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Column Door: Carolien van Welij

‘Diep in ons binnenste weten we allemaal dat die stad ons niet 
gelukkig maakt.’ Het is een zinnetje dat me de afgelopen weken 
niet met rust laat. Dat me achtervolgt, dat ongevraagd vraag-
tekens plaatst. Het is een uitspraak van Charles Foster, een Britse 
filosoof. ‘Die stad’ is niet een specifieke stad. Hij spreekt in een 
interview in Filosofie Magazine over de stad in het algemeen, 
de stad als ‘een vrij recente uitvinding’ van de mens.

Die uitspraak duikt op als ik in de Diemerpolder sta. Om mij 
heen de weilanden en wilgen, schapen in de schaduw, kikkers 
die kwaken, libellen en vlinders, jonge ganzen en meerkoeten, en 
overal het geel van koolzaad, boterbloemen en de lis. Als ik zo van 
de stad hou, waarom sta ik dan hier? Waarom maak ik een foto 
precies vanaf deze plek en onder deze hoek waardoor dit stukje 
polder oneindig lijkt, met niets dan groen en een verre horizon?

Een stap opzij, een draai met mijn hoofd, en ik zie boven me de 
elektriciteitsdraden, links de vrachtschepen die boven de dijk van 
het Amsterdam-Rijnkanaal uitsteken, rechts de auto’s die over de 
A1 razen, en achter me de datacenters van Sciencepark. 

Het lastige van uitspraken die beginnen met ‘diep in ons 
binnenste’ is dat je er zo weinig tegenin kunt brengen. 

Diep in ons binnenste
Als je begint te sputteren, kan altijd gezegd worden dat je jezelf 
voor de gek houdt, dat je nog niet diep genoeg naar binnen bent 
afgedaald. Foster staaft zijn uitspraak met argumenten, theorieën 
en onderzoeken: ‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op 
keer dat we zowel fysiologisch als mentaal gezonder zijn en ons 
beter voelen op het platteland en in de wilde natuur.’

Het heeft iets komisch, om als stadsbewoner je stoep vol te 
zetten met potten groen, een moestuintje te beginnen op die 
paar onbebouwde vierkante meter, en inwendig te jubelen bij 
het roodborstje op het fietsstuur. Ik voel me soms de stads-
bewoner, die zich tegen beter weten in vasthoudt aan een 
grassprietje dat tussen de tegels groeit. 

En toch, als ik vanuit de Diemerpolder terugfiets naar Oost en 
een koekoek hoor roepen in de buurt van de glimmende gevels 
van het datacenter. Als ik de merel hoor fluiten vanaf de schoor-
steen van de kerk op het Linnaeushof. Als ik de dansende 
schaduwen op het asfalt zie van de bladeren van de winterlinde. 
Het zijn momenten dat ik diep in mijn binnenste iets denk te 
weten. Iets met geluk. Misschien wel dankzij die stad. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl

Deelfietsen, een nieuwe start

#DWARS
Redactioneel

Door: Arie van Tol

We hoeven helemaal niet ver 
weg om in het groen te belan-
den. Sterker nog, in stadsdeel 
Oost zelf is flink wat groen. 
Foto’s ervan vindt u op de 
middenpagina’s 12 en 13. 
Weet u waar ze zijn gemaakt? 
Kent u landelijk Oost?

Voor groen en duurzaam is 
er altijd plek in Dwars. Voor 
cultuur geldt hetzelfde. Op 
pagina 5 en 18 komt de muziek 
aan bod, op pagina 11 dichter 
Richard Pakker en verzamelaar 
van levensverhalen Ansje 
Visser, op pagina 4 staat nieuws 
over het kunstproject ‘Tekens 
aan de wand’. 

Ook het maatschappelijke 
aspect is goed vertegenwoor-
digd in Dwars 222: 
op pagina 6 het onderzoek van 
Carolien Konijn naar pleegzorg, 
op pagina 16 Stichting Pracht-
vrouw en Kamers met aan-
dacht, op pagina 17 het afscheid 
van Gury Douma bij Dynamo. 

Er is nog veel meer, hoe dan 
ook: veel leesplezier met Dwars 
222, wellicht op een plekje in 
landelijk Oost. #
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Velen weten het nog goed, een 
paar jaar terug werd de stad 
ineens overspoeld door, soms 
letterlijk, bergen ‘zwerffietsen’ 
van allerlei aanbieders. Het 
waren er maar liefst 7.000 en 
ze werden overal geparkeerd 
of erger, neergesmeten. Het 
werd al snel een zooitje en de 
Amsterdammers kwamen in 
opstand. Hierdoor werd deze 
poging van de deelfietsen al 
snel einde verhaal.  

Terwijl het best een goede op-
lossing kan zijn voor Amster-
dammers die even een fiets 
nodig hebben, maar juist ook 
voor mensen van buiten Am-
sterdam om bijvoorbeeld het 
openbaar vervoer te combine-
ren met het laatste stukje op 
de fiets en hierdoor dus niet 
met de auto de stad in hoeven. 
Of de toerist die de stad fiet-
send wil leren kennen. Ik ben 
al jaren fan van de deelfietsen 
van Parijs. Ik vind het een 
hele leuke manier om de stad 
te leren kennen in plaats van 
weggestopt onder de grond in 
de metro.

Kortom, we wilden kijken of 
we op een beter georganiseer-
de manier iets kunnen probe-
ren met deelfietsen. Dit doen 
we door met, een ontheffing 
onder voorwaarden, ruimte te 

geven aan een aantal aanbie-
ders en de komende twee jaar 
kijken we hoe de deelfietsen 
bijdragen aan de bereikbaar-
heid van Amsterdam. Per 15 
juni zijn we gestart met dit 
nieuwe experiment. Door 
verschillende delen van de 
stad worden 1400 fietsen 
verspreid. De fietsen staan op 
strategische plaatsen, bij-
voorbeeld bij stations van het 
openbare vervoer en knoop-
punten én ze mogen alleen op 
specifieke plaatsen terug gezet 
worden om de verhuur weer 
te beëindigen. En dit keer zijn 
er ook elektrische bakfietsen 
bij, Amsterdamser krijg je het 
toch niet?! 

In Oost komen 300 in eerste 
instantie gewone fietsen met 
vaste standplaatsen. Daar-
naast komen er 68 elektrische 
bakfietsen die een vaste par-
keerplek krijgen. Een van die 
plekken is vlakbij mijn huis 
(niet zelf uitgekozen!), maar ik 
vind het wel handig met twee 
kleine kinderen en geregeld 
best wat spullen die verplaatst 
moeten worden. 

De fietsen komen onder an-
dere op IJburg, maar ook bij 
station Muiderpoort, Amstel-
station, Sciencepark, Wibaut-
straat en Spaklerweg. Je kan 

er overal mee naar toe in de 
stad, maar alleen terug in Oost 
op een specifieke plek (station) 
geef je de fiets ‘vrij’ en stopt 
de huur. De bakfiets breng je 
terug naar de locatie waar je 
de fiets hebt opgehaald. 

De gewone fietsen worden op 
termijn gedeeltelijk vervangen 
door elektrische fietsen, zodat 
je nog makkelijker van IJburg 
bijvoorbeeld naar tot bijna 
bij het Centraal Station kan 
fietsen en minder afhankelijk 
bent van de illustere tram 26. 

We hebben goede afspraken 
met de aanbieders die dit 
twee jaar mogen proberen. 

Alle fietsen zijn uitgerust met 
gps en daardoor kunnen de 
aanbieders voorkomen dat 
fietsen gaan zwerven of ver-
weesd raken. Alles staat klaar 
om het dit keer een geslaagd 
experiment te laten zijn, waar-
bij zowel Amsterdammers als 
bezoekers een gezond en pret-
tig alternatief hebben voor 
auto of openbaar vervoer. Op 
www.amsterdam.nl/deelver-
voer staat een aparte pagina 
over de deelfietsen en komt 
nog een plattegrond over de 
locaties van de deelfietsen te 
staan. 

Wie weet tot binnenkort op de 
(bak)fiets? # 

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Rick Vermin
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‘Circular City House’ vervangt 
straks café De Omval

Het gebouw verkeert in slechte staat. 
Behoud ervan was geen voorwaarde 
voor in te dienen plannen. Supporters 
van het café begonnen vorig jaar een 
petitie voor behoud van het café. 
Helaas, het doek viel op 14 oktober. 
Bedrijfsleider Alfred van Antwerpen 
dacht nog aan herbouw. De gemeente 
wil het gebouw niet per se weg hebben, 
maar in de vijf voorstellen die een 
commissie onder stedenbouwer Ton 
Schaap in de competitie selecteerde, 
komt de herbouwoptie niet voor. Een 
beetje vreemd omdat in de selectie-
criteria behoud van de cultuurhistori-
sche waarden wel meetelde.

Pas Party’s
Andere criteria waren: laagdrempelige 
horeca in de plint, een plaats van ont-
moeting en een creatief, hoogwaardig 
en duurzaam ontwerp. Verder moet het 
multifunctioneel zijn, maar mag het 
geen woon-, hotel- of winkelbestemming  
krijgen. Sociale en culturele invullingen 
zijn wel mogelijk.
De bebouwing rond het café, dat uit 
1938 stamt, is al gesloopt. Het café zelf 
staat nog overeind en wordt tijdelijk ge-
bruikt door Atelier Petra de Jonge, die er 
creatieve workshops organiseert, proe-
verijen, jazz-concertjes en ‘Pas Party’s’ 
voor vrouwen. Ook komt er tijdelijk een 
ruimte voor Wine en Painting sessies.

Leuk maar helaas tijdelijk. Plannen
voor de Omval bestaan al 20 jaar. 
Al in 2002 werd de toenmalige uitbater
Johannes aan de Stegge te verstaan 
gegeven, dat het pand binnen enkele 
jaren plaats zou moeten maken voor 
nieuwbouw. Maar juist in die tijd kwam 
er een reeks van nieuwe kantoren in 
wolkenkrabbers als de Rembrandttoren 
en dat beloofde veel nieuwe klandizie. 
Van Antwerpen ging in 2008 als nieuwe 
bedrijfsleider verder met het café en 
bouwde er een leuke ovaalvormige 
serre bij. De Omval blijft een prima plek 

voor horeca, maar die moet nu dus wel 
een nieuw onderkomen krijgen.
Het driehoekige kavel meet 600 m2 en 
de nieuwbouw mag maximaal 23 meter 
hoog worden. De inzenders mochten 
ook plannen indienen voor de openbare 
ruimte rond het café. Inmiddels is één 
plan unaniem uitverkoren door de 
jury: dat van CrowdBuilding bv, Plan 
Spectrum ‘Circular City House.

Winnend ontwerp
CrowdBuilding BV en partners geven 
Circular City House een volledig houten 
structuur. De benedenverdieping wordt 
ingericht als podium voor de buurt. Het 
oude Café de Omval is in het ontwerp 
verwerkt. Er komt een soort buurthuis. 
De eerste verdieping is helemaal open 
en heeft overhangende uitbouwsels. Een 
markante zuil fungeert als eyecatcher. 
Er komen een laagdrempelig terras en 
(lounge)ruimtes om samen te zijn en 
van gedachten te wisselen. ‘Door het 

Café de Omval aan de Weespertrekvaart, ingeklemd tussen de spoorlijn langs het Amstel-
station en de vaart: een romantisch rafelrandje van de stad. Pleisterplaats voor werknemers van 
oude industrietjes als Blooker, voor Ajax-supporters, Hells Angels en Willem Holleeder, die er 
regelmatig een broodje at. Wie kent het niet? De gemeente, eigenaar van het pand, wil er al sinds 
begin deze eeuw iets mee doen en startte vorig jaar oktober een wedstrijd voor alternatieven. 
Inmiddels is een van de plannen, plan Spectrum, door de vakjury uitverkoren en ook de 
omwonenden hadden een sterke voorkeur voor dit plan. 

Tekst en fotografie: Jaap Kamerling

café als relikwie te behouden, gaan 
vervlogen tijden niet verloren maar 
leven herinneringen voort.’ CrowdBuil-
ding verwacht een rijke verzameling 
bezoekers. Stamgasten uit het oude café, 
kantoormensen uit de buurt en nieuws-
gierige nieuwe bewoners.

Het bouwprogramma is divers: van 
betaalbare kantoren en ateliers tot ho-
reca met bar en restaurant. En met een 
wisselend programma in het auditorium 
op de eerste verdieping voor debat, 
presentatie, documentaire en work-
shops. ‘De openbare ruimte is levendig 
en actief: van een wekelijkse versmarkt 
tot een jaarlijks Amsterdam Art Week-
end of Light Festival.’ Ronkende taal, 
maar veelbelovend. Dit plan voldoet 
volgens de jury aan alle aspecten van de 
opgave en draagt bij aan inclusiviteit. 
‘Het brengt de locatie tot leven met een 
mooie, nieuwe plek, die in verbinding 
staat met de omgeving.’ 

De afvallers
We geven ook een indruk van de andere 
plannen, die de preselectie haalden. Het 
ontwerp van Tenman, Vink Bouw ‘biedt 
ruimte voor werk, cultuur, ontspanning 
en experiment, waar iedereen welkom 
is’. De Kleine Omval brengt een buurt-
bioscoop en laagdrempelige horeca 
samen met flexibele bedrijfsruimten in 
een duurzaam gebouw, dat past bij de 
plek: stoer en een tikje rauw. ‘Met de 
Kleine Omval maken we een robuust en 
adaptief gebouw, dat meebeweegt met 
de wensen van de gebruikers en een 
spannende invulling geeft aan deze ra-
felrand. We behouden het karakter van 
de plek en voegen kwaliteit en toeganke-
lijkheid voor iedereen toe.’

De Centrale van Casa 23 BV combineert 
een aanpasbaar casco met een markant 
gebouw. Het ontwerp ‘reageert op zijn 
omgeving en geeft door zijn sculpturele 
vorm met knikken het relatief grote vo-
lume een passende schaal. Het refereert 
aan industriële architectuur, met veel 
creatieve plekken, de constructie heeft 
een belangrijk aandeel in de architec-
tuur. De materialisatie van aluminium 
geeft het een levendig uiterlijk en grote 
glasvlakken geven de gevels een krachti-
ge compositie. Horeca opent middels de 
grote glazen schuifgevel naar het plein 
en heeft een mooi terras aan het water. 
Creatieve bedrijven op de eerste twee 
lagen hebben extra verdiepingshoogten
en geven dynamiek met voor de boven-
ste lagen een programma, dat in de tijd 
wijzigt.’

Do Amsterdam van de Heutink Groep 
wordt een ‘iconisch gebouw.’ Een houten 
gevel, omringd door een subtiel, stalen 
frame gevormd in een scherpe driehoek 
met groene buitenruimtes. De markante 
balkons zijn regelmatig open voor het 
publiek en worden gedomineerd door 
groen. Het gebouw wordt een plaats 
voor Doen, Activeren, Creëren, Ontmoe-
ten en Reflecteren. Het plein wordt een 
ontmoetingsplek. Het eigentijds hore-
caconcept is een knipoog naar het oude 
café. De oude kenmerkende gevel keert 
herkenbaar terug. Het programma is 
samen met de buurt tot stand gebracht. 
Buurtbewoners kunnen hier activi-
teiten ontwikkelen zoals het vertonen 
van films, het geven van workshops en 
sportactiviteiten. Budget hiervoor wordt 
gegarandeerd door de eigenaar van het 
gebouw. Er is ruimte voor alle vernieu-
wende bedrijfjes, flexibel in te delen. In 
een heel duurzaam, houten gebouw.

De Opstap van Local development van 
Van den Hengel tenslotte is ‘een cadeau 
voor de stad.’ Stoere architectuur laat 
zien wat er binnen en buiten gebeurt 
als baken op het plein. Het gebouw 
geeft het hele gebied een boost met de 
buitentrappen als iconische verbeelding 
van ontmoeten en bewegen.’ Gezond 
bewegen staat centraal in het ontwerp. 
‘Van starter tot scale-up, van driewieler 
tot speedpedelic. De open gevels aan alle 
kanten en het doorlopende stadstapijt 
maken het voor bezoekers logisch om 
binnen en buiten te gebruiken.’

Theemuts
Een inzending tenslotte, die de pre-
selectie niet haalde is een ontwerp van 
Maarten Douwe Bredero. Hij oppert 
een combinatie van het bestaande café 
met een mix van commercieel, cultureel 
en horeca. Het café wordt omkapseld 
met een flexibele envelop in de vorm 
van een theemuts. Hij koestert in zijn 
plan historische continuïteit en buurt-
sentiment.

De gemeente is van plan het terrein in 
erfpacht uit te geven zodat Circular City 
House er kan komen. Naar verwachting 
begint de bouw in 2023. #

‘Een mooie, nieuwe plek, die in verbinding 
staat met de omgeving’

Ontwerp van Maarten Douwe Bredero, dat wat weg heeft van een theemuts

Café de Omval zoals het er nu nog uitzietEen maquette van het winnende ontwerp: het Circular City House
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Tekst en fotografie: De Rode Loper op School

Een bloem leggen bij het Nationaal Slavernijmonument in het 
Oosterpark en daarna 1 minuut stil zijn. Zo herdachten de 
kinderen van basisschool Aldoende de tot slaaf gemaakten. Een 
bijzonder moment. Een meisje zei: ‘Ik heb nog niet eerder zo 
dicht bij het beeld gestaan.’

Op 25 juni vond Keti Koti Junior plaats 
in Q-Factory, een kinderherdenking 
slavernijverleden voor de bovenbouw-
groepen van basisscholen in Amster-
dam-Oost. Voor de meeste klassen was 
Keti Koti Junior online te volgen.

Om Keti Koti Junior voor te bereiden 
en de kinderen mee te nemen in de 
geschiedenis van het Nederlands sla-
vernijverleden heeft De Rode Loper op 
School samen met NiNsee en Tropen-
museum Junior een project uitgevoerd. 
De belangstelling was groot: 20 klassen 
van 6 verschillende scholen deden er 
aan mee. 
Eerst kregen kinderen les over het 
slavernijverleden van het NiNsee (Na-
tionaal instituut Nederlands slavernij-
verleden en erfenis) of Tropenmuseum 
Junior. Met deze kennis op zak gingen 

ze verder met creatieve verwerkingsles-
sen van De Rode Loper op School. Ze 
schreven gedichten en maakten banie-
ren en grote vogels van de vrijheid. 

Nieuwsgierig naar het project? Na de 
herdenking is er gedurende de hele 
maand juli een tentoonstelling van de 
kunstwerken van de kinderen te zien 
bij Framer Framed. Op het Kunsthek 
aan het Oosterpark hangen van 25 
juni tot 25 juli gedichten die kinderen 
tijdens het project hebben gemaakt met 
schrijfster Henna Goudzand.

Scholen die meededen: OBS Aldoende, 
Barbaraschool, IKC Laterna Magica, 
Montessori Steigereiland, Indische 
Buurtschool, Kunstmagneetschool De 
Kraal.  #

Schoongemaakte Tekens

Achter een blinde gevel aan de Eerste 
Boerhaavestraat staat een schakelsta-
tion dat door een flink deel van Oost 
stroom distribueert. Ruim twintig jaar 
geleden werd door toenmalig eigenaar 
Nuon besloten om er een kunstwerk op 
te laten aanbrengen. Dat werd ‘Tekens 
Aan De Wand’, een metershoge en gevel-
brede muurschildering. De met witte 
verf aangebrachte figuren zijn uitver-
grotingen van kleine droedels op papier 
van kunstenaar Annemie van der Zand. 
De figuurtjes stellen niet per se iets voor, 
al doen sommigen denken aan prehisto-
rische afbeeldingen van dieren. Van der 

Tekst: redactie | Fotografie: Annemie van der Zand en Loes Diephuis

Keti Koti Junior

Lieveheersbeestje als 
Keurmerk voor Klein Dantzig

Stadsdeelbestuurder en bioloog Ivar 
Manuel hield een enthousiast verhaal 
en stadsecoloog Geert Timmermans 
ging in op het grote ecologische en 
recreatieve belang van de vele volks-
tuinparken in de stad.
Twee jaar lang heeft een groep zeer ge-
motiveerde tuinders van Klein Dantzig 
een begeleidingstraject van het AVVN 
gevolgd. In die twee jaar is gewerkt 
aan een diverser, milieuvriendelijker 
en nog gastvrijer tuinpark. Daarvoor is 
onder meer het gemeenschappelijk, pu-
blieke groen verbeterd en gevarieerder 
gemaakt. Geen saaie gazons meer maar 
vooral wilde bloemen en planten.
Dit gemeenschappelijk groen verbindt 
de privé-tuinen, die ook steeds meer  
natuurlijk tuinieren laten zien.
De bezoeker kan de inspanningen van 
Werkgroep Natuurlijk Tuinieren goed 
zien aan het voorterrein bij de entree 
aan de Kamerlingh Onneslaan.
Dit voorjaar zie je bijvoorbeeld een 
veldje vol biologisch verwilderende 
bloembollen. In de zomer zal de 
prachtige centrale bloemborder vol 
insectvriendelijke planten bloeien en er 
is een perkje gekomen met stapelmuur-
tjes en kruiden. Voor de waterdieren is 
er een moerasgebiedje gekomen en er 
staat een bijzonder insectenhotel in de 
vorm van een Amsterdams grachten-
pandje. Langs het centrale hoofdpad 
met de middensloot
bieden oude knotwilgen onderdak aan 
gastplantjes, vogels en insecten. En de 
graskant is door zorgvuldig beheer om-

Volkstuinpark Klein Dantzig in Park Frankendael is het Keur-
merk Natuurlijk Tuinieren officieel toegekend. Op 19 juni 
reikte Ruud Grondel van het Algemeen Verbond van Volkstuin-
verenigingen het predicaat uit op een feestelijke bijeenkomst 
van Klein Dantzig met taart, drank en muziek. 

getoverd tot bloemen en kruidenweide.
Een speciale zeisploeg maait het gras 
twee keer per jaar met de hand.

