpleeg de site om 
te weten of voorstellingen weer 
doorgang vinden.
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Dit keer ontbreken data, tijden 
en namen. Raadpleeg de site om 
te weten of voorstellingen weer 
doorgang vinden.

Meer info: www.tapastheater.nl
 
Framer Framed
t/m 30 mei: 
Expositie: A Funeral for Street 
Culture

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40
020-6928532

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

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.

Welcome to the void, foto Van de 
Camp & Heesterbeek

Geen kunstenaar die zich zo 
consequent met de natuur be-
zighoudt als herman de vries. 
Stenen, schelpen, bladeren, 
boomtakken … het zijn de 
bouwstenen voor een enorm 
oeuvre dat bestaat uit teke-

ningen, objecten en boeken. 
De 89-jarige nog altijd gestaag 
doorwerkende kunstenaar 
toonde onlangs nog werk in 
Berlijn, in het najaar staat 
een expositie in Barcelona op 
stapel. En nu is een selectie 

uit zijn werk te zien bij galerie 
Bradwolff Projects, gevestigd 
in de sfeervolle koepelruimte 
van het chirurgiegebouw 
bij het voormalige Burger-
ziekenhuis in de Oetewaler-
straat. Oorspronkelijk was de 
tentoonstelling van de vries 
bestemd voor een kunstbeurs 
in Brussel, vertelt Christine 
van den Bergh, curator en op-
richter van Bradwolff Projects, 
maar corona gooide (alweer) 
roet in het eten. Ze besloot de 
tentoonstelling naar de Oete-
walerstraat te halen. 

Grid
Christine kent herman de 
vries uit de tijd dat ze voor 
galerie Art Affairs werkte, dat 
veel projecten organiseerde 
met de kunstenaar die in 2015, 
de 80 ruim gepasseerd, inter-
nationaal doorbrak met zijn 
presentatie voor het Neder-
landse paviljoen in Venetië. 
Toch woonde en werkte de 
vries al tientallen jaren in zijn 
‘atelier’ in de natuur in het 
Beierse dorp Eschenau. Uit die 
omgeving valt hem al het ma-
teriaal toe dat hij nodig heeft 
voor zijn werk. De meeste 
natuurverschijnselen waar wij 
als stadsmensen aan voorbij-
lopen omdat ze zo ‘gewoon’ 
zijn vormen voor de vries juist 
het materiaal waarmee hij 
zijn werken bouwt. Hij maakt 
– om ons te beperken tot de 
werken die hij bij Bradwolff 
toont – een grid waarin hij 
stenen nevenschikt op kleur, 

materiaal, en soort. In dat grid 
vinden ze rust en ritme. Be-
wegingsloos hangen ze achter 
glas en toch swingen ze de pan 
uit, zoveel energie zit er in de 
lijsten waarin de stenen zijn 
vervat. Hetzelfde geldt voor 
werken met boombladeren, 

takken, woorden…
Het meest bekend zijn moge-
lijk de vries’ ‘aarduitwrijvin-
gen’. De vries pakt daarvoor 
letterlijk een hand vol aarde 
en wrijft deze over verlijmd 
papier. Hier hangt zo’n werk 
dat hij in 1997 maakte met 
de oranjerode tinten uit de 
aarde van het Spaanse eiland 
Gomera. 

Eigen pad
Al zijn hele leven volgt de 
vries zijn eigen natuurlijke 
pad. Geboren in Alkmaar, 
opgeleid als plantkundige, 
begon hij begin jaren 50 als 
kunstenaar collages te maken 
en schilderijen in de geest van 
de latere aarduitwrijvingen 
maar dan nog met ‘echte’ verf. 
Begin jaren zeventig vestigt de 
vries zich met zijn vrouw in 
het natuurrijke Eschenau in 

Duitsland. De bossen en vel-
den vormen samen een atelier 
waarin hij eindeloos rondkijkt 
en wandelt. Hij werkt met al-
les wat hem vanuit die natuur 
toevalt, kanswerking speelt 
een belangrijke rol. Soms laat 
hij bladeren letterlijk vanuit 
de lucht op het schilderspa-
pier vallen. Hij exposeert zijn 
werk regelmatig, publiceert 
boeken in kleine oplagen en 
zijn werken vinden hun weg 
gestaag naar verzamelaars en 
musea. Sinds zijn presentatie 
van de Biënnale in Venetië 
zijn de prijzen van zijn wer-
ken wel flink gestegen. ‘Kijken 
kost niets en iedereen is van 
harte welkom om de werken 
van herman de vries op zijn 
manier te ervaren.’ ‘Er kwam 
hier onlangs een vader met 
zijn zoontje,’ vertelt ze. ‘Hij 
wees daar op het werk met die 
steentjes en zei: mooi hè, zul-
len wij er samen ook een gaan 
maken? Het jongetje knikte.’ 
Zo’n reactie is onbetaalbaar. # 

Soloproject is t/m 22 mei te 
zien bij Bradwolff Projects, 
Oetewalerstraat 73. Geopend 
op donderdag t/m zaterdag 
tussen 13.00 en 17.00 uur. 
Afspraak via info@burobrad-
wolff.nl.

Bij galerie Bradwolff Projects in de Oetewaler-
straat is tot en met 22 mei een expositie te zien 
van kunstenaar herman de vries (1931). Zijn 
naam en werktitels spelt hij altijd met kleine let-
ters want hij gelooft niet in hiërarchie. Of de vries 
nu exposeert tijdens de kunstmanifestatie Biën-
nale van Venetië (2015) of nu, met solo project in 
de Oosterparkbuurt, alle werken ontspruiten aan 
dezelfde bron: de natuur. 

De natuur als atelier
Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Gert Jan Van Rooij

Kijk voor  
onder andere meer 
agenda-informatie 
op, ook om te ach-
terhalen of het wel 

of niet doorgaat.  
www.oost-online.nl

Adressen 
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In zijn tuinhuisje in de Dapperbuurt maakte Raoul Chailloux 
elke dag van het jaar 2020 een tekening over een nieuwsfeit. 
De bosbranden in Australië, Donald Trump, Black Lives Matter, 
de onthoofde leraar Samuel Paty, het coronavirus en nog veel 
meer komt voorbij in MMXX, een fraai gebonden boek waarin 
een groot deel van die tekeningen is gebundeld. 

MMXX: een jaar in tekeningen
Tekst: John Prop | Fotografie: Frank Schoevaart

Raoul Chailloux: ‘Het begon als een 
uitdaging van twee vrienden uit de 
kunst. Ik was een tijdje wat minder 
actief als kunstenaar en toen zeiden 
die twee: ‘Jij gaat een serie tekeningen 
maken en daar een boek van uitgeven.’ 
Daarop besloot ik om heel 2020 iets uit 
het dagelijkse nieuws als onderwerp te 
nemen. En dat heb ik het hele jaar door 
met veel plezier gedaan. Sterker nog: 
ik vond het een verademing om me zo 
lang aan één ding te kunnen wijden.’

Directheid
‘Ik kom uit een kunstmilieu: mijn  
vader was graficus, mijn moeder heeft 
lange tijd een galerie gerund. Na de 
grafische school ging ik naar de Riet-
veld Academie. Ik werkte als beeldhou-
wer en maakte tentoonstellingen, maar 
heb daarnaast altijd getekend.  
Voor het maken van een tekening is 
maar weinig ruimte en weinig ma-
teriaal nodig – een potje inkt en een 
kroontjespen en ik kan aan de slag – en 
je hebt al heel gauw resultaat: die di-
rectheid bevalt me goed en die zit ook 
in het boek.’

In het verleden heb ik hele grote teke-
ningen gemaakt, of juist hele kleintjes. 
Voor dit boek hield ik consequent vast 
aan het A3-formaat. Ik heb aanvanke-
lijk wel gedacht om alleen in zwart-wit 
te werken maar merkte al gauw dat 
ik kleur nodig had om emotie uit te 
drukken, zoals rood voor dramatiek of 
strijd. Zwart heeft voor mij een associ-
atie met vervreemding, en natuurlijk 
met de dood. Soms werk ik met krijt of 
met verf en soms gebruik ik ook tekst, 
maar het blijven voor mij tekeningen. 
Ik scheer als het ware over het nieuws 
heen en daarom zou ik het geen echte 
illustraties willen noemen, maar per-
soonlijke impressies. Toch zou ik best 
een vast hoekje in een krant willen ver-
zorgen. Uiteindelijk wil je dat je werk 
wordt gezien.’

Concentratie
‘Dit project maakte dat ik scherp moest 
zijn. Ik wilde zo direct mogelijk com-
municeren: in korte tijd een helder 
beeld neerzetten dat geen verdere 
uitleg behoeft. Inspiratie is altijd be-
langrijk, maar hier ging het vooral om 

AerosolsBlack Lives Matter

Reinbert de Leeuw

The Rise and Fall of Democracy

concentratie. Soms produceerde ik acht 
tekeningen in een week, soms waren 
het er vijftien. Ik streefde naar een 
gemiddelde van drie, vier echt goede 
resultaten per week. Wat ik belangrijk 
vond is dat het een nieuwsfeit betrof 
dat echt van het moment was, iets dat 
nog jaren later als typerend voor 2020 
zou worden gezien. Ik had wat dat 
betreft geen klagen, want het was me 
het jaartje wel.’
‘Toen 2020 voorbij was, betekende dat 

ook het einde van het project. Maar 
ik vond het veel te leuk om ermee te 
stoppen en ben er dan ook verder mee 
gegaan. Het nieuws gaat immers ook 
gewoon door...’ #

MMXX van Raoul Chailloux is in eigen 
beheer verschenen in een oplage van 
150 stuks.
Op het moment van schrijven zijn nog 
enkele exemplaren verkrijgbaar. Meer 
informatie: www.raoulchailloux.com 
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Amstelkwartier is een gebied aan de bocht van de Amstel omsloten door de Spakler-
weg en de Duivendrechtsevaart. Het terrein van de zuidergasfabriek heeft plaatsge-
maakt voor een woonwijk, waar ook gewerkt en gerecreëerd wordt. De eerste van 
drie fases van de ontwikkeling van Amstelkwartier is zo goed als afgerond. In de 
volgende fase zal nieuwbouw verrijzen in de Weststrook.
De watertoren en enkele monumentale villa’s, waaronder Huis aan de Amstel, zullen 
blijven herinneren aan de gasfabriek van weleer. 
Even kenmerkend voor Amstelkwartier zijn de nieuwe torens, met vooral ook hoge 
duurzaamheidsambities. Zo is er de allereerste energieneutrale woontoren van 
Nederland: de Spakler. Het QO-hotel met het ‘living building’ concept is een andere 
opvallende toren. En natuurlijk HAUT, de hoogste toren met voornamelijk hout als 
materiaal.
Water speelt een grote rol, maar ook groen: Bella Vista Park en Park Somerlust 
zijn mooie voorbeelden. Het eerste is vooralsnog een mooi park voor de buurt, het 
tweede trekt (ook) veel bezoekers van buiten de wijk en daarmee de nodige overlast.
Amstelkwartier is bijzonder, en Amsterdams. #

Amstelkwartier
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Henk Pouw
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1700 werd de boom in Europa inge-
voerd vanwege zijn bijzondere bladeren 
die in de herfst helder geel worden.

Proefondervindelijk
Onder de bomen in de proefstroken 
wordt een beplanting in vijf hoogtes 
aangebracht. Er is gekozen voor planten 
die water met hun wortelgestel vast-
houden, waardoor de bodemstructuur 
verbeterd wordt, en planten die stikstof 
binden. Daarnaast moeten ze voedsel en 
leefgebied geven aan vogels, insecten en 
zoogdieren als egels en hagedissen. Wie 
meer wil weten, langs kan gaan bij het 
nieuwe dienstenverblijf naast de Jaap 
Edenbaan.

Regenwater dringt niet door in uit-
gedroogde grond, maar spoelt weg. 
Daardoor leven er minder bodemorga-
nismen, de biodiversiteit neemt af, de 
verschraling en verarming zet door. De 
gemiddelde temperatuur in april is de 
afgelopen twintig jaar met twee graden 
toegenomen. Daardoor is de groeipe-
riode van bomen en struiken langer 
geworden. De stad wordt warmer. 
Bomen, struiken en planten zijn niet 
alleen windbrekers, ze zorgen ook voor 
verkoeling. Naast hogere temperaturen 
is de luchtvochtigheid lager geworden. 
In dit proefondervindelijk project wordt 
maandelijks gemeten en bekeken hoe 
het nieuwe groen het gaat doen. 
Wordt vervolgd dus… #

#DWARSMilieu Nummer 22114

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Proeftuin voor klimaatbestendige beplanting 

Als je onder een gezonde boom staat, 
kun je door het gebladerte de lucht 
niet zien. In sportpark Middenmeer 
verkeert minstens zestig procent van 
de bomen in een slechte toestand. Dat 
zegt de beheerder van het sportpark: ‘In 
het Oosterpark en in het Sarphatiepark 
zie je hetzelfde gebeuren. De bomen 
verzwakken en na elke storm liggen er 
alsmaar meer dode takken op de grond. 
Zelfs de rododendrons die het er altijd 
goed hebben gedaan, lijden,’ vult Peter 
van Aalst aan, die zich gespecialiseerd 
heeft in beplanting die in ons verande-
rende klimaat moet kunnen overleven.

