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Column Door: Carolien van Welij

Er zijn dagen dat ik het lijnenspel in de tunnel zo mooi vind – de 

rij metalen steunpilaren, de evenwijdige balken, de patronen van 

de noppen in het metaal. Dat zijn dagen waarop het licht zo naar 

binnen weet te vallen dat de olijfgroene verf me opvalt, en het 

contrast met de zachtgele wandtegels. Het zijn dagen waarop ik 

net iets langzamer loop en de datum kan lezen op de plaquette: 

7 maart 1936 – de dag waarop de spoorwegondergang tussen de 

Molukkenstraat en Archimedesweg openging.  

Meestal neem ik niet de tijd voor het laten inwerken van het 

lijnenspel, en wil ik zo snel mogelijk door de tunnel gaan. Weg van 

de donkerte, weg van de geur die tunnels nu eenmaal hebben, en 

vooral weg van het oorverdovende lawaai van passerende auto’s, 

scooters, motoren en de bus. Zo snel mogelijk omhoog naar de 

Ringdijk, of omlaag de Watergraafsmeer in. Dat zijn de dagen dat 

de tunnel met zijn zestig meter eindeloos lijkt. 

Maar vandaag sta ik op het parkeerdek van de Albert Heijn. 

De tunnel is verborgen onder het uitgestrekte rangeerterrein. 

De treinen glimmen, de koplampen glinsteren en de elektriciteits-

palen hebben een gouden glans van de ondergaande zon. Ik kijk 

van boven en de wereld ziet er anders uit.

Tunnels Elke dag ga ik door de tunnel: soms zonder erbij stil te staan, 

soms me ergerend aan het lawaai, soms met oog voor de 

schoonheid ervan, en soms met mijn gedachten bij de dag van 

de opening waarop drommen mensen zich verzamelden om die 

doorsteek tussen Amsterdam en Watergraafsmeer te maken. 

Net als al die andere stukjes stad is deze tunnel een plek die je 

op zoveel verschillende manieren kan waarnemen en ervaren. 

En dan is er altijd weer een dag waarop je erachter komt een 

perspectief gemist te hebben. Want al die keren dat ik de tunnel 

doorkruiste, en weer eens keek naar de cijfercombinatie bij de 

ingang en me afvroeg wat die zou kunnen betekenen, of wenste 

dat iemand een uitvinding zou doen om de akoestiek te ver-

aangenamen, was ik niet bezig met de wereld die zich boven me 

afspeelde. De spoorwegen, de treinen, het rangeerterrein. 

Op het parkeerdek wist ik weer: er is altijd nog een manier 

om hetzelfde anders te zien. En soms is de meest voor de hand 

liggende manier de moeilijkste. #

Reageren? Dat kan via post@carolienvanwelij.nl. Dit is mijn 

laatste column. Dank voor alle reacties in de afgelopen jaren! 

De columns zijn terug te lezen op carolienvanwelij.nl.

Midzomer Mokum

Hiernaast leest u de laatste 
column van Carolien van Welij. 

Wij van de redactie en onge-
twijfeld ook de lezers waren 
zeer gecharmeerd van haar 
fijne bijdragen. Maar ze wilde 
afscheid nemen na vijf jaar  en 
wij moeten op zoek naar een 
nieuwe columnist.  
 
Een mooie uitdaging voor wie? 
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 deadline wordt 1 oktober. 

De redactie van Dwars zal uit 
de ingezonden stukken de 
bijdrage kiezen die het best past 
op deze pagina; het begin van 
een blad dat wijd en breed ge-
lezen wordt ten oosten van de 
Amstel – tot aan de A10, Science 
Park, Muiderpoort en Molen de 
Gooijer.

Met deze keer een aansporing 
voor iedereen om weer eens 
een flinke dosis theater, muziek 
en cultuur mee te pakken in 
dit najaar.  #

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhanke-

lijke lokale krant die in 2021 zeven keer 

zal verschijnen. 

De krant wordt huis aan huis verspreid 

in de buurten van Oud-Oost (Ooster-

park-, Transvaal- en Dapperbuurt) en 

Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. 

Op meerdere openbare plekken 

in Oost liggen exemplaren om gratis 

mee te nemen. De oplage is 24.000.

Dwars 224 verschijnt vrijdag 22 oktober 

2021, de deadline voor uw bijdrage is 

donderdag 30 september 2021.
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Dertien kinderen openen gre-
tig de blauwe dozen met hun 
robot bouwpakket. De doos 
zit vol met wielen, sensoren, 
oogjes en een mondje, en heel 
veel schroefjes. De kinderen 
hebben zich aangemeld voor 
een workshop ‘robot program-
meren’ van Cybersoek en 
in de eerste les mogen ze de 
robot eerst zelf bouwen. Na 
een week kan de robot op hun 
commando door een doolhof 
lopen en allerlei trucjes. De 
kinderen zijn vooral heel 
geconcentreerd bezig en heb-
ben nauwelijks tijd voor mijn 
vragen. Een van de kinderen 
wil later misschien program-
meur van games worden. Hier 
begint het dromen.

De cursus is onderdeel van 
Midzomer Mokum, het zo-
mervakantieprogramma van 
Amsterdam. Voor het tweede 
coronajaar op rij organiseerde 
het stadsdeel een programma 
voor thuisblijvende kinderen 
die wel toe zijn aan een extra 
leuke en uitdagende zomer. 
Met de inzet van heel veel 
vrijwilligers worden tiental-
len cursussen rondom sport, 
cultuur, kennis en natuur ge-
organiseerd voor de kinderen 
van Amsterdam Oost. Het gaat 
niet alleen om plezier maken, 
maar ook om wat extra te 

leren en achterstanden in te 
halen. Bij de robotworkshop 
van Cybersoek is bijvoor-
beeld altijd extra aandacht 
voor taalontwikkeling.  Ik 
besloot deze zomer een aantal 
programma’s van Midzomer 
Mokum te bezoeken. 

Voorafgaand aan de robot-
workshop opende ik de Sum-
merschool van voetbalclub 
Zeeburgia. Talentvolle voet-
ballertjes krijgen hier naast 
hun trainingen bijles van 
studenten van het Amsterdam 
University College van de UvA. 
Deze bijlessen worden het 
hele jaar door UvA-studenten 
gegeven in het clubgebouw, 
en tijdens de zomer gaat er 
nog een schepje bovenop. De 

jongens en meisjes vertel-
den tijdens de voorstelronde 
allemaal te dromen van een 
carrière als profvoetballer, 
maar weten ook dat ze moeten 
werken aan hun toekomst als 
het niet lukt hun inkomen 
uit voetbal te halen. Minder 
dan 1% van de voetballertjes 
wordt echt prof, en dus moet 
je aan je toekomst denken. 
Grote klasse dat Zeeburgia 
samen met de UvA, Stichting 
Studiezalen en Dynamo zo’n 
mooi programma organiseert. 
En ik ben blij dat het stadsdeel 
dit soort programma’s finan-
cieel kan ondersteunen. 

Want we moeten juist nu 
investeren in de kansengelijk-
heid van alle kinderen. Als we 

niet uitkijken vergroot de 
coronacrisis de kloof tussen 
arm en rijk. Veel kinderen 
wonen in kleine huizen, laag-
opgeleide ouders kunnen niet 
altijd de begeleiding bieden 
bij hun huiswerk en hebben 
niet het geld om op vakantie 
te gaan. Ik ben zo blij met alle 
organisaties en vrijwilligers 
die in de zomermaanden 
wat extra doen voor onze 
kinderen. 

Midzomer Mokum is vorig 
jaar gestart in de coronacrisis, 
maar het zal een blijvertje 
worden voor de jaren na 
de crisis. Omdat we samen 
blijven werken aan gelijke 
kansen van onze kinderen, om 
dromen te laten uitkomen. #

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

Oproep van 
de redactie
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Eerste Amsterdamse KinderKunst-
Biënnale rolt Rode Loper uit

Machtelt vindt dit de kers op de taart 
voor alle Amsterdamse kindkunstenaars, 
die hier binnen projecten van de stichting 
aan mee hebben gewerkt: ‘Het sluit naad-
loos aan bij onze visie dat je de creatieve 
vermogens van kinderen moet stimule-
ren door ze op een speelse manier met 
kunstenaars in aanraking te brengen.’

De Rode Loper wordt uitgerold
Rond 2000 werd van Thiel, als docent 
drama en poëzieschrijver een bekende 
in de wereld van cultuureducatie, door 
het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 
gevraagd om een Kunstfestival op te 
zetten. Het culturele aanbod in Oost 
zou vooral gebracht moeten worden bij 
groepen, die er niet  vanzelf mee in aan-
raking komen. Meteen betrok ze er Mick 
Witteveen bij, bekend van onder meer 
de Kunstbende. Én de scholen. 
Kinderen moeten van jongs af aan in 
hun eigen buurt met kunst in aanraking 
komen, wist van Thiel vanuit haar jaren-
lange ervaring bij de KinderKrant. Ook 
buurthuizen en culturele instellingen 
als het Tropenmuseum en de IJsbreker 
werden erbij betrokken. Al gauw werd 
gekozen voor de naam De Rode Loper, 
omdat dit beeld in elke cultuur bekend 
is. Iets dat je uitrolt om te laten zien dat 
je hooggeëerd publiek welkom is. En 
een functionele naam, omdat culturele 
instellingen letterlijk een rode loper 
kunnen uitrollen bij evenementen.

Uiteindelijk werd in 2005 de Stichting 
Kunsteducatie De Rode Loper op School 
een feit, met financiële steun van het 
stadsdeel en vanaf 2017 het Amster-
dams Fonds voor de Kunsten. Machtelt 
heeft als directeur projectleider Wende-
line Thole en project- coördinator Olga 
Knetsch aan haar zijde. ‘Waar een vraag 
voor het opzetten van een Kunstfestival 
niet toe kan leiden. Het maakt me nog 
steeds enthousiast wanneer ik bedenk 
dat we op veel Amsterdamse basisscho-
len kunstlessen verzorgen in samen-
werking met een paar cultuurcoaches 
en wel 35 freelance kunstenaars. We 
brengen kinderen letterlijk in aanraking 
met theatermakers, dansers, muzikan-
ten en beeldend kunstenaars, zodat ze 

hun mogelijkheden en talenten kunnen 
onderzoeken. Door nauw contact te 
onderhouden met de cultuurcoördinato-
ren, die tegenwoordig elke school heeft, 
zien we het ook als onze missie om er 
buiten de muren van de school mee 
door te gaan.’

Projecten
‘Zo zijn we er trots op dat op basisschool 
De Kaap een naschoolse gitaarcursus is 
gestart, nadat kinderen van de muziek-
docent een introductie-les hadden ge-
kregen. Of hoe kinderen bij de jaarlijkse 
Keti Koti viering een eigen kinderher-
denking hebben met teksten die zij in 
de lessen hebben gemaakt. Ook werkten 
we samen met Museum Tot Zover en 
begraafplaats De Nieuwe Ooster aan een 
project rond ‘afscheid nemen’. Kinderen 

Kunstwerken van kinderen verdienen een podium. Dit is al jarenlang het motto van Machtelt 
van Thiel, oprichter-directeur van Stichting Kunsteducatie De Rode Loper op School, aan de 
2e Oosterparkstraat 26 in Amsterdam Oost. Nu komt dit podium er in de vorm van de Kinder-
KunstBiënnale, in OBA Oosterdok van 17 september tot en met 31 oktober. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart / Beeldmerken: Guda Koster

schreven woorden op steentjes over din-
gen die hen dierbaar waren, maar waar 
ze afstand van moesten doen. Bijvoor-
beeld een vriendinnetje dat verhuisd 
was of een lievelingsdier. Met natuurlij-
ke materialen, zoals takjes en blaadjes, 
maakten ze kunstwerkjes op een open 
plek in het gedenkpark. Ze moesten hun 
steentje er achter laten. Dat was soms 
niet makkelijk, maar leerde hen wel uit-
drukking te geven aan hun gevoelens.’
Machtelt noemt ook een project dat 
werd geëxposeerd in de centrale hal van 
het OLVG Oost. Het ging om etsen, foto’s 
en teksten van kinderen, waarin ze lie-
ten zien hoe ze naar hun buurt kijken. 
En dan is er nu als klap op de vuurpijl 
deze KinderKunstBiënnale, waar alle 
werken zijn gemaakt door Amsterdamse 
kinderen.

De Biënnale
De kunst die er wordt getoond is ge-
maakt door kinderen van 4 tot 12 jaar. 
‘Zij zijn kunstenaars met een onbevan-
gen blik op de buitenwereld,’ aldus 
Machtelt. ‘Het is een ongebreidelde 
fantasie, die we als stichting altijd al 
koesterden. We tonen de originele blik 
van kinderen buiten de muren van de 
school aan een breed publiek. Ze nemen 
ons mee naar vijf werelden: Amster-
dam, mijn stad, over burgerschap en 
identiteit, de Wonderkamer, over onder 
andere de natuur in de stad,  Stromend 
Blauw over het erfgoed en Amsterdam 
als waterstad, Dit ben ik - dit zijn wij,  
en Toen, Nu en Straks over herdenken 
en vieren. Voor de scholen hebben we 
een programma waarbij we dagelijks 
kinderen ontvangen die de helft van 
de tijd samen met kunstenaars in een 
workshop kunst maken, aansluitend 
bij de vijf thema’s, en de andere helft 
van de tijd met een rondleider kijken 
naar alle kunstwerken die er zijn 
tentoongesteld.’