In de sloot bloeien waterlelies en er 
staat altijd ergens een reiger te vissen.
Alle tuinders dragen hun eigen steentje 
bij met bewust gebruikte tuinaarde, 
door het afzien van chemische midde-
len en het composteren op eigen tuin.
Klein Dantzig biedt de buurtbewoners 
een mooi en divers wandelpad met veel 
rust, ruimte en diversiteit. Bezoekers 
zijn van harte welkom om mee te ge-
nieten van het groen, dat Klein Dantzig 
nu al 100 jaar met liefde beheert.
Het Keurmerk is te herkennen aan het 
lieveheersbeestje, dat komt te hangen 
bij de ingang. Nu al 50 volkstuinparken 
in het land hebben het.
Klein Dantzig viert op 4 september zijn 
100-jarig jubileumfeestje. #

Kinderen herdenken het 
slavernijverleden

Bij het Nationaal Slavernijmonument

Vogels van de vrijheid

Zand voerde de schildering uit met Loes 
Diephuis en John Prop. Het kunstwerk 
werd opgeleverd in augustus 2000.
Gaandeweg verschenen er steeds meer 
graffiti op de muur. Op verzoek van 
het stadsdeel heeft huidig exploitant 
Liander de gevel laten schoonmaken. 
Zo kunnen de ‘Tekens’ weer wat jaartjes 
mee. #

De muurschildering staat – met nóg een 
paar honderd ‘buiten-kunstwerken’ in 
Amsterdam – op de website https://am-
sterdam.kunstwacht.nl

Het insectenhotel in de vorm van 
Amsterdamse grachtenhuizen 

Tekst en fotografie: Jaap Kamerling
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Martin Govers ontvangt mij in zijn 
kantoortje, dat tevens lesruimte is. 
Af en toe rijdt er een trein boven 
onze hoofden. ‘Zo meteen wordt hier 
saxofoonles gegeven, dan ga ik naar 
huis om verder te werken achter mijn 
computer.’ Hij leidt me rond door de 
verschillende ruimtes, vijf in totaal en 
twee toegangshallen, bij elkaar 135m². 
Overal staan muziekinstrumenten 
maar ook grote plexiglas anti-coro-
naschermen ingelijst in vrolijke rode 
frames. Hij heeft ze zelf gebouwd in de 
tijd dat de school vorig jaar dicht was. 
Het tekent zijn veelzijdigheid. Alles 
doet Govers zelf en in zijn eentje, van 
schoonmaken tot docenten aannemen, 
van muren bouwen tot lessen organi-
seren. 

Geen verplichting
Govers is in München geboren 
(‘Neeeee…, ik ben een echte Amster-
dammer, heb daar maar tot mijn 
vierde gewoond!’) en heeft altijd 
graag gitaar gespeeld. Na een korte 
stop, omdat hij allerlei studies aan 
het volgen was, is hij onlangs weer 
begonnen. ‘Vooral rockmuziek,’ zegt 
hij, ‘dat hoort toch het meest bij me.’ 
Een echt bevlogen musicus noemt hij 
zichzelf niet. ‘Ik heb in veel bands ge-
zeten, jazz, top 40 en zo, maar heb niet 
speciaal talent. Ik vind het gewoon fijn 
om te doen, dat is het belangrijkste.’ 
Dat zou ook voor de leerlingen moeten 
gelden, vindt hij. ‘Ze moeten het leuk 
vinden, er moet geen dwang achter 
zitten van de ouders.’ Een enkele keer 
hebben hij en zijn docenten het daar 
wel over: wanneer spreek je ouders 
daarop aan? Best lastig.

Lege ruimtes
Govers begon zijn loopbaan in de 
bouw, werkte daarna jaren in de 
financiële administratie en werd 

licht- en geluidstechnicus. Dat laatste 
resulteerde in het oprichten van een 
eigen geluidsstudio op het terrein van 
de oude Oostergasfabriek. Na een paar 
jaar nam hij daar ook het net opge-
zette nog heel kleine muziekschooltje 

over dat toen al MEC heette. ‘De twee 
jongens die het hadden opgericht, kon-
den het niet helemaal meer bolwerken 
en vroegen mijn hulp, zodoende.’ 
Toen het terrein werd gerenoveerd en 
alle bedrijfjes moesten verdwijnen, 
besloot Govers verder te gaan met de 
muziekschool. Hij zag er wel brood 
in en legde contact met de NS toen 
hij de lege ruimtes onder het station 
ontdekte.

Buurt
‘Het was helemaal casco,’ vertelt Go-
vers. ‘Samen met een klusser en mijn 
vrouw hebben we hier alles gebouwd 
en geverfd. In augustus 2007 was het 
zover en konden we open.’ Dat huur-
contract met de NS is wel een lastig 
dingetje. Al jaren staat de uitbreiding 
en vernieuwing van het station op 
stapel en dat zou kunnen betekenen 
dat de ondernemers die er gevestigd 
zijn moeten verdwijnen. Het tijdelijke 
huurcontract wordt nu elk jaar ver-
lengd en hoewel de huurders daar in-
middels al een beetje aan gewend zijn, 
wacht iedereen toch redelijk gespan-
nen af of ze ineens moeten vertrekken. 
En dat zou wel heel wat betekenen, 
niet alleen voor henzelf maar ook voor 
de buurt…

Stadspas
Een wonderlijk en mooi stadsgegeven, 
die grote verscheidenheid aan muziek-
klanken onder de dagelijks voortden-
derende treinen. Als ik het woord 
‘pareltje’ laat vallen, reageert Govers 
onverstoorbaar en bescheiden. ‘Ach ja, 
de school ligt op een mooie plek en het 
loopt goed. We zitten elk seizoen hele-
maal vol, dat wil zeggen dat zo’n 260 
leerlingen hier les hebben. Er is veel 
vraag, we hebben zelfs een wachtlijst 
voor pianoles. De leerlingen komen 
uit de buurt maar ook van verder, 

Weesp, Diemen en zo.’ Hij schat dat 
zo’n 60 - 70 % jongeren zijn tot 18 jaar 
en de overige 30% ouderen. Je kunt er 
terecht met je Stadspas en als je het 
niet makkelijk kunt betalen, kun je een 
bijdrage vragen aan het Jongeren Cul-
tuur Fonds. 

Plezier
Er worden veel soorten muziekles 
gegeven: accordeon, saxofoon, drum, 
piano, drumles, teveel om op te noe-
men, ja zelfs concertina – familie van 
de accordeon. En er zijn dus ook veel 
docenten, zo’n 27. Govers neemt ze 
aan en soms moet hij weleens iemand 
ontslaan. Dat zijn de minder leuke 
dingen. Hij noemt wat problemen die 
zich weleens voordoen - het is duide-
lijk dat hij daar niet van houdt. Maar 
ook dat hij zich zeer verantwoordelijk 
voelt voor de  kwaliteit van de lessen 
en voor het plezier dat zijn leerlingen 
daaraan beleven.  

Tien jaar
En hoe zit het met de diversiteit van 
de leerlingen wat betreft hun culturele 
achtergrond bijvoorbeeld? ‘Er komt 
hier echt van alles, we zijn een kleur-
rijke school,’ aldus Govers. ‘Misschien 
wel veel wit maar toch ook veel ver-
schillende nationaliteiten: Surinaams, 
Turks, Marokkaans, Italiaans, Chinees, 
noem maar op. Gewoon de mensen en 
kinderen die hier in de buurt wonen. 
Sommige kinderen zitten al tien jaar 
op het MEC. Prachtig om te zien hoe 
die zich ontwikkelen!’

Emoties
Wat vindt hij het meest bijzondere 
aan zijn school? ‘Dat we zo relaxt zijn,’ 
zegt hij onmiddellijk. ‘Er kan veel, we 
doen niet moeilijk. Je kunt elk mo-
ment beginnen, op elk niveau.’ En dan 
komt er toch ineens een stukje bevlo-
genheid tevoorschijn in de nuchtere 
Amsterdammer. ‘En zeg nou zelf, wat 
is er heerlijker dan muziek maken? Je 
vergeet alles om je heen, alle zorgen, 
je zit even helemaal in je eigen wereld, 
je kunt je emoties uiten, je kunt mooie 
dingen creëren… Dat kun je hier al-
lemaal leren! #

Een echte aanpakker en ondernemer, zo zou je Martin Govers het beste kunnen omschrijven. 
Zo’n 13 jaar runt hij nu het Muziek Educatie Centrum, kortweg het MEC. Een kleine muziek-
school, gevestigd op een bijzondere plek: een pareltje verborgen onder de ingang van het  
Muiderpoortstation.

Buurtberoemd door zijn muziekschool
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart 

Martin Govers: ‘Ik ben geen bevlogen muzikant, maar ik kan van alles.’ 

‘Wat is er heerlijker 
dan muziek maken? 
Je vergeet alles, alle 
zorgen, je zit even 
helemaal in je eigen 
wereld’

Oproep 

Al vijf jaar is Carolien van Welij 
onze vaste columnist op pagina 
2. In het septembernummer 
zal haar laatste column 
verschijnen. Dat is op verzoek 
van Carolien zelf: ‘Het was mooi 
zo. Het kost me steeds meer 
moeite.’ Wij van de redactie 
en ongetwijfeld ook de lezers 
waren zeer gecharmeerd van 
haar fijne bijdragen.
Nu zoeken we dus een 
nieuwe columnist. Heeft u 
belangstelling? Wilt u eens in 
de zes a zeven weken een tekst 
(300-450 woorden) leveren 
met een link naar Oost? Stuur 
ons een voorbeeld van uw 
schrijfkunst: dwarskrant@
gmail.com. De redactie van 
Dwars zal uit de ingezonden 
stukken de bijdrage kiezen die 
het best past op pagina 2 van 
Dwars.
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Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Tekst en fotografie: Wim Crezee 

Oh, het heeft helemaal niets 
met mij te maken!   

Onze buurt kent vele specialiteitenwinkels en -bedrijfjes. De 
eigenaren barsten van het enthousiasme en de kennis over de 
producten en diensten die ze aanbieden. Deze keer Wendy en 
Joy Giphart van de feestartikelenwinkel aan de Middenweg.

Pleegouders moeten vanuit 
het perspectief van kinderen 
hun gevoelens, emoties en 
wensen begrijpen. Buurtge-
noot en onderzoeker Carolien 
Konijn onderzocht de moge-
lijkheden om de stabiliteit 
van kinderen in een pleeg-
gezin te vergroten. Zij promo-
veerde aan de UVA op 21 mei. 

Wat was jouw motivatie voor je 
onderzoeken?
‘Die komt voort uit mijn werk bij 
jeugdhulporganisatie Levvel waar ik 
onderzoeker ben. Kinderen horen op 
te groeien bij hun ouders maar als dat 
om de een of andere reden niet kan, is 
pleegzorg de beste oplossing. Pleegzorg 
is echt voor de toekomst. En dat ik een 
moeder had met hechtingsproblemen is 
een extra haakje waarom dit thema me 
aanspreekt.’

In jouw proefschrift noem je  
trauma’s van pleegkinderen; 
geldt dat voor alle pleegkinderen?
‘Ik denk dat een uithuisplaatsing voor 

Het zijn niet alleen vrolijke feestneuzen 
die de winkel met feestartikelen be-
zoeken. Tegenwoordig vinden sommi-
gen het fijn om na een begrafenis een 
ballonnetje op te laten en langzaam 

kinderen een ernstige levensgebeurtenis 
is, want een uithuisplaatsing is een trau-
ma op zich. En daarnaast heeft zo’n 70% 
van kinderen in pleeggezinnen te ma-
ken gehad met ernstige verwaarlozing, 
misbruik of mishandeling in het gezin 
van herkomst. Hun ouders hebben vaak 
(psychiatrische of verslavings-) proble-
men of hebben zelf trauma’s opgelopen. 
Ook is het bekend dat een groot aantal 
pleegzorgplaatsingen mislukken. Lastig 
gedrag van pleegkinderen kan opvoed-
stress veroorzaken bij pleegouders die 
het stellen van grenzen en emotionele 
betrokkenheid moeilijk vinden. Die 
opvoedstress kan de gedragsproblemen 
van kinderen weer vergroten en zo 
kan een cirkel van traumatische stress 
ontstaan.’

In jouw onderzoek evalueerde  
je de training ‘zorgen voor  
getraumatiseerde kinderen’;  
wat zijn de belangrijkste  
resultaten daarvan?
‘De training heeft tot doel om de kennis 
over trauma’s en de gevoeligheid voor 
signalen van het pleegkind te vergro-
ten. De training maakt duidelijk dat het 
lastige gedrag van pleegkinderen vaak 
te verklaren is uit de achtergrond van 
het kind. Pleegouders geven aan dat ze 

richting hemel te laten zweven, met 
een laatste groet. De ballonnen en het 
lintje zijn 100% biologisch afbreekbaar, 
milieutechnisch verantwoord.
Maar veel klanten hebben iets leuks te 

vieren. Oma jarig, geslaagd voor een 
examen, eerste huis gekocht, chef van 
de afdeling geworden - noem maar 
op. De winkel staat en hangt vol met 
petjes, vlaggetjes, kaarsen in de vorm 
van cijfers, glitters, plaksnorren en 
maskers. Natuurlijk zijn de klassiekers, 
de nepdrol en de afgehakte vinger, ook 
verkrijgbaar. Wendy en Joy Giphart 
maakten in de slappe coronatijd een 
winkelinventarisatie en kwamen tot 
meer dan 12.000 producten.

Zwaaivlaggetjes
Toen de winkel in de coronatijd nood-
gedwongen dicht was, regelden Joy en 
Wendy de webshop van de winkel. ‘Pit-
tige tijd,’ verzucht Wendy. ‘Veel admini-
stratie, veel aan de telefoon. We waren 
blij toen we weer open mochten. Dan 
kun je makkelijker met de klant overleg-
gen wat-ie wil.’ 
Rond carnaval en vooral rond Hallo-
ween is het in de winkel heel druk. En 
eind december staat het familiebedrijf 
dat al bijna 130 jaar bestaat vol met 
vuurwerkklanten. Beneden bevinden 
zich twee vuurwerkbunkers die aan alle 
wettelijke voorschriften voldoen. 
Vorige maand was het druk rondom het 
Songfestival. Wendy: ‘Mensen vonden 
het leuk om thuis voor de buis een 
feestje te bouwen. We verkochten veel 
zwaaivlaggetjes van de deelnemende 
landen.’ Voor de komende tijd gokken 
de twee verkopers op een oranjegekte 
vanwege het Europese kampioenschap 
voetbal. De spullen van vorig jaar, toen 
het feest niet doorging, liggen nog in de 
opslag.

Dali-masker
Halverwege ons gesprek vragen twee 
jochies van een jaar of 9 naar nepsiga-

retten. Ja, die verkopen ze. Maar eigen-
lijk is dat onzin, vertelt Wendy als de 
jongens alweer weg zijn. ‘Je moet roken 
niet promoten bij kinderen. Ze denken 
dat het stoer is. Dat dacht ik als kleine 
meid ook, maar ik wou dat ik er nooit 
aan begonnen was.’
‘Er zijn maar weinig dingen die we hier 
niet hebben,’ vervolgt ze terwijl ze de 
winkel rondkijkt. ‘Soms moeten we 
“nee” verkopen. Als er een kinderse-
rie op tv is, willen klanten opeens dat 
specifieke masker of die outfit. Dat is 
niet altijd bij te benen.’ Series op tv en 
Netflix zijn heel trendbepalend, vertelt 
ze. ‘Neem hier dit Dali-masker dat de 
overvallers van La casa de papel dragen. 
Dat verkoopt heel goed.’

Gender reveal 
Ook kleuren zijn heel trendgevoelig, 
leren we. ‘Bij de ballonnen wil iedereen 
goud, rosé goud en met een glittertje.’ 
Behoorlijk nieuw zijn de gender reveal-
artikelen voor het feestje waarop je 
het geslacht van je baby onthult, met 
blauwe of roze fakkels en confetti.’ Ook 
behoorlijk nieuw in het assortiment: fel-
gekleurde en gekke lenzen. Witte ogen, 
lekker griezelig!
Zijn de verkopers zelf ook echte feest-
nummers? Wendy: ‘Haha, nou ik vind 
het leuk om een feestje te organiseren 
en om naar een feestje te gaan. Maar ik 
pak dan niet uit met alles en nog wat. 
Vergelijk het maar met een patatbakker. 
Die heeft na een hele dag patatbakken 
‘s avonds ook geen zin meer in patat. Ik 
heb dat ook. Als ik een feestje heb, hang 
ik één slinger op en denk ik: het is wel 
goed zo.’ #

Dam Feestartikelen,
Middenweg 40

Voor ieder feest iets leuks te koop

het meest gehad hebben aan de derde 
les uit de training. Die ging over wat een 
trauma doet met de hersenen van een 
kind. Ik sprak een moeder voor wie de 
training het laatste redmiddel was om 
al dan niet te stoppen met de pleegzorg-
plaatsing. Zij kwam erachter dat het 
lastige gedrag niets met haar te maken 
had en kon de kennis uit de training om-
zetten in handelen. Na de training had 
ze het gevoel alsof er een ander kind in 
huis was gekomen.’

 
In Oost wonen natuurlijk ook 
pleegouders; wat wil je hen  
meegeven?
‘Pleegouders komen vaak te laat met 
een vraag om hulp en hebben zelf al 
tien keer van alles geprobeerd. Ik zou 
hen willen meegeven dat het belangrijk 
is om je te verdiepen in de historie van 
het kind naast de gedachte dat je het 
niet alleen hoeft te doen. Wees een pleit-
bezorger voor je kind en zoek hulp voor 
jezelf. Ga in gesprek met de pleegzorg-

begeleider over een training of extra 
ambulante hulp. Hulp kan ook van een 
buurtgezin of van je familie komen.’ 

In je proefschrift breek je een  
lans voor de mind-minded  
opvoeder; wat moet ik me daarbij 
voorstellen?
‘Een mind-minded opvoeder beschouwt 
het kind als een autonoom persoon en is 
in staat om het perspectief van het kind 
te nemen en zijn gevoelens, emoties, 
wensen en verlangens te begrijpen.’ 

Pleegouder worden?
‘Er is nog steeds een tekort aan pleeg-
ouders. Als je meer wilt weten over 
pleegzorg en een plekje in je hart hebt 
om een pleegkind op te willen vangen 
als pleegouder, gezinshuisouder of vrij-
williger kun je op de website van  
Levvel meer informatie vinden:  
www.Levvel.nl.’ #

…. een uithuis- 
plaatsing is een 
trauma op zich

Carolien Konijn is onderzoeker bij Levvel

Wendy en Joy Giphart: ‘In de Corona-tijd vonden mensen het leuk om thuis voor de buis 
een feestje te bouwen.’
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Einthoven, het hart en Electromagnetisme

Electroden aan ledematen
Tientallen jaren zette Einthoven zich 
in om natuurkundige kennis over 
elektromagnetisme toe te passen in het 
onderzoek van de hartspier. Daarvoor 
ontwikkelde hij na mislukkingen met 
bestaande apparatuur een nieuw meet-
instrument, de uiterst gevoelige snaar-
galvanometer, een stroomsterktemeter 
rond het begin van de vorige eeuw. Het 
was een grote technische prestatie om 
de uiterst zwakke elektromagnetische 
verschijnselen uitwendig waar te ne-
men van de elektrische ontlading die de 
samentrekking van de hartspiercellen 
in gang zet. Daartoe moet men kunnen 
meten in de orde van 1 millivolt. Hij be-
vestigde de elektroden aan de ledema-
ten, zoals dit nog steeds bij het afnemen 
van een ECG gebeurt. Het signaal dat 
de snaargalvanometer toont, werd met 
behulp van lenzen waargenomen en 
vastgelegd op een lichtgevoelige papier-
strook ten behoeve van de beoordeling.

Diagnose op afstand 
Vervolgens ontwikkelde Einthoven een 
protocol voor standaardafleidingen om 
het richtingsverloop van de ontlading in 
de hartspier van alle kanten vast te leg-
gen. Met zijn combinatie van techniek 
en diagnostiek werd een directe analyse 
van gezondheid en ziekte van de hart-
spier mogelijk; het is een  methodiek 
die zich inmiddels al meer dan honderd 
jaar handhaaft.
De grote en zware apparatuur was niet 
bij patiënten te brengen, maar door 
middel van een telefoonverbinding 
gelukte het Einthoven het signaal van de 
hartactie van patiënten over een afstand 
van 1,5 km uit te lezen. Hij was zo ook 
een pionier op het terrein van telediag-
nostiek; pas tegenwoordig is diagnose 
op afstand echt aan het doorbreken.

Noodwoningen en cultuurhistorie 
De Einthovenstraat is een zijstraat van 
de Hugo de Vrieslaan tussen de  licht-

grijze Jeruzalem-duplexbouw van begin 
jaren vijftig van de vorige eeuw. De wo-
ningbouw in dit hoekje van Jeruzalem 
heeft de status van rijksmonument. Wo-
ningcorporatie Rochdale heeft tijdens de 
recente renovatie de originele uiterlijke 
kenmerken zorgvuldig behouden en 
waar nodig teruggebracht. 
In het ontwerp van wederopbouwar-
chitect Willem ten Bosch (2009-2011) 
met de twee bouwlagen en de lichtgrijze 
betonblokken, is de originele vormge-
ving van kozijnen, dakranden en regen-
pijpen teruggebracht. Uiteraard zijn de 
woningen achter de gevels technisch 
gemoderniseerd en verduurzaamd. De 
cultuurhistorische waarde als monu-
ment schuilt enigzins paradoxaal in het 
karakter van een industrieel gebouwd 
noodwoningencomplex. 
Deze bouwwijze is destijds ook op 
andere plaatsen in Nederland toegepast. 
Rochdale heeft uiteindelijk een veel 
groter  deel van Jeruzalem gerenoveerd 
dan alleen de door monumentstatus 
beschermde blokken. De meest noord-
oostelijke Jeruzalem-blokken werden 
onlangs gesloopt en herbouwd in een 
moderne interpretatie van de oorspron-
kelijke stijl.