Heilige taxus
De verlaging van de grondwaterstand 
in de Watergraafsmeer heeft ons groen 
geen goed gedaan. De langere droge 
periodes, afgewisseld door dagen met 
overvloedige regenval, waardoor bo-
men voor langere tijd met de voeten in 
het water staan, hebben tot gevolg dat 
er veel gekapt moet worden. Struiken 
en planten die oppervlakkig wortelen, 

kwijnen. Dat zie je zelfs bij taxussen, die 
bij onze voorouders in de oertijd heilig 
waren. Hetzelfde geldt voor de lariks, 
onze enige oorspronkelijke naaldboom, 
die in de winter kaal is en door de hune-
bedbouwers al werd gebruikt. Bomen, 
struiken en planten die hier eeuwen 
hebben weten te overleven zijn kwij-
nende of dood gegaan.
In het sportpark zijn twee proeftuinen 
aangelegd met wat je ‘het nieuwe groen’ 
kunt noemen. Door verdroging en 
vernatting zijn andere soorten nodig: 
een beplanting die kan tegen langdurige 
droogte maar ook tegen een overvloed 
aan nattigheid. Daarom is er gekeken 
naar bomen, struiken en planten die 
zelfs miljoenen jaren hebben weten te 
overleven en wellicht als voedsel van 
dinosauriërs diende.

Vrij zwemmende zaadcellen
In de proefstroken zijn de bomen, 
struiken, planten en bodembedekkers 
windbestendig en weerbestendiger. Die 
nieuwe beplanting moet minder on-

Ons klimaat verandert. Als je een spade in de grond zet, zie 
je daaronder hoe droog het is. Populieren, platanen, berken, 
elzen, eiken, essen en beuken, die het hier altijd goed hebben 
gedaan, verkeren in een steeds slechtere conditie. Een boom 
die het wel goed blijft doen, is de zwarte els. Maar ook de  
vijg floreert. 

Tekst en fotografie: Wendy Danser

Lenie Nissink (voorzitter Stichting 
OASE) en Ans van Stijgeren coördineren 
het tuinhulpproject en koppelen vrijwil-
ligers en bewoners aan elkaar. Lenie: 
‘We hebben inmiddels negen enthou-
siaste vrijwilligers, maar het streven is 
om er minstens twintig te vinden. De 
groep tuinhulpen die nu voor ons aan 
de slag is, is heel divers. Een aantal is ge-

In 2020 ontving de Stichting OASE van het stadsdeel geld voor 
het bijzondere bewonersproject ‘Maak van uw tuin een groene 
OASE’, waarbij vrijwilligers met groene vingers worden gekop-
peld aan bewoners die hulp kunnen gebruiken bij het onder-
houd van hun (gevel)tuin of balkon. Een van de uitgangspunten 
is om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. 

advies en een zetje nodig en pakken ze 
het verder zelf op, maar het kan ook zijn 
dat ze voor een langere periode hulp 
nodig hebben. Bewoners en tuinhulpen 
maken hier onderling afspraken over.’

Coronaproof
Ans: ‘In deze periode is een tuin meer 
dan ooit een veilige plek om bezoek 
te ontvangen. Het zou dan ook heel 
fijn zijn als nog meer vrijwilligers een 
helpende hand kunnen bieden om de 
(gevel)tuinen/balkons van buurtbe-
woners een beetje op te vrolijken. De 
werkzaamheden kunnen bovendien 
coronaproof worden uitgevoerd: met 
mondkapje, een-op-een en in de bui-
tenlucht. Tuinhulpen ontvangen van 
Stichting OASE een (groen) rugzakje met 
tuingereedschap en mest, en bewoners 
krijgen wat plantjes om mee te starten.’

Tegelwippen
Sieb is een van de bewoners die hulp 
zocht bij de aanpak van het achterstallig 
onderhoud in zijn tuin. Sieb werd ge-
koppeld aan Hans van Kolbergen. Hans 
is gepensioneerd en zet zijn jarenlange 
tuinierervaring graag in voor anderen. 
Sieb en Hans maakten samen eerst een 
plan en gingen toen aan de slag. Hans: 
‘We hebben onder andere tegels en zand 
vervangen door tuinaarde en bodembe-
dekkers gezaaid. De grote dingen zijn nu 
gedaan en er is nog voor een paar dag-
delen werk. Daarna ben ik beschikbaar 
voor een nieuwe tuinuitdaging.’

Sieb: ‘Ik had vooral een duwtje in de 
goede richting nodig en ben heel blij 
met het resultaat. Ik heb nu een goede 
basis.’
De tuintegels die Hans en Sieb hebben 
verwijderd, zijn opgehaald door Jungle 
Amsterdam. Jungle werkt in Oost samen 

pensioneerd of heeft tijdelijk geen werk 
en we hebben ook een verpleegkundige 
die het leuk vindt om iets voor de buurt 
te doen. Alle vrijwilligers hebben wel 
met elkaar gemeen dat ze kennis en 
ervaring hebben met tuinieren en goed 
met mensen kunnen omgaan.
Bewoners zoeken om uiteenlopende re-
denen hulp. Soms hebben ze alleen wat 

Op deze proefstrook wordt klimaat-
bestendig groen getest

met een aantal buurtmoestuinen aan 
het groenproject ‘steentje eruit, plantje 
erin’. Hierbij kunnen bewoners (tuin)
tegels inruilen voor plantjes.
Het initiatief van Jungle maakt deel uit 
van het NK Tegelwippen: een landelijke 
wedstrijd waarbij Nederlandse gemeen-
ten de strijd met elkaar aangaan om de 
meeste (tuin)tegels te vervangen door 
groen. Het uiteindelijke doel is om ste-
den groener, koeler en regenbestendiger 
te maken. #

Spreekt vrijwilligerswerk als tuinhulp je 
aan of wil je meer weten over het OASE-
tuinhulpproject? 
Mail dan naar: info@oasestichting.nl of 
ga naar de website oasestichting.nl 

Meer informatie over het vervangen 
van tegels door groen:
NK-tegelwippen.nl
rainproof.nl/NK-tegelwippen
jungle.amsterdam/groen 

Tuinhulpen maken Oost vrolijker en groener 

Ans van Stijgeren en Lenie Nissink in de tuin van de buurthuiskamer van Stichting OASE

Tuinhulp Hans van Kolbergen (r) gaat 
tegels verwijderen in de tuin van Sieb (l)

derhoud gaan vergen. Afgevallen blad 
blijft liggen om verdere uitdroging tegen 
te gaan en wordt in het late voorjaar 
pas geruimd. Platanen en populieren 
kosten veel geld, omdat ze regelmatig 
gesnoeid moeten worden. Dat geldt niet 
voor de bomen die nu geplant zijn zoals 
de Spaanse aak, de hemelboom, smal-
bladige es, Japanse notenboom, valse 
christusdoorn en de winterlinde.
Fossielen van de Japanse notenboom 
(Gingko biloba) blijken meer dan 250 
miljoen jaar oud te zijn. In China werd 
en wordt hij gebruikt als tempelboom. 
Er bestaat geen andere boom die zich 
voortplant als de Gingko. Vrij zwem-
mende zaadcellen bevruchten de eicel-
len, zoals ook bij varens gebeurt. Rond 
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Tekst: Anna ten Bruggencate | Illustraties: Mélanie Corre 

De Tuintrail is een wandelroute bedacht door tuinder en buurt-
bewoner Hendrikje Veerman met als doel een verbinding te 
maken tussen groengebieden in Amsterdam-Oost. Het traject 
loopt van station Sciencepark via verschillende tuinen en groe-
ne initiatieven naar tuinenpark Amstelglorie en weer terug.  

huisjes! Hier is goed te zien en te horen 
hoe de stad steeds dichterbij komt. Am-
stelglorie staat regelmatig onder druk van 
gemeenteplannen voor bebouwing. Een 
bijzonder initiatief is het onderzoek van 
Jon de bijenman, dat ook te horen is op de 
audiotour.

Oeverbos
Langs de Amstel net voorbij de A2 richting 
Utrecht, ligt deze eigenlijk verwaarloosde 
ruimte tussen de woonboten en de door-
gaande weg. Hierdoor konden er moeras-
sige stukjes ontstaan en blijven. Gelukkig 
laat ook de gemeente dit stukje natuur met 
rust!

Klein Dantzig
Een volkstuinenpark met 120 huisjes aan 
de rand van Park Frankendael en grenzend 
aan de schooltuinen. Veel aandacht geven 
de tuinders aan natuurlijk tuinieren om 
insecten, vogels, amfibieën en kleine zoog-
dieren een goed leefklimaat te bieden.

Joodse Begraafplaats Zeeburg
Een deel van dit cultureel erfgoed is het 
laatste jaar toegankelijk gemaakt voor 
wandelaars. Maar het grootste stuk is een 
oase van rust voor dieren, zoals buizerd, 
karekiet, vos en reptielen en heeft daar-
door een bijzondere ecologische waarde.

Buurttuin Oost Indisch Groen
Een educatieve ontmoetingsplek aan de 
rand van het Flevopark waar mensen 
gestimuleerd worden hun ideeën met 
betrekking tot duurzaamheid te ontwik-
kelen. Inspirerende plek. Een van de eerste 
initiatieven m.b.t. stadstuinieren.

Jeugdland
Een ideale plek voor kinderen. Roos orga-
niseert kinderworkshops op ‘het eetbare 
eiland’ waar de deelnemertjes vlierbessen-
limonade, kruidenbloemboter of wilgen-
fluitjes leren maken.

Anna’s Tuin en Ruigte
Buurtbewoners en studenten beheren dit 
unieke plekje op het Sciencepark. In de 
Tuin wordt permacultuur gebruikt, in de 
Ruigte kan de natuur haar gang gaan. Met 
excursies, lessen en informatieborden 
wordt de opgedane kennis gedeeld.

Extra informatie is te vinden op de  
websites van de organisaties.

Met onder andere een audiotour, edu-
catieve verhalen, extra’s voor kinderen 
en aangepaste routes voor rolstoelge-
bruikers, mikt dit groene initiatief op 
een breed publiek. Op 20 juni wordt de 
Tuintrail gelanceerd.

Verbinding maken
Hendrikje Veerman ontvangt mij op 
haar volkstuin bij Nieuwe Levenskracht. 
We zitten buiten, middenin de natuur. 
De koolmeesjes zijn er druk in de weer. 
Een kraai vliegt weg met een zojuist ge-
roofd ei in zijn snavel. Hendrikje vertelt 
hoe het idee van de Tuintrail is ont-
staan: ‘De brief die de gemeente in de 
zomer 2020 stuurde over de gewenste 
toegankelijkheid van de tuinparken trig-
gerde om te bedenken wat er beter kan. 
Met het idee om verbinding te zoeken 
via een wandeling, benaderde ik andere 
tuinparken en groene organisaties in 
de buurt. Iedereen reageerde meteen 
enthousiast!’ In de herfst begon het plan 
vorm te krijgen en Hendrikje diende 
de ‘Tuintrail’ in voor een bijdrage van 
Oost Begroot. Hoewel het project een 
aantal stemmen tekort kwam voor 
deze subsidie, vond het stadsdeel toch 
een mogelijkheid om het initiatief mee 
te financieren. Hiermee kunnen de 
geplande audiotour, flyers, educatief en 
promotiemateriaal bekostigd worden. 
Hendrikje heeft een team met jonge 
mensen die het project vormgeven in 
tekst, beeld en techniek. ‘Maar vergeet 
niet mijn man David te noemen; hij 
heeft de hele wandeling uitgeschreven. 
Echt veel werk.’