Dit ben ik - dit zijn wij
Machtelt laat foto’s van het beeldmerk 
van de KinderKunstBiënnale zien, die 
kinderen van basisschool De Kraal 
samen met kunstenares Guda Koster 
hebben gemaakt. In de kunst die Guda 
maakt zijn nooit gezichten te zien. De 
eerste les kwam ze zelf zo als levend 
kunstwerk in de klas. De kinderen 
konden niet zien wie of wat ze was. Zo 
leerden ze kijken op een andere manier. 
Ze werden uitgedaagd om te ontdekken 
wat ze zagen, zonder afgeleid te worden 

door gezichtsuitdrukkingen die kunnen 
leiden tot oordelen. Vervolgens gingen 
kinderen daarna zelf dit soort figuren 
maken. Er volgden gesprekken over ‘wie 
ben ik?’ en ‘wie ben jij?’. Kinderen wor-
den zich op deze manier meer bewust 
van hun identiteit en doen ontdekkin-
gen. Zoals Amir van acht: ‘Eigenlijk zit 
in al onze breinen een beetje kunst’. 

Ook is er gewerkt met een modeontwer-
per die foto’s heeft gemaakt van kinde-
ren die zich uitdosten met de prachtig-
ste sluiers, papieren zakken en lampen 
op hun hoofd of versiersels aan hun 
oren. Alles kon en niets was gek.’

Wat is er mooier dan kinderen die ons 
laten zien hoe kunst het leven leuker 
maakt! #

Machtelt van Thiel

In de kunst die Guda Koster maakt zijn nooit gezichten te zien
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Willy Thissen (oud) en Fleur Lis (nieuw)

Buurt in actie is de titel van de foto-expositie die op 10 en 11 
september is te bezoeken in het Poppentheater Koos Kneus. De 
expositie is een initiatief van het Geheugen van Oost. Een terug-
blik op de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw gaat gepaard met 
het laten zien van parallellen met nu. 

Antoinette Tanja is voorzitter van het 
Geheugen van Oost en vertelt wat de 
aanleiding is voor de expositie. ‘Een 
schenking van een bewoner van de 2e 
Oosterparkstraat, Willy Thissen, vormt 
het begin van het project. De schen-
king bevat foto’s en dia’s over acties in 
de Oosterparkbuurt van zo’n veertig, 
vijftig jaar geleden.’ Het gaat Antoi-
nette niet alleen om een nostalgische 
terugblik: ‘Dat er ook nu weer, of nu 
nog, een enorm woningprobleem is in 
Amsterdam, maakt een expositie als 
Buurt in actie interessanter. Toen was 
er vooral sprake van verloedering en 
dreigende sloop, nu zijn door de absurd 
hoge huur- en koopprijzen woningen 
onbetaalbaar en dreigt Amsterdam een 
stad alleen voor de rijken te worden.’

Actie
Bij de expositie is een boekje versche-
nen met verhalen en foto’s over de 
acties van toen. De inleiding vertelt 
welke megalomane plannen de gemeen-
te aanvankelijk had met het deel van 
de Oosterparkbuurt bij de Amstelbrug 
(Ceintuurbaan), en hoe dat samen ging 
met veronachtzaming van de bewoners.
‘Een vierbaans Amstelbrug, kantoorko-
lossen in de 2e Oosterparkstraat en een 
groot hotel aan de Amstel. Schaalver-
groting en ruim baan voor de auto. Dat 
waren de plannen voor de Weesper-
zijde en Oosterparkbuurt in de jaren ’60 
en ’70 van de vorige eeuw. Ondertussen 
werden de woningen verwaarloosd 
en leefden de bewoners onder weinig 
comfortabele omstandigheden.’
De buurt pikte het niet en kwam in ac-
tie. Daarover gaan de verhalen en foto’s 

bij de expositie en in het boekje.  
Antoinette belicht de politieke kant: 
‘Han Lammers was destijds de wethou-
der die er over ging. Binnen de PvdA, 
toen een grote partij met decennialang 
veruit de meeste macht, was er een fel 
debat. Pelle Mug voerde de stroming 
aan die tegen grootschaligheid was, die 
wilde bouwen voor de buurt. Uiteinde-
lijk, mede dus onder druk van de actie-
voerders, won dat standpunt het.’

Breukmoment
Op de expositie zijn foto’s te zien van de 
acties, van de aanleg van de Wibauts-
traat en van andere opvallende facetten 
van de buurt. Er zijn buurtkranten uit 
betreffende periode opgediept. Er zijn 
diapresentaties. Een bijzondere uitzen-
ding van Panoramiek over de acties 
indertijd wordt getoond. Er worden 
wandelingen georganiseerd die voeren 
langs de belangrijke plekken van toen. 
En het plan is er om in een panel oude 
actievoerders aan het woord te laten 
over vroeger en nu.
Antoinette: ‘Als de expositie een succes 
is komt er wellicht een vervolg. Van het 
Amsterdam Museum is er belangstel-
ling. En in het kader van Amsterdam 
750 jaar zijn we aan het nadenken over 
andere projecten. Buurt in actie gaat 
over een breukmoment in Amsterdam: 
de grootschaligheid wordt beteugeld en 
het opknappen en in stand houden van 
betaalbare woningen wordt beleid. We 
willen andere breukmomenten vinden 
en onder de aandacht brengen.’

Bewonersstem
Antoinette: ‘Jef Reintjens was de 

Woningen aan de Vrolikstraat toen en nu

Actievoeren leidde tot ingrijpende 
wijzigingen van de plannen

Foto-expositie Buurt in actie
Vrijdag 10 en zaterdag 11 september 2021
Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40

Meld u aan door een mail te sturen aan:
geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl
Geef s.v.p. aan welke dag u wilt komen.

De opening is op vrijdag 10 september om 16.30 uur, door Jef Reintjens 
(architect van nieuwbouw uit de jaren ’80 in de buurt) en Zef Hemel (stads-
planoloog), tot 19.30 uur.
Zaterdag 11 september is de expositie geopend van 11.30-17.30 uur. Om 12 
uur en om 14 uur zijn er buurtwandelingen langs plekken die een belang-
rijke rol hebben gespeeld. Om 15.30 uur is er een panel van oud-actievoer-
ders dat herinneringen zal ophalen en vragen zal beantwoorden.

architect die de brug vormde tussen 
gemeente en actievoerders. Hij ging bij 
bewoners langs met de vraag ‘Wat wil-
len jullie nu? Hoe willen jullie wonen?’ 
Zijn inbreng toen en zijn verhaal nu bij 
de expositie zijn zeer interessant.’ Hij 
was de architect die onder druk van 
bewoners en met enige tegenzin werd 
ingehuurd door de gemeente en de ra-
dicale stadsvernieuwers, voor wie gold: 
alles wat oud is, is fout, verving.
Buurt in actie is overigens in een peri-
ode dat het kraken nog nauwelijks een 
rol speelt. Het wijdverbreid raken van 
kraken, de krakersbeweging en de kra-
kersbolwerken zijn van net even later. 
Wel zijn de oorzaken hetzelfde: de vaak 
opzettelijke verwaarlozing van wonin-
gen, de dreigende sloop en de speculatie 
met panden.

Succes
Op een paar fronten hebben de actie-
voerders niet hun zin gekregen. Zo is de 
Wibautstraat wel degelijk een snelweg 
geworden. En is er hoogbouw gekomen 
langs de Wibautstraat.
Maar Antoinette benoemt graag de 
punten die bewijzen dat actievoeren 
zin heeft: ‘1) de nieuwe Amstelbrug is 
niet verbreed en heeft slechts één rij-

baan voor autoverkeer, 2) cityvorming 
is deels tegengehouden, 3) bouwen 
voor de buurt werd het uitgangspunt, 
renovatie waar mogelijk, nieuwbouw 
passend binnen de structuur van de 
buurt, 4) aandacht voor de woonlasten, 
5) fijnmazigheid van het stratenpatroon 
is behouden, 6) de menging van functies 
(wonen, winkels en werken) is behou-
den en zorgt voor een afwisselende 
stedelijke buurt.’

Heden
Van grootschalige verwaarlozing van 
woningen mag dan geen sprake meer 
zijn, redenen voor eigenaren om iets 
aan hun bezit te doen zijn er wel. ‘Het 
nog aanwezige koper in de afvoerpij-
pen is een serieus probleem, nog heel 
veel woningen moeten beter geïsoleerd 
worden en ook op ander punten moet 
duurzaamheid ambitieuzer nagestreefd 
worden,’ vindt Antoinette.
De rol van het geld is onverminderd 
groot: het primaat van woningbezit en 
speculatie maakt (betaalbaar) wonen 
nog altijd tot een schaars goed. Een 
wachttijd van 14 jaar voor een star-
tende huurder is gewoon. ‘De gemeente 
kan het opkopen van woningen door 
vastgoedinvesteerders niet tegenhou-
den, daar zijn wetswijzigingen in Den 
Haag voor nodig. De sociale infrastruc-
tuur loopt gevaar, ook in de Oosterpark-
buurt, door de verkamering krijgen 
expats en tijdelijke bewoners de over-
hand.’ ‘Ja, het is jammer dat er geen 
actie gevoerd wordt tegen de huidige 
woningnood,’ besluit Antoinette. #

Woningen aan het Iepenplein toen en nu

Top ambtenarenprojectgroep weg door actie
 
Toen Jef Reintjens begin jaren ’80 als architect ten tonele verscheen had 
de buurt in feite al de strijd tegen de radicale stadsvernieuwers - lees ver-
nielers – gewonnen, vertelt Jef Reintjens zelf. 
‘Dat klopt,’ zegt Jaap Kamerling – van 1979 tot 1989 voorzitter van PPR 
Oosterparkbuurt. ‘Samen met Huurdersvereniging Volkoren, met mensen 
als Felix van de Laar, voerden PPR, PSP en CPN fel actie tegen de toenma-
lige gemeentelijke projectgroep onder voorzitterschap van Aad Lambert. 
Wij wilden geen sloop tenzij huizen echt heel slecht waren maar betaal-
bare renovatie, de ambtenaren wilden vooral slopen.’
De ‘inspraakbijeenkomsten’ waren uitsluitend informerend van aard, van 
serieuze inspraak was geen sprake. Er moest en zou gesloopt worden. ‘We 
stelden een Zwartboek op tegen de bestaande projectgroep van ambtena-
ren en…. wonnen. De voorzitter en de secretaris van de projectgroep wer-
den vervangen en het roer ging om. Met de nieuwe projectgroepvoorzitter 
Jack Hock kwam er reële inspraak. Er ging een nieuwe wind waaien.’
De weg was geplaveid voor architect Jef Reintjens.

‘Schaalvergroting 
en ruim baan voor 
de auto’
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Ook het portret van Kamal Ammarti 
hangt op het Muiderpoortstation in 
de galerij Buurtberoemd. Hij is er 
dankbaar voor en ervaart het als een 
stukje erkenning. ‘Het kwam eigen-
lijk door Elhoussaine,’ vertelt hij, ‘die 
droeg mij voor.’ Elhoussaine Hmimou 
is wijkcoach in de Indische Buurt en 
bedenker en oprichter van Stichting 
StreetsmArt, een jongerenorganisa-
tie waar jongeren elkaar en andere 
buurtbewoners kunnen ontmoeten, en 
waar vanuit mooie samenwerkingen 
en activiteiten ontstaan. Hij is een be-
langrijke man in Kamals leven. ‘Vanaf 
mijn elfde kom ik al bij StreetsmArt. 
Aanvankelijk ‘gewoon’ als jongere, 
films kijken en een beetje kletsen en 
zo, maar gaandeweg ben ik steeds 
meer gaan helpen en meewerken. 
Daar is mijn passie ontstaan om zelf 
ook met jongeren te gaan werken, ze 
op het rechte pad proberen te houden.’

Makassarplein
Nog iemand anders speelde een be-
langrijke rol bij de ontwikkeling van 
Kamal. Door zijn liefde voor sport, 
leerde hij in Sporthal Zeeburg William 
Schmidt kennen, sportcoördinator in 
de Indische buurt. Deze zag veel in 
Kamal en bood hem de gelegenheid 
diverse sportcursussen te volgen en 
zijn KNVB-diploma te halen. Kamal: ‘Ik 
dacht, pakken wat je pakken kan, dus 
dat aanbod heb ik graag aangenomen.’ 
Van het een kwam het ander. Schmidt 
bracht Kamal in contact met de Kra-
jicek stichting en die bood Kamal op 
haar beurt de gelegenheid zijn sport-
passie te combineren met zijn wens 
om met jongeren te werken: hij geeft 
nu op twee vaste dagen, dinsdag en za-
terdag, sport- en spelactiviteiten op het 
Makassarplein aan jongeren tussen de 

6 en 20 jaar. Wat dat precies inhoudt? 
‘Ik pak de spullen die ik nodig heb, bal, 
lintjes en zo, dat is er allemaal, en dan 
ga ik bijvoorbeeld voetballen met de 
kinderen. Of we basketballen en we 
doen ook spelletjes als verstoppertje 
en tikkertje met de kleintjes, noem 
maar op.’ 