Hart boven oog
Een zijstraatje van de Einthovenstraat, 
de F.C. Dondersstraat, vormt een hofje 
waarvoor eveneens de ‘monumen-
tale’ status geldt. Het heeft een tweede 
toegang vanaf de Maxwellstraat. De 

vernoeming betreft de leermeester 
van Einthoven, professor Franciscus 
Cornelis Donders (1818-1890), hoog-
leraar geneeskunde en fysiologie te 
Utrecht. Donders verwierf faam ook 
buiten Nederland met zijn naamgeving 
voor en verklaring van oogafwijkingen 
als bijziendheid / myopie, verziend-
heid / hypermetropie en oudziendheid 
/ presbyopia (de leesbril vanaf een jaar 
of veertig). Hij gaf een natuurkundige 
analyse van de werking en afwijkin-
gen van de ooglens, de lichtbreking en 
het accommodatievermogen. Hij had 
belangstelling voor cognitieve processen 
bij waarneming, en was oogarts en me-
deoprichter van het Ooglijdersgasthuis 
te Utrecht. Willem Einthoven was aan-
vankelijk van plan in de voetsporen van 
zijn leermeester in de oogheelkunde te 
treden. De uitdaging electromagnetische 
verschijnselen aan het hart in plaats van 
aan het oog te onderzoeken heeft het 
uiteindelijk bij hem gewonnen.

Licht breken 
Even verderop aan de Einthovenstraat, 
voorbij de Lorentzstraat, bevindt zich 
een tweede gerenoveerd hofje met 
de naam Snelliusstraat. Dit hofje is 
vernoemd naar Willebrordus Snellius 
(1580-1626), de gelatiniseerde naam 
van Willebrord Snel van Rooyen, een 
geleerde homo universalis in de vroege 
17de eeuw, de Hollandse renaissance 
ten tijde van de opstand. 
Na bezoeken aan Praag en Parijs, centra 
van wetenschap, volgde hij zijn vader 
op als hoogleraar wiskunde aan de 
Leidse Universiteit. Christiaan Huy-
gens vermeldde bijna een eeuw later 
in zijn beroemde boek over het licht, 
“Dioptrica”, dat hij de natuurwet van 
de lichtbreking - op het grensvlak van 
bijvoorbeeld lucht en water - ontleende 
aan ongepubliceerd werk van Snellius. 
De meetkundige optica die Donders 
toepaste in de oogheelkunde, en die 

leerlingen in het voortgezet onderwijs 
bestuderen tijdens de natuurkundeles, 
is gebaseerd op de lichtbrekingwet van 
Snellius. De vernoeming van Snellius 
en Donders in twee hofjes naast elkaar 
heeft dus een thematische relatie.

Licht en straling 
Een tweede thematische relatie tussen 
de straatvernoemingen in dit buurtje 
betreft Donders en Einthoven enerzijds 
en Maxwell en Lorentz anderzijds.  
Donders met zijn oriëntatie op zien 
en lichtbreking moet totaal verbluft 
geweest zijn toen hij kennis nam van 
de spectaculaire hypothese die James 
Clerk Maxwell in1862 publiceerde: 
‘Licht is zeer wel mogelijk een vorm van 
elektromagnetische straling’. Maxwell 
kwam op die gedachte op grond van zijn 
onderzoek naar de snelheid van elektro-
magnetische straling; deze bleek gelijk 
aan de destijds al wetenschappelijk vast-
gestelde lichtsnelheid. Hendrik Antoon 
Lorentz, hoogleraar natuurkunde aan 
de Universiteit Leiden, leverde in 1873 
krachtig bewijs voor de juistheid van 
Maxwell’s hypothese.

Gloeilampen 
Tot slot nog een opmerking: de voor de 
hand liggende associatie bij Eindhoven 
en elektrotechniek is Philips. Hier gaat 
dit niet op: toen Willem Einthoven al 
vijf jaar met zijn onderzoek in Leiden 
bezig was, begon Gerard Philips zijn 
gloeilampenfabriekje in Eindhoven. 
Inmiddels maakt Philips Healthcare wel 
ECG-monitoren. #

De Watergraafsmeerse straatvernoe-
mingen van de geleerden Luigi Galvani, 
Christiaan Huygens, James Clerk Max-
well en Hendrik Antoon Lorentz kwa-
men al in eerdere afleveringen van deze 
rubriek aan de orde.

De Einthovenstraat is een zijstraat van de Hugo de Vrieslaan. 
Wie was Willem Einthoven die door middel van electrocardio-
grafie nieuwe mogelijkheden schiep om het menselijke hart te 
onderzoeken? 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 21

Einthoven kon de 
hartslag van een  
patient aflezen op  
1,5 kilometer afstand 
met een telefoon.

Tot de ontwikkeling van het ECG door 
Einthoven bestond het medisch on-
derzoek van het menselijk hart alleen 
uit het waarnemen van lichamelijke 
tekenen van de bloedcirculatie: de 
kleur van de huid (bleek of rose of 
blauw), de inspanningstolerantie, 
de aan- of afwezigheid van oedeem 
en/of benauwdheid, het voelen van 
de pols en vervolgens het luisteren 
naar de hartslag / harttonen met een 
stethoscoop. De ontdekking van de 
bloedsomloop en het besef van de 
pompfunctie van het hart dankt de 
geneeskunde aan de Engelse arts 
William Harvey (1587-1657). Luisteren 
naar het hart met een stethoscoop 
dankt de geneeskunde aan de Franse 
arts René Laennec (1781-1826). Kort 
voorafgaand aan Einthovens succes 
met electrocardiografie introduceerde 
de Italiaanse internist/kinderarts Scipi-
one Riva-Rocci (1863-1937) het meten 
van de bloeddruk met een opblaas-
baar manchet.
William Harvey is vernoemd in een 
straatnaam in Haarlem, in Franse 
provincieplaatsen is een Rue Laennec 
geen uitzondering, een Riva-Rocci 
straat is nog niet gevonden.

Fysiologie is de biologische weten-
schap die studie maakt van de 
levensprocessen in planten, dieren en 
mensen aan de hand van natuurkun-
dige onderzoeksmethoden. Einthoven 
richtte zich op de fysiologie van het 
menselijk hart. Zijn onderzoek was 
in de verte verwant aan dat van de 
Italiaanse arts Luigi Galvani. Eind 18de 
eeuw beschreef deze het verschijnsel 
dat een vers geamputeerde kikker-
poot tot samentrekken geprikkeld kan 
worden door een elektrische ontla-
ding.

Donders Einthoven Snellius

Het hartfilmpje / ECG, voluit electro-
cardiogram, is wereldwijd de onder-
zoekmethode van het hart bij ziekte en 
gezondheid. De elektrocardiografie als 
discipline is het werk van de arts Pro-
fessor Willem Einthoven (1860-1927), 
hoogleraar fysiologie en histologie aan 
de medische faculteit in Leiden. Al op de 
leeftijd van 27 jaar werd hij benoemd 
en hij was daar bijna 40 jaar actief. Hij 
won de Nobelprijs Fysiologie en Ge-
neeskunde 1924 voor dit werk. Met de 
Einthovenstraat in Jeruzalem / tuindorp 
Frankendael wordt hij geëerd.
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Lennie’s leesgroep bestaat uit zeven 
leden van wie drie mannen. Ze vinden 
de gemengde samenstelling één van de 
leuke aspecten. Tegelijkertijd ervaren 
ze tijdens de bespreking niet dat de 
mannen anders denken of hun mening 
anders formuleren dan de vrouwen. 

Hans heeft de indruk dat de vrouwen-
inbreng iets preciezer is, met meer de-
tails. Zij zijn organisatorisch sterker en 
komen meer met voorstellen van orde.

Hoe is de groep ontstaan?
In 1999 wilden Lennie en Anke een 

leesgroep starten. Beiden vroegen een 
vriend, vriendin of zus en zo begon-
nen ze. In de loop der jaren is er één 
iemand uitgegaan en Hans kwam er in 
2012 bij. De groep komt in de corona-
tijd online bij elkaar, maar gewoonlijk 
afwisselend bij iemand thuis. Regelma-
tig wordt er dan ook samen gegeten. 
Om de beurt heeft één van de leden 
de leiding en dat is niet degene die het 
boek voorbereidt.

Hoe komen jullie tot een keuze van 
het te lezen boek?
‘De laatste periode is het zo dat ieder-
een beurtelings het boek uitzoekt. Dat 

mogen geen thrillers zijn maar wel 
romans en non-fictie boeken zoals 
historische uitgaven of biografieën. Als 
een lid een boek inbrengt geeft hij of zij 
aan waarom de keuze voor het betref-
fende boek is gemaakt.’
Het boek dat ze nu lezen is De onzicht-
baren van de Noorse schrijver Roy 
Jacobsen. Van 1999 tot en met 2019 la-
zen ze 181 boeken waarvan 38 boeken, 
20,9 %, geschreven door een vrouw en 
143 boeken, 79 %, geschreven door een 
man. Deze constatering was verrassend 
voor de geïnterviewden. Ze selecteren 
eigenlijk nooit op man of vrouw als 
schrijver/schrijfster. 

Lennie’s 
leesclub
Tekst: Evelien Polter

Serie over boekenclub (16) 

Het 16e interview met een leesclub. Lennie Haarsma, vaste 
schrijfster van deze rubriek bij Dwars, vertelt samen met Anke, 
Ineke, Marije en Hans, over haar leesgroep. 

De herinnerde soldaat 

Emma  

De opgang 

De trooster 

De ommegang 

Leerjaren in Topeka 

Victor Judith 

Diverse boeken en essay

Anjet Daanje

Jane Austen en Kristien 

Hemmerechts

Stefan Hertmans

Esther Gerritsen

Jan van Aken

Ben Lerner

Fanto

Elif Shafak

Lennie’s leesclub

42

De keuze van

43

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

De Duitse bezetter verordonneert dat 
vanaf 1 september 1941 Joodse leerlin-
gen niet langer naar hun lagere school 
mogen. De kinderen moeten naar 
speciaal voor hen opgerichte Joodse 
scholen in de buurt. Joodse leerlingen 
krijgen afzonderlijk – door de Joodse 
Raad beheerd – onderwijs, en de Jood-
se gemeenschap dient de scholen te 
financieren. De kinderen mogen alleen 
nog les krijgen van Joodse onderwij-
zers, wat tot veel overplaatsingen van 
leerkrachten leidt. Scholen worden op-
geheven, verplaatst of samengevoegd. 
Joodse scholen mogen geen niet-joodse 
kinderen aannemen.

De Vrolikschool en de Camperschool 
staan beide in de binnentuin van het 
huizenblok tussen de Sparrenweg 
en de Beukenweg. De Duitse bezet-

ter wijst deze twee scholen aan als 
Joodse scholen: beide krijgen de naam 
Sparrenwegschool. Er moeten 230 
niet-Joodse kinderen van de ruim ze-
venhonderd leerlingen naar de Boer-
haaveschool en de Linnaeusschool, 
en van die twee scholen gaan veertig 
Joodse leerlingen naar de Sparren-
wegschool. Arnold Houtkruijer wordt 
waarnemend hoofd van de Sparren-
wegschool. Houtkruijer en zijn echt-
genote, Mirjam, hebben daardoor een 
tijdelijke vrijstelling van deportatie.
Voor veel kinderen is de achter de 
poort weggestopte Sparrenwegschool 
het beginpunt van hun deportatie.

In het najaar van 1942 zijn de trans-
porten naar concentratiekampen 
in volle gang, waardoor het leer-
lingenaantal op de Joodse scholen 

Plaquette ter nagedachtenis aan de Joodse leerlingen en lera-
ren van de Sparrenwegschool. De plaquette hangt aan de gevel 
van Sparrenweg 39, en is op 3 mei onthuld. 

sterk daalt. Enkele scholen sluiten de 
deuren. Grote razzia’s in mei, juni en 
september 1943 leggen het openbare 
leven voor Joden in Amsterdam plat. 
Meer scholen gaan dicht. De leerlingen 
zijn opgepakt of ondergedoken. Ook 
de Sparrenschool sluit, en gaat na de 
oorlog verder als Louise de Coligny 
School. Het gebouw is in 1987 afgebro-
ken.

Vrijwel zeker is dat Arnold Hout-

kruijer begin 1943 naar de gevangenis 
op de Amstelveenseweg is gebracht. 
Na kortstondige verblijven in kamp 
Vught en kamp Westerbork is hij na 
aankomst in Sobibor vermoord. Begin 
1944 pakken de Duitsers Mirjam 
op. Ook zij is direct bij aankomst in 
Auschwitz vermoord. 
De plaquette ter nagedachtenis aan 
de schoolkinderen, de leraren en het 
echtpaar Houtkruijer is onthuld door 
Mirjams nicht Beppie Wallinski. #

Avondklok

Tijdens het achtuurjournaal waar
de nieuwslezeres wereldwijd
drie miljoen doden meldt
als gevolg van het coronavirus,
fluit de merel (m) vrijmoedig
terwijl lijn 3 de bocht door knerpt
de boodschapper van het voorjaar

met zijn wonderschone zang 
geeft me weer even die
vrolijke kijk op het leven
in deze mistroostige tijd van
lockdown en avondklok.

Méland Langeveld
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Oost-thriller

Het was half acht ’s avonds op de eer-
ste dag van juli, toen de lucht pikzwart 
werd. Een straffe westenwind voerde 
het duister mee. Verbaasd stroomden 
de bewoners uit de buurt rond het 
Oosterpark de straat op. Een paar 
mannen kwam lachend een café uit: 
‘Hola, wie heeft het licht uitgedaan?’ 
De lucht kleurde zwart en rood, alsof 
de hemel in brand stond. Het leek alsof 
de poorten van de hel zich geopend 
hadden in Amsterdam Oost. Een dame 
klampte zich aan de arm van haar 
man vast. ‘De dag des oordeels! Het 
einde der tijden is gekomen!’ hijgde ze 
en zeeg op straat ineen.

Op de Mauritskade dromden inmid-
dels al duizenden mensen samen. 
Het gebouw van de Amstelbrouwerij, 
dat een heel blok aan de Mauritskade 
besloeg, was niet meer te zien. Alleen 
de bekende rode neonletters aan de 
gevel waren nog vaag te ontwaren. De 
pekschoorsteen, die met zijn 43 meter 
ver boven het vijf verdiepingen hoge 
gebouw uitstak, spuwde zwarte rook. 
Steekvlammen schoten wel tien meter 
de lucht in. Het vuur brulde.
Over de Amstel en de Singelgracht 
naderden kano’s en andere vaartui-
gen. Uit alle stadsdelen kwamen auto’s 
en fietsen. De straten en bruggen in 
de verre omtrek stonden vol. Mensen 
klampten elkaar aan: ‘Heb je het al 
gehoord? De Amstelbrouwerij staat in 
de hens. Het hele complex wordt com-
pleet verwoest!’ Het gerucht ging door 
de hele stad. Tienduizenden mensen 
trokken richting Oost.

Nu vulden de straten zich met de dikke 
rook. Al snel waren het Oosterpark 
en de Muiderpoort onzichtbaar. De 
bewoners en automobilisten deden 
hun lichten aan om iets kunnen zien 
in het duister.

Met huilende sirenes arriveerde de 
brandweer, maar de mensen versper-
den hen de weg. De twee motorspui-
ten, de motorladder, de gereedschaps-
wagen en de manschappenwagen 
strandden in de menigte. Die wist, 
ondanks het loeien van de sirenes en 
de schreeuwende brandweermannen 
niet van wijken.
Plots klonk vanuit de rook het geklep-
per van hoeven. Tientallen politieman-
nen te paard doemden uit de rook op. 

Zwaaiend met hun sabels joegen ze de 
toeschouwers uiteen, zodat de brand-
weerwagens langzaam maar zeker 
vooruit konden. In een mum van tijd 
was de Mauritskade leeg.
Nu konden de brandweermannen 
eindelijk aan de slag. Veel van de 
mannen hadden ervaring met brand 
in de pekafvoer. Enkele jaren eerder 
hadden ze hier ook al een brandje 
geblust. Via de luchtkanalen begonnen 
ze de schoorsteen vol blusschuim te 
spuiten, met het moderne blusschuim-
apparaat.
De rook kleurde langzaam van zwart 
naar grijs. Van grijs naar geel. Een 
paar ijle wolkjes. En plotsklap gaf 
het vuur de geest, bezweken onder 
het gewicht van het schuim. Lachend 

Inferno

Deze brand in 1932 was niet de 
eerste brand die in de brouwerij 
woedde. In juli 1902, brak rond 
twaalf uur ’s nachts een flinke 
brand uit. Het 60 meter lange, 
‘kolossaal hoge’ gebouw in stond 
in lichterlaaie. Ondanks de inzet 
van zeven stoomspuiten en zestig 
kleine spuiten, brandde het hele 
mouterij-gebouw uit. De rest bleef 
bespaard.
Op 12 januari 1905, vijf uur ’s 
middags, brandde de pekloods 
uit. Op 6 december 1929, rond 
half een  ’s middags, brak er 
brand uit in de schoorsteen voor 
pekdampen in het deel waar het 
pek voor de biervaten gesmolten 
werd, net als in juli 1932.
Op 7 november 1932, om acht uur 
’s avonds, was het wéér raak: een 
ketel met vuur in de smederij was 
blijven branden. Er was veel rook, 
maar weinig vuur dat snel werd 
geblust. 

sloegen de beroete brandweermannen 
elkaar op de schouder. ‘Vandaag is het 
niet alleen het bier dat hier schuimt!’ 
riep er een. De rest lachte schor.
Om half negen gaf de commandant 
het sein ‘brand meester’. De brouwerij 
was gespaard, slechts een paar kisten 
met flessen bier waren in de brand 
verloren gegaan. #

De zeven leden van de leescub houden van de gemengde samenstelling 

Hoe is jullie werkwijze?
‘De avond begint met de inleider die 
iets vertelt over de schrijver en over 
het boek. Hij of zij geeft dan nog niet 
zijn mening. De inleider gaat in op van 
tevoren aan de leden gemailde recen-
sies. Dan volgt een rondje waar ieder-
een aangeeft wat hij of zij van het boek 
vindt.’
Vervolgens bespreken ze samen, soms 
met behulp van vragen van de inlei-
der, het boek. Heel af en toe nodigen 
ze iemand uit die een speciaal aspect 
kan toevoegen. Zoals een keer een 
vertaalster die het boek dat ze lazen 
in het Nederlands vertaalde en een 
Surinaamse man toen ze het boek Wij 
slaven van Suriname van Anton de Kom 
bespraken.

Welk boek of welke bespreking is je 
het meeste bijgebleven?
Ineke: ‘David Grossmans Een vrouw op 
de vlucht voor een bericht heb ik drie 
keer gelezen en daarna besproken in 
de leesgroep. Ik vond en vind dat een 
heel indrukwekkend boek. In Stad der 
blinden van José Saramago herkende 
ik allerlei Bijbelverhalen doordat ik 
theoloog ben. Die Bijbelverhalen had-
den recensenten niet ontdekt en ook 
de leden van de leesgroep niet. Ik vond 
het toen heel leuk om met mijn ontdek-
king de blik van de leden van de groep 
te verbreden.’
Lennie: ‘Door de bespreking van Narcis 
en Goldmund van Herman Hesse werd 
ik helemaal heen en weer geslingerd in 
mijn mening over het boek. De anderen 
vonden het mooi en ik niet en daarin 
stond ik toen een beetje alleen. We 

verschilden toen sterk van mening. 
Vaak wil ik na afloop het boek nog een 
keer lezen doordat anderen er dingen 
in opmerkten die ik er bij lezing niet in 
zag. Ik ben een snellezer en daardoor 
soms een beetje vluchtig.’
Anke: ‘Ik houd van historische boeken 
en daarom vond ik het fijn dat we Fout 
in de koude oorlog van Martin Bossen-
broek lazen. De bespreking staat me 
nog levendig voor de geest. Zelf deed 
ik de voorbereiding van de boeken van 
Elif Shafak, een Turks-Engelse schrijf-
ster. We lazen toen verschillende boe-
ken van haar. Dat hebben we ook een 
keer gedaan met de boeken van Harry 
Mulisch.’
Marije: ‘Weg met Eddy Bellegueule van 
Édouard Louis vond ik fantastisch. Een 

avond die ik me nog goed herinner was 
een avond waar we elkaar probeerden 
te overtuigen van onze eigen mening, 
omdat die toch beter was dan die van 
de ander. Later hebben we dat bespro-
ken om te voorkomen dat dat opnieuw 

gebeurt. We bespraken ook een keer 
een boek waarbij Hans vertelde over 
de rol van zijn opa in de oorlog. Dat hij 
daar zo open over sprak vond ik toen 
een teken dat we vertrouwen hebben 

in de groep en in elkaar.’
Hans: ‘Sebastian Haffner’s Het duivels 
Pact vond ik een indrukwekkend boek 
over de geleidelijkheid waarmee de 
joden tot ongewenste Duitsers werden 
verklaard. Toen spraken we ook over 
de Tweede Wereldoorlog en de rol van 
mijn opa daarin. Het boek Emma van 
Jane Austen lazen we en tegelijkertijd 
lazen we het boek van Kristien Hem-
merechts die, op basis van het boek 
van Jane Austin, een nieuw boek over 
Emma schreef. Zij plaatste de Emma- 
figuur in deze tijd. Hemmerechts’ boek 
vonden we een slecht boek. Grappig 
genoeg vonden we dat fijn omdat het 
voor ons het voorbeeld werd van een 
slecht boek waaraan je de kwaliteit van 
andere boeken kunt afmeten.’