Bijzondere verhalen
Hendrikje spreekt regelmatig met 
initiatiefnemers van activiteiten op 
de tuinparken. Ze heeft contact met 
ondermeer Jeugdland, Anna’s tuin en 
Ruigte, Tuinpark Nieuwe Levenskracht, 
Tuinpark Hof van Eden, Kinderboer-
derij De Werf, Natuurjebestebuur in de 
sportparken Voorland, Arboretum De 
Nieuwe Ooster, De Bloementuin van 
Darwin, Tuinpark Klein Dantzig, Volks-
tuinpark Amstelglorie, Park Franken-
dael en de Joodse Begraafplaats. Voor de 
audiotour van de Tuintrail verzamelt ze 
verhalen die specifiek iets vertellen over 
initiatieven op die locatie. ‘Er zijn overal 
enthousiaste vrijwilligers met bijzon-
dere verhalen. Op Amstelglorie heb je 
Jon, een specialist in solitaire bijen. De 
Bloementuin van het Darwinplantsoen 
is een plek waar Sonja mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt. 

De Tuintrail, een groene loper door Oost

Meer informatie:  
https://hallowatergraafsmeer.nl/
project/7587/tuintrail-oost

Dit kom je tegen tijdens de wandeling:

Nieuwe Levenskracht
Dit tuinenpark is opgericht in 1933 en ligt 
tussen sportvelden, spoor en A-10. Behalve 
de tuinders (151 tuinen) en hun gezinnen, 
hebben veel dieren hier hun plek gevon-
den. Het park vormt onderdeel van het 
ecolint een ononderbroken natuurstrook 
die loopt van Sciencepark tot Nieuwe Meer. 
Hierdoor kunnen kleine zoogdieren en 
amfibieën zich ongehinderd verplaatsen.

Natuurjebestebuur
Deze vrijwilligersorganisatie zorgt voor 
het natuurbeheer aan de randen van de 
sportparken Middenmeer en Voorland. 
Naast onderhoud en monitoring van de 
nestkastjes verzorgen de vrijwilligers ook 
de ijsvogelwand en de vlinderidylle.

Rainproof
Op de Brink (Betondorp) is een mega-
gootsteen aangelegd door de stichting 
Rainproof. Deze vangt het regenwater op 
in een heel groot waterreservoir onder 
het plein. Zo zorg je in natte tijden dat het 
rioolsysteem niet overbelast raakt, en dat 
je in droge tijden genoeg water hebt voor 
alle beplanting op het plein.

Wadi
Een wadi is een met grind en zand gevulde 
greppel of sloot, die water zowel kan vast-
houden als infiltreren. Tijdens de wande-
ling kom je meerdere wadi’s tegen.

Arboretum
Op de begraafplaats De Nieuwe Ooster 
staan bijzondere loof- en naaldbomen: een 
bomentuin ofwel arboretum. De gelijkna-
mige stichting verspreidt met rondleidingen 
en educatief materiaal de kennis over de 
bomen en de aanleg van het bomenpark.

Park en bloementuin Darwin
Een rustgevende sfeervolle plek langs de 
verkeersdrukte van de Gooiseweg. De in 
het midden van het park gelegen bloemen-
tuin wordt door ongeveer 40 vrijwilligers 
onderhouden. De geometrische aanleg en 
plantenkeuze zorgen voor een bijzondere 
ervaring.

Amstelglorie
Op dit tuinenpark staan maar liefst 440 

En Roos doet op Jeugdland leuke dingen 
met kinderen.’ Ze ziet het als een meer-
waarde dat het bij elkaar brengen van 
al deze initiatieven veel mogelijkheden 
biedt om samen te werken en kennis te 
delen.

Verrassende wandeling
Enthousiast geworden door het verhaal 
van Hendrikje Veerman, besluit ik de 
trail zelf te gaan lopen. Op een nog 
koude maar veel belovende lentedag in 
april start ik de wandeling op het plein-
tje bij het station van het Sciencepark. 
In een gebied waar ik al jaren wandel 
met mijn hond en waarvan ik de omge-
ving dus behoorlijk goed ken. Dacht ik. 
Want met de route op mijn iPhone word 
ik onderweg gewezen op vleermuizen-
kasten, vlindertuinen, een ecolint, de 
pracht van De Nieuwe Ooster, leer ik 
iets over wadi’s en permacultuur enzo-
voort. Ik kom door straten en parkjes 
die ik nog niet ken. En ik geniet van de 
nieuwe stadswijk aan de Amstel op weg 
naar tuinenpark Amstelglorie. De Tuin-
trail laat zien hoe de natuur in de stad 
mensen inspireert en verbindt en geeft 
wandelsgewijs een inkijkje in de diverse 
leefgebieden van Amsterdam-Oost.

Inclusief
De wandelroute is geschikt voor de lan-
ge afstand wandelaars, maar kun je ook 
in kortere stukken knippen. Er zijn altijd 
opties om ergens op bus, tram of metro 
te stappen. Horeca en bankjes onderweg 
bieden mogelijkheden om even uit te 
rusten. Via de audiotour hoor je verha-
len die iets specifieks vertellen over die 
locatie. Bij de ijsvogelwand en de wadi’s 
krijg je bijvoorbeeld informatie over het 
hoe en waarom.
De Tuintrail is ‘inclusief’, d.w.z. voor 
slechtzienden de audio-app, voor slecht-
horenden de KIJK-app en de flyers, 
er zijn aparte rolstoelroutes, plus een 
markering van aantrekkelijke (natuur,-
speel)plaatsen voor gezinnen. En de 
wandelroute blijkt heel geschikt om met 
je hond te doen! #

Oeverbos, tekening Mélanie Corre

Sportvelden, 
tekening Mélanie Corre
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Het college van burgemeester en wet-
houders zegt te verwachten dat er in 
2030 ongeveer 82.000 laadpalen nodig 
zijn. Op dit moment telt de stad zo’n 
3700 publieke en 4100 private elektri-
sche oplaadpunten.

Een hele batterij
Casper Hootsen woont in Park de Meer, 

We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat 
de economie moet groeien, maar dat is 
echt niet altijd zo geweest. Nu is het de-
vies: groei is goed. Zolang de economie 
in de lift zit, zit het wel snor. Helaas. We 
lopen met dit groeimodel (meer, groter, 
sneller) tegen twee grenzen aan, een 
duurzame en een sociale grens.

Uitwonen
In onze economische ijver gebruiken we 
alles wat voorhanden ligt: hout, delfstof-
fen, fossiele brandstoffen. Of eigenlijk: 
we verbruiken het. De voorraden zijn 
beperkt, soms is de bodem al in zicht. 
Zelfs water en zand worden schaars. En 
met onze onblusbare fossiele verslaving 
hebben we een heuse klimaatontwrich-
ting ontketend. Door het bejubelde 
economisch groeimodel zijn we de tent 
aan het uitwonen. We lopen tegen een 
ecologische grens aan.

Andere punt. De economische groei zou 
voor welvaart voor allen zorgen. Als het 
bedrijfsleven veel geld verdient, dan 
profiteert iedereen, is de theorie. De 
praktijk is anders, de ongelijkheid groeit 
juist. Wereldwijd vloeit het meeste geld 
steeds meer naar steeds minder men-
sen. De gemiddelde Amsterdammer 
merkt niets van de groeicijfers, terwijl 
een paar geluksvogels extreem cashen. 

Net als je mobiele telefoon, moet ook de elektrische auto re-
gelmatig worden opgeladen. Dit gebeurt aan een laadpaal. De 
komende tien jaar moet het aantal laadpalen voor elektrische 
auto’s in Amsterdam meer dan vertienvoudigen. 

Misschien was het je ontgaan, maar Amsterdam is al ruim een 
jaar Donutstad. Dat is veel belangrijker dan het klinkt en het is 
daarom ook jammer dat we er zo weinig van merken in Oost/
Watergraafsmeer. Daarom hier een korte uitleg van de Donut 
en wat we ermee kunnen doen. 

vergelijkbare klasse die op benzine, 
LPG of diesel rijden. Voor de berekening 
van de kosten neemt Hootsen alles bij 
elkaar, dus hogere afschrijving, lagere 
kosten voor wegenbelasting, lagere on-
derhoudskosten, lagere kosten voor de 
verzekering en lagere energiekosten.

Hootsens auto staat geparkeerd in één 
van de gemeenschappelijke garages in 
Park de Meer. Daar zijn geen laadpalen 
aanwezig. Waar laadt Casper zijn auto 
dan op? ‘Tsja, dat is wel een gedoe. Ik 
laad vooral op bij het sportpark bij de 
Jaap Edenbaan. Maar daar mag je maar 
vier uur staan. Vandaag was ik weer 
eens vergeten de auto op te halen. Dus 
heb ik vrijwel zeker een parkeerboete.’ 
Gelukkig heeft zijn werkgever een hele 
batterij laders in de parkeergarage. Als 
Hootsen na de lockdown weer naar het 
werk mag laadt hij daar overdag op.

Energieslurpers
De eigenaren van de appartementen en 
de daarbij behorende parkeergarages in 
Park de Meer vormen samen een Ver-
eniging van Eigenaren, de zogenaamde 
VvE. Het bestuur van de VvE’s bestaat 
uit vrijwilligers, een aantal eigenaren 
van de appartementen. Wanneer de 
laadpalen in de garages worden geïn-
stalleerd krijgt het bestuur van de VvE 
te maken met een de uitbreiding van 
haar beheerstaken. Het moet zich dan 
ook gaan buigen over wat ze moeten 
doen als er niet wordt betaald of wan-
neer er meningsverschil ontstaat over 
het elektraverbruik en de kosten. Niet 
alle bestuurders zien dat zitten.

op de groene donut zit, zorg je goed voor 
mens en milieu.

Leuk zo’n theorie, maar hoe ziet dat er 
in praktijk uit in bijvoorbeeld de Water-
graafsmeer? Neem het project van Jesse 
van den Hoven, Meerdelen. In deze 
coöperatie beheren buurtbewoners een 
aantal elektrische auto’s die ze zelf voor 
redelijke prijzen (zonder winstbejag) 
kunnen gebruiken. Dat levert meer 
veiligheid, leefruimte en gezondheid op 
(sociaal) en het zorgt voor minder lucht-
verontreiniging en klimaatverandering 
(duurzaam). Ook een wormenhotel zo-
als die in Park de Meer kan op de donut 
geprojecteerd worden. Met een aantal 
huishoudens zamelen zij apart GFT 
in om aan de wormen te voeren en ze 
krijgen compost terug. Dan ben je goed 
bezig met voedsel, gezondheid, energie 

de autoluwe buurt op het voormalige 
Ajaxterrein. Hij schafte in december 
2020 de elektrische Nissan Leaf uit 
2018 aan. Hij vertelt waarom deze auto 
hem bevalt: ‘Het rijdt heerlijk en stil’. 
De kwaliteit/prijsverhouding was voor 
Hootsen de reden dat hij de auto kocht. 
De kosten zijn gelijk of lager dan vrijwel 
alle recente tweedehandsauto’s van 

Ik zeg “Jeff Bezos en zijn magazijn- 
bedienden” en je snapt het. De vermo-
gensongelijkheid neemt toe. Ik kwam 
de term ‘het serviceproletariaat’ tegen: 
mensen die voor bijna niks zorgen 
dat de pakketjes worden bezorgd en 
de kamers schoongemaakt. Het lijkt 
verdorie Marx wel. Ook mondiaal. Een 
groot deel van de wereldbevolking lijdt 
pure armoede terwijl we in het Westen 
naar verhouding stinkend rijk zijn. Wat 
vinden we daarvan?

Donut Deal
De Engelse econome Kate Raworth 
heeft die twee grenzen in een simpele 
tekening weergegeven, een donut. De 
buitenste cirkel geeft de ecologische 
grens aan, de binnenste begrenst de 
sociale rechtvaardigheid. Bekijk even 
de afbeelding. Je wil niet in het midden 
belanden, want dan ben je op één of 
meerdere vlakken sociaal gedepriveerd. 
Dat is niet rechtvaardig. En als je met 
je bedrijvigheid buiten de buitencirkel 
terecht komt, dan tast je de ecologische 
draagkracht van de aarde aan. Dan 
verpest je de leefomgeving. Maar als je 

Eén van de problemen bij de laadpalen 
is de druk op het elektriciteitsnet. Eén 
elektrische auto slurpt evenveel stroom 
als tien huishoudens. Door dat hoge 
elektragebruik moet er een verzwaring 
van de elektrische installatie en van de 
aanwezige elektrische infrastructuur 
in de garages komen. Lang niet alle 
eigenaren van een parkeerplaats in de 
gemeenschappelijke garage wil nu al 
meebetalen aan deze grote investering 
voor een auto die ze in de toekomst mis-
schien gaan aanschaffen.

Break even point
Klimaatoverwegingen kunnen een 
reden zijn voor de aanschaf van een 
elektrische auto. Aan Casper de vraag of 
dat een overweging was bij de aan-
schaf? ‘Ja zeker. Maar dat was voor mij 
niet doorslaggevend. Bij het produceren 
van de batterij komt behoorlijk wat CO2 
vrij. Na enkele tienduizenden kilome-
ters rijden – afhankelijk van de auto – zit 
de ‘break even point’. Daarna is het pas 
winst voor het klimaat. Het voelt wel 
goed om minder fijnstof uit te stoten.’