Meer dan voetbal
Het klinkt misschien simpel maar is 
van grote betekenis. Als we er later 
over doorpraten met Elhoussaine legt 
deze uit hoe deze activiteiten méér 
zijn dan gewoon een potje voetbal op 
straat. ‘Het gaat om kinderen van wie 
de ouders geen geld hebben voor een 
sportclub. Kamal geeft ze het gevoel 
dat ze tóch op een vereniging zit-
ten, hij creëert een betrokkenheid bij 
elkaar, dat je dingen voor elkaar over 
hebt, dat je dingen samen doet. Be-
langrijke voorwaarden om niet buiten 
de boot te vallen en per ongeluk een 
verkeerde weg in te slaan.’

Krajicek en Dappere Dames
Kamal ontvangt een klein bedrag van 
de Krajicek Stichting, dat hij voor 
zijn opleiding mag gebruiken. Hij wil 
graag zijn MBO 4 Sociaal Werk nog 
halen (‘Waar een wil is, is een weg… 
dat moet lukken!’), maar hij wil ook 
geld verdienen. Momenteel doet hij 
dat met het rondbrengen van maal-
tijden. Tot diep in de nacht. Een druk 

leven dus als je dat combineert met 
een paar dagen per week werken bij 
StreetsmArt en de twee dagen voor de 
Krajicek Stichting. En daarnaast is hij 
regelmatig zelfs nog te porren voor 
heel andere dingen, zoals bijvoorbeeld 
het uitdelen van ramadan voedselpak-
ketten voor de Dappere Dames.

Ooit eigen bedrijf
Kamal is geboren en getogen in Oost, 
in een Marokkaans gezin met twee 
broers en een zus. Als ik hem ernaar 
vraag, zegt hij zich een Marokkaanse 
Nederlander te voelen. Hij gaat re-
gelmatig naar Marokko en voelt zich 
thuis in beide landen. Eigenlijk merkt 
hij het cultuurverschil niet zo. Dat 
weerspiegelt zich misschien ook wel in 
zijn muziekfavorieten: hij luistert even 
graag naar André Hazes als naar de 
bekende Algerijnse ‘koning van de raï-
muziek’ Cheb Khaled. Meestal neemt 
hij een pot pindakaas mee op vakan-
tie naar Marokko. Deze zomer gaat 
hij niet want hij wil sparen. Kamal: 
‘Voor mij is het een belangrijk doel 
om jongeren zonder dagbesteding of 
met problemen thuis te helpen. Maar 
ook jongeren die vast hebben gezeten, 
die weer terug moeten komen in de 
maatschappij. Ze staan ineens weer 
op straat, zonder houvast – geen baan, 
geen woning, niets. Dáár wil ik ze bij 
helpen. Dat hoop ik ooit met een eigen 
bedrijf te kunnen doen. Misschien 
over een jaar of vijf à tien.’

Uit eigen bubbel
Een van de evenementen die Kamal 
heeft georganiseerd onder de vlag van 
StreetsmArt is een de-radicaliserings-
bijeenkomst. ‘Ik wilde gesprekken 
voeren met jongeren die destijds op 
het punt stonden naar Syrië te ver-

trekken,’ vertelt hij. Hij nodigde ze 
uit - samen met andere organisaties 
als de politie, jongerenwerkers, de 
stadsdeelraad - en bedacht gespreks-
onderwerpen voor diverse kleine 
groepjes. ‘Zo’n goed initiatief was dat,’ 
vult Elhoussaine aan. ‘Alles begint toch 
met gesprekken: meedenken, mensen 
op nieuwe gedachten brengen, verder 
laten kijken dan hun eigen wereld.’
Elhoussaine beschrijft Kamal als een 
zeer behulpzame jongeman, die altijd 
voor iedereen klaarstaat. ‘Hij is een 
spil in de buurt, weet alles van de 
straatcultuur, pikt signalen op en… 
gaat daarmee aan de slag.’ Kamal: ’Ik 
vind het belangrijk dat jongeren uit 
hun eigen bubbel kunnen komen. Zo 
hebben de meesten bijvoorbeeld nog 
nooit door de grachten gevaren. Dan 
neem ik ze mee op een rondvaart. Zo 
leren ze Amsterdam, hún stad, ook op 
een andere manier kennen en worden 
ze zich bewust van de rol die water 
heeft gespeeld bij de groei en bloei 
van de stad.’ Onlangs heeft hij ook een 
uitstapje naar het Stedelijk Museum 
georganiseerd. ‘Er is zoveel moois in 
Amsterdam te zien!’ 
De gemeente zou eens moeten over-
wegen hem in dienst te nemen, vindt 
Elhoussaine, als sportmakelaar. ‘Hij 
heeft zoveel ervaring! Misschien heeft 
ie niet helemaal precies de juiste 
opleiding maar zo iemand als Kamal is 
gewoon goud voor zijn buurt en daar 
mag best een vaste baan tegenover 
staan. Ze zouden veel aan hem heb-
ben.’

Opvolger
Er zit enige gelijkenis tussen de 
ontwikkeling van Kamal en zijn 
‘leermeester’ Elhoussaine. Ooit werd 
laatstgenoemde op het Makassarplein 
benaderd door een jeugdhulpverle-
ner, Kees, die zijn talent onderkende 
en meer in hem zag dan alleen dat 
Marokkaanse rotjoch dat zijn tijd 
stond te verdoen met gokken. En nu is 
Elhoussaine de gedreven kracht achter 
StreetsmArt. Het liefst zou hij zien dat 
Kamal ooit zijn organisatie overneemt, 
áls hij er ooit mee ophoudt. ’Ik zie hem 
echt als mijn opvolger. Kamal is zo 
betrokken bij de wijk, zo leergierig en 
ondernemend. Bovendien houdt hij 
erg van sport.’ 
Ze kijken elkaar lachend en veelbete-
kenend aan, het is hun beider motto: 
‘Blijf altijd in beweging’. #

Kickboksen is zijn allergrootste hobby en hij hoopt jongeren te stimuleren ook altijd in beweging 
te blijven, fysiek én mentaal – en dan in de goede richting. Kamal Ammarti is 25 jaar en een ge-
dreven en enthousiast jongerenwerker in de Indische buurt. Iedereen kent hem en iedereen kan 
bij hem terecht. Wie is hij en wat drijft hem?

Buurtberoemd door jongerenwerk
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart 

Elhoussaine Hmimou en Kamal Ammarti: 
‘Blijf altijd in beweging’

‘Ik neem meestal 
een pot pindakaas 
mee naar Marokko’

Iedere jongere kan sporten door kickbokser Kamal Ammarti 
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‘Vergis je niet, in zo’n bh zit veel kennis’  

‘Wat we dragen, zijn we’  

Het interieur van KANT oogt rustig en 
warm. Vaste vloerbedekking, sfeervolle 
verlichting, geen muziek. Nu is het 
uitverkoop en hangen de rekken vol 
met fleurige badkleding maar normaal 
gesproken tonen open, mooi uitgelichte 
kasten slechts een paar setjes lingerie. 
Toen haar zaak net bestond, dachten 
mensen weleens dat dit vooral een seks-

‘Er is een echte modeshow op het Indi-
sche buurtfestival op zaterdag 4 septem-

winkel was, merkte Alexandra Worm. 
‘Maar de klanten die hier komen, weten 
wel beter. We hébben wel sexy lingerie, 
maar we zijn vooral een frans-georiën-
teerde, luxe lingeriewinkel.’

Aandacht
Al vanaf haar achttiende is Alexandra 
lingerie-fan, maar toch begon ze pas op 

ber, nog voor de tentoonstelling begint.’ 
Dineke Rizzoli is blij met alle medewer-

haar veertigste deze zaak, na een car-
rière als topsporter, mondhygiëniste en 
manager bij een bank. 
Wat het verschil is tussen haar zaak of 
een Hunkemöller, Zeeman of HEMA? 
‘Daar verkopen ze ondergoed, dat 
zijn geen lingeriewinkels. Bij lingerie 
hebben de merken nagedacht over 
milieuvriendelijk produceren en veel 
aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de pasvorm en de stoffen. Want vergis 
je niet: in zo’n bh zit veel kennis. En als 
vrouw voel je het als er kwaliteit op je 
huid zit.’ 
Alexandra onderscheidt zich echter 
vooral door de aandacht die zij heeft 
voor de klant. ‘Als iemand hier komt, 
stel ik eerst veel vragen: wat zit er niet 
lekker aan je bh, ben je een sportief 
type, houd je van kant of juist niet, 
draag je vaak T-shirts of zoek je mis-
schien sexy lingerie?’
Alexandra ziet het meteen als iemand 
de verkeerde bh draagt. Dat is bij zeven-
tig tot tachtig procent van de vrouwen 
het geval, schat ze: niet de goede maat 
of vorm, de borsten zitten te hoog of 
te laag of de beugel prikt of knelt. ‘Ik 
kijk en luister goed en geef een eerlijk 
advies.’

Onzeker
En dan de paskamers. Alexandra: ‘Mijn 
klanten geven zich bloot en willen wel 
wat moois zien in de spiegel en niet 
schrikken van zichzelf.’ Hier dus geen 
benauwde, felverlichte hokjes met 
stofwolken en haren op de grond en 
te weinig haakjes voor je kleren. Nee, 
dit zijn boudoir-achtige kamertjes met 
sfeervolle verlichting, een peignoir en 
een centimeter. Want iedereen wordt 
zorgvuldig opgemeten. De paskamers 
zijn zo ruim dat ook vrouwen in een 
rolstoel er terecht kunnen en de even-

king rond haar project van meer dan 
200 poppen in klederdracht. ‘Dames van 
de stichting Life en Style bijvoorbeeld 
verzorgen dan rond half twee een show 
van klederdrachten bij de Geheugen-
stoel van Oost. Er is een lady speaker 
bij aanwezig die de show presenteert 
en uitleg geeft. Dat is natuurlijk prima 
reclame voor het idee van onze tentoon-
stelling.’
Ze  leert veel bij de voorbereidingen. 
‘Er is bijvoorbeeld Roemeense kleding 
binnengekomen waarmee mannen boze 
geesten plegen te verdrijven. Die kle-
ding maakt zelfs deel uit van het Unesco 
cultureel erfgoed.’ 

Ook het prachtige kostuum van een Sar-
dijn noemt ze. Pardon? Sardijn? Ja, van 
Sardinie natuurlijk. En verder zijn er 
sari’s, bruidsjurken, mantels enzovoort.  
Ze komen uit alle delen van de wereld 
en zijn gerangschikt op de grote cultuur-
gebieden: ten zuiden van de Sahara, het 

tueel meegekomen partner er gerieflijk 
kan zitten.
Alexandra ervaart dagelijks dat vrou-
wen vaak onzeker zijn over hun 
lichaam. Vooral in het badseizoen zijn 
ze heel erg gefocust op wat ze niet goed 
aan zichzelf vinden. ‘Ja maar mijn 
buikje, ja maar dit of dat…. Dan zeg ik: 
als ik naar jou kijk, zie ik je totaal en 
je ziet er prachtig uit. Ik benadruk alle 
mooie punten, maar ik ben ook eerlijk. 
Soms ben ik een halve psycholoog.’

Mannen
Zijn haar klanten vooral de welgestelde 
dames uit de Watergraafsmeer? ‘Nee, 
ze komen uit heel Nederland, want 
ik verkoop merken die anderen niet 
hebben. Maar ik krijg ook mensen die 
sparen voor een bh of uitsluitend in 
de uitverkoop komen, die zijn ook heel 
welkom. De meesten zijn zo tussen de 
dertig en de zestig maar ook vaak ouder 
of jonger.’
En mannen, hebben die hier ook iets te 
zoeken? ‘Ik krijg hier niet zoveel man-
nen, maar sinds kort verkoop ik ook 
herenondergoed.’ 
Tijdens corona stond er in lunchtijd 
vaak een lange rij, veelal mannen, 
voor de naastgelegen vishandel, waar 
Alexandra handig op inspeelde. Want 
die mannen wierpen natuurlijk blik-
ken op haar etalage, dus stalde ze er 
ook fleurige boxershorts uit, die gretig 
aftrek vonden. Heel leuk vond ze dat. En 
er komen soms ook mannen mee met 
hun vrouw. Een enkele keer komt er een 
man lingerie kopen voor zijn vriendin 
of vrouw, soms met het zweet op zijn 
voorhoofd. Ook die weet ze altijd op zijn 
gemak te stellen. #

Lingeriewinkel KANT Amsterdam, 
Middenweg 50.

westen, Latijns Amerika, verschillende 
delen van Azie, de Islamitische wereld 
en de voormalige Sovjet Unie. 

Twintig verhalen rond de klederdrach-
ten worden verteld in een eenvoudig 
gidsje dat iedereen kan raadplegen die 
de tentoonstelling bezoekt. Want juist 
het begrip voor de kleding is een manier 
waarop er meer begrip tussen mensen 
kan komen, vindt Rizzoli. 

Maar wellicht leest u dit wel als het 
Indisch Buurtfestival al achter de rug is? 
Op 13 november wordt de modeshow 
herhaald in Post Oost aan de Wijtten-
bachstraat. Let op de agenda van de 
komende Dwars voor de begintijd. #

‘Kleding en Klederdrachten Wereld-
wijd’ is vanaf eind september gratis te 
bezichtigen in de ontmoetingsruimte 
van de Meevaart aan de Balistraat 48A 
gedurende openingstijden. 

‘Vrouwen zijn vaak onzeker over hun lichaam’

Onze buurt kent vele specialiteitenwinkels en -bedrijfjes. De 
eigenaren barsten van het enthousiasme en de kennis over  
de producten en diensten die ze aanbieden. Alle reden om  
daar eens een kijkje te nemen. Deze keer: Alexandra Worm  
van lingeriewinkel KANT aan de Middenweg. 