De groep bestaat voor het grootste deel 
uit pensionado’s met als achtergrond 
een studie theologie of geschiedenis en 
veel werkervaring in de sociale sector. 
Ze vinden het interessant om over 
maatschappelijke thema’s zoals klas-
senverschillen te praten. Naar aanlei-
ding van de boeken spreken ze ook veel 
over uit welk nest ze zelf voortkomen. 
Ze delen lief en leed met elkaar. Een 
deel van de groep is door hun werker-
varing gewend om gesprekken te leiden 
en echt naar elkaar te luisteren. Wat 
hen bindt is dat ze willen leren en ze 
hebben allemaal een verlangen naar 
kennis. Ze delen basale waarden en 
normen. Over het coronabeleid bijvoor-
beeld waren ze het grotendeels eens 
met de overheidsbeslissingen, geen van 
allen hangt complottheorieën aan. #

‘We hebben 
vertrouwen in de 
groep en in elkaar’
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Poppentheater Koos 
Kneus
Na de zomervakantie gaan de deu-
ren van Poppentheater Koos Kneus 
weer open! 
De formule blijft hetzelfde: Vrolijke 
(Amsterdamse!) poppenkastvoor-
stellingen! Op de zondagmorgen 
zal er een peutervoorstelling zijn en 
op de zondag- en woensdagmiddag 
een voorstelling voor kinderen van 
4 tot 8 jaar. Diverse gastspelers zul-
len de voorstellingen verzorgen! 
Dit alles gaat zoals altijd verge-
zeld van prachtig schminken, het 
gebruik van mooie verkleedkleren, 
en koffie, thee, limonade en koekjes 
voor iedereen. Verjaardagsfeestjes 
zijn daarbij van harte welkom en je 
mag je eigen taart meenemen!
Reserven en meer info: www.
kooskneus.nl 

Plein Theater 
za 10 juli 20.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Sounds 
like juggling
Finn Waltersmann, Arthur Wage-
naar, Clara de Mik, Guido van Hout
zo 11 juli 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Griekse 
middag
Muziek van Calliope Tsoupaki, 
Aspasia Nasopoulou, gespeeld door 
Berend Eijkhout (zang), Fie Schou-
ten (klarinet), Eva van de Poll (cello), 
Keiko Shichijo (piano)
di 13 t/m vr 30 juli van 12.00 – 
20.00: 
Street vendors: Medellin, Tirana, 
Johannesburg, Yogyakarta – Su To-
mesen (video-installatie in tijdslots 
van 1 uur)
di 13 juli 20.00 & vr 23 juli 16.00: 
Artist Talk Su Tomesen
za 31 juli t/m wo 4 aug 18.30 & 
21.00: 
Amsterdam Pride 2021: Sappho, De 
Potkast – Annie Gerretsen

(muzikale & theatrale vertelling in 
de vorm van een podcast)
za 28 aug 17.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Die 

Entdeckung der Langsamkeit
Jan Heinke (stahlcello & boventoon-
zang), Thea Derks (musicoloog), 
Miranda Driessen (compositie)
zo 29 aug 17.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Boven 
water!
Nachtlicht Ensemble
zo 29 aug 17.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Ikaros
Henk van der Waal (poëzie), Emmy 
Storms, Heleen Hulst (viool), Aspa-
sia Nasopoulou (compositie)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater 
za 24 juli 15.00: 
Openlucht theater op het Badhuis 
Terras, met muziek en comedy 
theater (gratis)
wo 4, do 5, vr 6, za 7 aug 20.30 en 
zo 8 aug 15.00: 
I’m an Artist – Barrie Stevens (tij-
dens Gay Pride)

za 24 juli 15.00: 
Openlucht theater op het Badhuis 
Terras, muziek theater voor de 
gehele familie (gratis)
Zie verder www.badhuistheater.nl 

Jungle Amsterdam 
van ma 12 juli t/m vr 27 aug geslo-
ten / geen workshops e.d. 
van ma t/m vr 11.00 – 17.00: 
Afvalpaleis en weggeefwinkel
2e locatie: Dapperstraat 76-82

elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoördina-
tor Charlotte is aanwezig om vragen 
te beantwoorden
elke ma 15.00 – 17.00: 
Kindernaaiworkshop
elke di 09.30 – 10.30: 
Dans workshops voor vrouwen uit 
Oost
elke di 11.30 – 12.30: 
Wereld van helende geuren - Sfera 
Samenkomsten voor de Vrouwen 
van Oost
elke wo 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-

matweg)
elke do 09.00 – 11.00: 
Jungle vrouwenochtend
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid
elk za 15.00 – 17.00: 
Ruil je tegels voor plantjes
Bij buurtmoestuin Oost Indisch 
Groen (hoek Insulindeweg / Kra-
matweg)
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum 
---TENTOONSTELLINGEN---
vanaf 24 juni: 
World Press Photo: Door de lens 
van
Hedendaagse fotografen uit Afrika 
presenteren hun werk
t/m 3 okt 2021: 
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
vr 2 juli 20.00: 
Gipsy Saloon: Servus
za 3 juli 16.30 – 17.30 en 19.30 – 
20.30: 
Jeroen Zijlstra: Ja!zzZijlstra
zo 4 juli 16.30: 
David Vos en Frank van Bommel
wo 7 juli 20.00: 
Spelen voor de GRAP: St. Solaire
vr 9 juli 19.30: 
Koet, Kooij en Overhaus
za 10 juli 16.30 – 17.30: 

Lenny Kuhr: Het lied gaat door
za 17 juli 19.30 – 20.30: 
The Bayou Mosquitos & Jeroen 
Kramer: Gumbo met Hollandse 
Garnalen
zo 18 juli 16.30 – 18.30 en 19.30 – 
20.30: 
Marie & Eva
zo 15 aug 16.30: 
Arie Cupé & André Vrolijk: Kop uit 
het zand
wo 18 aug 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Case Mayfield
do 19 aug 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Kees

vr 20 aug 19.30: 
Erwin van Ligten
wo 25 aug 20.00: 
Spelen voor de GRAP: KY. + Foss
do 26 aug 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Nol Havens
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za en 
zo
t/m zo 4 juli: 
Barbara – Soccer mom (toneel)
t/m zo 4 juli: 
Matias – Van Buenos Aires naar Am-
sterdam (muzikale monoloog)
t/m zo 11 juli: 
Frederique van Domburg – De jas 
voor een geliefde (beeldend vertel-
theater)
van wo 7 t/m zo 18 juli: 
Tobias – Blijf nog even (muzikaal 
cabaret)
van wo 7 t/m zo 18 juli: 
Annemarie – Vreemd (cabaret)
van wo 14 t/m zo 25 juli: 
The Marvin Road – Songs about our 
lives (singer songwriter duo)
van wo 21 t/m zo 25 juli: 
Kai – Kai leuk (cabaret)
van wo 21 t/m za 31 juli: 
Charlotte – De bries erdoorheen 
(donkere muzikale komedie)

van wo 28 t/m zo 8 aug: 
Els & Jovan – Ongelofeloos (muzi-
kaal verteltheater)
van wo 28 t/m zo 8 aug: 
Nannette – Mis (muzikaal cabaret)
1 aug: 
Raoul – Welkom in de wereld 
(singer songwriter)
Meer info: www.tapastheater.nl

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40
020-6928532

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

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

De Nieuwe KHL
Oostelijke Handelskade 44A
020-7791575

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Street Vendors - Su Tomesen

Roots Open Air

Op zondag 4 juli is er Roots 
Open Air in het Oosterpark. 
Het is het eerste openluchtfes-
tival van Amsterdam sinds de 

uitbraak van corona. Natuur-
lijk zijn er coronamaatregelen 
zoals testen, (lage) entreeprij-
zen en tijdslots. Maar ook is 
er een mooi programma. Kijk 
daarvoor op de website www.
amsterdamroots.nl. 
Roots Open Air is zoals ge-
bruikelijk de afsluitende dat 
van het Amsterdam Roots 
Festival. Van 30 juni tot en met 
4 juli zijn er vele optredens 
– dans, circus, theater, mu-
ziek en meer – op de locaties 
Framer Framed, het Bimhuis, 
het Tapas Theater en dus het 
Oosterpark. Ook voor het 
programma op andere dagen 
is www.amsterdamroots.nl de 
geschikte website.

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

of niet doorgaat.  
www.oost-online.nl

Adressen 

Barry Stevens

Casablanca, Not The Movie 
(Yassine Alaoui Ismaili

Picknickconcerten in 
het Oosterpark

Op zondag 15 augustus en op 
zondag 29 augustus zijn er 
nog twee picknickconcerten in 
het Oosterpark, in de muziek-
kapel. 
Op het programma staan tel-
kens de volgende onderdelen:

11.00 uur Probeer een 

instrument – 
probeer o.l.v. een 
professionele 
muziekdocent een 
instrument en stel 
je vragen over 
muzieklessen

12.30 uur Pick-
nick Concert  – op 
15 augustus speelt 
pianiste Vivianne 
Cheng, de jongste 
Steinway Artist ter 
wereld, Rachma-

ninoff, Liszt en Schumann; 
op 29 augustus speelt het 
duo James Oesi (contrabas) – 
Andrea Vasi (piano) Schubert, 
Bach, Debussy en Monti

13.30 uur Talentenconcert – 
jonge klassieke musici laten 
horen wat zij kunnen; bespeel 
jij een instrument en wil je 
op een echt podium met een 
vleugel staan, meld je dan aan 

Less is more 

‘veel door weinig’ – minima-
lisme in beeld en geluid 
29 juli t/m 21 augustus | open 
wo t/m za 11.00-18.00 uur

Factor IJ, Pampuslaan 11, 
Amsterdam IJburg

Een tentoonstelling van mini-
malistische kunstwerken, door 
Stichting Polderlicht geselec-
teerd uit de vaste collectie van 
Factor IJ, alsmede een viertal 
concerten
met minimalistische muziek 
i.s.m. Moving Furniture Re-
cords.

Do 29 juli 16.00 -18.00 uur: 
Opening 
Za 31 juli 16.00 uur: concert 
door Coen Oscar Polack 
Za 7 augustus 16.00 uur: con-
cert door Reinier van Houdt
Za 14 augustus 16.00 uur: 
concert door Orphax (Sietse 
van Erve) 
Za 21 augustus 16.00 uur: con-
cert door Fani Konstantinidou

www.polderlicht.com/less-is-
more/

voor het talentenconcert: oos-
terparkconcert@gmail.com. 
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Ansje Visser schreef en illustreerde een boek met de titel  
Amsterdam Verzamelt. Ze tekende verzamelingen en levensver-
halen van elf Amsterdammers op in een mooi vormgegeven, 
kleurrijk boek.

Verzamelaar van levensverhalen

Ansje Visser heeft meerdere boeken 
op haar naam staan. In Amsterdam 
Verzamelt staat het levensverhaal van 
gewone mensen centraal. ‘Het verza-
melen vormt als het ware de toegang 
tot het levensverhaal.’
Zelf verzamelde Ansje als kind, zoals 
veel van haar generatiegenoten, speld-
jes, sigarenbandjes, suikerzakjes, sleu-
telhangers, en ga zo maar door. ‘Het 
is nooit echt weggeweest, maar rond 
de eeuwwisseling kreeg verzamelen 
een nieuwe invulling. Tijdens een reis 
naar Groenland kocht ik van een lokale 
kunstenaar een gestileerd setje van een 
Groenlandse man en vrouw. Sindsdien 

verzamel ik onder andere (houten) stel-
letjes uit allerlei landen.’

Vlaggen
‘De geportretteerden in mijn boek zijn 
bekenden van mij, of mensen bij wie ik 
heb aangebeld omdat ze iets bijzonders 
in hun venster hadden staan, of via een 
oproep in bijvoorbeeld Dwars. Jongere 
mensen zijn ondervertegenwoordigd, 
en ook mensen met een niet-westerse 
achtergrond. Verzamelen is duidelijk 
iets van de westerse cultuur.’
Maarten is de jongste geportretteerde, 
hij is 29 jaar en heeft het syndroom 
van Down. Hij verzamelt vlaggen van 

Ansje Visser bij haar eigen verzameling

landen. Er zijn 196 landen volgens 
Maarten, en van 61 ervan heeft hij de 
vlag. Zijn verzameling compleet krijgen 
is zijn diepste wens. Daarom hoopt hij 
dat zijn familie, zijn bekenden en  hij 
zelf nog veel reizen gaan maken naar 
bijzondere landen na coronatijd.

Lol
Linda’s verzameling bestaat uit Portu-
gees aardewerk uit Coimbra en geisha 
poppen uit Japan. Zij zegt ervan: ‘Mijn 
verzameling is een reis langs mijn 
herinneringen.’ Voor Ruud is alles rond 
zijn verzameling van 5000 lp’s en vele 
mooie muziekmomenten een manier 
van leven. Hij is zeker 20 uur per week 
bezig met zijn collectie. Door de muziek 
heeft hij ook veel contacten.
De andere Linda heeft onder andere 
solar poppetjes. Zij steekt er nauwelijks 
tijd in, vindt eigenlijk dat ze helemaal 
niet verzamelt: ‘Het komt op mijn pad.’ 
Voor speldjesverzamelaar Rikkert is 
zijn hobby de rode draad in zijn leven 
te noemen. Ansje: ‘Zo heeft het verza-
melen voor ieder een andere betekenis,  
maar lol beleven ze er allemaal aan. 
Veel geld geven ze er over het alge-
meen niet aan uit. Vaak is deel van de 
lol om voor bijna niets iets op de kop te 
tikken.’

Lege flessen
‘Er bestaan ook andere motieven om 
te verzamelen,’ voegt Ansje daar aan 
toe, ‘sociale status kan meespelen bij 
bijvoorbeeld het verzamelen van kunst, 
en dat kan ook een vorm van beleggen 
zijn.’ Die verzamelaars hebben geen 
plek in haar boek. En aan zogenaamde 
hoarders wijdt Ansje wel een paragraaf 
in haar inleiding. Het zijn mensen die 
zich omringen met spullen die vaak in 
andermans ogen niets waard zijn, zoals 
boodschappentasjes, lege flessen, oude 
kranten.
En: ‘Ik heb ook gehoord van iemand die 

dakpannen verzamelt. Er bestaan heel 
bijzondere verzamelaars. Bij sommi-
gen is het zo uitgedijd dat het tot een 
museum(pje) heeft geleid.’

Vervolg
Meer nog dan de verzamelingen zijn 
de levensverhalen van de 11 gepor-
tretteerden in Amsterdam Verzamelt 
bijzonder. De meeste foto’s in het boek, 
van de verzamelaars en van de voor-
werpen, zijn van de hand van Ansje 
zelf. Zij is naast schrijver (en coördi-
nator vrijwilligerswerk in de zorg) ook 
(kunst)fotograaf.
Amsterdam Verzamelt krijgt een ver-
volg. Ansje is inmiddels begonnen aan 
een boek over schipperskinderen. Zij 
is er zelf één en nieuwsgierig naar de 
levensverhalen van andere. ‘Ik blijf 
levensverhalen verzamelen.’ #

Ansje Visser, Amsterdam Verzamelt, 
bijzondere verzamelingen en levens-
verhalen van 11 Amsterdammers, ISBN: 
978-94-643-1361-1. Te bestellen bij: 
Uitgeverij Boekscout, (www.boekscout.
nl), bol.com, Linnaeus boekhandel.

Muziekdoosje uit Estland

Dichten als troost
Na meer dan zeventig jaar samen lief en leed te hebben ge-
deeld, verloor Richard Pakker (90) vorig jaar zijn liefste Geesje. 
Sindsdien worden zijn dagen overschaduwd door rouw en 
verdriet. Troost vindt hij in het zoeken naar woorden voor het 
grote gemis. Het resultaat: een miniboekje met twaalf ontroe-
rende en persoonlijke gedichtjes. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli en Ansje Visser

Richard woont al zijn hele leven in de 
Watergraafsmeer en bewoont nu zelfs 
nog altijd hetzelfde huis waar hij op 
vijfjarige leeftijd met zijn ouders in-
trok. Hier woonde hij vierenzestig jaar 
met zijn vrouw Geesje en runde hij van 
1956 tot 2002 een eigen studio.

Handbelettering
Richard kon goed tekenen en wilde 
illustrator worden. Hij startte zijn 
werkzame leven op zestienjarige 
leeftijd bij de Marten Toonder studio’s, 
ging vervolgens naar de Rijksacademie 
en werkte daarna onder andere als 
striptekenaar. 

Stripteksten werden in die tijd nog 
vervaardigd met een zetmachine en 
Richard was in Nederland de eerste 

die werd gevraagd om de letters in de 
tekstballonnen met de hand te tekenen 
voor bladen als de Donald Duck, Pep en 
Tina.  

Eerbetoon
De liefde voor taal en beeld(taal) is 
een rode draad in Richards leven en 
hij schrijft al jaren versjes. Al geruime 
tijd stuurt hij elk jaar eind december 
een bundeltje met een stuk of twaalf 
gedichtjes van zijn hand naar familie 

en vrienden - zelf geprint, gehecht en 
gesneden. Allemaal voorzien van een 
fraai, veelal kleurrijk, omslagje.
Zijn laatste bundeltje Leven, Liefheb-
ben, Loslaten is een eerbetoon aan 
zijn vrouw Geesje, dat hij een jaar na 
haar sterfdag naar familie en vrienden 
stuurde. 
Sinds haar overlijden schreef hij elke 
maand een gedichtje over het gemis, de 
eenzaamheid en het verdriet, maar bo-
venal over zijn liefde voor Geesje, zijn 
herinneringen aan haar en het mooie 
leven dat ze samen deelden.

NRC
Het bundeltje bleef niet lang onopge-
merkt. Begin mei besteedde het NRC 
Handelsblad er in het Amsterdam-
katern aandacht aan. Lezers uit heel 
Nederland werden geraakt door de 
gedichtjes en reageerden via een 
ingezonden brief of wilden graag een 
boekje ontvangen. Al deze aandacht 
is overdonderend en emotionerend 
voor Richard en zijn familieleden. De 
belangstelling is zo groot dat ze nieuwe 
exemplaren moesten laten drukken.

Glasnegatieven
Richard is nog dagelijks achter zijn 
computerscherm te vinden om zes-

duizend oude dia’s en glasnegatieven 
– nog van zijn vader - te digitaliseren. 
Daarmee trekt zijn hele leven beeld 
voor beeld aan hem voorbij: zijn eigen 
babytijd, de vakanties met zijn gezin en 
de verjaardagen van zijn kinderen. En 
de gedichtjes…? Wellicht zit er nog wat 
in het vat voor een volgend bundeltje. #

Belangstellenden voor het dichtbun-
deltje Leven, liefhebben en loslaten 
kunnen mailen naar levenliefhebben-
loslaten@xs4all.nl

‘Iedere morgen bekijk ik haar foto,
ik huil daar niet meer bij,
ik begin het te aanvaarden
of los te laten – hoe het ook zij’

 ‘Bezig zijn - een therapie -
omdat het concentratie vraagt,
waardoor gevoel van gemis en 
verdriet
voor enige tijd vervaagt’

‘Ook zonder haar zal ik verder leven
tot de dood ook mij komt halen
al is het met verdriet doorweven,
zoek ik nu de zonnestralen’

Tekst: Wendy Danser | Fotografie: Corah Dijkstra



12 #DWARSLandelijk Oost



DWARS DOOR DE BUURT Nummer 222

De meeste Amsterdammers denken dat Amsterdam Oost in het zuiden ophoudt  
bij de Utrechtse brug. Dat is niet zo. Wie de oostkant van de Amstel volgt, vindt  
daar beneden een rotonde met de aankondiging Welkom in het Oeverbos. Volg de 
blauwe pijlen die je voeren langs woonboten, roeiverenigingen, moeras, brandne-
tels, bramen en kippen. Aan de overkant van de Jan Vroegopsingel Amstelglorie, 
koningin van de volkstuincomplexen en vrij toegankelijk in de zomer. 

Nog meer mensen denken dat Amsterdam Oost ophoudt bij de A10. Trotseer dat  
viaduct en het landschap opent zich. Rembrandt knielde hier aan de overkant van 
de Amstel bij de molen om deze polder en zijn boerderijen te schetsen.  
Een verkenning naar links levert nog wat koeien op, een laarzenpad, speelplekken 
en hooilanden. Onze grens ligt nog een kilometer verderop. #

Landelijk Oost
Tekst en fotografie: Anneke Hesp en Dineke Rizzoli
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Henk Pouw

Tekst: redactie|Fotografie: Tom de Bruin 

Troep opruimen bindt 

Creatief met afval 

De lokale overheid wordt geacht de 
openbare ruimte schoon te houden, is 
de gangbare opvatting. Maar Jaco en 
Kees vinden dat burgers ook zelf een 
verantwoordelijkheid hebben. ‘Men zou 
wat minder nonchalant mogen zijn in 
het weggooien van rotzooi als verpak-
kingen en peuken,’ vindt Kees. En Jaco 
voegt daar aan toe: ‘En waarom zouden 
burgers niet zelf een deel van de troep 
kunnen opruimen?’
Sinds bijna een jaar komen eens in de 
paar weken op zaterdag een groep men-
sen op een afgesproken punt in Oost 
om daar de handen uit de mouwen te 
steken. Op de lijst van Jaco staan inmid-
dels zo’n 40 mensen. ‘Natuurlijk zijn die 

er niet allemaal, het is vrijwilligerswerk, 
maar we hebben een groep erg gemo-
tiveerde bewoners.’ Er zijn grijpers en 
afvalzakken in voorraad.
Kees benadrukt dat het samen oprui-
men van troep ook een sociale kant 
heeft: ‘Ik heb in de groep vrienden en 
kennissen erbij gekregen.’ Jaco: ‘De 
groep mensen is voornamelijk tussen de 
20 en 40 jaar oud, maar in principe kan 
iedereen zich bij ons aansluiten.’
Op de website troeptroep.nl is een 
filmpje te zien van het opruimwerk. Als 
je op ‘calendar’ in de linker bovenhoek 
klikt kun je zien wanneer een volgende 
‘clean up’ gepland staat. #

Het blijft een grote ergernis voor bewoners, ook die van Oost: 
de troep die wordt achtergelaten in de openbare ruimte. Jaco 
en Kees hebben het initiatief genomen om regelmatig met een 
groep stadgenoten die troep op te ruimen. 

De bijzondere geveltuin op de Radioweg 3 wordt dagelijks bewonderd en gefotogra-
feerd door jong en oud en maakt gesprekken los. Alles wat in de tuin ligt is gevonden 
‘afval’ dat grotendeels met de creativiteit van bewoner Tom de Bruin een nieuw leven 
heeft gekregen en een leuk geheel vormt. 
De creatieve geveltuin is voorzien van staande tempex platen en daarvoor grindtegels 
waar de aarde tegen aan ligt. Dat zorgt voor een simpele warmte-isolatie bij de voorge-
vel die geen spouwmuur heeft. En zo wordt flink op de stookkosten bespaard.
‘Doordat iemand ging verhuizen kreeg ik de rotsstenen. Speelgoed en de lege ver-
rassingseitjes heb ik van een kennis gekregen. De kachelpijpjes heb ik nieuw bij het 
vuilnis gevonden.’ #

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Nog niet zo lang geleden mochten 
chemiebedrijven hun giftige afvalwa-
ter gewoon op de rivier lozen. De Rijn 
stroomde stinkend en levenloos bij 
Lobith ons land binnen. Dat was een 
zichtbaar, aanwijsbaar probleem. Er 

Laatst een mooie discussie gehad over het woord duurzaam. 
Dat het vooral duur zou zijn. Nee, niet dus. Het is nog erger: de 
rest is veel te goedkoop. We betalen niet de echte prijs voor ons 
gemakzuchtige consumentenleven. Vooral de schoonmaakkos-
ten rekenen we niet mee, die leggen we bij anderen, ergens in 
de toekomst, maakt niet uit. We leven op de pof. Daardoor lij-
ken duurzame dingen duur, maar eigenlijk is dat de reële prijs. 