Hootsen ziet de mogelijkheden om in 
Park de Meer binnenkort zijn auto te 
kunnen opladen niet positief in. Hij 
hoopt dat de gemeente één of twee 
laadpalen plaatst. Al is het maar voor 
bezoekers van de bewoners of van de 
tennisclub, daar is al meerdere malen 
omgevraagd door de bestuurders van  
de VvE’s. #

en een sympathiek buurtnetwerk (soci-
aal); en ook met klimaat, luchtverontrei-
niging en biodiversiteit (duurzaam).

Het mooiste is als je met een aantal par-
tijen een ‘Donut Deal’ kunt sluiten, dat is 
een praktische toepassing van de theo-
rie van Kate. Dit begrip is bedacht door 
de Groene Hub in Zuidoost. Daar helpen 
ze de bewoners van een ontwikkelbuurt 
aan duurzaam werk (bv. woningen iso-
leren, ratten bestrijden, GFE vergisten). 
De gemeente en bedrijven investeren, 
de buurtbewoners profiteren zowel 
duurzaam als sociaal. Zo kan het ook!

Mijn vraag aan jou: zie jij ook kansen 
voor een Donut Deal in de Watergraafs-
meer? Stuur me een e-mail: peter@
pbhoogendijk.nl, ook als je vragen hebt 
over dit stuk. Graag, leuk! #

Elektrisch laden bij de Jaap Edenbaan 

De Donut in de buurt 

Casper Hootsen moet zijn auto helemaal op de Radioweg bij de Jaap Edenbaan opladen
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Denkend aan Geertje

Hetty en ik zitten aan een smetteloos 
witte tafel tegenover elkaar, omringd 
door lege stoelen en stapels boeken die op 
leners wachten. Aan de balie zit de nieu-
we ploeg (leuke) medewerkers die het 
stokje van Hetty overnemen. Er is – ook 
zonder bezoekers – genoeg te doen. Boe-
ken inwerken, klaarzetten, terugzetten. 
Hetty zet een kopje thee voor me neer. 
Ze verzekert me dat ze voor Oba niet 
verloren is; ze zal regelmatig terugkomen 
als bezoekster voor het lenen van boeken 
en tijdschriften. En ze zal zich blijvend 
ontfermen over de kamerplanten. 

Huiskamergevoel
Hetty is vanaf de opening van de vesti-
ging aan de Linnaeusstraat in 2014 een 
vaste waarde. Ze woont weliswaar in 
West maar vindt het des te leuker om 
naar Oost te fietsen, zegt ze. Ze had er 
al snel haar draai gevonden. Samen 
met collega’s als Caroline de Jong, een 
andere pensionada, zorgde ze voor een 
huiskamergevoel. Hetty vond het altijd 
belangrijk dat mensen – wie ze ook 
waren, waar ze ook vandaan kwamen 
- hier konden zijn. Bezoekers hoefden 
niet per se boeken te lezen, ze mochten 
ook even neerstrijken voor een kopje 
koffie uit de automaat, internet of de 
krant. Hetty kende ze goed, de bezoe-
kers voor wie de bibliotheek een rust-
punt is in een bestaan van vermoede 
moeilijkheden. En zo komt het gesprek 
als vanzelf op Geertje, van wie we de 
achternaam niet kennen.

Geertje kwam vaak langs  om de krant 
te lezen bij een kopje koffie uit de auto-
maat. Ze was tenger, op het magere af, 
haar grijze haar droeg ze opgestoken. 
Hoe oud was ze? Geertje was zo iemand 
die 74 of 80 zou kunnen zijn. Niet dat 
we het in ons hoofd haalden om haar 
ernaar te vragen... toen ik Geertje eens 
vroeg waar ze woonde, antwoordde ze 
lichtelijk verstoord: ‘Eh... Oosterpark-
buurt!’. Nee, persoonlijke vragen stelde 
ze niet op prijs, er kwam ook niemand 
bij haar over de vloer, begrepen we 
later. Aanvankelijk maakte ze volop 
praatjes met Hetty en andere bezoe-

kers, later las ze liever de krant dan dat 
ze praatte, al bleef ze graag koffie drin-
ken. En een soepje sloeg ze nooit af. 

Soep
Soep was voor mij aanleiding om 
vaker met Hetty in contact te komen. 
Ik maakte ter ontspanning regelmatig 
soep, voor mijzelf en anderen. Wie 
bezig is met haar handen (ingrediën-
ten hakken, snijden, bereiden) heeft 
minder tijd om te piekeren. Hetty stelde 
me voor om bij speciale gelegenheden 
soep te serveren en dat werd in de loop 
der jaren een traditie bij Oba Linnaeus. 
Met kerst, bij lezingen of een andere 
gelegenheid maakte ik soep die ik in de 
bibliotheek serveerde aan meestal aan-
genaam verraste bezoekers (de soep 
was gratis). Geertje was er vaak en ze 
kwam dan in haar lange paarse jas bij 

Als deze Dwars verschijnt, is Hetty Trijp, één van de vaste medewerksters van Oba Linnaeus, 
met pensioen. Mede dankzij haar voelde de bibliotheek als een huiskamer voor bezoekers. 
Bij een kop thee halen we kort voor Hetty’s pensioendatum – op anderhalve meter afstand – 
herinneringen op aan één van de vaste bezoekers van de Oba, de eigenzinnige Geertje.

Tekst: Hella de Groot | Illustratie: Anne de Smet 

de pan met soep staan waar ik in stond 
te roeren. Met haar mooie stem vroeg 
ze of ze een kopje mocht. Tuurlijk 
Geertje. Al vrij snel kwam ze terug voor 
nóg een kopje. En nóg eens. Ik mom-
pelde dan dat eerst ook de anderen... 
Geertje knikte, ze begreep het. Maar 
soms, als er nog soep over was, liep 
ik toch naar haar toe. ‘Wil je nog een 
kopje?’ Ze knikte en glimlachte bijna 
blozend. Was ik maar voor een vijfde 
keer naar haar toe gegaan, dacht ik 
achteraf, zeker toen ik later van Hetty 
hoorde dat Geertje voor maaltijden af-
hankelijk was van het Leger des Heils. 
En Hetty had Geertje wel eens buiten, 
op de stoep voor de Oba, de straat-
stenen zien afzoeken. Af en toe bukte 
Geertje om iets op te pakken.
Muntjes? vroeg ik.
Nee, peuken, denkt Hetty.

Leren zwemmen 
Geertje leek niet heel sociaal, maar, 
benadrukt Hetty, jaren geleden was 
ze dat nog wel, ze maakte juist goed 
contact met anderen. Ze heeft ook 
eens deelgenomen aan een voor-
leeswedstrijd bij Oba Linnaeus. 
Geertjes keuze als voorleesboek was 
opmerkelijk, voegt Hetty eraan toe. 
Ze had gekozen voor het informatieve 
boek Zwemles (geschikt voor groep 
1 t/m 4). Maar de kinderen die meer 
waren ingesteld op een vertelverhaal 
dan op een instructieve tekst keken 
perplex naar Geertje terwijl ze geduldig  
Zwemles voorlas. 

Zelf leek ze tevreden over haar voor-
leesbeurt. ‘De kinderen hebben in ieder 
geval iets geléérd.’ 

Leger des Heils
Door de jaren heen werd Geertje 
minder spraakzaam. Ze kwam alleen 
nog om de krant te lezen bij een kopje 
koffie. Ze betoonde zich geïrriteerd als 
Hetty met collega’s in de pauze gezellig 
in hun hok zaten te kletsen. ‘Kan het 
wat stiller, ik wil rustig lezen, het is 
hier namelijk een bibliotheek!’ riep ze 
bozig, met een grote klap de deur van 
het hok dichtgooiend. Het viel Hetty op 
dat Geertje er steeds slechter uit begon 
te zien.

Begin 2019 kwam een medewerkster 
van het Leger des Heils langs bij de 
Oba met de mededeling dat Geertje was 
overleden. Hartstilstand. 

De medewerkster van het Leger zei dat 
Geertje al negen dagen dood was toen 
ze werd gevonden. Ze lag voor de voor-
deur, de plek die ze altijd voor anderen 
gesloten had gehouden. Gas en licht 
bleken al langere tijd afgesloten. Ook 
haar broer, die haar wel eens uit eten 
nam, nodigde ze nooit thuis uit. 

Geertje bleek ooit advocate geweest te 
zijn, vertelde Hetty, meer dan dat kon 
ze niet vertellen. Ik kon me Geertje niet 
voorstellen in een representatief pak, 
in die ene paarse warme jas liep ze 
altijd buiten de gebaande paden. Mis-
schien was ze alleen, maar bij Oba kon 
ze dat zijn met andere mensen om zich 
heen. Is dat niet een essentiële functie 
van een buurtbibliotheek?

En Hetty? Die zal ik ook na haar pensi-
oen Oba Linnaeus blijven bezoeken. In 
ieder geval terug om de planten water 
te geven. Een pensioen mag geen reden 
zijn om ze over het hoofd te zien. #
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Wat dacht u van de ringslang? 
Vrijwilligers vonden in 2019 een 
recordaantal ringslangeieren in 
Amsterdam, 7.132 stuks, om precies 
te zijn. De slangen, die bruingrijs of 
zwartgrijs van kleur zijn, komen niet 
voor in de binnenstad, maar aan de 
rand, zoals in Sportpak Middenmeer 
in de Watergraafsmeer en het Science 
Park. Moeten we nu extra uitkijken 
tijdens ons ommetje? Dat valt gelukkig 
mee; de dieren zijn banger voor ons 
dan wij voor hen. Bij naderende 
voetstappen maken ze dat ze 
wegkomen. 

De komst van de bever naar de stad 
mag ook bijzonder heten. Sommigen 
zien dit grootste knaagdier van 
Europa als een bedreiging voor de 
stad die is gebouwd op palen, maar 
stadsecologen zijn er blij mee. De 
biodiversiteit en daarmee de kwaliteit 
van de natuurlijke leefomgeving 
gaan er op vooruit, zeggen ze. Bevers 
maken dammetjes en kanaaltjes 
die aantrekkelijk zijn voor vissen, 
amfibieën en watervogels. De 

aanwezigheid van de bever herken 
je aan omgevallen bomen, geknaagd 
boomschors en burchten in ondiep 
water. Ze leefden al in Flevoland, en 
zijn nu ook gezien in IJburg. Of zijn 
opmars succes heeft, is echter nog 
afwachten. De otter, die eerder in 
de stad leefde, redde het niet door 

toenemend verkeer en vervuild water.
Stadsecologen gebruiken wildcamera’s 
om de dieren in de gaten te houden. 
Zo werd in 2014 voor het eerst een 
boommarter op beeld vastgelegd in 
het Amsterdamse Bos. Maar er wordt 
meer voor de dieren gedaan dan alleen 
observeren, voor de eekhoorns van 
het Amstelpark zijn hoog in de bomen 
touwbruggen aangelegd. Eekhoorns 
gebruiken ze om hoog boven de straten 
van Buitenveldert in het Amsterdamse 
Bos te komen.  

Met de waterral, goudhaantje en 
zwartkopje in Oost zijn vogelaars 
in hun nopjes, en ook de lepelaar is 
bijzonder. Deze witte waterliefhebber 
komt slechts enkele dagen tot een 
week per jaar naar Park Frankendael 
en gaat dan op doorreis. Ze vertoeven 
graag in de aangelegde waterpartijen 
en rieteilandjes. Een dier dat je zelf 

een handje kan helpen is de egel. Als 
je een tuin(tje) hebt, dan is de kans 
groot dat ze er na zonsondergang 
rondscharrelen. In maart / april 
ontwaken ze uit hun winterslaap en 
gaan ze op zoek naar voedsel en een 
maatje. In deze zoektocht sneuvelen 
er helaas velen in het verkeer. Op 
een paar simpele manieren kan je 
hun leven makkelijker maken, door 
bijvoorbeeld een laag bakje met eten 
en water neer te zetten met wat droog 
kattenvoer (geen melk). Egels proberen 
van tuin naar tuin te gaan, met 
doorgangetjes in heggen en schuttingen 
blijven ze op veilig terrein, en gaan ze 
minder snel de weg op. Hoe langer deze 
verbindingsstrook, hoe beter. Nog een 
oude krat of kattenbak over? Dit dient 
als een simpel, maar ideaal egelhuisje. 
Je kunt de bovenkant waterdicht 
maken met een paar dakpannen of 
takken. #

De wilde stad 
Inmiddels zijn we gewend aan de ooievaarskoppeltjes en de 
spectaculaire ijsvogels in onze stadsparken. Wie kijkt er nog op 
van een vos? Steeds meer ‘wilde’ dieren trekken naar de stad, en 
voelen zich prettig genoeg om te blijven. De lijst van nieuwko-
mers blijft groeien. 