In ons stadsdeel leven mensen van meer dan 200 nationalitei-
ten. Elke nationaliteit heeft eigen kleding, eigen verhalen over 
school, leren,  feesten, en hoe men hier terecht is gekomen.  
Een praatgroep van Geheugen van Oost is anderhalf jaar gele-
den begonnen met het aanleggen van een verzameling poppen 
in klederdrachten die al die culturen in kaart brengt.  
In september is de grote verzameling eindelijk te zien in de 
Meevaart.  
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Volksvoeding en vitaminen
In onze pandemie is gezondheidszorg voor iedereen ongeloof-
lijk belangrijk. Dat besef leefde ook sterk in de vijftiger jaren 
bij de wederopbouw. Daarom werden drie straatnamen van 
de sociale woningbouw in Tuindorp Frankendael gekoppeld 
aan pioniers van de publieke gezondheidszorg; Pekelharing, 
Eijkman en Saltet. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 22

De Pekelharingstraat begint tussen 
typische ‘Jeruzalem’ hofjes. En loopt 
dan tussen de Oudemanshof, vernoemd 
naar een bioloog, en de achtste van de 
appartementenblokken die haaks staan 
op begraafplaats De Nieuwe Ooster. De 
kruisende Saltetstraat en de iets noor-
delijker gelegen Eijkmanstraat hebben 
ook ‘Jeruzalem’ bebouwing. In vorige 
afleveringen kwam deze bijzondere 
bouw aan de orde.

Lusthof Watergraafsmeer
Door de coronacrisis vormt de publieke 
gezondheidszorg al anderhalf jaar het 
dominante thema in de politiek, in het 
nieuws en in de persoonlijke levens van  
iedereen. De pandemie duurt alsmaar 
voort ondanks wereldwijde corona-
maatregelen. Nu vrijwel alles onvermij-
delijk, hinderlijk, en hopelijk, ‘corona-
proof’ verloopt, is het goed te bedenken 
dat de publieke gezondheidszorg in 
allerlei gedaanten in de geschiedenis 
van de mensheid altijd aanwezig was. 
Denk maar aan religieuze voorschrif-
ten en culturele gebruiken, maar ook 
aan regelingen en voorschriften van de 
kant van machthebbers en overheden 
aangaande hygiëne, zorg voor zwakken 
en zieken, wonen, voedselveiligheid en 
besmettelijke ziekten. Ook vaccinaties 
horen al enkele eeuwen bij de publieke 
gezondheidszorg. Al eerder bespraken 
we de Jennerstraat en diens naamgever 
met zijn koepokvaccinatie.

In de eerste tweehonderd jaar van het 
bestaan van de drooglegging Water-
graafsmeer was de polder een ‘onderne-
ming’ die vermogende Amsterdammers 
de mogelijkheid bood de smerigheid van 
de stad te ontvluchten in een eigen lust-
hof, een ‘buiten’ met tuin. Na de Franse 
tijd, was de Watergraafsmeer gedurende 
honderd jaar een agrarische gemeente 
onder de rook van Amsterdam met 
vanaf 1900 bescheiden particuliere ini-
tiatieven tot verstedelijking. In die drie 
eeuwen kreeg in de Watergraafsmeer 
de publieke gezondheidszorg weinig 
aandacht. Amsterdam, daarentegen, 
kent een lange geschiedenis met allerlei 
problemen in de publieke gezondheid 
waarvoor oplossingen gezocht werden. 

Sarphati superdynamisch
Vanaf 2008 kennen we een Wet op de 
Publieke Gezondheid die kwam in de 
plaats van wetgeving die vooral over 
infectieziekten ging. In deze wet worden 
vele aspecten van de publieke gezond-
heidszorg als overheidstaak benoemd. 
Aan de gemeenten wordt een grote rol 
toebedeeld en allerlei functies worden 
bij de GGD-en gelegd. De coronacrisis 
toont wat allemaal nodig kan zijn. 
Vroeger kwamen de initiatieven tot het 
bevorderen van de gezondheid van de 
bevolking en de zorg voor de zwakken 
en de zieken van de kerk of van rijke 
particuliere burgers, met het stadsbe-
stuur en de landelijke overheid meer 
op afstand als laatste instantie. In het 
midden van de 19de eeuw droeg bij-
voorbeeld de hyperdynamische huisarts 
Samuel Sarphati enorm bij aan het ver-
beteren van de volksgezondheid (1813- 
1866). Hij was naast arts organisator 

van een afvalophaaldienst, broodfabri-
kant en stadsontwikkelaar; hij had oog 
voor grootsheid - denk aan het Paleis 
voor Volksvlijt en het Amstel Hotel - 
maar ook voor de woonomstandigheden 
van de armen. De Sarphatistraat in Oost 
en het Sarphatipark in de Pijp dragen 
met trots zijn naam.

Volksvoeding
De arts Cornelis Adrianus Pekelharing 
(1848-1922) leverde in allerlei functies 
een grote bijdrage over de hele breedte 
van de gezondheidzorg. Hij richtte zich 
na enkele jaren als huisarts in Leiden 
op wetenschappelijk werk. Zijn belang-
stelling voor nieuwe ontwikkelingen 
maakte dat hij op veel verschillende 
gebieden actief was met laboratorium-
onderzoek en als hoogleraar te Utrecht. 
Hij was betrokken bij diergeneeskunde, 
infectieziekten, eiwitchemie, bloedstol-
ling, voedselvertering en voedingsleer. 
Tweemaal was hij voorzitter van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering van de Geneeskunst en 
jarenlang was hij hoofdredacteur van 
Het Nederlands Tijdschrift Voor Ge-
neeskunde. In 1905 opperde hij in een 
internationaal niet opgemerkte publica-
tie dat de stofwisseling van organismen 
naast koolhydraten, vetten en eiwitten 
wellicht ook in zeer kleine hoeveelhe-
den nog onbekende andere substanties 
nodig heeft. Tijdens de Eerste Wereld-
oorlog ondernam hij initiatieven om 
voedseltekorten te voorkomen en zette 

hij zich in voor een Nederlandsch Insti-
tuut voor Volksvoeding. 
Het is grappig te bedenken dat gepekel-
de haring vanaf de vroege middeleeu-
wen vanuit de Hollandse en Zeeuwse 
kust een uiterst belangrijk exportpro-
duct geweest is dat tot diep in Europa 
een gewaardeerde, goed geconserveer-
de, eiwitrijke voedingsbron vormde. 
Met zijn aandacht voor voeding was 
Pekelharing zijn naam dus trouw.

Zilvervlies en rijst
In 1886 reisde Pekelharing met anderen 
in opdracht van de regering naar het 
toenmalige Nederlands Indië om de oor-
zaak te achterhalen van de Aziatische 
volksziekte beriberi. De hoofdsympto-
men daarvan zijn slapte en traagheid, 
afvallen en uitvalverschijnselen, en ook 
hartklachten en oedeem. De militair arts 
Christiaan Eijkman (1858-1930) maakte 
deel uit van deze missie en werd ver-
volgens op voorspraak van Pekelharing 
benoemd tot hoofd van een op te zetten 
laboratorium in Batavia, tegenwoordig 
Djakarta.

Aan de hand van observaties aan kip-
pen concludeerde Eijkman dat er een 
verband bestaat tussen het optreden 

van op beriberi lijkende slapte bij de 
kippen en het gevoed worden met ma-
chinaal gepelde - van het zilvervlies ont-
dane – rijst. De remedie voor beriberi 
was hiermede gevonden, maar hoe het 
verband precies lag, bleef lang onduide-
lijk. Eijkman dacht evenals Pekelharing 
dat een micro-organisme, dus een infec-
tie, de oorzaak was. Later kwam bij hem 
de mogelijkheid op van een gifstof in de 
rijstkorrel met een antigif in het zilver-
vliesje. Eijkmans wetenschappelijke 
assistent Gerrit Grijns (1865-1944) was 
degene die met het idee op de proppen 
kwam dat zich in het zilvervliesje een 
voor de stofwisseling essentiële stof zou 
kunnen bevinden, een protectieve stof.

Vitamine B1
In 1926 gelukte het de Nederlanders 
Willem Frederik Donath (1889-1957) 
en Barend Coenraad Petrus Jansen 
(1884-1962) in hetzelfde laboratorium in 
Batavia waar Eijkman en Grijns eerder 
werkten om uit enorme hoeveelheden 
rijstvliesjes één gram van deze protec-
tieve stof te winnen. Deze stof kreeg de 
naam Thiamine en is nu bekend onder 
de naam vitamine B1.
Terug in Nederland zetten genoemde 
onderzoekers hun wetenschappelijke 
werk voort. Eijkman werd hoogleraar 
gezondheidsleer te Utrecht. Grijns 
verwierf een hoogleraarschap dierfysio-
logie te Wageningen. Donath vervolgde 
zijn carrière bij het Nederlands Insti-
tuut voor de Preventieve Geneeskunde 
te Leiden en Jansen werd hoogleraar 
fysiologische scheikunde aan de GU/
UVA en directeur van het Instituut voor 
Volksvoeding.

Medische politie
De Eijkmanstraat roept dus de arts in 
herinnering wiens ontdekking het prille 
begin vormt van het inzicht in het be-
lang van vitamines in adequate voeding; 
anderen hebben met hun ontdekkingen 
de betekenis van zijn vondst vergroot. 
De Nobelprijs Fysiologie en Genees-
kunde 1929 ‘Voor de ontdekking van 
vitamines’ werd – met passeren van an-
deren - aan Eijkman toegekend samen 
met de eerste hoogleraar biochemie 
van Cambridge University Frederick 
Gowland Hopkins (1861-1947). Hopkins 
had aan de hand van dieronderzoek in 
1912 het bewijs geleverd had dat vol-
waardige voeding altijd naast voldoende 
koolhydraten, vetten en eiwitten ook 
een relatief heel kleine hoeveelheid 
van een aantal andere zogenaamd 
essentiële stoffen diende te bevatten. 
Essentieel betekent hier dat deze stoffen 
voor de stofwisseling/de biochemische 
processen in het gezonde lichaam een 
onontbeerlijke rol vervullen en dat het 
lichaam deze stoffen niet in voldoende 
mate zelf kan aanmaken.
De Saltetstraat is vernoemd naar Rudolf 
Hendrik Saltet (1853-1927) arts-hygië-
nist, hoogleraar GU/UvA in de gezond-
heidsleer en medische politie ofwel het 
toezicht op de publieke gezondheids-
zorg.
Het concept ‘vitamine’ werd in 1912 
geïntroduceerd door de biochemicus 
van Poolse afkomst Casimir Funk (1884-
1967) die eigenlijk wel in de Nobelprijs 
1929 had moeten delen, maar werd 
gepasseerd. #

Pekelharing 
deed zijn naam 
eer aan
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Jacqueline: ‘Ingrid en ik hebben allebei 
bij grote concerns gewerkt, waar een 
boek uitgeven een heel proces is. Het 
lijkt alsof marketing en verkoop bijna 
een grotere rol vervullen dan de redac-
tie van een boek. Nu lezen we een boek, 
zijn er enthousiast over, vinden dat het 
boek er moet zijn en dat wij dat moeten 
uitgeven. Ook al is het geen hip onder-
werp en is er een kleine lezersgroep 
voor. Al het geld dat wij verdienen gaat 
meteen weer het bedrijf in. We zijn 
onafhankelijk en hebben bewust geen 
personeel. We werken met veel freelan-
cers samen rond vertalen, productie, 
marketing en verkoop. Zo konden we in 
corona-tijd gelijk omschakelen en met 
de markt meebewegen’.

Je vertelt dat jullie drie keer per jaar 
iets geks doen en een boek uitgeven 
voor een kleine doelgroep, bijvoor-

beeld een Bowie-boek.
‘Al sinds onze jeugd zijn Ingrid en ik 
enorme fans van Bowie; op ons 15e 
gingen we naar een concert in de Kuip. 
Zo brachten we in 2020 Bowie’s boeken-
kast uit over de honderd boeken die 
van invloed waren op de muziek van 
Bowie. En volgend jaar komt er een 
boekje mini-filosofie uit met bijdragen 
van grote filosofen’.

Er zullen veel mensen uit Oost zijn 
die jou kennen van de kookboeken- 
en bakkerswinkel Boekalicous. Toch 
verkocht je die winkel.
‘Boekalicous was een uitstapje. Na mijn 
vertrek bij Bruna ben ik een koksoplei-
ding gaan doen. Koken en kookboeken 
zijn mijn hobby. Ik kon het winkeltje 
overnemen en kon zo mijn liefde voor 
boeken combineren met kookboeken 
verkopen. De winkel werd echter 

steeds meer een koffietentje. Toen ik 
in 2015 Orlando kon overnemen en 
de winkel kon verkopen, kon ik weer 
mijn eigenlijke passie volgen: boeken 
maken. Ik heb er veel van geleerd: het 
is verfrissend om iets heel anders te 
doen’.

Debutanten en nieuwe boeken
‘We geven verschillende debutanten uit 
en in september verschijnt Vossenjacht 
van Racheda Kooijman over Nadia 
Smits, die half Nederlands, half-Marok-
kaans is en alleen door haar moeder is 
opgevoed. In het najaar verschijnt een 
pareltje: Annette, een heldinnenepos, 
over een verzetsstrijdster, dat werd 
bekroond met de Deutscher Buchpreis. 
Ook verschijnen romans over bijzon-
dere vrouwen zoals de joodse grafica 
Fré Cohen en de Noors-Nederlandse 
kunstenares Betzy Akersloot-Berg’.