Prima, zo hoort het. Maar zo gaat het 
lang niet altijd.

Lekker betaalbaar
Bij mij hier op de Kamerlingh Onnes-
laan liggen altijd blikjes, bakjes en ser-
vetjes langs de kant. Flesjes en peuken. 
Mensen gooien hoppa gewoon de resten 
van hun fastfood uit het autoraampje. 
Je kunt zeggen: laat lekker liggen, maar 
dat afval komt altijd ergens terecht waar 
je het niet wil hebben. In de oceaan; in 
de maag van een meeuw, in de vis, in je 
eigen eten. Je zou het moeten opruimen. 
Duurzaam schoonmaken. Circulair 
verwerken. Maar dat kost tijd, geld en 
moeite. Waarom duur en moeilijk als 
het makkelijk kan.

Zoals sommigen hun etensresten op 
straat gooien, zo laat Ben van Beur-
den, chef van Shell, een milieuramp 
in de Nigerdelta achter. ‘Not my res-
ponsibility’. Criminelen dumpen hun 
drugsafval in het bos. Boeren foezelen 
mestoverschotten zoek in hun akker of 
in hun administratie. En wij? Wij laten 
met z’n allen broeikasgassen zoals CO2 
los in de atmosfeer door benzine, diesel 
en kerosine te verbranden. Steenkool 
en aardgas. Allemaal een beetje, met 
z’n allen veel te veel. We kijken weg, 
we ontkennen ons aandeel. We tanken, 
snuiven en bbq-en erop los omdat het zo 
lekker en betaalbaar is.

Verzuipen
De betekenis van het woord ‘duurzaam’ 
is bestendig, blijvend, standvastig, houd-
baar. Het heeft niks met duur of prijzig 
te maken, maar met iets voortdurends. 
Als we het leven voor onze kinderen en 
kindskinderen nog een beetje leefbaar 
willen houden, dan zullen we de boel 
moeten schoonmaken en schoon hou-

kwamen regels en de bedrijven moesten 
hun afvalwater zelf reinigen. De kosten 
daarvoor verrekenden ze in de prijs van 
hun producten. Die prijs was eerst te 
laag (geen schoonmaak) en nu betaalt 
de klant dus mee aan een reële prijs. 

Jaco en Kees hebben inmiddels een flinke lijst van vrijwilligers die helpen schoonmaken

den. Stoppen met onze gewoonte om al 
die spulletjes te kopen die met overvolle 
containerschepen via het Suezkanaal en 
onze huizen en vuilnisbakken uitein-
delijk in de vuilverbranding (of toch 
in zee) belanden. We produceren en 
consumeren zoveel rommel, dat we erin 
zwemmen. Verzuipen.

Het punt is: de kosten liggen ergens. 
Altijd. Iemand moet op een bepaald 
moment betalen. Je buurman, je kind, 
je achterkleinkind, iemand die in het 
Amazonegebied woont. Je kunt de vraag 
ontkennen, je verantwoordelijkheid 
negeren, maar als je durft te kijken, dan 
weet je dat de problemen groot zijn. 
Voor alle aardbewoners. En voor alle 
toekomstige generaties. Stel dat de Ro-
meinen iets stoms hadden gedaan met 
uranium en dat wij met hun radioac-
tieve afval zaten opgescheept. Neem die 
gedachte even mee naar Fukushima.

Is duurzaam duur? Nee, zeker niet op de 
lange termijn. Wonderlijk genoeg past 
hier het adagium van het kapitalistisch 
investeringssysteem (het groeimodel 
waar we zo mee worstelen): ‘de kost 
gaat voor de baat uit’. Als we nu groot-
schalig investeren in duurzaamheid, 
dan zouden we het veel langer kunnen 
uithouden. Ook in de Watergraafsmeer, 
toch al gauw vier meter onder de zee-
spiegel gelegen. We moeten inleveren 
en schoonmaken. Leuk is anders, maar 
het wordt pas duur als we zo goedkoop 
doorgaan.

Wat vond je van dit stukje? Stuur me 
een e-mail: peter@pbhoogendijk.nl #

Duurzaam is niet duur 
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Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Anneke Hesp en Hetty de Jong

Sportpark Middenmeer is een voorbeeld voor veel andere 
groene sportcomplexen in Nederland. Beheerder Peter Vergeer 
maakte dit mogelijk door zijn mensvriendelijke aanpak. De 
Vrienden van Watergraafsmeer gaven hem daarvoor hun jaar-
prijs. Na veertig jaren werk hoopt hij nog dat er wat meer  
gekwaak komt in het park en dat ’s avonds om elf uur het licht 
uit mag. 

Water moet niet alleen in toom ge-
houden worden, maar ook gedoseerd 
afgevoerd. Vergeer: ‘Om meer water 
af  te voeren moeten we tegels lichten. 
Maar de trekkers moeten wel over een 
ondergrond die vast genoeg is. Ook dat 
vereist een nieuwe beplanting die dat 
mogelijk maakt. Daar moeten we ook 
over nadenken.’

En de toekomst? ‘Hoe het met de natuur-
vriendelijke proefstroken verder gaat, 
vind ik heel interessant. Gaan jullie daar 
nog meer over schrijven? Verder zou ik 
graag willen dat voor mijn pensioen alle 
lichten hier ’s nachts gewoon uitgaan 
en alleen aanfloepen bij beweging. Zo’n 
Zuidas met allemaal licht de hele nacht 
door, dat is toch een verschrikking! En 
ik mis de kikkers. Het is nu veel te stil 
en ik heb geen idee waarom die zijn 
verdwenen. Is het water te schoon of 
iets anders te vies? Is er geen slimme 
bioloog of student die dat kan onderzoe-
ken? Ik wil ze terug!’ #

‘Waar moet die treur heen?’ klinkt het 
door de telefoon van Peter Vergeer, de 
beheerder van Sportpark Middenmeer. 
‘Zet maar in de proefstrook,’ zegt Ver-
geer zonder een seconde te aarzelen en 
duikt gelijk weer in het gesprek dat we 
hebben op zijn kantoor.
Ik kom hem feliciteren met de jaar-
prijs die hij kreeg van de Vrienden van 
Watergraafsmeer. Hij wist van niks, tot 
ze in de woonkamer stonden met de 
trofee en een bos bloemen. Dik verdiend 
volgens voorzitter Ron de Wit. ‘Hij 
heeft het beheer over tachtig hectare 
buitensportaccommodatie en doet heel 
veel om het sportgebeuren in de Water-
graafmeer in goede banen te leiden. Het 
is aan hem te danken dat het sportpark 
Middenmeer/Voorland een van de 
mooiste sportplekken is van Nederland.’ 
Vergeer lacht bescheiden. ‘Ik heb 27 
medewerkers hoor. Op elf locaties van 
Weesp en IJburg tot Drieburg en de 
Bijlmer. Er werken er zo’n twaalf hier 
op Middenmeer.’

Appels en bitterballen
En dan zijn er nog de vrijwilligers. 
Vijftien jaar geleden kwam een groep 
vrijwilligers vragen of ze ook niet iets 
konden doen. Dat was Natuur je beste 
buur. Sindsdien komt een ploeg van 
twintig mensen eens in de zes weken 
ecologisch werk doen waar de beroeps-
mensen niet aan toe komen. ‘Wij kopen 
bijvoorbeeld al die vogelhuisjes, zij 
hangen ze op en verzorgen ze.’ Op zo’n 
Nederland Doet dag zijn er zelfs wel 
eens zestig mensen aan de slag. Zonder 
dit soort samenwerking was de Vlinder 
Idylle er niet gekomen. De vlindervrien-
delijke heuvel trekt niet alleen vlinders 
maar ook liefhebbers.
En zo’n initiatief hoeft niet altijd onver-
deeld succesvol te zijn. ‘Bij de atletiek-
baan heeft de Hogeschool Wageningen 
fruitbomen verzorgd. Het was een pro-
ject waarbij men dacht dat die appels en 

‘Mag het licht uit op het veld?’ 

duurzame beplanting zetten. Want 
voor hen gelden toch geen regels?  ‘Ze 
hebben nog nooit ‘nee’ gehoord in hun 
leven, de wereld is van hen. Van dat 
verwende gedrag word ik wel eens heel 
erg moe.’

Overheid en bedrijfsleven
Vergeer heeft de Lagere Land- en Tuin-
bouwschool in Noord gedaan. ‘Verder 
ben ik altijd een sporter geweest. Na 
de militaire dienst begon ik als ter-
reinknecht voor de gemeente en kon 
na drie jaar in Oost terecht als spuiter.’ 
Dat hield in dat hij drie maanden in het 
jaar gif spoot op de velden en verder 
groenwerk deed. Hij heeft er de hand in 
gehad dat de verzameling sportvelden 
niet alleen benut werd in het weekend, 
maar dat ze samen een park gingen vor-
men met overal paadjes en bruggetjes 
waar veel mensen komen zodat er veel 
meer sociale controle is.
Het fijnste aan zijn werk vindt hij dat 
geen dag hetzelfde is. ‘Ik kan wel in de 
ochtend een planning maken, maar ik 
weet dat het altijd anders gaat lopen.’ 
En verder is hij een groot voorstander 
van innovatie op zijn werkgebied. ‘We 
hebben nu een robot die naar onkruid 
boort en die zo vernietigt. Hij herkent al 
weegbree, madelief en paardenbloem. 
Er zijn nog wat kinderziekten, dat hij er 
naast boort of zo. Maar dat is een kwes-
tie van afstellen. Wat mooi is het dat 
een overheid een bedrijf ondersteunt bij 
het ontwikkelen van die soort nieuwe 
dingen. Het bedrijfsleven kan dit niet 
zonder dat de overheid het afneemt 
en er zo in investeert. En niet alleen 
omdat het goedkoper is. Vroeger spoten 
we twee maanden in het jaar gif. Nu 
werken we met heetwatermachines. Dat 
is beter voor het milieu maar je moet 
het ook vaker doen. Dat kost manuren. 
Maar die krijg je er niet genoeg bij.’

Meer gekwaak
Kunstgras. Nog zoiets, dat moet weg. 
Hoe doe je dat? Recyclen?  
Vergeer: ‘Geef het bedrijfsleven de kans 
om er picknicktafels, banken en bak-
ken van te maken. Het is toch ideaal als 
beschoeiing aan de slootkant?’

peren dan voor de sportkantines waren 
omdat ze gezonder zijn dan bitterballen. 
Maar die sporters willen helemaal geen 
appels en peren. Geen probleem toch? 
Wij hebben er een mooie aanplant van 
honderden bomen bij. Wij blij, vogels en 
insecten blij, en mensen komen ook wel 
plukken. Alleen zouden die beter met 
plukken kunnen wachten tot de tweede 
helft van september. Maar niet iedereen 
is zo slim.’

Olifantenpaadje
Kortom als mensen wat willen kan er 
een heleboel. En het hoeft niet om geld 
te gaan. Als het allemaal maar mooier 
wordt. Ideeën zijn welkom. Dus nooit 
problemen met mensen? Hij lacht; 
‘De meeste mensen deugen. Als je een 
hondeneigenaar normaal aanspreekt, 
zeggen ze bijna altijd sorry en ruimen 
de boel op. Als ik met mijn eigen hond 
loop en met hangjongeren een praatje 
maak, is dat gewoon leuk. Het is zo 
belangrijk om normaal met mensen in 
contact te blijven. Om te weten wat hun 
ideeën en behoeften zijn. Je gaat in de 
fout als je gaat bedenken wat goed is 
voor een ander. Dan krijg je toch een 
olifantenpaadje door die strook die in de 
weg ligt. En verbieden werkt ook niet. Je 
moet met ze meedenken, mogelijkheden 
bieden waar mensen wat in zien.’ Zo 
zijn die speelplekken er gekomen en die 
plaatsen voor de barbecues.

Ja, er is wel een slag mensen waar hij 
moeite mee heeft; hij duidt ze aan als 
yuppen die hun bakfiets rustig in de 

Peter Vergeer ontvangt de jaarprijs van de Vrienden van Watergraafsmeer

Het sportpark is ook een heel mooi wandelpark

‘Je gaat in de fout 
als je gaat bedenken 
wat goed is voor  
een ander’

Wandel mee door het mooiste  
sportpark van Nederland.
Sportpark Middenmeer/Voorland

Op deze proefstrook wordt klimaat- 
bestendig groen getest

Luister wat voor interessante nieuwtjes 
en feitjes sportparkbeheerder Peter 
Vergeer allemaal te vertellen heeft over 
dit prachtige sportpark.
Zie de link voor meer info:
www.vvwgm.nl/wandel-mee-door-het-
mooiste-sportpark-van-nederland/
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Er is iets grondig mis met de verdeling 
van woonruimte in onze stad. Er zijn 
ouderen die in een te groot huis wonen, 
er zijn jongeren die niet meer thuis 
kunnen wonen, maar daarbuiten niets 
kunnen vinden. Vaak zijn het jongeren 
tussen servet en laken; tussen de 18 en 
23 jaar. Ze zijn wel aan zelfstandigheid 
toe, maar hebben soms iemand nodig 
die even meedenkt of helpt met dat 
formuliertje.

Huur en koop
En de ouderen? Ja, die zouden wat meer 
aanspraak soms ook wel leuk vinden. 
Een Utrechtse verhuurder zegt: ‘Ik doe 
het ook omdat ik het fijn vind, het con-
tact houdt me jong.’ Niet alle verhuur-
ders zijn trouwens ouderen. Er zijn ook 
stellen die zelf geen kinderen hebben. 
Of singles die zelf net dertig zijn of zelfs 
studenten. Die nemen dan als het ware 
een jaartje of langer een jongere broer 
of zus in huis. Het maakt daarbij niet uit 
of je een koop- of een huurwoning hebt. 
Op de website wordt dit onderwerp 
besproken bij de Veel Gestelde Vragen.

Een kamer voor een jongere vinden is een van de moeilijkste 
opgaven in deze tijd van woningnood. Daarom start er een nieu-
we poging onder de noemer Kamers met Aandacht. In het mid-
den van het land hebben al een aantal huurders en verhuurders 
elkaar op die manier gevonden. Nu Amsterdam Oost nog. 

Habiba Bouanan startte vijf jaar geleden Stichting Pracht-
vrouw. Vanuit een ruimte op het Dapperplein deelt de Stichting 
sinds de coronacrisis op donderdag voedselpakketten en op 
vrijdag maaltijden uit aan 140 mensen. 

Zelfstandig
Tessa Blom is onze lokale projectleider 
voor Kamers met Aandacht. Ze legt uit 
dat het allemaal niet echt om het geld 
draait; ‘De jonge mensen kunnen niet 
meer dan 450 euro betalen. Maar ze zijn 
vaak al behoorlijk zelfstandig omdat zij 

Habiba heeft de ochtend van dit in-
terview Bouanan ingesproken bij de 
gemeenteraad over de mogelijke voort-
zetting van deze voedselhulp na de lock-
down en om erkenning en steun voor 
haar werk te krijgen. Want armoede 
houdt niet op na corona.

Zelfredzaam
Bouanan is directeur van Stichting 
Prachtvrouw. Ze werkt met twaalf vaste 
vrijwilligers, drie bestuursleden, waar-
onder oud-wethouder Antoinette Tanja, 
en vier stagiaires. Het doel is om naast 
de voedselbank, kwetsbare migranten-
vrouwen te empoweren door het leren 
van de Nederlandse taal, hun digitale 
vaardigheden te vergroten en hen meer 
te laten bewegen.
Habiba noemt als voorbeeld een Egyp-
tische vrouw die haar man verloor, hij 
was zestig jaar. Deze vrouw is zelf rond 
de veertig en heeft een uitkering, maar 
spreekt de Nederlandse taal gebrekkig 
en wil graag leren en gaan werken. De 
stichting helpt haar om zelfredzaam te 
worden, haar te leren om te gaan met 
geld en haar digitale vaardigheden te 
vergroten.

Ongedocumenteerd
Tot voor kort was Stichting Prachtvrouw 
gehuisvest in het buurtcentrum Ooster-
park maar doordat dat dicht gaat is er 
geen eigen huisvesting. De cursussen 
van de stichting worden daardoor gege-
ven in o.a. de Jungle in de Tweede van 
Swindenstraat en in Vrouwenruimte De 
Kat in de Wagenaarstraat.
Sinds jaar en dag is de Voedselbank Am-
sterdam de plek waar mensen zich kun-
nen melden voor een wekelijks voedsel-
pakket. Sinds de corona-crisis uitbrak in 
maart 2020, steeg het aantal deelnemers 
bij de formele Voedselbank met 50 
procent naar 4732 mensen. Als mensen 
een voedselpakket bij hen aanvragen 
is er een professionele hulpverlener bij 
betrokken die hen begeleidt. Dus, geen 
hulpverlener, geen voedselpakket.
De groei van informele voedselbanken 
zoals van Stichting Prachtvrouw berei-

die kwaliteit in hun verleden noodge-
dwongen moesten ontwikkelen. Het zijn 
dus geen probleemjongeren. Ze kunnen 
zelf koken, of voor huisgenoten de hond 
uitlaten.’

Voorlichting
‘De oudere hoeft geen hulpverlener te 
zijn, daar is al in voorzien. Wel is er een 
Verklaring van Onbesproken Gedrag no-
dig die online kan worden aangevraagd 
of anders bij het stadsdeelloket.’
De organisatie doet een voorselectie 
zodat de huurder en verhuurder bij el-
kaar passen en weten wat ze van elkaar 
kunnen verwachten en wat niet.

Elke maand is er online een voorlich-
tingsbijeenkomst voor wie meer wil 
weten over Kamers met Aandacht. De 
volgende keer is dat dinsdag 6 juli ban 
19.00 tot 20.00 uur.  
Opgeven daarvoor is mogelijk via de 
website: www.kamersmetaandacht.nl #

ken zeker 24.000 Amsterdammers. Uit 
de gegevens van het Rode Kruis blijkt 
dat ongeveer 75 procent van de gebrui-
kers van deze initiatieven ongedocu-
menteerden zijn. Illegalen die zwart 
werkten als huishoudelijke hulp of in de 
horeca en door de lockdown hun werk 
kwijtraakten werden zichtbaar.

Bevlogen
De inzet van het College is dat geen 
Amsterdammer honger mag leiden in 
de stad. Maar de gemeente verstrekt zelf 
geen voedsel. Ze stelde wel 750.000 euro 
beschikbaar. Stichting Prachtvrouw 
krijgt incidentele subsidie vanuit dit 
coronabudget. Met dit geld huren ze tot 
1 december 2021 een anti-kraakpand 
aan het Dapperplein. Van de bevlogen 
Said Bensellam krijgen ze groente en 
fruit. Hij zamelt dit in bij groothandels 
en andere bedrijven die het over heb-
ben. Bensellam brengt het met zijn bus 
naar het uitgiftepunt. Stichting Pracht-
vrouw krijgt ook van de Turkse bakker 
en de visboer op het Dapperplein eten. 
Van het Rode Kruis krijgen ze tot eind 
september voedselbonnen. Stichting 
Prachtvrouw krijgt er zestig per week, 
waar ze boodschappen voor doen bij 
Albert Heijn. Via, via horen mensen van 
de maaltijden. Er wordt gewerkt op ba-
sis van vertrouwen, vanuit de gedachte 
dat mensen liever niet in de rij gaan 
staan voor hun eten. Habiba: ‘Voor som-
migen is de schaamte zo groot dat ze op 
de hoek blijven wachten en wij het eten 
naar hen toe brengen.’

Stichting Prachtvrouw droomt van een 
eigen plek, een ontmoetingscentrum 
voor alleenstaande migrantenvrouwen. 
Een ruimte waar ze een dagbesteding 
kunnen vinden en hun woon- en andere 
problemen kunnen oplossen. Ze zoeken 
voor na de zomer vrijwilligers voor 
het geven van taallessen en cursussen 
digitale vaardigheden. Meer informa-
tie vindt u op de website van Stichting 
Prachtvrouw. #

Kamers met Aandacht van start 

Stichting Prachtvrouw 

Bij een kopje thee is er tijd voor contact

Habiba Bouanan is de drijvende kracht achter Stichting Prachtvrouw
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‘De laatste jaren voor mijn pensioen 
wil ik nog wat anders doen,’ zegt Gury. 
‘Misschien iets met klimaat of duur-
zaamheid, iets waar ik van toegevoegde 
waarde kan zijn.’ Sinds 1 juni werkt ze 
haar opvolgster Jael van der Heijden in. 
Op 1 juli vertrekt ze definitief.

Invloed op beleid
Gury’s studiekeuze, culturele antropo-
logie, gevolgd door een opleiding voor 
ontwikkelingshulp in Deventer, wees 
niet direct naar het welzijnswerk. ‘Ik 
heb voor het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen onderzoek gedaan in King-
ston, Jamaica. Mijn man is meegegaan. 
Het onderzoek doen vond ik heel leuk, 
maar we vonden de gemeenschap van 
ontwikkelingswerkers te veel een aparte 
enclave; dat paste niet bij ons. Toen 
zijn we teruggekomen en ben ik bij de 
Nestheaters gaan werken. Niet echt mijn 
vakgebied, maar ik heb daar wel geleerd 
te organiseren. Het was een leuke tijd. 
Bovendien was het goed te combineren 
met het opvoeden van kleine kinderen.’