Tekst: Lucy Deutekom | Fotografie: Dirk Brouwer (ijsvogel) en Lucy Deutekom (egel)

Grenzend aan de noordzijde van 
het Oosterpark opent in 1931 een 
bijzondere school zijn deuren. Het is 
een gemeentelijke Openluchtschool. 
De Openluchtschool is speciaal voor 
kinderen met astma of bronchitis, 
want zij lopen het gevaar tuberculose 
(tbc) te krijgen. Frisse lucht, veel 
licht en een aangename omgeving 
zijn goed in tegenstelling tot dichte, 
donkere schoollokalen waar de kans op 
infectieziekten groot is.

Een van de meest bekende leerlingen 
van deze school is Rob de Nijs, geboren 
in de Linnaeusstraat op nummer 72. 
Citaat uit zijn biografie: ‘Zoals meerdere 
kinderen die tijdens de oorlog ter 
wereld komen, heeft Rob last van zijn 
luchtwegen. Muffe klaslokalen zijn uit 
den boze. Samen met zijn lotgenootjes 
geniet hij lager onderwijs op de 
Openluchtschool Oosterpark. Het is 
hier dat zijn artistieke talenten voor het 
eerst de kop opsteken. Daar is ook alle 

ruimte voor. Er wordt op deze school 
veel waarde gehecht aan creatieve 
vakken. Tijdens schoolvoorstellingen 
ervaart de jonge Rob voor het eerst hoe 
het is om op een podium te staan. Het 
blijkt, dan al, zijn natuurlijke omgeving 
te zijn.’ (www.robdenijs.nl/biografie)

Licht en lucht
Alle voorzieningen zoals lokalen, 
buitenterras, doucheruimte, 
dokterskamer en eetzaal zijn 
ondergebracht in één gebouw. 
De leslokalen liggen, met brede 
openslaande deuren, direct aan het 
terras op het zuiden, aan de kant van 
het park. De tafels en stoelen van de 
leerlingen zijn van licht materiaal 
gemaakt en kunnen gemakkelijk naar 
buiten.
In 1967 krijgt de school een andere 
naam, de W.B. Noteboomschool, en 
sinds 1982 is de school officieel een 
School voor Langdurig Zieke Kinderen. 
In 2003 verhuist de school naar een 
nieuwe locatie in Zuidoost, en is het 
gebouw niet meer in gebruik als 
school. Maar sinds enkele jaren zitten 
er weer kinderen in de school: er is 
een kinderdagverblijf in gekomen met 
speciale aandacht voor muziek, dans, 
en theatervoorstellingen.
Een fragment uit: ‘Openluchtschool in 
het Oosterpark’ van Yolanda Jansen 
(fragment gaat over haarzelf, en speelt 
zich af eind jaren zestig).

‘We mankeren hier allemaal wat’
‘Ik ben opgegroeid in de Derde 
Oosterparkstraat. Het was een rustige 
buurt. Ik zat in de tweede klas van de 
Linnaeusschool toen ik vanwege mijn 
astma naar de Openluchtschool in 
het Oosterpark ging. Dit was voor mij 

letterlijk en figuurlijk een ‘verademing’. 
In het begin was het erg wennen op 
school. Het waren lange dagen van acht 
uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. 
Later versoepelde dat en kregen we 
op woensdagmiddag vrij. Er werd een 
bepaald ritme aangehouden op school. 
Zo kregen we ’s ochtends ontbijt, ’s 
middags warm eten en voor dat je naar 
huis ging nog een boterham. We aten 
heel gezond: fruit, dadels, vijgen en 
noten, en dronken melk of room. We 
deden aan heilgymnastiek. ’s Middags 
moesten we rusten. Met mooi weer 
buiten op britsen of anders boven op de 
slaapzaal.
Het was geen buurtschool. Er zaten 
kinderen uit heel Amsterdam met 
allerlei aandoeningen: hartpatiënten, 
kinderen met bloederziekte. Het kwam 
zelfs weleens voor dat ernstig zieke 
kinderen overleden. Als kind sta je 
daar niet zo bij stil, pas later besefte ik 
wat dat betekende. Ondanks dat er een 
dokter en zuster op school waren, werd 
je niet als patiënt behandeld. Ik kreeg 
er doorzettingsvermogen, want er 
heerste de mentaliteit: ‘we mankeren 
hier allemaal wat’. Je leerde hoe je het 
beste met je ziekte kon omgaan. Buiten 
schooltijd speelde ik met kinderen uit 
de buurt. Het was dan ook niet zo dat ik 
werd gepest omdat ik op die school zat.
Enige jaren geleden was er een reünie. 
In werkelijkheid bleek alles veel kleiner 
te zijn dan in mijn herinnering. Ook 
de gymmeester was in mijn gedachten 
twee meter lang en twee meter breed 
en dan kom je binnen en bleek het 
eigenlijk een hele gewone man. De 
Openluchtschool in het Oosterpark is 
nog steeds mijn favoriete plek in Oost.’ #

Bron: ‘Openluchtschool in het 
Oosterpark’ van Yolanda Jansen.

Meer ‘Verborgen verleden’:  
www.melandlangeveld.com

Openluchtschool Oosterpark 

In de reeks Verborgen verleden over gebouwen en objecten in 
Oost en hun roemrijke verleden ditmaal de Openluchtschool 
aan het Oosterpark.

Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: beeldbank Amsterdam 

Egel

Terras aan de Weesperzijde

IJsvogel
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Thuiskomen bij kapsalon  
Les Jumeaux
Wie een beetje Frans kent, zal denken dat Les Jumeaux Hairstyling in de Wakkerstraat gerund 
wordt door mannen. Hij komt bedrogen uit! Al vijfentwintig jaar wordt deze kapperszaak gerund 
door eeneiige tweeling Ursula Fokkens en Monique Feddema-Fokkens. Deze vrolijke vrouwen 
wilden een stoere naam. Maar wie zijn zij eigenlijk? 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

’s Ochtends fietsen ze samen vanuit 
hun woonplaats Diemen. ‘We wonen 
bij elkaar om de hoek, straatje in, 
straatje uit,’ klinkt het tweestemmig 
door de salon. Vervolgens hoort Dwars 
een identieke bulderende lach. Deze zal 
de toon zetten voor het hele interview. 
Helaas is Carla, ook al drieëntwintig 
jaar werkzaam in de zaak, er vandaag 
niet. Door corona kan het drietal nu 
niet gelijktijdig knippen. De salon heeft 
maar twee wasbakken en alles moet 
op anderhalve meter afstand. ‘Wat de 
naam betreft, we vonden ‘-elles’ te tut-
tig,’ zegt Monique (57). ‘Ja ‘-aux’ klinkt 
steviger en ligt lekkerder in de mond,’ 
beaamt Ursula (57). ‘We houden uiter-
aard van vrouwelijk, maar we knippen 
hier gewoon mannen, vrouwen en 
kinderen en zijn niet alleen maar lief.’ 

Geen nephaar
Het tweetal werkt al bijna eenenveertig  
jaar als kapster. De eerste zestien jaar 
apart, maar al weer vijfentwintig jaar 
samen. Dat bevalt. Ursula: ‘We kwamen 
beiden uit verschillende, vaak sjieke 
salons, en wilden nog eens een bedrijf 
opzetten dat helemaal van onszelf was. 
Een salon waar iedereen zich thuis 
voelt en waar naast vakmanschap, 
persoonlijk contact en gezelligheid cen-
traal staan. Niet teveel etiquette maar 
ruimte voor spontaniteit. Iedereen 
hangt hier bijvoorbeeld zijn eigen jas 
op. Verder werken we, voor de gege-
vens van onze klanten, nog ouderwets 
met een kaartenbaksysteem.’
‘Die eenvoud zie je ook terug in onze 
tarieven,’ merkt Monique op. ‘Wil je 
er voor iedereen zijn, dan moet het 

laat dat een ander maar doen’. Nee, 
we houden ons aan de eenvoud van 
goed knippen, wassen, verven. In dat 
laatste zijn we specialist. We hebben 
een eigen keurmerk, en gemiddeld de 
hoogste omzet voor verf (ook eco!) van 
de salons in Nederland en zijn trots op 
al onze mengkleuren.’

’Meisjes, meisjes….’
In gesprek met de identieke, zeer gelij-
kende tweeling, die unaniem dezelfde 
missie verkondigt, gaat Dwars toch op 
zoek naar de verschillen. ‘Ik ben meer 
gestructureerd,’ zegt Monique beslist, 
‘Urs is makkelijker, relaxter en iets cre-
atiever misschien.’ Ursula: ‘Ja, daarom 
doe ik meer aan de inrichting en jij 
aan de boekhouding. Jij bent trouwens 
beter in rekenen en ik in taal. Jij bent 
rechts en ik links. En jij bent de oudste.’ 
Monique: ‘Nee joh, jij, wel zes minuten!’ 
‘Oh ja, dat is waar ook,’ zegt Urs, met 
weer dat gezamenlijke lachsalvo. 
‘En bij het knippen zijn er ook kleine 
verschillen. Monique werkt liever met 
een fijne kam en ik met een grove. We 
hebben veelal onze eigen klanten, ook 
Carla.’ Monique: ‘We zijn natuurlijk 
in veel dingen hetzelfde. Komen, los 
van elkaar, met gelijke kleren thuis. 
Vlochten in de middelbare schooltijd 
alsmaar haren en hadden het meest lol 
in textiele werkvormen. We reageren 
ook hetzelfde op concurrentie, zo van 
‘Lekker zeg, jij weer een volle agenda 
vandaag en ik maar drie afspraken.’ 
De ander zegt dat weer op een andere 
dag.’ Ursula: ‘Oh, en we kunnen allebei 
evengoed kibbelen. We hoorden vroe-
ger wel van klanten: ‘Meisjes, meisjes, 

betaalbaar blijven. Vijfendertig euro 
voor knippen, wassen, drogen, een gel 
en/of hairspray. Kinderen en studenten 
goedkoper. Het leukste vinden we dat 
hier inmiddels hele gezinnen komen. 
We hebben allebei nog klanten van 
toen we op ons zeventiende begonnen. 
Uit de hele stad, maar ook erbuiten. 
Dat kwam onder andere omdat ik na 
de geboorte van mijn zoon mijn oude 
klanten een geboortekaartje had ge-
stuurd. Dus die gingen mij bellen. Toen 
ik in het begin, bij het opknappen van 
het pand, hier in de grond stond te hak-
ken, klopte er opeens een oude klant 
uit Osdorp op het raam. Ze herkende 

me en bleek verhuisd. Het ging toen 
snel van mond tot mond en met een 
flyertje en een stukje over ons in De 
Echo kwamen ook in een mum van tijd 
de buurtbewoners. In ons vak blijven 
we eenvoudig en natuurlijk. Geen 
extensions dus. Je ziet soms mensen 
met prachtig haar van zichzelf en dan 
zulk nephaar ertussen. Geen gezicht. 
Als mensen met pikzwart haar vragen 
om het superblond te maken, zeggen 
we: ‘We gaan uw haar niet verpesten, 

tut, tut, kalmeer eens even.’ Monique: 
‘Ja, we zijn allebei super direct, dat 
had  je vast al gemerkt. Je maakt toch 
het makkelijkst ruzie met je zus. Lang 
duurt het nooit en het gaat meestal 
nergens over. Vaste klanten kunnen 
ons inmiddels goed uit elkaar halen, 
maar nieuwe hebben daar moeite mee. 
Daarom gebruiken we hier allemaal 
een vaste stoel.’ 