Jullie gaan ervan uit dat concurren-
tie eerder komt van Netflix dan van 
andere boekhandels. Wat kun je de 
lezers van Dwars meegeven aan har-
tenkreten als het gaat om lezen? 

‘Je ziet dat mensen steeds minder lezen 
en dat hun aandacht versnipperd is. Le-
zen is belangrijk om te vertragen en om 
focus te krijgen. Het is belangrijk om 
een leesroutine aan te wennen om tot 
rust te komen. Een andere hartenkreet 
is dat mensen steeds meer in het En-
gels gaan lezen. Daarmee gaat er veel 
verloren, want je mist o.a. taalgrapjes 
en diepere lagen. Ik houd een enorm 
pleidooi om vertalingen te lezen; ook 
om je Nederlandse taalvaardigheid te 
behouden’. #

Voor meer informatie: 
www.uitgeverijorlando.nl 

In 2010 richtte Jacqueline Smit Uitgeverij Orlando op, als onderdeel van 
AW Bruna uitgevers. Eind 2015 nam zij Orlando over en sinds 1 januari 
2018 is Jacqueline samen met haar nicht, vriendin en vakgenoot Ingrid 
Meurs eigenaar. Bij Orlando verschijnen ongeveer twintig boeken per 
jaar. Een prachtig kleurrijke najaarscatalogus, met Vita Sackville-West op 
het omslag, nodigt uit tot een interview.

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Jungle | Illustratie: Judith Lammers

Het Afvalpaleis is te vinden in de 
vroegere Blokker. De weggeefwinkel 
staat er centraal. Daar kunnen spullen 
gebracht worden die mensen anders 
zouden weggooien. En al dan niet na 
reparatie weer aangeboden kunnen 
worden andere buurtbewoners. ‘Her-
gebruik van spullen moet veel norma-
ler worden,’ vindt Jannekee.
Behalve een weggeefwinkel is er een 
modelwoning in het pand, waar vele 
facetten van verduurzaming getoond 
worden. Er is een werkplaats, ook wel 
repaircafé genoemd. Er is ook een klein 
podium voor kleinschalige optredens.
‘En er is een workshopruimte waar we 
het komende jaar veel workshops gaan 
organiseren, over groen, over circu-
lair, over energie, 

Het Afvalpaleis in de Dapperstraat 76 is er alweer ruim een half 
jaar. Jannekee Jansen op de Haar is optimistisch over het ko-
mende seizoen: ‘De coronabeperkingen lijken hun langste tijd 
te hebben gehad en Jungle Amsterdam heeft voor het project 
Afvalpaleis subsidie ontvangen van de gemeente: we kunnen 
onze ideeën gaan waarmaken.’ 

FIXbrigade. 
‘Het is ook een leerwerktraject, en 
we kunnen weer nieuwe leerlingen 
plaatsen,’ vult Jannekee aan. Dus als 
je je kansen op de arbeidsmarkt wilt 
vergroten, als je een stageplaats zoekt, 
of als je gewoon graag wil leren fixen, 
meld je dan aan voor het leertraject 
van de FIXbrigade.

Vrouwen
Veel gebeurt er in het Afvalpaleis, 
maar natuurlijk wordt ook de ruimte 
aan de Tweede van Swindenstraat 26 
goed gebruikt. Zo zijn er op dinsdag- en 
donderdagochtenden altijd activiteiten 
voor vrouwen. Op dinsdagen is er een 
dansworkshop Sfera / Rond-om. En op 
donderdagen ontmoeten vrouwen uit 
de buurt elkaar bij een kop koffie of 
thee en zijn er regelmatig workshops 
met voor vrouwen interessante onder-
werpen.
De afgelopen jaren waren er vaak op de 
maandag- en dinsdagavonden speciale 
danscursussen. Komend seizoen is er 
op dinsdagavond KIZZ MeetUp met 
DJ Traybeatz. Jannekee: ‘Door corona 

heeft veel stil gelegen, nu is nog niet 
helemaal duidelijk wat wel en wat 
niet weer opgestart gaat worden. Er 
zullen mogelijk nog vaste en inciden-
tele programmaonderdelen bij komen. 
En hopelijk gaat de verhuur van onze 
zaal vooral op vrijdagen en zaterdagen 
weer aantrekken.’

Cultuur
De nadruk ligt bij Jungle Amsterdam 
beslist op duurzaamheid, maar cul-
tuur is zeker ook van belang. ‘Voor 
bijvoorbeeld muziekscholen zijn wij 
een ideale locatie voor voorspeelmid-
dagen of -avonden.’ En om iets concre-
ter te worden over activiteiten die de 
komende tijd staan gepland: op zondag 
26 september om 20.15 uur is er een 
Tangosalon met DJ Arjan ‘el Irresistible’ 
en op zondag 10 oktober om 19.30 uur 
staat op het programma: The Amster-
dam Community Orchestra presents An 
Autumn Evening.
Jannekee: ‘En laten we jullie talkshow 
niet vergeten. Dat is toch zeker ook cul-
tuur. Al zou het wat vaker over duur-
zaamheid mogen gaan…’ #

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

‘Boeken uitgeven die 
wij belangrijk vinden’

Jungle en Afvalpaleis

kortom: over onderwerpen die een link 
hebben met duurzaamheid,’ benadrukt 
Jannekee met hoorbaar enthousiasme.

Leertraject
Jungle Amsterdam is het onafhankelij-
ke informatie- en adviescentrum voor 
duurzaamheid in Amsterdam, zo wordt 
het omschreven op de website. Er is al 
jaren een infopunt duurzaamheid op 
de vrijdagochtend. Het project waarbij 
tegels geruild worden voor plantjes is 
al langere tijd gaande. En de Fixbri-
gade is in korte tijd enorm populair 
geworden.
‘Het aantal aanvragen van mensen 
uit de buurt die graag iemand van 
de FIXbrigade langs zien komen is zo 

groot dat als je je nu aanmeldt 
pas in november aan de beurt 
bent.’ De FIXbrigade komt langs 
om te inventariseren wat er 

mogelijk is aan verduurzaming 
in jouw woning. Om daarna voor 

een schappelijke prijs voorgestelde 
maatregelen uit te voeren. Voor 

mensen die minder dan 140 % van het 
minimumloon verdienen is het zelfs 
helemaal gratis, in elk geval de op-
name, 100 euro aan materiaalkosten en 
een dag werk door hoofdfixer Francis 
en meestal twee leerlingen van onze 

FIXbrigade

Jacqueline Smit
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

Once upon a time in the East

Jan en Hans lopen in het vroege 
ochtendschemer richting het Weesper-
poortstation. Hun stemmen klinken 
opgewonden door de stille Transsvaal-
buurt.
Om half zes die ochtend komt de eer-
ste trein binnenstomen. Sterke man-
nen springen van de trein. Ze halen 
paarden uit de wagons, die circuswa-
gens van de treinwagons beginnen te 
trekken. De knullen kijken hun ogen 
uit. ‘Zijn dat nou koiboys en indianen?’ 
fluistert Jan vol ontzag.
Drommen mensen komen vanuit de 
hele omgeving om de aankomst van 
het circus te zien. Wanneer het eerste 
konvooi koers zet richting de Water-
graafsmeer, hollen Jan en Hans achter 
de wagens aan. Sommige wagens wor-
den door wel twintig paarden in draf 
voortgetrokken.
Bij aankomst gaat men gelijk aan de 
slag. Rijdend over het terrein wor-

den de palen op de juiste plek van de 
wagens gegooid. Acht mannen met 
enorme hamers slaan in een paar 
seconden een paal de grond in. Een 
andere ploeg trekt de palen overeind, 
de zeilen worden opgehezen en weer 
is er een tent klaar. Vol verwondering 
kijken Jan en Hans toe.
Plots betrekt de lucht boven de Wa-
tergraafsmeer. Rommelend nadert 
een hevig onweer en de regen stroomt 
naar beneden en vormt diepe plassen. 
Maar de circusmensen zijn voorbe-
reid: een paard ploegt razendsnel een 
afwatering. Een wagen zakt tot over 
zijn assen in de modder. Twaalf paar-
den weten de wagen los te trekken. 
Andere wagens die in de modder blij-
ven steken, krijgen een duwtje van een 
olifant die rustig over het terrein stapt 
om te helpen. En onderhand blijft het 
donderen en bliksemen. Maar de man-
nen werken door alsof er niets aan de 
hand is. 
Doorweekt staan de jongens te kijken, 
zich van geen gevaar bewust. Voor 
hun ogen voltrekt zich een wonder. De 

grootste show ter wereld, het circus 
van Barnum en Bailey’s, is gearri-
veerd. In een paar uur tijd zijn alle 
tenten opgezet, gereed voor de eerste 
voorstelling. In de restauratietent staat 
opperkok Alington klaar met koffie, 
biefstuk en brood voor de 615 werk-
mannen.

Die avond herinnert niets meer aan 
het noodweer, behalve de modderige 
weg. Jan en Hans lopen vol verwach-
ting met Hans’ vader over de Kruis-
laan. De hele Watergraafsmeer lijkt 
vanaf hier wel één grote kermis met 
poffertjeskramen, de kop van Jut, 
peren- en haringkraampjes en overal 
lichtjes. En dan zijn ze nog niet eens 
bij de ingang!
Vader betaalt: 60 cent per kaartje. 
Plots beginnen er mensen bij de in-
gang te rennen. Ze vluchten de weg op 
en verstoppen zich achter de bomen. 
‘Wat gebeurt er?’ gilt Jan opgewonden, 
‘Is er een olifant ontsnapt?’ Maar dan 
verschijnen de detectives van Barnum 
& Baily’s, die samen met de politie een 

stel zakkenrol-
lers van het ter-
rein jagen. Niets 
aan de hand.

Jan en Hans 
lopen dicht tegen 
vader aan de eer-
ste tent binnen. 
Er is zoveel te 
zien! ‘Wat zijn 
menselijke ab-
nor-ma-li-teiten?’ 
Jan wijst. In een 
ruime kring 
staan zestien 
olifanten fleg-
matisch van hun 
balen hooi te 
eten. Daarnaast 
een paar luste-
loze kamelen, 
een rij prachtige 
zebra’s en een 
yak. Maar het 
zijn de mensen 
op het podium, 

The greatest show

Op 11 september 1901 
arriveerde het circus van 
Barnum & Bailey’s in de 
Watergraafsmeer, na 
veel gesteggel met de 
burgemeester over af te 
dragen belastingen. Het circus 
bleef acht dagen staan. 

die de show stelen.
Een graatmager mannetje in jaquet 
lonkt naar de dames. Vader leest: 
‘James Coffey, het geraamtemens.’ 
Naast hem een man die keien op zijn 
hoofd laat verbrijzelen. ‘Da’s Billy 
Wells. Weet je dat hij een Amsterdam-
mer is?’ weet vader. Maar de jongens 
zijn al verder gehold naar de reken-
meester, die de moeilijkste sommen 
oplost, de degenslikster, de man die 
zijn borst kan laten opzwellen tot een 
ballon en zo een ijzeren ketting laat 
knappen, langs reuzen en miniatuur 
mensen.

In de grauw linnen hoofdtent zitten 
de 12.000 zitplaatsen vrijwel vol. Jan 
en Hans weten niet waar ze moeten 
kijken. In wel vijf pistes tegelijk zijn 
voorstellingen. Een clown laat een 
olifant kunstjes doen, er zijn acroba-
ten, prachtige paarden met ruiters, 
een clown op een varken en damesar-
tiesten werpen kushandjes naar het 
publiek. 
Aan het eind van de avond is het 
tijd voor het hoogtepunt: Romeinse 
wedrennen. Romeinse karossen rijden 
om het hardst rondjes door de tent. De 
jongens kijken met ingehouden adem 
terwijl het publiek de wedrenners 
luidkeel aanmoedigt.
Na de voorstelling loodst vader de 
jongens door de poort van Oud-Roo-
senburgh naar buiten. ‘Kom heren, 
nu snel naar huis, het is allang bedtijd 
geweest’ Jan en Hans knikken. Ze zijn 
er stil van. #

Ingegraven hoofd 
Schokvast in gedachten
zit ik tot aan mijn nek
in de drek

steeds dieper zink ik
weg in dit land
zonder bodem

maar de lach
blijft op
mijn gezicht

want op een dag
sjor ik me omhoog

loop weg zonder gedachten.

Méland Langeveld

Dit gedicht is geïnspireerd op het beeldje  
‘Bolgewas’ van Paul Koning. Het staat 
in het Oosterpark, en is daar in 1969 
geplaatst.

gedicht
Tekst en fotografie: Méland Langeveld

In het meinummer van Dwars (num-
mer 221) schreef ik over de Mariagrot 
die achter in de tuin van het voormalig 
Sint Elisabeth Gesticht, nu hotel Arena, 
staat. Nog geen twee dagen nadat de 
krant verschijnt, ontvreemdt iemand 
het Mariabeeldje uit de nis van de 
kunstmatig aangelegde grot. Maria is 
hardhandig verwijderd, alleen haar 
voeten zijn achtergebleven.
Inmiddels staat er een nieuw Maria-
beeldje, wel een ander, want het oor-
spronkelijke beeldje is nog steeds zoek. 
Maar Maria staat nu gelukkig veilig 
achter stevig gaas.
Het idee was destijds de nabootsing van 
de grot van Lourdes, die bekend staat 
om zijn geneeskrachtige werking. De 

grot is sinds 2004 Rijksmonument.