Gury was ook als vrijwilliger actief in 
haar eigen buurt, de Watergraafsmeer. 
‘Ik nam via het Wijkopbouworgaan deel 
aan een bewonersplatform, dat plannen 
voor de buurt beoordeelde. Je mocht 
meebeslissen en kreeg een eigen budget. 
Zo kreeg je het gevoel dat je invloed had 
op het beleid.’ Dankzij haar contacten in 
het welzijnswerk vond Gury een baan 
in de Transvaalbuurt, en een paar jaar 
later kwam de functie van directeur van 
MDSO vrij: ‘Ik had die ambitie helemaal 

‘Nee, ik ga niet met pensioen.’ Gury Douma (64) geeft het  
antwoord niet voor het eerst. Ze trad in 2004 aan als directeur 
van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening en Samen-
levingsopbouw Oost (MDSO) en geeft sinds 2007 leiding aan 
Dynamo, de welzijnsorganisatie die is voortgekomen uit  
drie organisaties in de voormalige stadsdelen Oost en Water-
graafsmeer. 

niet, maar kreeg toch het advies het te 
proberen, omdat ik altijd wel ideeën 
en meningen had. Ik heb toegezegd het 
voor een half jaar te doen.’ Dat halve 
jaar werd uiteindelijk zeventien jaar, 
waarin Gury het nodige zag veranderen. 
Na de fusie van de stadsdelen Oost en 
Watergraafsmeer in 1998 moesten ook 
de welzijnsinstellingen fuseren. In 2007 
ontstond er één organisatie, Dynamo. 
De twee welzijnsstichtingen en MDSO 
werden samengevoegd, zonder de 
kinderdagopvang, die al in 2005 was 
afgesplitst.’

Meedoen
Wie de website van Dynamo bekijkt, 
staat versteld van het enorme, aantrek-
kelijke aanbod, van voorscholen voor 
peuters tot cursussen over financiële 
administratie, van de Talententent voor 
kinderen tot Meer Bewegen voor Ou-
deren, niet alleen in Oost, maar ook in 
andere stadsdelen. Uiteraard is Dynamo 
er niet alleen voor de gezelligheid. Zoals 
op de homepage staat: ‘Dynamo helpt 
bewoners om actief mee te doen aan 
de samenleving. Zodat niemand aan de 
kant hoeft te staan. Amsterdammers die 
mee willen doen in de buurt of die hulp 
nodig hebben, kunnen terecht bij Dy-
namo. Dynamo beweegt tot meedoen!’

Doorgeschoten
Iets wat een groot stempel op Gury’s 
loopbaan heeft gedrukt is de Wmo, de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
uit 2007 (herzien in 2015), die regelt dat 
ouderen en mensen met een beperking 

Gury Douma neemt afscheid van Dynamo 

Gury met Jael, die haar in juli opvolgt

met ondersteuning van de gemeente 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Dynamo levert hieraan een be-
langrijke bijdrage. ‘De verzorgingsstaat 
was doorgeschoten,’ zegt Gury. ‘Mensen 
stelden zich te afhankelijk op. De over-
heid hoeft niet álles voor hen te regelen. 
Het gevoel dat je verantwoordelijk kunt 
zijn voor je eigen leven is bepalend voor 
je geluk. Het heeft wel lang geduurd 
voordat dat idee vorm kreeg. Willem 
Alexander zei in 2013 in de Troonrede: 
‘We gaan van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving’. Daar ontstond 
toen veel commotie over, maar het 
stond al in de Wmo.’

Hoewel Gury best tevreden is over wat 
zij en haar medewerkers de afgelopen 
jaren tot stand hebben gebracht, loopt 
nog niet alles soepel. ‘Waar het echt om 
gaat, is investeren in wat de burger zelf 
kan en wil bijdragen. Mensen lopen 
daarbij vaak stuk op wat ik ‘hande-
lingsverlegenheid’ noem. Ze hebben 
wel ideeën, maar ze weten niet waar 
ze moeten aankloppen. We streven al 
jaren naar één loket, maar er zijn nog 
steeds een heleboel loketten. We hebben 
het sociale domein omgekeerd georga-
niseerd, we kijken te veel naar het topje 
van de piramide en te weinig naar het 
fundament. Als de fundering niet deugt, 
komen mensen onnodig in dure zorg 
terecht.’

Buurtteams
Om mensen meer wegwijs te maken 
in hulpverleningsland zijn dit jaar de 
buurtteams in het leven geroepen. 
In elke buurt is een gemakkelijk toe-
gankelijke locatie waar mensen voor 
allerhande vragen over maatschap-
pelijke dienstverlening terechtkunnen. 
De organisatie van de buurtteams werd 
aanbesteed en in Oost is gekozen voor 
Dynamo, in samenwerking met vier 
andere organisaties voor sociaal-maat-
schappelijke zorg. ‘We hopen nu dat de 
focus komt te liggen op de mensen en 

niet op de organisaties,’ zegt Gury. ‘Het 
idee is dat een cliënt contact houdt met 
één hulpverlener en dat specialisten in-
dien nodig naar hem of haar toe komen, 
zodat mensen niet van het kastje naar 
de muur worden gestuurd.’

De opstart van het buurtteam was 
Gury’s laatste grote klus. En dat in een 
tijd die toch al veel energie en improvi-
satietalent vergde vanwege de corona-
pandemie. ‘Ik ben er trots op dat we 
de dienstverlening grotendeels hebben 
kunnen laten doorgaan. Zo bleek dat bij 
de jongeren, van wie we altijd dachten 
dat ze zo digitaal zijn, de behoefte aan 
fysiek contact het allergrootst was. 
Ze wilden ons in de ogen kijken. Dat 
signaal is bij de burgemeester terecht-
gekomen en die heeft een experiment 
toegestaan, waarbij er vier jongeren per 
keer in het jongerencentrum konden. 
Uiteindelijk is het door iedereen overge-
nomen.’
Er kwamen ook allerlei nieuwe initia-
tieven. ‘Onze buurtrestaurants moes-
ten dicht. Toen zijn de medewerkers 
begonnen met het koken en bezorgen 
van maaltijden voor mensen over wie 
hulpverleningsinstanties zich zorgen 
maakten. En nog belangrijker dan 
het uitreiken van de maaltijden zelf is 
het contactmoment: even een praatje 
maken.’
Gury vertrekt met een gerust hart. ‘Alles 
staat er. Ik ben opgevoed om dienst-
baar te zijn aan de samenleving. Maar 
je moet mensen wél de kans geven zelf 
hun leven vorm te geven. Met die ge-
dachte draag ik het stokje over aan mijn 
opvolgster.’ #

Jael van der Heijden: ‘Eigenlijk ben 
ik econometrist. Ik ben sinds achttien 
jaar actief in de ontwikkelingssamen-
werking, onder andere bij Oxfam 
Novib en tot voor kort bij Dance4Life, 
een organisatie die jongeren in staat 
stelt om gezonde en eigen keuzes 
rondom seksualiteit te maken. Mijn 
motivatie is altijd geweest om men-
sen de regie te geven over hun eigen 
leven.
Bij Dance4Life heb ik de fusie met 
Rutgers, kenniscentrum voor sek-
sualiteit, begeleid. Bij Dance4Life 
werkten we in dertien landen, maar 
nu vind ik het gaaf om de overstap te 
maken naar de wijk, om dicht op het 
werk te zitten. Ik ben me steeds meer 
druk gaan maken over de groeiende 
ongelijkheid in Nederland en in Am-
sterdam. Meedoen in de maatschap-
pij wordt steeds complexer.
Toen ik solliciteerde bij Dynamo, 
vond ik het meteen een organisatie 
naar mijn hart. De drijfveer is ook 
hier dat je uitgaat van de kracht van 
de mensen zelf. Het werken aan de 
sociale basis is zo cruciaal. Vooral de 
preventiekant is belangrijk. Ik zou 
bij Dynamo de impact van het werk 
nog meer zichtbaar willen maken. 
Hoe brengen we goed in kaart wat 
we eigenlijk doen? Als we kunnen 
laten zien dat ons werk zorg voor-
komt, is dat voor iedereen goed. In de 
eerste plaats voor de cliënt zelf, maar 
daarnaast bespaart het kosten, ook 
bijvoorbeeld voor verzekeringsmaat-
schappijen.
Ik ben nu 47. Gury vertelde me dat ze 
net zo oud was als ik nu toen zij hier 
begon. Of ik net zo lang blijf als zij? 
Ik verbind me wel graag voor langere 
tijd, dus wie weet.’ #
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‘Mijn lievelingskoe was Gonda en 
ze had lange achterspenen. Elke 
dag na school molk ik haar en nog 
zeven andere koeien. Mooi werk en 
ik wilde boer worden.’ Het leven is 
voor muntenman Toon Borst niet 
geworden zoals hij het op zijn tiende 
bedacht had. ‘Helaas liep ik schurft 
op en toen was contact met die dieren 

geen goed idee meer. Ik werd naar het 
seminarie gestuurd en zou priester in 
de katholieke kerk gaan worden.’

Oude melkbussen
Ook dat ging anders. Hij verloor 
zijn roeping, werd clubleider op een 
woonwagenkamp en uiteindelijk 
wijkopbouwwerker in de Bijlmer. 

Daar zag hij kans om 
voor de kinderen 
van dat stadsdeel 
toch een boerderij 
te organiseren. 
Ongeveer twintig jaar 
geleden kwamen er 
een aantal zaken bij 
elkaar. Hij zat tegen 
zijn pensioen aan, de 
kinderboerderij werd 
geruimd vanwege 
een mond- en 
klauwzeerpandemie, 
bekostiging via 
de kringloop en 
oud papier werd 
onmogelijk. Maar de 
euro kwam eraan en 
penningmeester Borst 
bedacht dat mensen 

wel van hun buitenlandse munten en 
biljetten af zouden willen. Hij begon 
in Zuidoost, ondersteund door Bert 
Bronkhorst die oude melkbussen zou 
beschilderen waar het geld in kon 
worden gestort. Maar hoe kwamen die 
bussen terecht bij onze supermarkten 
en kinderboerderij De Werf?

Half miljoen euro
In 2004 teisterde een grote tsunami 
Zuid-Oost Azië.  Borst wilde niet 
machteloos toekijken maar iets doen. 
Hij fietste met zijn bakfiets naar de 
Noordermarkt waar zijn zwager 
elke maandag stond en werd daar 
een succesvolle vergaarder van oud 
geld. Het stimuleerde hem om zijn 
werkterrein uit te breiden naar andere 
stadsdelen. In twintig jaar leverde 
hem dat meer dan een half miljoen 
op. Die verdeelde hij over zestien 
kinderboerderijen en andere tijdelijke 
projecten, vooral voor kinderen in het 
buitenland. Dat kon een zorgboerderij 
in Mumbai zijn, jonge vluchtelingetjes 
op Lesbos, slachtoffers in Beiroet, een 
favela in Brazilië, een schooltje in een 
achterbuurt in Accra en nog meer. 
Maar ook giro 555 wordt bedeeld.  

Toekomst
Inmiddels zamelen 90 Brinkiebussen 
allerlei  munten en biljetten in. 
Sommige kinderboerderijen doen zélf 
actief mee doen aan deze inzameling 
waaruit dan ook de verschillen te 
zien zijn tussen kinderboerderijen die 
alléén een basis bedrag van honderd 
euro in 2020 hebben gekregen en 

kinderboerderijen die drie keer of zelfs 
vier en een half keer zoveel hebben 
gekregen uit 'eigen inzameling'.  Zij 
krijgen bovenop het basisbedrag uit de 
melkbussen in hun buurt nog vijf en 
zeventig procent van wat zij zélf meer 
hebben ingezameld.  
Toon Borst kan ook de Z Amsterdamse 
Straatkrant een jaarlijkse bijdrage 
geven, mede dank zij de Lost&Found 
van de Gemeente Amsterdam en het 
GVB. Maar langzamerhand zal hij een 
loopbaan afronden die begon met koe 
Gonda en leidde tot volle melkbussen. 
Op de Noordermarkt staat hij niet 
meer. Borst : ‘In west en centrum is er 
al een groep die het beheer overneemt. 
En natuurlijk betekent dat meer 
inkomsten voor de goede doelen die zij 
zelf belangrijk vinden.’ #

Muntenman verzamelt half miljoen euro

Wie heeft er nog oude of vreemde munten en biljetten in huis? 
De Brinkiebussen verzamelen ze al twintig jaar. Eerst ging de 
opbrengst naar een kinderboerderij. Maar gaandeweg finan-
cierden de oude en vreemde munten en biljetten meer dan een 
dozijn projecten hier en in Verweggistan. Muntenman Toon 
Borst kijkt terug.

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Anneke Hesp en Toon Borst

30 jaar geleden richtte Abel de Lange, 
samen met Kees v.d. Voorn en Rik 
Verhorst, de groep the Bayou Mosquitos 
op. Bij het 30-jarige jubileum dit 
jaar brengt de groep een cd en een 
fotoboek uit. Het is de aanleiding voor 
een gesprek met Abel. Op een terras 
in Oost tref ik een enthousiast en 
gepassioneerde muziekliefhebber.

Americana
Abel is een groot liefhebber van 
Amerikaanse muziek. Als kind draaide 
hij op zijn eigen kleine pick-up al 
onophoudelijk Ray Charles  met ‘Hit the 
road Jack’. Later werd hij ook groot fan 
van onder andere  Aretha Franklin, Ry 
Cooder en Gladys Night. 
Met het programma Abel’s 
Americanana waarin hij zich 
kan uitleven met zijn favoriete 
Amerikaanse tracks, is hij te beluisteren 
op het digitale 40upradio.nl. Ook 
organiseert deze ‘muziekhosselaar’ 
Americana avonden in het Betty Asfalt 
complex waarbij er naast muziek ook 
verhalen worden gepresenteerd. Hij 
benadrukt: ‘Ik blijf natuurlijk een 
Hollander. De muziek krijgt natuurlijk 

een eigen saus en klinkt niet exact zoals 
de locals het zouden spelen.’

Bayou Mosquitos
De muzikale focus van the Bayou 
Mosquitos lag en ligt op het zuiden 
van de Verenigde Staten. Louisiana, 
Texas (en voorheen Mexico) zijn de 
gebieden waar de inspiratie vandaan 
komt. Veel gebruikte stijlen zijn Cajun 
muziek (muziek die oorspronkelijk in 
het zuiden van de VS  werd ingebracht 
door Canadese immigranten), Tex-Mex 
(Mexicaanse muziek) en country. Abel: 
‘De muziek van the Bayou Mosquitos 
is te omschrijven met de term 
‘smeltkroesmuziek’.’ 
Toen vorig jaar maart corona uitbrak 
zat de groep bij elkaar en besloot men 
dat er iets moest gebeuren in deze 
passieve tijd. Het idee ontstond om 
een cd op afstand te maken met de 
muzikale vrienden waar zo’n goede klik 
mee was op de avonden in Betty Asfalt.  
Artiesten zoals Tineke Schoemaker en 
Jan Donkers speelden of zongen hun 
tapes in en stuurden deze op. Louis ter 
Burg zorgde vervolgens voor het mixen 
in zijn studio. Ook zorgde Louis voor de 

vormgeving van het prachtige boek. In 
het boek staat een indrukwekkende lijst 
van degenen die hebben meegewerkt. 
Het geheel kreeg de toepasselijke titel 
Compadres (Makkers).

CD
De cd en het boek kwamen tot stand 
dankzij een crowdfunding actie. 
Bedrijven en particulieren konden geld 
storten en konden zich in ruil daarvoor 
opgeven voor een muziekles, voor een 
muzikale fietstour of uiteindelijk de cd 
en het boek te ontvangen. 
Pure authentieke klanken brengen 

ze voort, the Bayou 
Mosquitos. De cd is 
met de verschillende 
stijlen een gevarieerd 
muzikaal geheel 
geworden. Het 
mooiste nummer 
vind ik persoonlijk 
‘You can close your 
eyes’, een cover 
van James Taylor 
gezongen door Helen 
Botman, Peter van 
Vleuten en Abel. Abel 
zingt ook twee eigen 
nummers: ‘Lottie 
Mae’ en ‘Brown 
Album’. Van het zelf 
schrijven zegt hij: 
‘Ik vind het moeilijk, 
vanzelf gaat het 
beslist niet, des te 
meer reden om de 
tanden hierin vast te 
zetten. Het is bij mij 
10 procent inspiratie, 

90 procent transpiratie.’ 

Optredens
Corona zingt nu in ieder geval een 
toontje lager dus the Bayou Mosquitos 
kunnen weer gaan optreden. Op 17 juli 
zijn er twee optredens in de KHL. Het 
optreden om 16:30 is uitverkocht, voor 
het optreden om 19:30 zijn nog kaarten 
beschikbaar. Dit belooft een mooie 
avond te worden! #

Meer info:
https://bayoumosquitos.com/
https://40upradio.nl/

Puur Amsterdamse Americana
‘This is gonna be a great night!’ Het enthousiasme en positieve 
van de man die zijn band aankondigt, maar nog niets van de 
muziek heeft gehoord, raakt hem. In Phoenix staat Abel de 
Lange aan het begin van een optreden. Abel is al verliefd op de 
Verenigde Staten en veel muziek uit dit continent. De opgedane 
inspiratie leidt wat later tot The Bayou Mosquitos. 

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Dirk W. de Jong 

De uitMUNTende samenwerking tussen Toon en Bert

Uw guldens, munten, biljetten, 
(g!)oud, zilver en euromuntjes 
blijven welkom in de Brinkie-
bussen bij
Kinderboerderij De Werf, Archi-
medesstraat
A.H. in de Helmholtzstraat en 
Wibautstraat
Q Factory, Oostpoort
Ekodis, Beukenplein
Ekoplaza, 2e van Swindenstraat
Ook: 
Wijnhandel Thiemesen Diemen
Odin, Czaar Peterplein Zaandam 
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Hoe visboer Snoek van de nood 
een vreugd maakte
Een voorbijganger zou kunnen denken dat de naam Snoek voor deze viszaak op Helmholtzstraat 
56 in de Watergraafsmeer bewust gekozen is. De waarheid is dat dit de originele familienaam 
is van het al ruim zeventig jaar oude bedrijf, dat nu ook al jaren derde generatie kinderen in de 
winkel heeft werken. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

In de jaren vijftig trok Volendammer 
Jan Snoek sr (1928), vader van huidige 
eigenaar Jan Snoek (1960), naar de Wa-
tergraafsmeer om zijn vis aan de man 
te brengen. Dagelijks toog hij met een 
trammetje richting Amsterdam om hier 
met een handkar vol verse en gerookte 
vis langs de deuren te gaan. Dat sloeg 
zo aan dat Snoek sr in 1953 samen met 
zijn broer Jaap (1931) een eigen zaak 
oprichtte in het toenmalige Jeruzalem 
aan het Robert Kochplantsoen. In 1975 
kwamen zijn zonen Jan en Kees (1963)  
meehelpen en verbouwden de zaak een 
paar jaar later tot een moderne winkel. 
Echter, vanwege renovatieplannen van 
de gemeente in 2010, moest een nieuwe 
plek gevonden worden. Al negen jaar 
heeft de viszaak haar huidige onderko-
men. Maar hoe verging het de familie?

Nooit gedacht
‘Dat is best een verhaal,’ vertelt eige-
naar Jan. ‘Toen we klein waren hielpen 
Kees en ik  thuis ’s avonds alleen mee 
met het pellen van de garnalen. We 
kwamen niet veel in de winkel want 
onze moeder werkte niet. Wel wat, in 
onze puberteit, en dus met de verbou-
wing, maar we volgden eigen oplei-
dingen. Ik tot elektricien en Kees tot 
stukadoor. Ik had nooit gedacht in de 
vis te gaan. Sterker nog, altijd als ik als 
jonge puber mijn vader elke avond uit-
geput na de maaltijd in slaap zag suk-
kelen, dacht ik: “Dat ga ik nooit doen!” 
Maar toen mijn vader en oom Jaap 
met de winkel op het Kochplantsoen 
begonnen, werd ik van school gehaald 
om in elk geval tijdelijk in de winkel 
te helpen. Ik deed het gewoon en ben 

Mulder, hun appeltje bij Holthuizen, 
of, nog lekkerder, hun ijsje bij Henk en 
Nellie. Dat waren nog eens tijden. We 
waren allemaal buurtwinkels. Je kende 
iedereen. Van ouderen die dagelijks 
een babbeltje kwamen doen tot jonge 
moeders met net geboren baby’s.’