Crazy Duck en oude kasten
‘Zie je die föhn daar?’ Ursula wijst naar 
een kinderföhn in de vorm van een 
eend. ‘Die Crazy Duck gaat al jaren 
mee. Monique knipte hier laatst een 
oude klant, nu dertiger, die weer nos-
talgisch werd toen zijn oog op de föhn 
viel. Hij vond die als jochie al magisch. 
Geweldig toch! Of die vrouw laatst, 
die net bevallen was en door Monique 
nog als kind is geknipt. Dat is het leuke 
aan het knippen van de hele familie, je 
volgt ze en kent hun hele geschiedenis.’ 
Monique: ‘Wat dat betreft zijn we es-
sentieel, want vaste klanten kunnen zo 
hun hart uitstorten. Vraag je even hoe 
het gaat, willen ze eerst niks zeggen en 
wij niks forceren natuurlijk, maar twee 
minuten later komt alles eruit. ‘Dat je 
dat nog weet,’ zeggen ze vaak als we er 
een volgende keer op terugkomen. Dat 
vinden mensen fijn en voor ons is het 
gewoon.’
Ursula: ‘Het is ook vaak een kwestie 
van elkaar helpen met vaste klanten. 
Die mooie houten kasten daar hebben 
we bijvoorbeeld te danken aan een 
klant, die connecties had met een tim-
merbedrijf. Ze komt hier nog steeds. 
Een schoonheidsspecialiste, die ik vroe-
ger sportles gaf, een andere geliefde 
bezigheid van mij, komt hier al jaren, 
en wij verwijzen weer mensen naar 
haar. Je kunt van elkaar leren. Toen ik 
ziek was geweest, besefte ik extra hoe 
mooi het is dat wij de huisartsen die 
we hier knippen in het zonnetje kun-
nen zetten zodat zij hun werk even los 
kunnen laten. Niet dat we onderscheid 
maken tussen onze klanten hoor. We 
hebben hier mensen met hoge functies, 
die soms door hun drukke werkzaam-
heden, hopen even voorrang te krijgen. 
Dat doen we liever niet. Iedereen is 
gelijk, vuilnisman of minister. Elk mens 
heeft recht op een verzorgd hoofd met 
leuk haar.’

Dromen voor de toekomst?
‘We willen nog wel tien jaar door, heb-
ben het heerlijk hier. Toen Urs op haar 
zeventiende met het idee kwam om de 
kappersopleiding te gaan doen, was 
ik na zes minuten om,’ lacht Monique. 
‘We hebben nooit spijt gehad. Onze 
ouders steunden ons altijd, terwijl 
die niet in het vak zaten. We hebben 
waarschijnlijk geen opvolger voor 
ons familiebedrijf, want met allebei 
een zoon die ander werk doet, kom je 
niet ver.’ ‘Maar zeker weten doen we 
niets,’ zegt Ursula, ‘wie weet wat voor 
vriendinnen ze nog krijgen! Enfin, wij 
gaan samen door tot hetzelfde tijdstip.’ 
Dwars: ‘Hoe weet je dat zo zeker?’ ‘Nou 
oké, misschien op zes minuten na dan,’ 
reageert de tweeling jolig. #

Zes minuten verschil tussen Ursula Fokkens en Monique Feddema-Fokkens

‘We knippen hier 
gewoon mannen, 
vrouwen en 
kinderen en zijn 
niet alleen maar 
lief’
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De zorg in en rondom het gezondheidscentrum

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Als het thuis niet lekker gaat, komt de 
huisarts als familiedokter en vertrou-
wensfiguur het eerst in beeld. Vanuit 
die functie speelt de huisarts een 
belangrijke rol bij het aanhoren van 
klachten die met de leefomstandig-
heden te maken hebben.

Het bezoek aan de huisarts is daardoor 
niet alleen voor de behandeling van 
lichamelijke klachten, zoals hoge bloed-
druk, luchtweginfecties, gewrichts- en 
huidaandoeningen, maar ook om 
aandacht te vragen voor onbegrepen 
klachten zoals hoofdpijn, vermoeid-
heid en lusteloosheid. De oorzaak van 
deze klachten is tijdens het spreekuur 
niet makkelijk te achterhalen. Om er 
achter te komen waarom de patiënt zo 
te neer geslagen is, zich moe voelt en 
waarom de patiënt slecht slaapt, is veel 
tijd nodig.

Het vraagt om specifieke gespreks-
vaardigheden, een luisterend oor en 
invoelend vermogen om de klachten 
te doorgronden die het dagelijks leven 
ernstig kunnen belemmeren. De huis-
arts is daarvoor goed opgeleid, maar 
het lukt niet altijd om dat in de beschik-
bare tijd waar te maken.

Praktische oplossing
De functie van praktijkondersteuning 
in de huisartsenpraktijk is ontstaan 
als een praktische oplossing om in de 
huisartsenpraktijk de taken onder-
ling meer te verdelen als gevolg van 
de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Maar wat doet een praktijkondersteu-
ner huis-artsenzorg [POH]?
De huisarts heeft de ruimte binnen zijn 
praktijk om te kiezen uit verschillende 
typen praktijkondersteuning afhan-
kelijk van de samenstelling van zijn 
praktijk.
Hij kan kiezen tussen een POH die 
zich bezig houdt met de chronische 
zorg en lichamelijke aandoeningen, 
met de zorg voor ouderen, of meer 
met de psychische problematiek. 
Een huisarts met veel ouderen in de 
praktijk geeft de voorkeur aan een 
POH met kennis van en begrip voor 
deze levensfase.

De aandachtsgebieden voor de POH-
ouderen zijn fysieke, cognitieve en 
psychische kwetsbaarheid. Hierbij valt 
te denken aan beginnende dementie, 
eenzaamheid of fysieke ongemakken 
door ouderdom. Het doel van de func-
tie is om in een vroegtijdig stadium met 
oudere patiënten in gesprek te gaan om 
zo de juiste zorg te kunnen bieden.
De praktijkondersteuner GGZ helpt de 
huisarts bij de behandeling van pa-
tiënten met psychische- of verslavings-
problematiek en houdt zicht op het 
innemen van de medicijnen. De POH 
komt ook achter de voordeur, zoekt de 
patiënt thuis op en signaleert zaken die 
niet goed lopen, waarop de huisarts 
dan weer tijdig kan inspelen.

De opleiding POH is voor verpleegkun-
digen en ervaren doktersassistenten. 
Het is een erkende opleiding op Hbo-
niveau en te volgen op diverse hoge-
scholen. In essentie komt de taakver-
deling tussen de huisarts en de POH 
hierop neer: de huisarts diagnosticeert 
en stelt het behandelplan op en de 
POH voert het beleid uit. Het is dus 
niet de bedoeling dat de POH zelf met 
een behandeling start of medicijnen 
voorschrijft. Alles gaat in overleg met 
de huisarts.

Als uit de gesprekken met de huisarts 
en POH blijkt dat het ziek voelen met 

de leefomstandigheden te maken heeft 
in de zin van eenzaamheid, gebrek 
aan een zinvolle dagbesteding, of 
onvoldoende beweging en activiteiten, 
valt te denken aan een doorverwijzing 
naar ‘Welzijn op recept’.

Duurzaam geluk
Een aantal gezondheidscentra in 
Amsterdam-Oost werken mee met het 
project ‘Welzijn op recept’. Het werkt 
als volgt: in plaats van een recept uit te 
schrijven voor medicijnen bij de apo-
theek, ligt in het gezondheidscentrum 
een welzijnsrecept klaar voor een ver-
wijzing naar een welzijnsorganisatie. 
Voor dit traject kan worden gekozen 
als er geen medische verklaring is te 
vinden voor de klachten. Met dit recept 
op zak is een afspraak maken bij de 
welzijnscoach van een welzijnsorgani-
satie de volgende stap.

In het gesprek komen verwachtingen 
en wensen aan bod. Er valt te kiezen 
uit ‘zes principes van duurzaam geluk’: 
bewegen met plezier, smakelijke ont-
moetingen, de kracht van natuur, kunst 
en cultuur, lichaam en geest en ontdek-
ken, leren en doen. ‘Welzijn op recept’ 
combineert welzijn en gezondheid 
door de deur uit te gaan en in contact 
te komen met mensen met een gelijkge-
richte belangstelling.

In het gezondheidscentrum SAG 
Haveneiland op IJburg wordt een apart 
‘Welzijn op recept’-spreekuur binnen 
de huisartsenpraktijk gehouden. De 
zichtbaarheid van de welzijnscoach 
maakt het verwijzen en samenwerken 
eenvoudiger en brengt mensen op 
het idee om activiteiten te gaan doen, 
waardoor ze zich beter gaan voelen.

Kennismaking
Vanaf april zijn de buurtteams ge-
start in Amsterdam. In Stadsdeel Oost 
gaat het om vier teams, die gevestigd 
zijn op plekken in de wijk met een al 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

bestaande dienstverlenende functie. De 
verantwoordelijkheid ligt bij Dynamo. 
Dynamo is onlangs bij alle huisartsen-
posten in Oost langs gegaan voor de 
kennismaking, om met elkaar te gaan 
samenwerken en naar elkaar door te 
verwijzen. Het is nog te vroeg om te 
zeggen hoe de samenwerking met de 
gezondheidscentra en de buurtteams er 
structureel uit gaat zien en met welke 
hulpvragen wordt doorverwezen. Als 
je elkaar maar weet te vinden en de 
sociale kaart: ‘wie doet wat in de buurt’ 
goed bij houdt.

Een persoonlijke ervaring
Tunny Jongejan van de Ouderen Ad-
viesraad Oost: ‘De POH-ouderen van 
het gezondheidscentrum Holendrecht, 
is betrokken bij de zorg van mijn 
92-jarige moeder en is op huisbezoek 
gekomen. Mijn moeder woont nog 
zelfstandig op een bovenwoning met 
trap, is slecht ter been en kampt met 
haar gezondheid. Twee keer per dag 
slikt zij een handvol pillen en zoekt die 
bij elkaar uit een papieren zak, waarin 
de apotheker de medicijnen thuis 
heeft afgeleverd. Door de hoeveelheid 
doosjes en verpakkingen ontbreekt het 
overzicht.

De POH heeft haar voorgesteld om bij 
de apotheek een medicijnrol aan te 
vragen (de baxterrol, genoemd naar 
een Amerikaans bedrijf). Dat is een rol 
van machinaal in plastic verpakte 
medicijnen. Op elk zakje staat vermeld 
op welke datum en op welk tijdstip de 
medicijnen moeten worden ingeno-
men. De inname wordt daardoor een-
voudiger en de kans op vergissingen 
verkleint.

Als tweede stelt de POH voor om een 
alarmeringssysteem aan te vragen 
bij ATA (Alarmering Thuiszorg Am-
sterdam), waarmee mijn moeder kan 
waarschuwen en hulp kan vragen als 
zij thuis ongelukkig komt te vallen.
Tot slot vraagt de POH uitbreiding aan 
van het aantal uren voor hulp in de 
huishouding en kan zij met die hulp 
langer zelfstandig in haar woning blij-
ven wonen. Verwijzing naar ‘Welzijn 
op recept’ is voor mijn moeder niet van 
toepassing, omdat zij op eigen kracht 
al haar weg heeft gevonden naar het 
ontmoetingscentrum in de buurt: het 
Odensehuis. Daar doet ze mee met de 
activiteiten onder andere aan de yoga 
oefeningen. Vanwege haar conditie op 
de stoel.’

De toekomst zal uitwijzen of met al die 
ontwikkelingen het fenomeen ‘van het 
kastje naar de muur verwezen worden’ 
straks niet meer voorkomt en de juiste 
hulp op maat geboden wordt. #

Info en reageren:
Tunny Jongejan: t.jongejanmaat@chello.nl
Annette Wiese: wiesegca@gmail.com
Els Nicolaas: enicolas@xs4all.nl
Jan Dijk: jjdijk@telfort.nl

Welzijn op recept

Met een ‘Welzijn op 
recept’-verwijzing, 
kun je kiezen uit 
‘zes principes van 
duurzaam geluk’

Door de vergrijzing ziet de huisarts steeds meer ouderen op het spreekuur. Daarbij moeten 
steeds meer ouderen zelfredzaam zijn en zijn ze op zich zelf aangewezen.Wat is er zoal mogelijk 
voor ouderen in en rondom het gezondheidscentrum? Wat doet de praktijkondersteuner in de 
huisartsenpraktijk en hoe kunt u gebruik maken van ‘Welzijn op recept’ als een mogelijkheid 
om buiten de huisartsenpraktijk hulp in te roepen? 
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Dynamo
Welzijnsorganisatie Dynamo in 
Amsterdam stimuleert en onder-
steunt bewoners om actief mee 
te doen aan de samenleving. 
Zoals: vrijwilligerswerk, activiteiten 
in de buurt, mantelzorgonder-
steuning, hulp via buurtteam, 
activiteiten om talent te ontwikke-
len, activiteiten om te leren. 
Zodat niemand aan de kant hoeft 
te staan. 

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

Hulp nodig?
Heeft u vragen over geld, zorg, 
meedoen, wonen, gezondheid, 
werk en/of veiligheid?
Medewerkers van Buurtteam 
Amsterdam Oost staan voor 
u klaar.
telefoon 020 46 20 300 
info@ buurtteamamsterdam-
oost .nl 

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

Week van de participatie: meedoen, 
meedoen en nog eens meedoen 
Komt u meedoen in de Week van de participatie van 17 tot en met 20 mei? 
Bij Dynamo kunnen bewoners altijd meedoen. Activiteiten waar u aan kunt 
deelnemen, variëren van sport en spel, kunst en cultuur tot taal, computer-
vaardigheden en ontmoeting tijdens de koffie of een maaltijd. 