De Mariagrot vind je lopend vanuit het 
Oosterpark rechts van de voormalige 
kapel (nu hotel Arena) helemaal achter 
in de hoek van het grasveld. #

Heilige Maria gestolen 
uit grot
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Poppentheater Koos 
Kneus
Poppentheater Koos Kneus gaat 
weer van start en is weer elke zon-
dag en woensdag open!
Met als gastspeler Esmeralda en 
haar poppen: 
zo 5 en 26 sept en 3 en 24 okt om 
11.00: 
Roepie de rups (2-4 jr)
 zo 5 en 26 sept en 3 en 24 okt om 
13.00: 
Rood! (4-8 jr)
wo 29 sept om 14.00: 
Rood! (4-8 jr)
Met als gastspeler Scratch Mario-
netten: 
wo 8 sept 14.00: 
Meneer Piep in het Circus (4-8 jr)
wo 6 okt 14.00: 
Kleine Hannes in het Grote Vogel-
bos (4-8 jr)
Met als gastspeler Lulu’s poppen-
theater: 
zo 12 en 19 sept 11.00: 
Ladybird (2-4 jr)
zo 12 en 19 sept 13.00: 
Ladybird (4-8 jr)
Zonder gastspeler: 
zo 10 en 17 sept 11.00: 
Het boek dat huilt! (2-4 jr)
zo 10 en 17 sept 13.00: 
Het boek dat huilt! (4-8 jr)
wo 13 en 20 okt 14.00:  

Het boek dat huilt! (4-8 jr)
Alle voorstellingen inclusief prachtig 
schminken, verkleedkleren en 
koffie, thee, limonade en koekjes. 
Verjaarspartijtjes welkom, de jarige 
krijgt een cadeutje en je mag je 
eigen taart meenemen!
Reserven en meer info: www.
kooskneus.nl 

Plein Theater 
vr 3 sept 19.00en 21.30:  
Fringe: He – Martina Nova
vr 3 sept 20.00:  
Fringe: Pang & Ping – Daphne 
Karstens
za 4 sept 14.30 en 19.30: 
Fringe: He – Martina Nova
za 4 sept 16.00 en 20.45:  
Fringe: Pang & Ping – Daphne 

Karstens
zo 5 sept 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Ikaros
vr 10 sept 21.45, za 11 sept 19.00 
en 22.00, en zo 12 sept 17.30: 
Fringe: BioPower – Betal Ozay en 
Farah Coppola
vr 17 en za 18 sept 20.30: 
Triple bill: Moord / Through their 
roots / Unseen
zo 19 sept 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Femke 
IJlstra & Merel Vercammen
zo 31 okt 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Vincent 
Courtois
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
za 18 sept 19.15: 
Milostny Trojuhelnik – Ana Geisle-
rova in Love Triangle
vr 24 sept 20.15, za 25 sept 20.15, 
zo 26 sept 15.00, vr 1 okt 20.15, za 
2okt 20.15 en zo 3 okt 15.00: 
Return of the ‘Playgirl by JM Synge 
of the western world’
za 23 okt 19.00: 
‘Pivo – Beer’ Theatre from Croatian 
writer Miro Gavran
Zie verder www.badhuistheater.nl 

Jungle Amsterdam
van ma t/m vr 11.00 – 17.00: 
Afvalpaleis en weggeefwinkel
2e locatie: Dapperstraat 76-82
elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoördina-
tor Charlotte is aanwezig om vragen 
te beantwoorden
elke ma 15.00 – 17.00: 
Kindernaaiworkshop
elke ma 18.55 – 21.15: 
Kizomba Dansles
elke di 09.30 – 10.30: 
Dans workshops voor vrouwen uit 
Oost
elke di 11.30 – 12.30: 
Wereld van helende geuren - Sfera 
Samenkomsten
elke di 20.00 – 0.00: 
Kizz Meetup met DJ Traybeatz
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
elke zo 10.00 – 13.00: 
Ecstatic dance Amsterdam
do 9 sept 20.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle

do 9 sept 10.30
English Spoken
zo 26 sept 20.15: 
Tango Salon – dj Arjan ‘el Irresisti-
ble’
zo 10 okt 20.30: 
Het Amsterdam Community 
Orchestra presenteert: An Autumn 
Evening
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 3 okt 2021: 
De duisternis ontvluchten
t/m 6 juni 2022: 
Healing Power
Winti, Sjamanisme en Hekserij
t/m 8 jan 2023: 
World Press Photo: Door de lens 
van
Hedendaagse fotografen uit Afrika 
presenteren hun werk
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?
• Things That Matter
•  Indonesië
•  Nieuw-Guinea
• Zuidoost-Azië
Meer info: www.tropenmuseum.nl 

De Nieuwe KHL
zo 5 sept 16.30: 
Lucretia van der Vloot & Rob van 
Zandvoort
ma 6 sept 20.00: 
Pittige mosterd: Liesbeth van der 
Pol
wo 8 sept 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Maurice van 
Hoek
vr 10 sept 20.00: 
Dolly Bellefleur – Dubbel & Dwars

zo 12 sept 16.30: 
Barbara Breedijk – Kan het ook uit?
wo 15 sept 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Melle
zo 19 sept 16.30: 
Dieter en Eric van der Westen
wo 22 sept 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Rhou
wo 22 sept 22.00: 
Spelen voor de GRAP: Charl Dele-
marre + Vic Willems
zo 26 sept 16.30: 
Singer G & Elated
ma 27 sept 20.00: 
Pittige mosterd: Anet Wilgenhof
wo 29 sept 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Simon Keats
zo 3 okt 16.30 en 19.30: 
Tim Knol
wo 6 okt 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Philip Kroo-
nenberg
zo 10 okt 16.30: 
Rolinha Kross
wo 13 okt 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Josephine 
Odhil
vr 15 okt 19.00: 
Gipsy Saloon: Servus
zo 17 okt 16.30: 
Jewish Jazz – Een Concert met een 
verhaal
wo 20 okt 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Jordi Martin
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za en 
zo
t/m zo 12 sept + vr 24 sept: 
Blauwe Vinkjes – Nu al een hit! 
(cabaret)

t/m zo 12 sept: 
Iris – Een vrouw alleen (toneel)
t/m zo 12 sept: 
Djoni – Geen tijd om te douchen 
(stand-up comedian)
van wo 15 t/m zo 26 sept (niet 
24): 
Thjum – Tijdloos genot (cabaret)
van wo 15 t/m zo 26 sept: 
Niniane – Johnny (muziektheater)
van wo 15 t/m zo 26 sept (niet 
25): 

Luuk – Stortvloed (muzikaal caba-
ret)
za 25 sept: 
Britt – Uitvlucht (muziektheater)
Meer info en programma oktober: 
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

HE– Martine Nova is te zien 
op vrijdag 3 september om 
19.00 en 21.30 uur en op za-
terdag 4 september om 14.30 
en 19.30 uur. 
Kunst gebruiken om grenzen 
te overschrijden, te delen en 
te verkennen, met de wens 
nieuwe mogelijkheden en 
andere wegen te ontdekken. 
Een multidisciplinaire en er-
varingsgerichte performatieve 
act, die de kunstenaar laat ex-

perimenteren met de dualiteit 
tussen materiële en etherische 
elementen. Helium en capillai-
re kracht brengen haar in een 
staat van fysieke en mentale 
flow, waardoor de grenzen tus-
sen lichaam en geest worden 
opgeheven. Resultaat: een staat 
van innerlijk bewustzijn waar-
in de geest niet langer bezig is, 
maar opgaat in de ervaring.

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

of niet doorgaat.  
www.oost-online.nl

Adressen 

Barbara Breedijk foto: Vincent 
Basler

Fringe
‘PANG’ & ‘PING’– Daphne 
Karstens, deze dance-perfor-
mance is te zien op vrijdag 3 
september om 20.00 uur en 
op zaterdag 4 september om 
16.00 en 20.45 uur.
PANG’ & ‘PING’ zijn de eerste 
twee delen van het drieluik 
‘PANG-PING-PONG’. De draag-
bare sculpturen leiden de 
performances door middel van 
performatieve interactie naar 
stilte en beweging. ‘PANG’ is 
geïnspireerd op de oerknal, het 
ultieme voorbeeld van creatie, 
van niets naar alles.

In ’PING’ zijn bijna-dooderva-
ringen en uittredingservarin-
gen de belangrijkste inspira-
tiebron.

Nieuwe Noten Amster-
dam
Zondag 5 september om 15.00 
uur: Ikaros. Artiesten: Aspasia 
Nasopoulou (compositie), Henk 
van der Waal (poëzie), Emmy 
Storms, Heleen Hulst (viool), 
Sarah Hermanutz (video).
Zondag 19 september om 15.00 

De Blauwe Vinkjes foto: Lisette 
Zeegers

Op het programma van het Plein Theater staan 
begin september voorstellingen in het kader van 
het Fringe Festival en in het najaar een nieuwe 
reeks Nieuwe Noten Amsterdam. 

Nieuwe Noten in Plein Theater
Tekst: Redactioneel | Fotografie: Plein Theater / Matusiak

BioPower– Betal Özay en 
Farah Coppola is te zien op 
vrijdag 10 september om 
21.45 uur, op zaterdag 11 sep-
tember om 19.00 en 22.00 uur 
en op zondag 12 september 
om 17.30 uur. 
Met fluitmuziek en dolfijnge-
luiden bereidde ze zich voor op 
een prachtige bevalling. Maar 
dit alles wordt overstemd door 
pijn, braaksel en het geluid 
van metaal. Nu zit ze in het 
donker met een pomp al haar 
superkrachten weg te zuigen. 
BioPower is een vertelvoorstel-
ling over twee personen die 
worstelen met hun opgelegde 
rollen in de samenleving.

uur: Femke IJlstra & Merel Ver-
cammen. Femke IJlstra speelt 
saxofoon, Merel Vercammen 
viool.
Zondag 31 oktober om 15.00 
uur: Vincent Courbois. Mu-
zikanten zijn deze middag: 
Vincent Courtois (cello), Fie 
Schouten (bas/klarinet), Guus 
Janssen (piano).
Zondag 21 november om 15.00 
uur: Double Bill elekrische 
gitaarsolo’s. Op gitaar Wiek 
Hijmans & Sjors van der Mark.
Zaterdag 18 december om 
20.00 uur: het duo Bram van 
Sambeek & Marijn Korff de 
Gidts. Bram van Sambeek 
speelt fagot, Marijn Korff de 
Gidts speelt percussie.
Zondag 19 december om 15.00 
en 20.00 uur: Forest Passage. 
Artiesten: Aspasia Nasopoulou 
(compositie), Naomi Sato (Japa-
nese sho), Claudio Jacomucci 
(accordeon), Caroline Erkelens 
(sopraan), Ernst Dullemond 
(decor). #

Eén van de acht Plein Theater 
posterbeelden van Studio 
Matusiak die GOUD wonnen 
op de European Design Awards 
voor de categorie ‘Poster Series’
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In de reeks Verborgen verleden over gebouwen en objecten in 
Oost en hun roemrijke verleden ditmaal het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen (destijds Koloniaal Instituut). Na een lange 
bouwperiode is het markante gebouw in 1926 gereed. De offi- 
ciële opening is in dat jaar op 9 oktober in de aanwezigheid van 
Koningin Wilhelmina. 

Het Tropeninstituut 

Het Koloniaal Instituut is voortgeko-
men uit het Koloniaal Museum in Haar-
lem dat rond de eeuwwisseling te klein 
is geworden voor de door de jaren 
heen verzamelde collecties. Het betreft 
een verzameling van allerlei wonder-
baarlijke voorwerpen die door Neder-
landers uit Indië zijn meegenomen. De 
collectie is er voor wetenschappelijk 
onderzoek, maar ook om het aan het 
publiek te laten zien. 
In 1910 richten particulieren de 
Vereeniging Koloniaal Instituut op. 
Zij zorgen samen met bedrijven en 
overheidsinstellingen voor een startka-
pitaal voor de bouw op het terrein van 
de voormalige Oosterbegraafplaats, 
aangrenzend aan het Oosterpark.

Ontwerp en bouw
Uit drie ontwerpen kiest de bouwcom-
missie het ontwerp van architect Van 
Nieukerken, deze voldoet het beste aan 
het programma van eisen. Het is een 
omvangrijk en uitbundig gedecoreerd 
gebouw in neorenaissancestijl. De  
verschillende afdelingen hebben elk 
een eigen bouwlichaam. Toch vormen 
zij een eenheid, doordat het hele com-
plex consequent in neorenaissance stijl 
is uitgevoerd met gebruikmaking van 
dezelfde kleur baksteen en dezelfde 
natuurstenen afwerking. Het weten-
schappelijk complex, de Grote Zaal  
en de bibliotheek grenzen aan de  
Mauritskade, daar is ook de hoofdin-
gang (zie foto). Het museum heeft een 
eigen ingang aan de Linnaeusstraat. 