Met z’n allen in de bus
Was de zaak aan het Kochplantsoen 
nog basaal met voornamelijk verse 
en gerookte vis, het assortiment in 
de Helmholtzstraat is inmiddels 
meer gespecialiseerd, met allerhande 
delicatessen, zoals soepen, quiches, 
salades, taarten, wraps en smulpotjes. 
Alles bereid met dagverse vis. Ook het 
team is uitgebreid met inmiddels vijf 
parttimers (vooral studenten) en een 
fulltimer Gary, allemaal woonachtig 
in Volendam. ‘We hebben nog wel 
een ouderwetse taakverdeling  hoor,’ 
vertelt Willeke. ‘De vrouwen zorgen de 
hele dag door voor warme  gebakken 
vis zoals kibbeling en lekkerbekjes. Ook 
bereiden ze een scala aan verschillende 
visschotels, paella en verse salades. De 
mannen fileren de verse vis en snijden 
de haringen.’  Alsof het de gewoon-
ste zaak van de wereld is vertelt het 
echtpaar over het dagelijkse ochtendri-
tueel. Om kwart over zes haalt Jan Gary 
(1993) op en gaan beide mannen langs 
een achttal leveranciers die dan de 
meest verse vis (o.a. zeebaars, tonijn, 
kabeljauw en haring) net van de afslag 
in IJmuiden binnen hebben. Ondertus-
sen doet Willeke al wat thuisvoorbe-
reidingen voor de schotels. Daarna 
wordt elke medewerker een voor een 
opgehaald en gaat het hele stel met alle 

gebleven. Toen mijn vader een aantal 
jaren later ziek werd (kanker) kwam 
mijn broer Kees in de winkel. Totdat 
hij toch een paar jaar later zijn hart 
volgde naar de horeca. En toen kwam 
Willeke erin!  Ook oom Jaap heeft nog 
tot zijn zeventigste meegeholpen. Die 
beginjaren in de zaak waren niet altijd 
makkelijk voor me. Ik moest echt wen-
nen aan het andere bestaan en miste 
nog de spirit.  Als mijn vrienden vrij 
waren op zaterdag moest ik werken.’ 
Willeke (1966): ‘Niet te geloven hè, als 
je nu ziet hoe gepassioneerd mijn man 
is. Mijn buurvrouw zei al jaren terug: 
“je hebt visverkopers en visboeren, 

jouw man is een echte visboer want 
vis is zijn passie.”’ Jan: ‘Maar hetzelfde 
geldt voor jou, Willeke! Jij werkte met 
plezier als  een gewaardeerde kapster 
en wilde zelfs een eigen zaak beginnen 
en besloot als mijn toenmalige vriendin 
volledig met mij mee te gaan. En onze 
kinderen doen inmiddels  ook al weer 
jaren mee.’ Willeke: ‘Melanie (1994) 
stond  al met tien dagen in de Maxi-
Cosi in de zaak! En ook Rosanne (1996) 
en Arjan (1999) hielpen als kinderen 
al vroeg alle vakanties en vrije dagen 
mee. Tussendoor stonden ze daar 
op die brede stoepen van het Koch-
plantsoen met plezier te stoepkrijten, 
haalden een stukkie worst bij slagerij 

verse producten het busje in. ‘Bij ons 
is nog nooit iemand te laat gekomen,’ 
knipoogt Gary, die zich op het voor-
bankje bij Willeke heeft gevoegd. ‘Kijk 
daar komt Jan toevallig net aanrijden 
met zijn busje van een levering aan 
verpleeghuis De Open Hof.’ ‘Gary is de 
rechterhand van Jan,’ legt Willeke uit, 
‘en al net zo gepassioneerd. Je zou  die 
mannen eens moeten zien werken! 
Ze strelen de vis gewoon als baasjes 
hun hond!’ Jan inmiddels erbij: ‘Ja het 
mooiste vak dat er is, ik kan me nu 
niet meer voorstellen dat ik dit vroeger 
nooit wilde.’ Gary: ‘We hebben er ook 
wel echt een moderne winkel van ge-
maakt! De meeste viswinkels die ik ken 
hebben minder aanbod.’

Bewust en zwanger
‘Dat komt misschien ook door de veran-
derende buurt. Tegenwoordig pakken 
de jongeren vaak lekker uit met zalm 
en tonijn. En alles moet duurzaam. 
Ze hebben verfijndere smaken, leven 
bewuster en zijn veeleisender. Daar 
sluiten we gewoon bij aan, je leert 
ervan. Dan komen hier bijvoorbeeld  
jonge zwangere vrouwen ons heel 
exact uitvragen over wat ze precies 
wel en niet mogen eten voor hun baby. 
Ze lezen er allemaal verantwoorde 
boeken over. Makreel moet, horen 
we dan, tot een jaar later de richtlijn 
is veranderd en makreel not done is. 
Onze oudere klanten komen vaak voor 
lekkerbekjes en haring en ook soms 
nog voor een Amsterdamse ui of zure 
bom. De jeugd weet amper wat dat is.’ 
Willeke: ‘En duurzaam waren we altijd 
al, we houden ons aan de MSC/ASC 
keuringen, hoe dubieus die inmiddels 
soms ook zijn, maar belangrijker nog, 
we doen vooral zaken met de dagvis-
sers en hebben niks met al die grote 
fabrieksschepen, die de hele zeebodem 
overhoop halen en alles maanden 
invriezen. Kortom we blijven een ou-
derwetse buurtwinkel, maar eentje met 
een plusje. Want ja, we horen toch nog 
steeds van 60% van onze klanten alle 
familieverhalen.’

Nooit stoppen?
Rest de vraag hoe dit familieverhaal 
gaat eindigen. Willeke: ‘Eerlijk, de 
kans is groot dat onze kinderen niet 
doorgaan met de zaak. Melanie heeft 
een goede baan als fiscalist, Rosanne 
werkt met overtuiging als juf op een 
basisschool en onze Arjan studeert 
bouwkunde. Hoe enthousiast  ze ook al-
lemaal nog steeds meewerken op zater-
dagen en in vakanties. Maar Gary heeft 
interesse en is bijna familie geworden!’  
Gary, vrolijk: ‘Zeker weten!’ Op de 
vraag ‘Maar stel dat, door onvoorziene 
tegenslag, de zaak zou moeten stoppen 
als jullie met pensioen gaan, wat zou 
er dan gebeuren?’ antwoordt Jan: ‘Ja, 
dat zouden onze kinderen nooit ac-
cepteren!’ Willeke lachend: ‘Hoezo een 
aardje naar hun vaartje?’ #

Volendammers Jan, Melanie, Rosanne, Arjan en Willeke in hun moderne buurtwinkel

‘Ze strelen de vis 
gewoon als baasjes 
hun hond!’
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Voorkomen is beter dan genezen!

#DWARS20    Ouderenadviesraad

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
primaire, secundaire en tertiaire pre-
ventie. Primaire preventie stimuleert 
gezond gedrag om ziektes, overgewicht 
en gezondheidsschade te voorkomen. 
Secundaire preventie richt zich op 
bevolkingsgroepen met een verhoogd 
risico om op latere leeftijd ziek te 
worden. Tertiaire preventie heeft tot 
doel om functieverlies zo veel moge-
lijk te beperken en complicaties als 
gevolg van de ziekte te voorkomen. Bij 
tertiaire preventie blijft de aandoening 
dus bestaan. Een technisch verhaal als 
je dit zo leest. Met enkele voorbeelden 
wordt het wel duidelijker.

Primaire preventie
In Het Parool (8-5-2021) spreekt arts 
Marcel Levi over vallen bij ouderen als 
‘een epidemie, waar je niemand over 
hoort. Vallen is bij bejaarden een van 
de grootste dagelijkse bedreigingen 
voor de gezondheid met kans op aan-
zienlijke schade en blijvend verlies aan 
mobiliteit en zelfstandigheid.’ Jaarlijks 
overkomt dat 30% van de 65 plussers 
met ernstige gezondheidsschade tot 
gevolg.
Beter Oud (Belangen Organisatie Ou-
deren) geeft tips om vallen te voor-
komen: blijf actief en doe mee aan 
bewegingsprogramma’s om in conditie 
te blijven; train de spieren en doe 
balansoefeningen; maak het huis veilig 
en denk daarbij aan voldoende ver-
lichting en een veilige trap; houd het 
medicijngebruik in de gaten en let op 
de juiste dosering; zorg dat je goed ziet, 
laat je ogen regelmatig controleren en 
houd de bril binnen handbereik; draag 
stevige schoenen en tenslotte: eet ge-
zond. Meer informatie over de tips van 
Beter Oud staat op: www.beteroud.nl/
preventie/9-tips-valpreventie-ouderen.
Valpreventieprogramma’s worden ook 
buitenshuis gegeven onder begeleiding 
van een fysiotherapeut en richten zich 
op het verbeteren van het evenwicht 
door balansoefeningen en conditietrai-
ning. Belangrijk is ook om te oefenen 
hoe weer overeind te komen na een 
val. Draai op de buik, trek daarna de 
knieën op en probeer door op een arm 
te steunen omhoog te komen eventueel 
met behulp van een stoel.

Eten en bewegen
Niet iedereen verstaat onder gezonde 
voeding hetzelfde: door culturele ver-
schillen en verschil in visie op aanwe-
zigheid van plantaardige en dierlijke 
producten in het eten. Het uitgangs-
punt blijft echter hetzelfde: voldoende 
inname van eiwitten, koolhydraten, 
vetten, vezels, vitamines en mineralen. 
Wij nemen ‘de schijf van 5’ van het 
Voedingscentrum als uitgangspunt. Het 
cijfer 5 slaat op de volgende product-
groepen: -groenten en fruit, -brood, 
granen, aardappelen, rijst, pasta en 
peulvruchten, -zuivel, vlees, vis, ei 
en vleesvervangers, -vetten en oliën, 
-dranken, bij voorkeur water of thee 
zonder suiker. Voor meer info: www.
voedingscentrum.nl.

Start met een sportief begin van de 
dag door mee te doen aan het tv-pro-
gramma Nederland in Beweging onder 
leiding van Olga Commandeur en 
Duco Bauwens. Het duurt een kwartier 
en is opgebouwd uit vijf onderdelen: 
warming-up, inspanningsoefeningen 
voor het hart, oefeningen voor de 
benen, voor het bovenlichaam en tot 
slot ontspanningsoefeningen. Het pro-

gramma sluit af met het advies om de 
rest van de dag tenminste 30 minuten 
actief te zijn en aan een goede conditie 
te werken.

Problemen signaleren
Preventief Huisbezoek bij 75-plussers is 
een instrument om bij ouderen achter 
de voordeur te komen en om mogelijke 
problemen te signaleren. Tijdens dit 
huisbezoek vertellen ouderen over hun 
leefsituatie en geven in een vragenlijst 
aan of er behoefte aan hulp is. De vra-
gen gaan over gezondheid, financiële 
situatie en het hebben van schulden. 
Persoonlijke vragen over eenzaamheid, 
sociale isolatie en gevoelens van onvei-
ligheid komen erin voor en vragen over 
de woonsituatie.

De afgenomen vragenlijst wordt na het 
huisbezoek verder uitgewerkt en de 
gevraagde hulp ingezet als daartoe de 
mogelijkheden bestaan.
De gemeente zegt in haar evaluatiever-
slag over de Aanpak Eenzaamheid uit 
2018 over de huisbezoeken: ‘De onder-
steuningsbehoefte van kwetsbare ou-
deren ligt voor 55% op het gebied van 
gezondheid, voor 37% op het gebied 
van het sociaal netwerk en voor 31% 
op het gebied van algemene dagelijkse 
levensverrichtingen; bijvoorbeeld hulp 
bij het opstaan, wassen en aankleden. 
In 81% wordt bij gezondheidsproble-
men teruggevallen op het persoonlijk 
netwerk van familieleden, vrienden en 
buren als mantelzorgers.
Een positief effect van een eenmalig 
Preventief Huisbezoek is met de hui-
dige onderzoeken niet met zekerheid 
aan te tonen. Het tegendeel dus ook 
niet. Het laatste woord is hierover nog 
niet gezegd.

Leefstijlprogramma
De website www.thuisarts.nl adviseert 
met leefstijlprogramma’s vooral de 
groep mensen met overgewicht. De 
inhoud van een programma bestaat uit 
lessen over gezonder eten, meer bewe-
gen, goed slapen en omgaan met stress. 
In het eerste jaar leert u uw leefstijl te 
veranderen en in het tweede jaar leert 
u de veranderingen vol te houden. U 
krijgt hulp van een leefstijlcoach, dië-
tist, fysiotherapeut of oefentherapeut.
In Amsterdam Oost is leefstijlnetwerk 
‘Fit in Oost’ opgericht, dat de weg 
wijst naar bewegen in de buurt. Voor 
iedereen is er een activiteit, betaalbaar 
en dichtbij, ook bij overgewicht en 
gezondheidsproblemen. Het verbindt 
buurtbewoners, zorg en welzijn en 
beweegaanbieders met elkaar om een 
gezonde leefstijl voor iedereen moge-
lijk te maken. Meer informatie: info@
fitinoost.nl. of neem contact op met de 
sportmakelaars: Marleen van den Heu-
vel, 06-30161199 of Milou van Hoorn, 
06-38735820.

Dit waren allemaal voorbeelden van 
primaire preventie.

Secundaire preventie
De meest bekende vormen van secun-
daire preventie zijn de bevolkingson-
derzoeken naar borst- en darmkanker. 
Het borstonderzoek start bij vrouwen 
vanaf 50 jaar en loopt tot de leeftijd 
van 76 jaar. Vanaf 50 jaar worden vrou-
wen iedere twee jaar opgeroepen voor 

Tekst: Ouderen Adviesraad Oost

een röntgenonderzoek. De uitslag volgt 
schriftelijk.
Bij het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker krijgt iedereen van 55 tot 
75 jaar elke twee jaar een uitnodiging. 
Per retourenvelop wordt een buisje 
met ontlasting naar een laboratorium 
gestuurd om op bloed te controleren. 
Bloed in de onlasting kan een aanwij-
zing zijn voor darmkanker. 
Door corona ligt het darmonderzoek 
nu even stil.

Tertiaire preventie
Een hartrevalidatie-cursus is om goed 
te leren omgaan met een hartziekte 
onder begeleiding van een multidisci-
plinair team. Het bestaat uit drie on-
derdelen. Ten eerste zeven weken twee 
maal weeks een bewegingsprogramma 
met conditietraining, sport- en spelac-
tiviteiten en kracht- en ontspannings-
oefeningen, onder begeleiding van een 
fysiotherapeut.

‘Zorg voor het hart’ is het tweede, 
psycho-educatieve, onderdeel. De emo-
tionele verwerking staat hierin cen-
traal en er wordt uitleg gegeven over 
het effect van stress op het hart. De 
psycholoog en de diëtiste nemen met 
tips over gezonde voeding dit deel voor 
hun rekening.

Ten derde geeft een cardioloog voor-
lichting over de werking van het hart 
en informatie over de behandeling en 
de medicatie. In het OLVG-Oost wordt 
deze cursus standaard aan hartpatiën-
ten aangeboden.

Indien mensen door gezondheidspro-
blemen beperkingen ervaren in het 
dagelijks leven, kan ergotherapie nodig 
zijn ter verbetering van de zelfred-
zaamheid. De behandeling bestaat uit 
oefeningen om op een andere manier 
met de ziekte of handicap om te gaan 
of uit adviezen over het gebruik van 
hulpmiddelen. Naast behandelingen 
adviseren ergotherapeuten ook over 
aanpassingen  in uw woning, zodat u 
veilig in uw woning kunt blijven wo-
nen. De ergotherapeut werkt zelfstan-
dig, of in een verpleeghuis, ziekenhuis 
of revalidatiecentrum. De behandeling 
valt onder de basisverzekering.

Speerpunt
Om met de woorden van Marcel Levi af 
te sluiten: ‘(val)preventie verdient meer 
aandacht als speerpunt van de publieke 
gezondheidszorg bij een oudere popu-
latie. Het kan potentieel meer gezond-
heidswinst opleveren dan ingewikkelde 
operaties en dure medicijnen’. #

Info en reacties: Annette Wiese: 
gcawiese@gmail.com, Tunny Jongejan: 
t.jongejanmaat@chello.nl of 
Els Nicolas: enicolas@xs4all.nl

‘Vallen bij ouderen 
is een epidemie, 
waar je niemand 
over hoort’

Preventie gericht op het bevorderen van een goede gezondheid en behoud van kwaliteit van 
leven is belangrijk. Preventieve gezondheidsprogramma’s trekken minder de aandacht dan de 
zorg in het ziekenhuis, omdat het effect van de interventie op korte termijn niet in maat en 
getal valt uit te drukken. Wij willen u van het belang ervan overtuigen. 
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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

Even voorstellen: Sandra Dias dos Santos
Sandra Dias dos Santos is beheerder bij service-
punt Kraaipan. Ze is verantwoordelijk voor 
alle ruimtes in en om de Kraaipan, maar doet 
meer dan dat. ‘Als mensen blij de deur uit gaan, 
maakt mij dat ook blij.’ 

Sandra is sinds 2018 verant-
woordelijk voor het beheer 
van de Kraaipan. Ze heeft 
facilitaire taken, maar is ook 
een bekend gezicht voor de be-
zoekers uit de buurt. Ze werkt 
samen met de participatie-
medewerker om ervoor te 
zorgen dat alles in het pand 
en voor de bewoners in orde 
is. ‘Ik ben aanwezig voor alle 
activiteiten en help waar nodig 
ook bij de dagbesteding van 
maandag tot en met donder-
dag. Die dagbesteding is voor 
dementerende ouderen.’ 

Hoe heb je het afgelopen jaar 
beleefd? 
‘Het was en is improviseren en 
aanpassen voor iedereen. De 
twee zalen die we hebben, kun-
nen op dit moment nog niet 

Kinderen van 0 tot 2,5 jaar 
en hun ouders zijn van 
harte welkom bij de spel-
inloop. De kinderen kunnen
lekker spelen terwijl er 
voor de ouders koffie en 
thee klaarstaat. 

Er is volop speelgoed aan-
wezig voor deze leeftijds-
groep. 
Zo kan uw kind samen met 
u en met andere kinderen 
lekker spelen en ontdekken. 
De spelinloop is ook de plek 
om andere ouders uit de 
buurt te ontmoeten. 

U bent van harte welkom om 
samen met uw kind langs te 
komen tijdens de spelinloop. 
Deelname is gratis. 

www.dynamo-amsterdam.nl/
spelinloop

Peuters: van spelinloop 
naar voorschool

tegelijkertijd worden gebruikt 
vanwege de looproute, vier-
kante meters en het gebruik 
van toiletten, maar ik hoop 
en denk dat er binnenkort 
weer meer mogelijk wordt. De 
kwetsbare mensen hebben het 
samenzijn en de activiteiten 
echt nodig, ze willen meer.’

Wat doe je in je vrije tijd? 
‘Ik geniet van de kleine dingen, 
met de mensen die er zijn. Ik 
heb twee dochters en geniet 
van hun gezelschap. Ik hou 
ook van lekkere dingen koken 
en daarvan genieten. Graag 
ga ik uit eten, en ik hou van 
dansen en op vakantie gaan. 
Ook geniet ik van de zee en een 
goed boek.’  

Wat geeft je goede zin in je 
werk? 
‘De contacten met mensen 
en de gezelligheid. Wat mij 
goed doet is dat de mensen zó 
blij zijn dat ze weer kunnen 
komen. Op woensdag is er een 
groep met 50 plus vrouwen, zij 
waren een tijdje gestopt. Nu 

zijn ze weer begonnen en het 
doet me zo goed dat ze vrolijk 
binnen komen en enthousi-
ast zijn. Je ziet dat ze het fijn 
vinden en zich welkom voelen. 
Dat je vraagt ‘hoe gaat het met 
je?’ en mensen blij zijn dat ze 
hun verhaal kwijt kunnen. Als 
mensen blij de deur uitgaan, 
maakt mij dat ook blij. Een 
gesprekje aangaan, dat bete-
kent al heel veel. De kinderen 
komen ook weer koken, van 
hun glimlach word ik zelf ook 
vrolijk, dat werkt aanstekelijk.’  

Heb je tips voor nieuwe 
collega’s en vrijwilligers bij 
Dynamo?
‘Durf te vragen. Ik ben zelf 
heel nieuwsgierig, wil altijd 
weten hoe alles werkt, waarom 
iets zo is. Voor mij was alles 
ook nieuw toen ik hier begon. 
Als je vragen stelt, dan kom je 
met heel veel dingen verder 
dan je denkt.’ #

ssantos@dynamo-amsterdam.nl
www.dynamo-amsterdam.nl/loca-
tie/servicepunt-kraaipan

Bij de Talententent van Dynamo kunnen Amsterdamse basis-
schoolkinderen lekker sporten en creatief bezig zijn. Iedereen 
kan meedoen. En goed nieuws... er worden weer veel activitei-
ten georganiseerd in de zomervakantie. 

Kinderen kunnen namelijk ook dit jaar weer meedoen met de 
Midzomer-Mokum vakantie-activiteiten. Zo hoeft niemand zich 
te vervelen. #

Meer info over de Talententent en de Midzomer-Mokum activiteiten staat 
op www.talententent.nl. Jongeren vanaf 10 jaar kunnen altijd terecht bij 
het jongerenwerk van Dynamo, www.dynamojongeren.nl

Buurtteam Oost
Het buurtteam staat voor 
u klaar bij vragen of pro-
blemen waar u hulp bij 
nodig heeft. Bijvoorbeeld 
als u moeite heeft om rond 
te komen, andere mensen 
wilt ontmoeten of proble-
men heeft door ziekte, een 
psychische aandoening of 
verslaving. 

Bij het buurtteam werken 
verschillende professionele 
hulpverleners. Samen met u 
kijken zij naar een oplossing 
die bij u past. U kunt naar een 
buurtteam met uw vragen 
over bijvoorbeeld: zorg, geld, 
wonen, werk, meedoen, 
gezondheid, veiligheid. U 
vindt het buurtteam op heel 

veel plekken in Amsterdam. 
Dus altijd een plek bij u in de 
buurt. 
Buurtteam Amsterdam Oost 
wordt uitgevoerd door Dyna-
mo op 15 locaties in Oost. Het 
zijn de vertrouwde locaties 
van Dynamo waar u ook wel-
kom bent voor ontmoeting, 
activiteiten en cursussen. 
Het Buurtteam Watergraaf-
smeer vindt u op de volgende 
locaties:
•	Dienstencentrum	Water-
 graafsmeer (Kamerlingh 
 Onneslaan 34)
•	Servicepunt	Het	Brinkhuis
 (Landbouwstraat 63)
•	Het	Hoekhuis	(Fizeaustraat 3)
•	Het	Parkhuis	(Anfield-
 road 110)

Maar er zijn nog veel meer 
locaties in Oost waar buurt-
team-medewerkers u helpen. 
De locaties en tijden van 
Buurtteam Oud-Oost, Buurt-
team IJburg, Buurtteam Zee-
burg staan op: www.buurt-
teamamsterdam.nl/oost

De spreekuren zijn op dit 
moment nog allemaal op af-
spraak. Dus bel of mail eerst 
voordat u langskomt. # 

Het buurtteam in Oost is te be-
reiken via 020 462 03 00 of info@
buurtteamamsterdamoost.nl. 

Medewerkers Buurtteam

Talententent en Midzomer-Mokum
voor kinderen

De spelinloop is specifiek 
bedoeld voor kinderen (en 
hun ouders) die nog niet 
oud genoeg zijn om naar de 
voorschool te gaan. Daar 
kunnen kinderen vanaf 
2 jaar namelijk terecht. 