Ook in deze tijd zijn we er voor 
alle Amsterdammers en geluk-
kig wordt er steeds meer moge-
lijk. In de week van de partici-
patie worden extra activiteiten 
georganiseerd. Natuurlijk met 
inachtneming van de meest 
recente maatregelen rondom 

Covid-19. Er wordt bijvoor-
beeld heel wat gewandeld 
op veel plekken in allerlei 
buurten. Er wordt nog steeds 
gekookt in de buurt-restau-
rants van Dynamo. Bewoners 
kunnen hiervan genieten 
via afhaalmaaltijden. Mede-

Ben je tussen de 14 en 27 en hou jij je bezig met sport, 
racisme, het klimaat of wil je juist nieuwe interesses en 
talenten ontdekken? 

Het kan allemaal, want jij bent in control bij het jonge en 
vrolijke initiatief Youngsterdam, waarin jongeren positieve 
challenges uitvoeren en het verschil maken voor de stad. 
Jongeren krijgen budget en coaching om hun idee of droom 
uit te voeren. #
 
Kijk voor meer info en stel al je vragen op www.youngsterdam.nl  

Doe mee aan een Youngsterdam challenge

werkers en vrijwilligers van 
Dynamo nemen u graag mee. 
Zo kunnen bewoners via vlogs 
meegenieten van de activitei-
ten die op IJburg worden geor-
ganiseerd. In de week van de 
participatie wordt er dagelijks 
gevlogd. Dynamo vindt het 

belangrijk dat alle bewoners 
kunnen meedoen in hun omge-
ving. Als welzijns-organisatie 
stimuleren en ondersteunen 
wij inwoners van Amsterdam 
om actief deel te nemen aan de 
samenleving. Zodat niemand 
aan de kant hoeft te staan. 
Vrijwilligers en medewerkers 
helpen u graag op weg om mee 
te doen aan een activiteit of 
zelf iets te organiseren. #

www.dynamo-amsterdam.nl/
nieuws/weekvandeparticipatie

Zorgt u voor iemand? 
Dan bent u mantelzorger. 
Ook in deze tijd van crisis 
is de mantelzorgconsulent 
er voor mantelzorgers. 

Wat biedt Dynamo? 
Dat leest u in de laatste 
Mantelzorgkrant: 
•	Wandelgroepen	in	Oost
•	Voor	Elkaar	in	Oost	met	
 vrijwilliger Paul
•	Levensvragen	(René	Visser)
•	Gedicht	‘Emmer’	van	Yoram	
•	Mantelzorg	met	een	glimlach	
•	Mantelzorgcoaching	
 (Betty Dalhoeven)
•	Mantelzorgers	met	
 migrantenachtergrond
•	Mantelzorgers	on	the	move
•	Maria’s	tips #

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

De dag van de voorschool
De dag van de voorschool, waarin ouders een rondleiding 
krijgen op verschillende Amsterdamse voorscholen, vond ook 
dit jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Er was 
veel belangstelling voor de voorscholen van Dynamo. 

‘Er werd druk ingebeld,’ 
vertelt teamleider Naïma Bez-
zouz. Ouders bleven ook mee 
luisteren met andere vragen. 

Er waren veel vragen over 
meertaligheid. ‘Mijn kind 
spreekt alleen maar Scandina-
visch en Chinees, kan hij dan 
toch nog komen?’ Het ant-
woord is natuurlijk ja. 

Buurtteams van start
In april zijn in Amsterdam de buurtteams van start gegaan. 
Bewoners met vragen of zorgen op het gebied van zorg, wel-
zijn, geld, wonen, gezondheid, werk, meedoen of veiligheid 
kunnen terecht bij één zichtbaar team in hun eigen wijk. 

Zo wordt het duidelijker voor Amsterdammers waar zij met hun 
hulpvraag terecht kunnen, vooral voor mensen die te maken heb-
ben met meer problemen op verschillende gebieden. 

Buurtteam Amsterdam Oost wordt uitgevoerd door Dynamo 
in samenwerking met Leven & Zorg, Philadelphia, perMens en 
ZGAO. #

De buurtteams in Oost zijn gevestigd op 
de volgende locaties:
•	Buurtteam	IJburg	-	IJburglaan	727-B
•	Buurtteam	Watergraafsmeer	-	Kamerlingh	Onneslaan	34
•	Buurtteam	Zeeburg	-	Kramatplantsoen	101D
•	Buurtteam	Oud-Oost	-	Wijttenbachstraat	36 #

Het buurtteam in Amsterdam Oost is te bereiken via 020 462 03 00 
of info@buurtteamamsterdamoost.nl.

Kijk voor meer info op www.buurtteamamsterdam.nl

Geldtip: voorkom 
onnodige boetes 
Het afschuwelijke en ook on-
eerlijke van schulden is dat 
het hebben van schulden 
extreem veel geld kost. Daar-
door ontstaat voor veel Am-
sterdammers een situatie die 
ze boven het hoofd groeit. 

Schuld geeft boete, dus worden
mensen opgezadeld nog meer 
schuld. Daarom is het zo belang-
rijk om extra schulden bovenop 
de schulden die er al zijn te 
voorkomen. Graag helpen onze 
schuldhulpverleners u gratis 
om uw schuldenlast te verlich-
ten en u uit de problemen te 
helpen. Bent of kent u iemand 
met schulden? Stuur deze 
nieuwsbrief door. Er is hulp. 
Maak er gebruik van. #

Kijk op www.buurtteam-
amsterdam.nl
 

Mantelzorgkrant
van Dynamo

Ook pedagogisch coach Sylvia 
Derks merkte het enthou-
siasme bij ouders. ‘Ze waar-
deerden het dat iemand de 
tijd nam voor al hun vragen 
en wilden allemaal meteen 
starten.’ Meer weten over de 
voorscholen? Er is, afhankelijk 
van de locatie, nog plaats op 
de verschillende voorscholen 
van Dynamo. #

Kijk op www.dynamopeuters.nl
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Tekst: Yasin Sevik

U kunt een Stadspas of een gratis laptop 
of tablet voor uw kind aanvragen als uw 
inkomen laag is en u weinig vermogen 
hebt. Een laag inkomen wordt bepaald 
door de hoogte van uw jaarinkomen, 
uw gezinssamenstelling en/of u de 
AOW-leeftijd hebt bereikt. Verder dient 
u ingeschreven te staan in de Basisre-
gistratie Personen van de gemeente 
Amsterdam. Uw vermogen is de waarde 
van al uw bezittingen, bijvoorbeeld uw 
geld uw bank- of spaarrekeningen, con-
tant geld of sieraden. De bezittingen van 
uw partner en uw kinderen tot 18 jaar 
worden meegerekend. Uw inkomen en 
uw vermogen samen mogen niet meer 
bedragen dan de door de gemeente 
Amsterdam gepubliceerde bedragen.

Voorbeelden
Een alleenstaande komt in aanmerking 
voor Pak je kans-regelingen bij een 
inkomen van maximaal e 20.551,- , een 
vermogen van maximaal e 6.225,-  en 
geen AOW. 

Een gezin met kinderen komt in aan-
merking voor Pak je kans-regelingen bij 

een inkomen van maximaal e 26.128,-, 
een vermogen van maximaal e 12.450,- 
en geen AOW.

Kijk naar wat van toepassing is op uw 
eigen situatie op de www.amsterdam.nl/
werk-inkomen/pak-je-kans/wat-is-een-
laag-inkomen-en-weinig vermogen.

Heeft u een hoger inkomen, maar 
schulden, en betaalt u maandelijks veel 
aflossing van deze schulden, dan komt 
u misschien toch in aanmerking voor 
een Pak je kans-regeling. Neem voor 
dringende geldproblemen contact op 
met de buurtteams via www.buurtteam-
amsterdam.nl. Zij zoeken met u naar 
een oplossing.

Stadspas
Een Stadspas geeft kortingen op at-
tracties, film, sporten, festivals, musea 
en theater. Er zijn twee verschillende 
passen: de Stadspas met groene stip en 
de Stadspas met blauwe ruit. 

Op een Stadspas staat een groene stip 
of een blauwe ruit, zodat men snel kan 

Pak je kans voor gratis laptop en stadspas 

zien van welke aanbiedingen gebruik 
kan worden gemaakt. 
•	De	gratis	minima-pas	heeft	een	groene
 stip op de Stadspas. Hiermee krijgt 
 u korting op sport -en culturele activi-
 teiten voor u en uw gezin.
•	Als	AOW’er	krijgt	men	automatisch
 recht op een Stadspas met een blauwe 
 ruit en korting op een deel van het
 Stadspasaanbod. 
NB. Vanwege de Coronamaatregelen 
zijn de meeste Stadspasuitjes gesloten. 
Op de website van de gemeente 
Amsterdam staan de acties die wel 
gedaan kunnen worden.  

Gratis laptop of tablet 
voor uw kinderen
Een kind op de basisschool van 10, 11 of 
12 jaar dat een computerles volgt van 
1,5 uur kan een gratis laptop of /tablet 
krijgen. Wie jonger is dan 18 jaar en op 

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? 
Dan kan de gemeente Amsterdam u helpen met verschillende 
Pak je kans-regelingen. 

Dwars door het recht
Het Juridisch Spreekuur (HJS) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) behandelt 
in deze rubriek actualiteiten die met het recht te maken hebben. 

Team OOST

de middelbare school een computerles 
volgt van 2,5 uur kan ook in aanmerking 
komen voor een gratis laptop/tablet. 
Bovendien krijgt u eenmalig e 200,00 
euro voor het betalen van de kosten 
van een abonnement bij een internet-
provider. Uw kind kan elke vijf jaar 
in aanmerking komen voor een gratis 
laptop/tablet.

Alle Pak je kans-regelingen staan op 
www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-
je-kans. U kunt daar zelf  zien of u recht 
heeft op een van deze zaken door de 
check te doen. U kunt dan ook meteen 
een aanvraag indienen. U heeft dan wel 
uw DigiD nodig. #

Neem contact op!
De medewerkers van HJS helpen u 
graag met vragen over deze regeling. 
Ook met vragen over juridische- en 
sociaal-maatschappelijke kwesties. Als 
we zelf uw vraag niet kunnen beant-
woorden, dan verwijzen wij u door naar 
een van onze samenwerkingspartners. 

Momenteel zijn wij op afstand voor u 
bereikbaar van maandag t/m donder-
dag van 9:00 tot 17:00 uur.

telefoon: 06 - 211 588 82
twitter: @hva-hjs
e-mail: hjs@hva.nl 
website: www.hva.nl/hjs 

Welke regels gelden er in de VvE als 
het gaat om verhuren? Iedere eigenaar 
heeft de mogelijkheid zijn appartement 
zelf te gebruiken of aan een ander in 
gebruik te geven, dus om te verhuren. 
Echter, aan dit gebruik kunnen beper-
kingen zitten. Welke beperkingen dat 
zijn, is terug te vinden in het splitsings-
reglement van uw VvE.

Gebruik conform bestemming
Ieder appartementsrecht heeft een be-
stemming. Een eigenaar mag niet eigen-
handig deze bestemming veranderen of 
wijzigen. Voor de meeste appartements-
rechten geldt een woonbestemming. 
Soms is dit nauwkeuriger omschreven 
in het splitsingsreglement, bijvoorbeeld 
‘particulier woongebruik’ of ‘woning 
voor eigen gebruik’. De variaties zijn
eindeloos. Welke bestemming voor 
uw appartementsrecht geldt, is ook 

terug te vinden in het splitsingsreglement 
van uw VvE.

De bestemming bepaalt op welke wijze 
de eigenaar (en eventueel de huur-
der) het appartement gebruiken. Een 
eigenaar mag dus niet een restaurant 
beginnen in zijn woning of een winkel 
runnen vanuit zijn slaapkamer. 

Kamerverhuur
In Amsterdam zien we de afgelopen 
jaren een groei in verhuur van kamers. 
Woningen worden opgedeeld in kamers 
en vervolgens (duur) verhuurd. Of dit is 
toegestaan in de VvE, is afhankelijk van 
de bestemming en eventuele verboden.
Een appartement met een woonbestem-
ming mag de eigenaar in principe ook 
per kamer verhuren. Kamerbewoners 
wonen namelijk ook in de woning, net 
zoals een bewoner van een zelfstandige 

Verhuur in de VvE
woonruimte. Behalve als er in het split-
singsreglement een verbod staat. In het 
splitsingsreglement staat dan niet alleen 
de bestemming van het appartement, 
maar ook welk gebruik niet is toege-
staan. Bijvoorbeeld een verbod om de 
woning per kamer te verhuren.
Staat een verbod op kamerverhuur in 
het splitsingsreglement? Dan mag er 
niet per kamer worden verhuurd, ook 
niet als de gemeente een vergunning 
heeft afgegeven.