Beide gebouwen zijn door laagbouw 
met elkaar verbonden.
De talrijke beelden en symbolen in 
en aan het gebouw verwijzen naar 
handel, nijverheid, wetenschap, religie 
en mythen uit andere culturen. Tien 
beeldhouwers zijn bij de uitvoering 
betrokken.
Felle discussies tussen voor- en tegen-
standers van het ontwerp van Van 
Nieukerken zijn er de oorzaak van dat 
het bouwproces flink vertraagt. In 1913 
treedt zelfs de voltallige schoonheids-
commissie af nadat de gemeente het 
ontwerp voor het Koloniaal Instituut 
heeft goedgekeurd. Maar de bouw gaat 
uiteindelijk in 1915 van start. Echter 
tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de 
materialen schaars en duur, waardoor 
de bouw grote vertragingen oploopt. 
Stakingen, stormschade en strenge win-
ters zorgen eveneens voor oponthoud. 

Restauratie en uitbreidingen
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ver-
blijven Duitse troepen in het gebouw, 
zij laten bij vertrek een ravage achter. 
En in het eerste jaar na de bevrijding 
zijn er Canadese troepen onderge-
bracht. 
Na de onafhankelijkheid van Indonesië 
in 1950 krijgt het instituut een nieuwe 
naam: het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen (KIT).
Pas in 1967 is er een restauratieplan 
opgesteld. De Grote Zaal, de bibliotheek 
en de kantoorruimten zijn het eerst aan 
de beurt, daarna het museum. Verder 

komen er een theater, het Kindermuse-
um en een nieuwe tentoonstellingszaal.

Zwaar weer
In 2013 komt zowel het Tropenmuseum 
als het naastgelegen KIT in zwaar weer 
terecht doordat ze miljoenen minder 
subsidie krijgen. Het Tropentheater 
sluit, de collectie van de bibliotheek 
gaat naar Leiden en het Tropenmu-
seum gaat zelfstandig door.
Om te overleven gaat het KIT zich 
richten op geestverwante huurders. Er 
moet een raakvlak zijn met de KIT-
experts op het gebied van landbouw, 

gezondheid en man-vrouwverhoudin-
gen in ontwikkelingslanden.
Milieuorganisaties als De Gezonde Stad 
en De Groene Grachten zijn nieuwe 
huurders. In de oude bibliotheek zit nu 
het Instituut voor Stadsonderzoek. An-
dere huurders zijn Impact Hub die zich 
op sociale vraagstukken richt. En Yoni 
met duurzame tampons, de zeewier-
telers van Zeewaar en de makers van 
minder brandgevaarlijke fornuizen van 
African Clean Energy. #

Meer ‘Verborgen verleden’:  
www.melandlangeveld.com 

Tropenmuseum
Op deze pagina leest u hierboven over (de historie van) het mo-
numentale gebouw van het Tropeninstituut. In dit artikel een 
overzicht van de nu bekende tentoonstellingen die het komen-
de seizoen in het Tropenmuseum plaatsvinden. 

Tekst en fotografie: Méland Langeveld 

Healing Power
Winti, sjamanisme en hekserij maken 
onderdeel uit van ‘Healing Power’. 
Zit je niet lekker in je vel, dan ligt een 
doktersbezoek voor de hand. Sommige 
mensen wenden zich echter tot behan-
delmethodes die terug te voeren zijn op 
eeuwenoude tradities. Van amuletten, 
klankschalen en hypnotiserende troms 
tot sjamanen, heksen en voodoopries-
ters: aanbod genoeg. De tentoonstelling 
Healing Power geeft inzicht in verschil-
lende vormen van helende kracht en 
toont de zoektocht van de moderne 
mens naar balans tussen lichaam, ziel 
en geest.
Bewonder de magische buidels vol 
geneeskrachtige stoffen, betekenisvolle 
sieraden en sjamanenmantels. Verbaas 
je over de vele amuletten uit de hele 
wereld: van Groenland tot Pakistan en 
van Mexico tot Tibet. Laat je inspire-
ren door kunstenaars die zich met dit 
thema bezighouden, zoals Damian 

Hirst, Remy Jungerman, Joseph Beuys 
en Marina Abramovic. Te zien t/m 6 
juni 2022.

Cadeau, hoezo?
Cadeaus geven, dat doen we allemaal, 
overal ter wereld! Bij een verjaardags-
partijtje, een bruiloft, begrafenis of als 
offer. Maar wat is het geheim van een 
goed cadeau?
Cadeaus krijgen, maar ook geven, is 
opwindend, soms spannend en vaak 
feestelijk. Maar wat doe je als je het ca-
deau niet mooi vindt, niet groot genoeg 
of zelfs lelijk? Mag je dat zeggen, of is 
dat niet gepast? Nederlanders vragen 
soms zelfs om het bonnetje, maar doen 
ze dat in bijvoorbeeld Japan of Thai-
land eigenlijk ook?
‘Cadeau, hoezo?’ is een uitbundige en 
interactieve tentoonstelling waar je 
ontdekt wat een trouwjurk, poppen en 
mango’s met elkaar gemeen hebben. 
In de tentoonstelling krijg je nuttige 

tips over het geven en ontvangen we-
reldwijd. Er zijn veel verschillen, veel 
overeenkomsten, en er is vooral veel 
variatie! Laat je inpakken door ‘Cadeau, 
hoezo?’. Te zien t/m 5 maart 2023.

De duisternis ontvluchten
Op 28 mei opende de interventie 
‘De duisternis ontvluchten’ van Is-
sam Kourbaj in de Lichthal van het 
Tropenmuseum. De in Syrië geboren 
kunstenaar gebruikt zijn eigen werk 
en de collectie van het museum om 
te reflecteren op de crisis in Syrië. De 
interventie volgt precies tien jaar na 
het begin van de crisis. Te zien t/m 3 
oktober 2021. 

World Press Photo: door de lens 
van…
Getalenteerde fotografen, afkomstig uit 
verschillende Afrikaanse landen, laten 
op hun eigen manier de diversiteit van 
het continent zien. Aan de hand van 

uiteenlopende thema’s zoals wederop-
bouw, verstedelijking, oorlog, geboorte 
en gendergelijkheid, toont de expositie 
het menselijke en nieuwsgierig ma-
kende verhaal van zowel de fotograaf 
als de gefotografeerde. Te zien t/m 8 
januari 2023. 

Overige
Tot en met 1 maart 2023 is ook de 
expositie ‘Sabi Suriname’ nog te zien. 
En natuurlijk zijn er de vaste tentoon-
stellingen: Things That Matter, What’s 
the Story, Indonesië, Nieuw-Guinea 
en Zuidoost-Azië. In het voorjaar 2022 
staat de nieuwe, uitgebreide tentoon-
stelling over het koloniaal- en slaver-
nijverleden gepland: Onze koloniale 
erfenis. #

Info, ook over activiteiten in  
weekenden en vakanties:  
www.tropenmuseum.nl.

Tekst: Redactioneel | Fotografie: Tropenmuseum

‘Scaling the Dark: Seeds, Sands, Moons’ door Issam Kourbaj voor de Lichthal in het museum
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Tekst: Anna ten Bruggencate / Museum Tot Zover | Beeld: Museum Tot Zover 

Tekst: Melissa Plomp | Fotografie: Koos Kneus

Van 3 september tot en met 16 januari verandert kunstenaar 
Sarah Grothus het gebouw van Museum Tot Zover in een  
wereld tussen leven en dood. Als bezoeker ervaar je haar  
gigantische schilderijen en installatie als een schemergebied 
vol herinneringen en gevoelens van gemis. Ook de activiteiten 
staan in het teken van ‘Schemering’.  

Poppentheater Koos Kneus ligt erbij alsof er gister nog een 
poppenkastvoorstelling was. Het is alweer een jaar geleden dat 
poppenspeler Dick van Schaik, alias Koos Kneus, tevens zake-
lijk leider van het theater overleed. Op één gastoptreden na, is 
de poppenkast sinds het uitbreken van de corona niet meer ge-
bruikt. Maar binnenkort zit het hier hopelijk weer vol publiek.  

Hoe wij omgaan met de dood krijgt 
vorm in de programmering en de vaste 
collectie van het museum Tot Zover. 
Het aanbod varieert van hedendaagse 
kunst, kritische benadering van maat-
schappelijke onderwerpen, verhalen uit 
het verleden tot educatieve projecten 
voor scholen. Tot Zover richt zich op het 
grote publiek zowel als op onderzoe-
kers.

Op reis naar onbekende werelden
Kunstenaar Sarah Grothus (1984) is 
geboren in Duitsland. Ze woont en 
werkt in Enschede. Met haar werk wil 
Sarah vragen oproepen over de manier 
waarop we met de dood omgaan. Door 
het overlijden van haar opa ontstond bij 
haar al jong een fascinatie voor de dood. 
Sindsdien is ze altijd bezig geweest met 
wat de dood is, wat die betekent en 
hoe hij voelt. In een interview met het 
Dagblad van het Noorden zegt ze: ‘Ik 
weet niet of de dood het einde betekent. 
Ik weet ook niet of ik geloof in een 
leven na de dood. Misschien is het juist 
daarom dat ik het probeer te visuali-
seren.’ Ze noemt haar werk niet alleen 
esthetisch maar ook spiritueel. Grothus 
haalt haar inspiratie uit verschillende 
culturen, de mythologie en religies. 
Haar grote schilderijen roepen emoties 
op en nemen bezoekers mee op reis 
naar onbekende werelden.

Ina Kok, Dicks weduwe, die voorheen 
voornamelijk de PR van het theater 
deed: ‘Het was Dicks grote wens dat het 
poppentheater na zijn dood zou blijven 
bestaan’. Ze is nu zakelijk leider en 
wordt daarbij geholpen door dochter 
Anne-Rieke en zoon Frans. Ook de vaste 

Schemering in Museum Tot Zover

Koos Kneus gaat door

Irina Birger een weekend de Tuinzaal 
van het museum over met ‘Dr Birger 
by Appointment’. Birger visualiseert 
gesprekken met publiek; ze verwerkt 
haar eigen reacties in tekeningen die ze 
tegelijkertijd maakt. De dialoog zal gaan 
over de dood, over schemering/sche-
merwerelden en over voorouders.

Dia de los Muertos
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat 
de Museumnacht dit jaar plaatsvindt. 
Op 6 november staat het museum in het 
teken van vieringen van schemerwe-
relden uit verschillende culturen. Met 
name de Mexicaanse herdenkingsdag 
‘Dia de los Muertos’, letterlijk de Dag 
van de Doden. Hierbij kun je denken 

Lange doodskist
In Museum Tot Zover hangen de werken 
van Sarah Grothus als een gigantische 
installatie door het hele gebouw. De 
gang is omgebouwd tot een lange doods-
kist met wanden van beschilderd doek, 
waarop Grothus haar universum met 
geheimzinnige fantasiewezens afbeeldt. 
Hier doorheen lopen voelt als een 
overgangsrite, een transformatie. Alle 
elementen spelen een rol: het gebouw 
zelf, het steeds wisselende daglicht en 
zeker ook begraafplaats De Nieuwe 
Ooster waar het museum is gevestigd. 
In een van de ruimtes voegt een geluids-
kunstwerk van Daniel Maalman nog een 
dimensie toe. 

Dialoog over de dood
Op 23 en 24 oktober neemt kunstenaar 

2x detail schemering

Livestream, een blijvertje?
Het coronavirus is al bijna anderhalf 
jaar onder ons en de gevolgen voor 
uitvaarten zijn groot. 
Het aantal aanwezigen werd beperkt, 
de afstandsregels maakten afscheid 
nemen anders en livestreamen werd 
gewoon. Wat is jouw ervaring met 
deze digitale manier van afscheid 
nemen? Doe mee met de peiling via 
de website van Museum Tot Zover: 
www.totzover.nl

aan een altaar waar je berichten kunt 
achterlaten gericht aan voorouders, een 
plek waar je je kunt laten schminken 
als La Catrina (een van de bekendste 
figuren uit de Dia de los Muertos), mini-
meditaties in de tentoonstelling en de 
Dodelijke Drankjes cocktailbar. Humor 
is bij de dood nooit ver weg. #

‘Schemering’ Sarah Grothus toont  
tussenwereld – expositie 
3-9-2021 / 16-1-2022.
Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 
1097 GA Amsterdam
Openingstijden: wo-zo 11.00 – 17.00 uur
Website museum: totzover.nl 

schminksters, Maaike en Emily, denken 
graag mee. En met succes. Op 5 septem-
ber opent het theater weer, met een pro-
gramma met interessante gastspelers.

Gepensioneerd boekconservator Ina zit 
vol ideeën. ‘Ik heb twee kanten,’ lacht 

ze, ‘Ik kan als wetenschapper een echte 
kluizenaar zijn. Geconcentreerd bezig 
met oude boeken. Maar ik kan ook heel 
uitbundig zijn. Ik ben dirigent van een 
koor hier in de buurt. Ik zing zelf graag 
solo, met een pianist. Ik zou ook heel 
graag een kinderkoor oprichten. Ik houd 
van oud-Hollandse kinderliedjes. En.. ik 
denk er over om misschien zelf ook ooit 
in de poppenkast te gaan spelen, maar 
daar is het nog te vroeg voor’.