De voorschool is een plek 
waar spelenderwijs leren en 
ontwikkelen centraal staat. 
Uw peuter gaat beter voorbe-
reid naar de basisschool. 

www.dynamopeuters.nl
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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

Tekst: Stephanie Krops

WoningNet is een IT-organisa-
tie en eigendom van een groot 
aantal woningcorporaties. Wo-
ningNet maakt het corporaties 
mogelijk woningzoekenden en 
woningaanbod te koppelen. 
De woningcorporaties bie-
den hun beschikbare sociale 
huurwoningen in de regio 
aan via www.woningnet-
regioamsterdam.nl. De hele 
Stadsregio Amsterdam bestaat 
uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Beemster, Diemen, 
Edam-Volendam, Haarlem-
mermeer, Landsmeer, Oost-
zaan, Ouder-Amstel, Purme-
rend, Uithoorn, Volendam, 
Waterland, Wormerland en 
Zaanstad. 

Toewijzen
Bij het toewijzen van een 
sociale huurwoning kijkt de 

corporatie nu naar uw in-
schrijfduur en/of u in het bezit 
bent van een urgentieverkla-
ring. Medio 2022 verandert 
het systeem (www.sociale-
huurwoningzoeken.nl) en zal 
er minder gekeken worden 
naar de inschrijfduur.

De inschrijfduur wordt om-
gezet in wachtpunten. Verder 
zullen situatie- en zoekpunten 
een rol gaan spelen bij het toe-
wijzen van een woning. Wie 
actief zoekt naar een woning  
bouwt punten op. Situatie-
punten worden gegeven aan 
huishoudens die actief zoeken 
en daarbij in een dringende 
situatie zitten. Denk hierbij 
aan ouders met kinderen 
die uit elkaar gaan en/of een 
gezin dat noodgedwongen bij 
anderen moest gaan wonen. 

WoningNet gaat veranderen

Hoe meer punten u hebt, hoe 
groter de kans is op het krij-
gen van een woning. Punten 
kunnen worden afgetrokken 
als u bijvoorbeeld niet komt 
opdagen bij een bezichtiging. 

Gezinnen
Kleine gezinnen kunnen voor-
rang krijgen op een woning 
die bedoeld is voor huishou-
dens met minimaal één kind 
en maximaal twee kinderen, 
waarvan één kind jonger dan 
18 jaar is op de dag van de 
selectie. 

Voor grote gezinnen is er ook 
een voorrangsregeling. Het 
moet gaan om een gezin met 
drie kinderen, waarvan één 
kind jonger dan 18 jaar is op 
de dag van selectie. Daarom 
is het heel belangrijk om 

Vakantieperiode HJS
Onze medewerkers (zie foto) genieten tot 6 september 2021 
van een welverdiende vakantie, daarna staat een (deels) nieuwe 
lichting weer voor u klaar om al uw juridische - en/of sociaal-
maatschappelijke vragen te beantwoorden. # 

Hoofdlocatie HJS: Wibautstraat 5ª (Muller Lulofshuis - 2e étage (02A08))
telefoon: 06 - 211 588 82, e-mail: hjs@hva.nl, twitter: @hva-hjs, 
website: www.hva.nl/hjs

Als u voor de verhuisregeling 
in aanmerking wilt komen, 
dan moet u deze in het vervolg 
bij uw eigen woningcorporatie 
aanvragen. Een medewerker 
zal deze dan toevoegen aan uw 
WoningNetinschrijving.

Voorwaarden regeling 
Van Hoog naar Laag
•	U	bent	65	jaar	of	ouder;	
•	U	laat	na	verhuizing	een	zelf-
 standige sociale huurwoning 
 van een deelnemende 
 corporatie achter in de 
 gemeente Amsterdam; 
•	Uw	huidige	woning	ligt	op	
 de tweede etage of hoger en is 
 niet bereikbaar met een lift.  
 Of uw huidige woning heeft  
 twee trappen. Ook een trap 
 in de woning telt mee; 
•	U	reageert	op	een	woning	die	
 geschikt is voor ouderen op 
 de begane grond, 1e verdie-
 ping of woning met lift in uw
 eigen stadsdeel; 
•	Het	inkomen	van	uw	huis-
 houden mag niet meer zijn 

 dan het maximum dat in de 
 advertentie staat vermeld;
•	U	verhuist	naar	een	sociale	
 huurwoning van een van 
 de deelnemende corporaties: 
 Ymere, de Alliantie, 
 De Key, Eigen Haard, 
 Rochdale, Stadgenoot of 
 Woonzorg. 

Huurprijs en woning-
aanbod
Met de verhuisregeling Van 
Hoog naar Laag betaalt u 
voor uw nieuwe woning niet 
meer huur dan u nu voor uw 
huidige woning betaalt. Als de 
nettohuur van de nieuwe 
woning hoger is dan de netto-
huur van uw huidige woning, 
dan wordt de huurprijs voor 
u aangepast. Dit geldt niet 
als u een nieuwbouwwoning 
gaat huren. Met de verhuis-
regeling Van Hoog naar 
Laag ziet u daarom ook 
woningen in uw aanbod, 
die anders te duur voor u 
zouden zijn.  #

Wijziging regeling 
‘Van Hoog naar Laag’
Vanaf 1 juli 2021 wijzigt de verhuisregeling Van Hoog naar 
Laag op WoningNet. Voorheen kreeg U de regeling Van Hoog 
naar Laag automatisch. Vanaf 1 juli verandert dit.

De reden hiervoor is dat er 
jaarlijks 1.800 sociale huurwo-
ningen gereserveerd worden 
voor álle mensen die snel een 
woning nodig hebben. Dat zijn 
niet alleen mensen met een 
sociaal-medische urgentie, 
maar bijvoorbeeld ook mensen 
uit de maatschappelijke op-
vang, slachtoffers van huiselijk 
geweld en statushouders. 

De gemeente verdeelt de 
beschikbare woningen over al 
deze verschillende groepen. 

Een aantal jaren achtereen zijn 
er meer woningen gegaan naar 
mensen met een sociaal-medi-
sche urgentie dan verwacht. 
De wachttijden voor andere 
groepen lopen daardoor te 
hoog op. Door het aanbod voor 

Minder woningen 
voor urgenten
Tot het eind van het jaar komen er op WoningNet minder 
sociale huurwoningen beschikbaar voor mensen met een 
sociaal-medische urgentie. 

mensen met een urgentie te 
beperken tot het voor dit 
jaar afgesproken aantal, kan 
de gemeente ook de andere 
groepen helpen.

Door de beperking van het 
woningaanbod moeten men-
sen met een urgentie mogelijk 
langer wachten op een 
passende woning. De gemeente 
beseft dat dit zwaar is en komt 
de mensen die dit raakt tege-
moet. Als zij wel op passende 
woningen hebben gereageerd, 
maar geen woning konden 
krijgen, dan wordt hun 
urgentie verlengd. Zij ont-
vangen hierover binnenkort 
bericht. # 

Dat is nodig omdat een deel 
van de dringend woning-
zoekenden nu tussen wal en 
schip valt. Dit gaat om mensen 
die snel een woning nodig 
hebben maar niet voldoen 
aan de strenge regels voor een 
urgentie, zoals mensen met 
kinderen die gaan scheiden, 

gezinnen met kinderen die 
inwonen bij een ander huis-
houden of jongeren die thuis 
wonen in een problematische 
situatie. Deze mensen krijgen 
straks extra punten. Daarnaast 
blijft urgentie ook bestaan, 
maar worden de regels daar-
voor aangescherpt. Ook zal het 

Nieuw systeem woonruimteverdeling
Vanaf halverwege 2022 gaan de sociale huurwoningen op 
WoningNet op een andere manier verdeeld worden.

straks mogelijk zijn om door 
actief te zoeken meer punten 
te vergaren en zo meer invloed 
uit te oefenen op de wachttijd. 
Meer informatie volgt t.z.t. #

Voor vragen over het zoeken 
van een woning, of andere woon-
gerelateerde vragen, neem 
contact op met !WOON. Wij zijn 
te bereiken via 020-5230150 of 
oost@wooninfo.nl

Ook bijna geen hoop meer wat betreft het zoeken en vinden van een betaal-
bare (sociale) huurwoning? Zoeken naar een woning in Amsterdam wordt 
over een jaar anders. WoningNet is een IT-organisatie en eigendom van een 
groot aantal woningcorporaties. WoningNet maakt het corporaties mogelijk 
woningzoekenden en woningaanbod te koppelen.

de geboortedatum van uw 
kinderen goed te vermelden 
in uw gegevens.

Jongerenwoning
Ook jongerenwoningen 
worden aangeboden bij 
WoningNet. Ze zijn bedoeld 
voor jongeren van 18 tot en 

met 27 jaar. Zij krijgen over een 
jaar vanaf nu na afloop van 
hun contract 10 startpunten 
als zij geen nieuwe woning kun-
nen vinden. Zij krijgen die 
10 punten om te voorkomen dat 
ze dan op straat komen te staan. 
Dit experiment zal na twee jaar 
geëvalueerd worden. # 
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dustrieel gebied woont  in de schaduw 
van een megawindturbine.
En hoe zit het met de sociale cohesie in 
ons geliefde Oost wanneer de buurman 
verdient aan de megawindturbine ter-
wijl de buurvrouw er ziek van is? 

Is dit dan allemaal nodig? Zijn er geen 
betere alternatieven? Die zijn er vol-
doende maar daar lijkt men geen oren 
naar te hebben of men wil om andere 
redenen geen alternatief onderzoek 
doen. Als innovatiedeskundige in de 
gezondheidssector heb ik het college 
van B&W eerder al opgeroepen naar 
voorbeeld van de gemeente Almere 
i.s.m. Vattenfall (www.2022almere.nl/
provincie-flevoland/dubbele-zoab-en-
zonnepanelen-bij-a6/) de snelweg ring 
A10 te overkappen met zonnepanelen. 
En hier nog een spanningsnet onder 
te hangen boven de snelweg om het 
fijnstof af te vangen. Dit kan tot 80% 
worden afgevangen. Met wat groen 
er bij over de overkapping is het een 
betaalbare absolute win-win situatie.

ok kinetische energie (KPP | Bio Vita-
lita) is een innovatieve optie. Kortom: 
megawindturbines op het land zijn 
helemaal niet nodig. Lobbygevoelige 
politici moeten niet met energieboeren 
praten maar een programma van eisen 
opstellen en het verder aan (health&) 
urban designers en innovatiedeskun-
digen overlaten.  

Mededelingen   23#DWARS

Megawindturbines en democratie

Beste Arie van Tol,
Het lezen van uw bijdrage op bladzijde 
4 van de vorige Dwars riep bij mij als 
bewoner van Amsterdam Oost enige 
verbolgenheid op. U heeft het in het 
artikel over de belemmeringen voor de 
democratie die zogenaamd door indivi-
duele belangen van bewoners worden 
opgeworpen. Dat is een kortzichtige, 
gemakzuchtige en wrange conclusie, in 
de eerste plaats voor de betreffende be-
woners zelf en in de tweede plaats om-
dat u er met geen woord over rept hoe 
de democratie onder de voet gelopen 
wordt door de gemeente en politiek.
Want u laat onbenoemd dat de Raad 
van State heeft geoordeeld dat iedereen 
belanghebbend is die op minder dan 
1500 meter van een megawindturbine 
woont / komt te wonen (de Europese 
norm). Provinciale staten heeft deze 
norm bijgesteld naar 600 meter af-
stand. En Amsterdam gaat nog verder: 
350 meter. Buitensporige rechtsonge-
lijkheid is het gevolg!
Iedereen binnen een straal van 1500 
meter zou geïnformeerd moeten zijn 
door de gemeente Amsterdam. Dat 
is absoluut niet het geval. Met wat 
onderzoek komt u denk ik niet verder 
dan 350m. Veel mensen zullen mis-
schien met uw schrijven voor het eerst 
ontdekken wat er gaande is. Is de infor-
matieplicht dan geen hoeksteen van de 
democratie?
Zonder die informatie is er sprake van 
een praktijkproef zonder precedent: er 
wordt een onderzoek met gezondheids-
risico’s uitgevoerd met bewoners. Waar 
zijn hier de democratische waarden en 
ethiek gebleven?
Gaat de democratie niet over kan-
sengelijkheid en het beschermen van 
minderheden? De woningwaarde is 
een valide argument dat tot stress en 
gevoel van onrechtvaardigheid zal lei-
den met alle sociaal maatschappelijke 
gevolgen. Wanneer je op de kaart met 
zoekgebieden kijkt kom je al snel tot de 
conclusie dat tweedeling in de stad niet 
af- maar weer verder zal toenemen. En 
zonder het bestemmingsplan te hoeven 
wijzigen zal het op je balkonnetje toch 
echt aanvoelen alsof je in een zwaar in-
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Op pagina 4 van Dwars 221 stond een artikel over megawindturbines. 
Meerdere reacties, zowel mondeling als via de mail, zijn daarop gekomen, 
instemmende en kritische. Een reactie van Robert Thijssen, bewoner van Park 
de Meer, is wat betreft de redactie van Dwars aanzet tot meer discussie over 
dit gevoelige onderwerp. Op oost-online dan wel in volgende Dwarsnummers. 
Mail ons uw reactie: dwarskrant@gmail.com. 

Daarom beste Arie van Tol, vind ik dat 
u als schrijvende pers, hoeder van de 
democratie veel te onvolledig bent ge-
weest en zelfs mensen onterecht weg-
zet. Volledige volledigheid is een utopie 
maar op deze wijze grote woorden als 
democratie gebruiken zonder iets over 
de kern van het verzet te schrijven 
misstaat. Met dat u makkelijk praten 
heeft omdat u op drie kilometer afstand 

woont komt u wat mij betreft niet weg. 
Dat is een reden juist wat meer moeite 
te doen voor uw buurtgenoten. Ik ge-
loof er in dat wanneer u zich werkelijk 
verdiept in wat hier nu speelt en hoe 
met mensen is omgegaan u de bewo-
ners en lezers van uw krant echt een 
democratische dienst kunt bewijzen. 
Met vriendelijke groet,
Robert Thijssen

Hoi mam, ik heb een nieuwe mobiel-
tje gekocht, mijn oude toestel laadde 
niet goed meer op. Ik heb een nieuw 
telefoonnummer, op mijn oude num-
mer werd ik vaak lastig gevallen. Wil 
je het oude nummer verwijderen? 

De volgende dag krijgt moeder een 
appje van haar kind dat deze een pro-
bleempje heeft. Op het nieuwe toestel 
werkt de bankapp nog niet. Hij/zij moet 
met spoed een betaling doen van 
e 900,-. ‘Als ik dit niet voor 14.00 uur 
doe, gaat het naar een incassobureau 
en dan komen er extra kosten bij, ik 
betaal het terug zodra mijn bankapp is 
geregeld.’ Op de vraag van moeder ‘kun 
je me niet even bellen?’ kreeg ze het 
antwoord ‘Dat kan even niet want ik zit 
in een vergadering’. 
De appjes komen vaak overtuigend 
over alsof dit inderdaad je kind is die 
in nood verkeerd. Soms zit er zelfs een 
foto van de persoon bij. 
TRAP HIER NIET IN. Bel rustig naar het 
oude nummer van uw kind. Probeer 
hem of haar te spreken te krijgen. 
Maak nooit geld over op basis van al-
leen een WhatsApp-berichtje. Probeer 
altijd eerst te bellen of vraag om een 
gesproken berichtje. Zo kunt u de stem 
controleren. 

Oplichters versturen ook wel eens een 
valse sms of email namens een bank, 
zorgverzekeraar of bijvoorbeeld een 
energieleverancier. Vaak staat er in 
de SMS / e-mail dat u iets moet betalen 
en direct actie moet nemen. Gooi deze 
sms en de email weg. Als u twijfelt, bel 
dan de bank, verzekeraar of andere 
afzender op. Gebruik hiervoor niet 
het telefoonnummer uit de sms of 

het emailbericht maar zoek zelf het 
telefoonnummer op bijvoorbeeld de 
brieven die u van die organisatie krijgt.
Bij de e-mail moet u nooit op de link 
in de e-mail klikken, de kans bestaat 
dat uw computer wordt gehackt en u 
niet meer bij uw bestanden kan komen 
zonder losgeld te betalen.

Nummers onbekend
Een onbekend nummer hoeft niet ver-
dacht te zijn, maar het kan wel. Krijgt u 
een telefoontje van de ‘bank’ of van een 
‘helpdesk’ om u te helpen tegen fraude, 
dan is het altijd oplichting. Banken en 
helpdesks bellen niet en vragen zeker 
niet om inlogcodes of wachtwoorden. 
Twijfelt u aan de echtheid, zoek dan 
het telefoonnummer van de bank op en 
controleer of de bank echt heeft gebeld. 
Gebruik niet het telefoonnummer van 
de beller, want dat kan vals zijn. Het is 
het beste om een onbekend nummer 
niet terug te bellen als u een oproep 
heeft gemist. Als het serieus is, wordt u 
nog wel een keer gebeld.

Wordt u gebeld door een buitenlands 
nummer en wordt de verbinding 
vrijwel meteen verbroken? Bel dan 
niet terug. Dit kan een truc zijn van 
buitenlandse oplichters. Zij willen dat 
u terugbelt en koppelen u dan aan een 
duur nummer. Soms hoort u na het 
bellen een toon waardoor u denkt dat u 
in de wacht staat. In werkelijkheid is 
er al verbinding en gaat de teller 
meteen lopen. Het advies is simpel, bel 
nooit terug naar onbekende nummers 
uit het buitenland. #

Bron: o.a. IkWoonLeefZorg (website van 
de Rabobank)
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Tekst: Maria Zeestraten



Eén van mĳn
lievelingsdieren is de
indri. Dat is een lemur,
in het Nederlands een
halfaap.
Geen halve aap maar een oudere
soort primaat; een groep waartoe
mensen, mensapen, apen en
halfapen horen. Halfapen komen
alleen nog op het eiland
Madagascar voor, in de rest van de
wereld zĳn ze uitgestorven. Ook op
Madagascar zĳn ze allemaal bezig
uit te sterven maar dat is weer een
ander verhaal. De indri dus.
Die kan tachtig jaar oud worden en
dat is heel oud voor een dier in het
wild. Meestal worden dieren in
dierentuinen ouder dan in het wild
omdat ze daar goed verzorgd
worden, gezond en veel eten en er

komt een dokter als ze iets
schelen. Maar bĳ de indri is dat
niet zo. Het is nog niet gelukt om er
één in een dierentuin in leven te
houden. Hoe komt dat?
In het oerwoud eet de
indri wel 300
verschillende blaadjes
en bloemen en besjes.
En in de dierentuin kregen ze
hooguit een prakje banaan met
mango. Dus die 300 verschillende
groentes zĳn waarschĳnlĳk ook de
reden dat ze zo oud worden.
Andere soorten halfapen eten
vooral bamboe of één of twee
soorten blaadjes en worden maar
tien of vĳftien jaar oud. De
halfapen die alleen insecten eten
worden maar vĳf of zes jaar.

Oh ja. Hoe de indri aan
zĳn naam komt. De eerste

Europeaan die daar het
oerwoud in ging, deed dat met een
plaatselĳke gids. Die gids wees
steeds omhoog naar een boomtop
en riep (in zĳn taal): Indri! Indri!

Eindelĳk zag die Europeaan een
zwart-wit beest zitten en schreef
op: de zwart-witte halfaap heet
hier indri. Later bleek dat in de
plaatselĳke taal “indri” wil zeggen
“kĳk toch omhoog!” of
“omhoogkĳken, sufferd!”.

< (*.*) >

En de kortst
levende dieren?
Bromvliegen worden maar vier
weken. Veel mensen zullen dat

ongeveer vier weken te lang
vinden. Maar het kan nog
korter. De eendagsvlieg

leeft maar… ja, de naam
zegt het al. In feite leven
sommige soorten
eendagsvliegen maar acht of
tien uur. In die tĳd zoeken ze
een partner, leggen eitjes (of
bevruchten die als ze een
mannetje zĳn ) en dan gaan ze
dood. Een kleine troost is het
dat ze voor hun metamorfose
tot eendagsvlieg eerst als nimf
een paar maanden in het water
leven.

voor de jeugd

Er zijn veel dieren. 9000 soorten
vogels. 5000 soorten zoogdieren.
Miljoenen soorten insecten. Dus
we kunnen het maar over een
paar dieren hebben.

En het oudste dier van de wereld? Je
zult het echt nooit niet raden. En nee,

het is niet Jonathan.
Het oudste dier van de wereld is de groenlandse haai. Dat is één
van de grootse haaien ter wereld. Hĳ kan zes-en-een-halve meter
lang worden en weegt dan 1000 kilo. Maar hoe oud worden ze
nou, wil je weten. Er is er ooit eentje gevangen in 1936 en toen
weer in 1952. In die zestien jaar was hĳ maar tien centimeter
gegroeid. Je moet weten dat haaien hun hele leven doorgroeien.
Een Groenlandse haai van vĳf meter lang bleek bĳ onderzoek
bĳna vierhonderd jaar oud te zĳn. Dat wil zeggen dat eentje van
zes-en-een-halve meter 150cm langer is. Zoveel groeien daar
doet een haai ongeveer tweehonderd jaar over. Dus de grootste
Groenlandse haai zou dan 600 jaar oud zĳn… Zeshonderd…

Jullie weten vast wel dat sommige
schildpadden heel oud worden...
Soms worden ze wel bĳna tweehonderd jaar. De oudste levende
schildpad is 187 jaar. Hĳ heet Jonathan. Hĳ woont op Aldabra,
een onbewoond eiland ergens tussen Afrika en India. Nou ja,
onbewoond…. Behalve Jonathan wonen er nog 152.000 andere
reuzenschildpadden. En dan is er nog een kolonie
soepschildpadden die op het strand broedt. En een kolonie
karetschildpadden. Je kunt op dat eiland een heel eind lopen
door van schildpad naar schildpad te stappen. Hoe de
soepschildpad aan zĳn naam komt hoef ik denk ik niet uit te
leggen.

Moet ik nu geamuseerd kjken ofzo?

Exclusief: bejaarde zeeschildpad en eendagsvliegExclusief: bejaarde zeeschildpad en eendagsvlieg
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto indri de lemur: Skip Russell, foto haai: NOAA. www.flickr.com CC Lic.

Stinks zegt dat hĳ met zĳn 104 jaar de oudste kat van de wereld is

Groenlandse haai

Hoe oud is jouw dier? Schrijf aan lieve.mabelle@gmail.com of via www.dierenkrant-online.nl