Verhuur aan toeristen
Een andere vorm van verhuur waar 
wij veel vragen over krijgen is verhuur 
aan toeristen. Door meerdere rechters 
is geoordeeld dat verhuur aan toeristen 
in strijd is met de woonbestemming. 
Een toerist woont namelijk niet in het 
appartement, maar verblijft daar voor 
een korte periode. Dit gebruik is in strijd 
met de woonbestemming en daarom in 
principe niet toegestaan.

Gemeenteregels
Naast de regels van de VvE stelt ook de 
gemeente regels over het gebruiken en 
verhuren van een woning. Wilt u hier 
meer over weten, kijk dan op de website 
van de gemeente of neem contact op 
via 14020.

Het overgrote deel van de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) 
heeft er mee te maken: één of meerdere woningeigenaren 
verhuren hun woning. Er zijn veel manieren om een woning 
te verhuren: van verhuur van kamers tot verhuur aan toeristen
en alle vormen er tussen in. Dat kan zorgen voor vragen en 
helaas soms ook voor problemen. 

Webinars verhuur van kamers 
en aan toeristen
Over beide vormen van verhuur (en 
andere onderwerpen) organiseren wij 
webinars. Een webinar is een digitale 
cursus van 45 minuten die u vanuit huis 
kunt volgen. Aanmelden kan via onze 
website: www.wooninfo.nl/agenda.

•	Verhuur	van	kamers:	
 4 november 2021
Tijdens het webinar zoomen we in 
op het verhuren van kamers. Een 
populair onderwerp voor Amsterdamse 
VvE’s. Wanneer is het toegestaan? 
En wanneer mag het absoluut niet? 
Wat kan de VvE doen als sprake is van 
illegale kamerverhuur? Hoe kijkt de 
rechter hier tegenaan? Neem deel 
aan het webinar en krijg antwoord op 
deze vragen.

•	Verhuur	aan	toeristen:	19	mei	2021
 of 15 november 2021
Tijdens het webinar staat het populaire 
onderwerp toeristenverhuur centraal: 
wanneer is dit wel toegestaan en wan-
neer niet? We bespreken wat de VvE 
kan doen als sprake is van illegale va-
kantieverhuur. Ook behandelen we een 
aantal interessante vonnissen over dit 
veelbesproken onderwerp. #



Nummer 221   DWARS DOOR DE BUURT

Op 18 mei start de training ‘Hanteren 
van psychische problemen, de Mat’ 
voor Amsterdammers die zorgen voor 
een naaste met psychische proble-
men. De training is gratis.

Als één van de gezinsleden psychische 
problemen krijgt, komt de omgeving 
binnen het gezin onder druk te staan. 
Soms is er weinig of geen contact meer 
mogelijk. Hoe ga je daar mee om? De 
training bestaat uit zeven bijeenkom-
sten en wordt gegeven door Markant, 
centrum voor mantelzorg.

Mantelzorgers en familie vragen zich 
vaak af: ‘Hoe kan ik mijn naaste het 
beste aanspreken?’, ‘Hoe blijf ik zelf 
overeind?’ en ‘Wat kan ik wel en niet 
van mijn naaste vragen?’. In de Mat-trai-
ning oefen je actief met verschillende 
vaardigheden zoals grenzen stellen, de 
verantwoordelijkheid nemen wanneer 
het nodig is en positief communiceren.

‘Al tijdens het volgen van de training 
veranderde het contact met mijn zoon: 
we hebben minder conflicten en ik kom 
beter voor mezelf op. 
Ik vond het soms contronterend, maar 
ik heb veel aan de training gehad.’ Een 
ex-deelnemer.

Waar en wanneer?
Op 18 mei start de eerste 
training. Data 18, 25 mei en 
1, 8, 15 en 22 juni en 6 juli. 
Tijd: 18.00 - 21.00 uur, inloop vanaf 
17.45 uur.
Locatie: Markant, centrum voor mantel-
zorg, Zwanenburgwal 206 (3e verd), 
1011 JH Amsterdam. #

Voor meer info of aanmelden: 
bel of mail Markant, tel. 020-8868800, info@
markant.org o.v.v. Training ‘De Mat’.

entree en  ritmisch geplaatste ramen. 
Tram 26 brengt studenten naar het 
conservatorium aan het Oosterdok.

Driekoningen
Het militaire vliegveld uit 1916 aan-
gelegd op nieuw gestort land, werd in 
1980 vervangen door de tanks van de 
in 1986 gesloopte Rioolwaterzuivering 
Oost. Drie overgebleven silo’s zichtbaar 
vanaf de ring A10 krijgen een herbe-
stemming. In december 2017 verkozen 
jury’s daartoe het ontwikkel-plan ‘De 
Drie Koningen’ van de partners Vink 
Bouw, Grayfield en TANK. Het team 
is bezig met uitwerken van ontwerp, 
contracten opstellen en voorbereiden 
van vergunningen. In de toekomst 
huisvesten de silo’s o.a. een filmthea-
ter, theater, grandcafé restaurant, drie  
openbare dakterrassen, kantoren en 
een kleinschalig hotel. De drie mar-
kante blikvangers, Caspar, Melchior 
en Balthasar zijn 23 meter hoog en 
krijgen elk een houten opbouw van 15 
meter.  De ‘betonlook’ blijft behouden 
want eerst komt bovenop elke silo een 
publiek tussendek en daarop komt de 
houten opbouw.

Mededelingen   23#DWARS

Zeeburgereiland: het ruisen van het ranke riet

Het Zeeburgereiland heeft nu nog 
een stille aantrekkingskracht die in 
de toekomst zal verdwijnen door de 
voortgaande bebouwing. Een sterke 
wind staat onder de oneindige, blauwe 
hemelkoepel. Hopen aarde van slib en 
zand, wachten her en der op verwer-
king. Zeeburgereiland ligt tussen de 
Oranjesluizen, Diemerzeedijk en Buiten 
IJ. Lang was het afgelegen, militair 
gebied, basis voor watervliegtuigen.

Wooncomplex Presto
In 2014 werd naast de silo’s, het woon-
complex ‘Presto’ opgeleverd, bedoeld 
voor Conservatorium-studenten. De 
woningen zijn goed geluid-geïsoleerd. 
Rienks Architecten hebben een opval-
lend gebouw neergezet met een groene 

Tekst en fotografie: Dineke Rizzoli

Knooppunt 5 heeft als startpunt 
de parkeerplaats bij restaurant 
Haddock. Het wandelingetje kun je 
vooraf laten gaan door een fietstocht 
van Oud-Oost naar het Zeeburger-
eiland. Ook knooppunt 5 vraag 
aandacht voor een drietal opvallende 
verschijnselen in de omgeving.

Groen  
Als ik een espresso ga drinken op terras 
Haddock, zie ik dat er langs de Buiten-
IJ-dijk een buurtmoestuin is gekomen, 
waar bewoners groenten verbouwen. 
Er zijn tuintjes in volle grond en in bak-
ken, een pluktuin met kruiden en eet-
bare bloemen, schuurtje, waterpomp 
en wormenhotel. Mensen zijn gezonder 
in een buiten-omgeving met planten 
en daglicht. De Zeeburgertuin is een 
plaats van ontmoeting, een groene oase 
vol biodiversiteit want iedereen heeft 
behoefte aan wind en water. #

Zie ook Geheugen van Oost

O! ’t ruisen van het ranke riet!
hoe dikwijls zat ik niet
nabij den stillen waterboord,
alleen en van geen mens gestoord

Guido Gezelle

MAT training



Maar onderling dan?
Praten dieren als ze
tegen elkaar blaffen of
tjilpen of krĳsen?
Bedoelen ze er iets mee als ‘geef
me de jam eens aan? of je stinkt
nogal vies? Nou, die dingen
natuurlĳk niet, maar ze bedoelen
elkaar wel van alles duidelĳk te
maken.
Potvissen maken zeer
luide klikken of klakken.
Ongeveer of je met je tong klikt
maar dan door een dier zo groot
als een autobus. Met dat klikken
maken mannetjes duidelĳk aan
vrouwtjes hoe interessant en sterk
ze zĳn. Potvissen kunnen het
kilometers ver horen dus op de

hoogte blĳven van waar ze
zĳn. Ook denken
wetenschappers dat iedere
potvis een herkenbare eigen klik
heeft, zodat ze ook weten wie er
klikt. In feite is dat klikken dus ook
hun naam, want ieder klikt op zĳn
eigen manier.
En dan zĳn er apen die
verschillende kreten
hebben voor het soort
roofdier dat ze zien.
Bĳ de kreet ‘boomslang’ rent de
hele troep omlaag het veld in,
maar bĳ de kreet ‘luipaard’ gaat het
hele stel juist hoger de boom in. Bĳ
de kreet ‘roofvogel’ gaat iedereen
dieper de boom in, dichter bĳ de
stam.

Maar ze hebben
wel een heleboel

andere manieren om
elkaar of ons iets
duidelĳk te maken.
Ons hondje Tatí bĳvoorbeeld. Af en
toe heeft ze op een wandeling iets
tussen haar teentjes, een steentje
of een doorn. Ze blĳft dan zitten,
begint eraan te likken en te
knauwen. Als dat niet helpt kĳkt ze

me intens aan. Ik mag dan aan het
pootje komen en tussen de
teentjes kĳken. Als dat helpt rent
ze tevreden weg, remt dan ineens
af, en rent terug om me een likje te
geven. Iets wat ze tĳdens een
wandeling anders nooit doet.

Ze kan dus om hulp
vragen en me bedanken
zonder een woord te
zeggen.

Gilletjes
Een Amerikaans beestje dat ook
onder de grond leeft is de
prairiehond. Hĳ heeft iets van
een hamster maar ook wel iets
van een eekhoorn. Als ze boven
de grond zĳn waarschuwen ze
elkaar voor roofdieren. Net als
apen hebben ze verschillende
gilletjes voor verschillende
roofdieren. Mensen zien ze ook
als roofdieren. Ze blĳken zelfs
verschillende gilletjes te hebben
voor mensen met blauwe

truien als voor mensen
met gele truien. Het is
niet bekend wie ze

gevaarlĳker vinden. Zelf denk
ik dat ze net als ik mensen met
gele truien minder vertrouwen
dan mensen met blauwe truien.

voor de jeugd

Diereⁿ kuⁿⁿeⁿ ⁿiet tegeⁿ elkaar
zeggeⁿ ‘geef me de jam eeⁿs aaⁿ’ of
‘je ruikt ⁿogal vies’ of ‘wie houdt er
ⁿu ⁿiet vaⁿ boterkoek’.

In Israel komt een grote vleermuis voor, een
soort hondje met vleugels dat fruit eet.
Het gilt hele hoge kreetjes, die voor ons nauwelĳks te horen zĳn.
Wetenschappers hebben die kreetjes bestudeerd en gevonden

dat het vaak gebekvecht is, geruzie. En het gaat bĳna altĳd
over vier onderwerpen: eten, de beste plek om te slapen,

iemand die te dicht bĳ je komt, of zit, of hangt, en tenslotte
over ongewenste intimiteiten. Haal je neus daar weg, smeerlap!

En dan is er de ‘african demon mole
rat’, een goeie naam voor een heavy
metal band.
Het betekent Afrikaanse duivel mol rat. Hĳ lĳkt een beetje op een
hamster. Die duivelse mol leeft onder de grond in een enorm
stelsel van gangetjes Hĳ maakt een praatje met een andere
duivelse mol door zĳn hoofd tegen het plafond van de tunnel te
stoten. Hĳ kan dat snel doen of langzaam of ritmisch. Bong, bong
bong…. Honger! Beng, beng, beng, beng, beng… zĳn er hier ook
leuke meisjes mol ratten?

Een heel andere manier om beschaafd iets mede te
delen hebben neushoorns. Die praten via hun poep.
Nou ja, praten… Ze ruiken hoe het met de gezondheid van anderen gaat. En of er
een grote, sterke nieuweling in de buurt is. En als er een vrouwtje zin heeft in het
krĳgen van een baby-neushoorn, dan ruik je dat ook aan haar poep. En dat is zo’n
beetje alles wat er voor neushoorns onderling van belang is.

Huh, wat zeg je?

Exclusief: niet alleen boze buren bonken tegen het plafondExclusief: niet alleen boze buren bonken tegen het plafond
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Stinks zegt het met ...

Heb jĳ ook wel eens steentjes tussen de teentjes?

Hoe praat jouw dier tegen jou? Vertel lieve.mabelle@gmail.com - www.dierenkrant-online.nl