Verrassing
‘We hebben voor de komende maanden 
vier gasttheaters op het programma. 
Twee daarvan, ‘Esmeralda en haar 
poppen’ en ‘Lulu’s poppentheater’ had-
den zich toen Dick nog leefde al eens 
aangemeld voor een gastoptreden. Maar 
hun optredens zijn voor mij ook nog een 
verrassing. De andere twee gastspelers 
hebben hier al eens gespeeld. Janet 
Cratchley van ‘Scratch Marionetten’, 
speelde hier een paar jaar geleden al 
eens en Erik van Ophem van Poppen-
kast Opgepast gaf hier op 13 december 
een voorstelling. Het eerste optreden 
sinds Dicks overlijden en ook gelijk het 
laatste, omdat alles vlak daarna dicht 
moest vanwege de tweede lockdown.’
Op zondag 5 september opent het 
nieuwe seizoen met de voorstellingen 
‘Roepie de rups’ en ‘Rood!’ van ‘Esme-
ralda en haar poppen’. Ina: ‘Dat is heel 
bijzonder, want Esmeralda gaat ook 
met een paar poppen van Dick spelen. 
Ze heeft er nu een paar bij haar thuis 
liggen’.
Scratch Marionetten is geen poppenkast, 
maar, zoals de naam al zegt, marionet-
tentheater. Ina: ‘Dat is weer heel anders. 
Je ziet daar ook de touwtjes van de 
poppen’. Sommige spelers gebruiken 

de poppenkast van Koos Kneus, andere 
nemen hun eigen poppenkast mee.

Als vanouds
‘De eerste weken dat we open zijn, 
gelden de huidige coronaregels nog’, 
vertelt Ina, ‘De kinderen mogen gewoon 
gezellig bij elkaar gaan zitten, maar de 
ouders moeten afstand houden. Als de 
regels veranderen vanaf 20 september, 
hoeft de 1,5 meter afstand misschien 
helemaal niet meer.’ Maar voor de rest 
gaat het als vanouds bij de voorstel-
lingen: de rekken met verkleedkleren 
staan klaar en er wordt natuurlijk 
geschminkt. Wat wel anders is, zijn de 
aanvangstijden. Ina: ‘Die hebben we 
iets veranderd. Voor gastspelers is het 
makkelijker als er tussen de voorstel-
lingen op de zondag net iets minder 
tijd zit. Voortaan zijn de voorstellingen 
op woensdagmiddag om 14.00 uur en 
op zondag is de peutervoorstelling om 
11.00 uur en de volgende voorstelling 
om 13.00 uur.’
Ze hoopt dat de mensen het weer 
aandurven om naar de voorstellingen 
te komen. ‘Er hebben zich al een paar 
kinderpartijtjes gemeld. Voor privé 
partijtjes kan er ook nog steeds, buiten 
de reguliere voorstellingen, worden ge-
reserveerd voor een feestje met alles er 
op en er aan: de befaamde Koos Kneus 
speculaasjes, verkleedkleren en een 
schminkster.’

Ga vanaf 5 september dus vooral weer 
genieten van Poppentheater Koos 
Kneus. #

Kijk voor het programma op pagina 10 
van deze Dwars
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Framer Framed pakt 
groots uit 

Vier dagen lang worden in het cultureel 
centrum hoorzittingen gehouden waar-
in een aantal Nederlandse bedrijven, 
te weten Unilever, ING, Airbus én de 
Nederlandse staat worden aangeklaagd 

voor intergenerationele klimaatmisda-
den. De bedrijven zijn in Nederland ge-
registreerd zodat goed zichtbaar wordt 
in hoeverre de Nederlandse overheid 
daadwerkelijk verantwoordelijk is voor 

Bosbranden en droogte, regenbuien en overstromingen – het 
lijkt zo langzamerhand aan de orde van de dag. Als je er nog 
niet van overtuigd was, dan moet je nu toch wel enigszins 
vermóeden dat  we met een klimaatcrisis te maken hebben. 
Framer Framed, platform voor kunst en cultuur met expositie-
ruimte aan de Oranje-Vrijstaatkade 71, stort zich op de ernstige 
situatie met een ongekend groots en internationaal evenement: 
de Court for Intergenerational Climate Crimes (CICC), een pro-
ject waarbij recht, kunst en activisme de pijlers vormen, een 
unieke combinatie. 

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Mike’s Badhuistheater

Enkele jaren geleden werd de naam 
omgedoopt tot Mike’s Badhuistheater 
om allerlei verwarring te voorkomen. 
Het gebeurde nogal eens dat bezoekers, 

Aan het prachtige Boerhaaveplein ligt het al even prachtige 
Badhuistheater dat in 1921 gebouwd werd als badhuis. Mike 
Manicardi leidt dit theater. 

zijn prachtige Engelse accent in het thea- 
ter dat nog steeds de nostalgische sfeer 
van het badhuis ademt.

Van badhuis tot theater
Mike groeide op in Londen. In de jaren 
zeventig toerde hij met zijn theater-
groep door Europa en besloot toen zich 
in Amsterdam te vestigen.
Hij vond de mensen en het culturele 
leven in Nederland zoveel prettiger
dan in Engeland, dat dit een makkelijke 
keuze was.
In 1985 stond het badhuis op de nomi-
natie om gesloopt te worden. Mike werd 
gevraagd om hier een werkplaats op te 
zetten. In het theater werken freelan-
cers, mensen in loondienst en ook veel 
vrijwilligers.
Voor Mike is zijn theater vooral Commu-
nity theater. ‘Community theater komt 
voort uit nood.’ De nood bestaat volgens 
hem uit de behoefte aan een werkplaats 
voor kunstenaars om zich te kunnen 
ontwikkelen. Het theater wil graag een 
vrijplaats en werkplaats zijn. Sinds een 
paar jaar is er ook een eigen gezelschap: 
‘Badhuis International’. Veel kinderacti-
viteiten en ook andere activiteiten zijn 
gratis. In de jaren tachtig werden er 

die zich lieten leiden door Google, bij het 
verkeerde badhuis stonden en te laat 
kwamen voor de voorstelling. Ik spreek 
deze veelzijdige, enthousiaste man met 

Radha D’Souza & Jonas Staal, ‘Court for Intergenerational Climate Crimes’

Het Badhuis International-gezelschap met rechtsvooraan Mike Manicardi

laagdrempelige cursussen gegeven voor 
aankomende artiesten en theatertechni-
ci. Deze cursussen worden na de zomer 
weer gegeven.

Nieuw seizoen
Nadat er in het theater in het vorige 
seizoen noodgedwongen weinig tot 
geen voorstellingen waren, staan Mike 
en alle medewerkers te popelen om 
weer mooie voorstellingen te laten zien. 
Voor het komende seizoen is er weer 
veel internationaal aanbod in Mike´s 
Badhuistheater. Theater in het Spaans, 
Italiaans; het is allemaal te bewonderen 
én te begrijpen dankzij ondertiteling via 
lichtbakken. Uit onderzoek is gebleken 
dat 80% van de bezoekers Amsterdam-
mers zijn, waarvan ook veel buurtbewo-
ners. Die Amsterdammers houden vol-
gens Mike van humor en comedy en in 
zijn theater is daar ook veel plek voor. 
Het komend seizoen kunnen bezoekers 
weer deelnemen aan Shakespeare´s 
Karaoke, een workshop waarbij deelne-
mers zelf de teksten lezen.
Dit jaar is de viering van het 100-jarige 
bestaan van het badhuis. Een belangrij-
ke festiviteit is de voorstelling ‘Playgirl 
of the western world’, een voorstelling 
die Mike bewerkte van een toneelstuk 
van begin vorige eeuw van J.M. Synge. 
Mike regisseert deze voorstelling, die 
plaats vindt van 24 september tot 30 
oktober. Toepasselijk om dit jubileum te 
vieren met een eigen productie. Cheers 
Mike! #

www.badhuistheater.nl of mail naar 
badhuistheater@gmail.com

Mike’s Badhuistheater: 
vrijplaats en werkplaats

klimaatmisdaden in verre landen. Ze 
worden aangeklaagd door telkens drie 
‘echte’ slachtoffers, mensen die aan 
den lijve de gevolgen ondervinden van 
wat deze bedrijven doen. De getuigen  
komen – voor zover coronamaatregelen 
dat toelaten, anders zijn ze er virtueel 
-  onder andere uit Kenia, het Amazo-
negebied en Kameroen of zijn lid van 
internationale organisaties. Ze wor-
den gehoord door vier internationale 
rechters die alle verhalen in een breed 
perspectief zullen beschouwen, hun 
conclusie trekken en mogelijk advies 
geven over collectieve actie. En natuur-
lijk is er publiek bij aanwezig: iedere 
dag zijn er zo’n 100 mensen welkom. 
Dat publiek zit niet zomaar op gewone 
stoeltjes, daar is een speciale opstelling 
voor ontworpen. 

Het CICC project is een samenwerking 
tussen de Indiase schrijver, advocaat 
en activist Radha D’Souza en de Neder-
landse kunstenaar Jonas Staal. Ashley 
Maum is al meer dan een jaar bezig met 
de organisatie. ‘Kunst kan de verbeel-

dingskracht van mensen vergroten,’ legt 
ze uit. ‘Het publiek zit in een arena-
achtige setting; bij elke stoel staat of 
hangt een houten bord of wandkleed 
met daarop een prachtige afbeelding. 
Het zijn uitgestorven dieren en planten, 
maar zij mogen, nee zij móeten ook bij 
de discussie aanwezig zijn. Het zijn de 
stille getuigen van hun eigen ondergang. 
Onder elk dier of elke plant staat het 
woord ‘kameraad’, vertaald in zo’n 100 
talen. Daarmee wordt aangegeven dat 
we bondgenoten zijn binnen eenzelfde 
ecosysteem.’

De feestelijke opening en tevens pre-
mière van dit vooral in juridisch opzicht 
grensverleggende en rondreizende 
tribunaal vindt plaats op 24 september. 
De dagen zullen rond lunchtijd begin-
nen en in de avond eindigen. Er zal een 
publicatie van verschijnen en er wordt 
online een levend archief opgezet. #

Voor meer informatie, 
kijk op Framerframed.nl

Kunst bij Factor IJ
Redactioneel

Het is in het Verre Oost: Pampuslaan 11, maar de moeite van een fietstocht-
je of tramrit waard. Na ‘Less is more’, kunst geselecteerd door Stichting 
Polderlicht, en een Minimal Music concertreeks staan er nieuwe verras-
singen te wachten.

Van 28 augustus tot en met 2 oktober is er de tweede editie van Factor IJ Presen-
teert met Salomé Roodenburg (1994). Zij is een multidisciplinaire kunstenaar: ze 
schrijft gedichten en maakt beeldend werk in verschillende media, vooral schilde-
rijen en tekeningen.
Verder wordt er ‘female empowerment’ verwacht onder de titel ‘ICONS’. Deelne-
mende kunstenaars zijn Carmen Schabraq (beeldend), Annica Muller (theater) en 
Kalkidan Hoex (comics).
Ook te zien zal zijn werk van Leendert Vooijce, interdisciplinair performance kun-
stenaar en schrijver. ‘Mijn moeder is een Russische balletdanseres vertrokken uit 
Moskou, mijn vader een Katwijkse visser. Zo ben ik geboren in een droomwereld 
met de realiteit op loopafstand.’

En naast de activiteiten is er in Factor IJ natuurlijk ook de kunstuitleen.
Kijk verder op www.factor-ij.amsterdam #
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Tekst: Hilde Pach | Fotografie: TapasTheater / Margot de Heide

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: oost-online

Het TapasTheater bestond in augustus drie jaar. ‘We hebben 
het gevierd met gratis bubbels voor onze gasten,’ zegt directeur 
Tessa Harmsen. ‘Juist omdat we van die drie jaar negen maan-
den helemaal dicht zijn geweest. We willen met een positief 
gevoel het nieuwe seizoen ingaan.’ 

Gelukkig kan het weer: genieten van chansonniers, liedjeszan-
gers, kleinkunstenaars en podiumbeesten in De Nieuwe KHL.

Een deel van de tijd was alleen het thea-
ter open, zonder tapas: ‘Het was fijn dat 
dat nog kon, maar daardoor ging ons 
concept wel verloren.’

Onbenut talent
Het bijzondere van TapasTheater is de 
combinatie van theater en foodbar. 
Harmsen: ‘Mensen gaan graag naar het 
theater, maar het levert ook stress op. 
Wat doe je met eten? Bij TapasTheater 
kan het allebei. Dat is het voordeel voor 
de gasten. Daarnaast denken we aan 
de artiesten. Veel talent blijft onbenut 
doordat pas afgestudeerde podiumkun-
stenaars niet weten hoe ze hun product 
moeten verkopen. Bijna niemand komt 
meteen bij een gezelschap, dus de mees-
ten worden freelancer. In TapasTheater 
geven we jong talent de kans om door te 
groeien. We vormen een schakel tussen 
opleiding en theaters, een soort spring-
plank.’
Het begrip ‘jong talent’ hoeven we 
overigens niet altijd letterlijk te nemen. 
Harmsen: ‘Soms gaat het om mensen die 
al veel gepresteerd hebben, maar nieuw 
zijn op het gebied van theater maken. 
Zoals Alfred van den Heuvel, onder 
meer bekend van het televisieprogram-
ma Kinderen geen bezwaar. Hij heeft 
veel stukken van anderen gespeeld, 
maar heeft nu zelf een stuk geschreven, 
dat hij ook speelt in TapasTheater.’

Auditie 
Eén keer per kwartaal is er auditie. ‘We 
krijgen meestal vijftig tot zestig aanmel-
dingen en nodigen zo’n 25 mensen uit. 
Als we mensen afwijzen, is dat lang niet 

De geschiedenis van KHL is verbonden 
met de opkomst en ondergang van de 
scheepvaart in het Oostelijk Havenge-
bied van Amsterdam. Vanaf 1 mei 2016 
zijn de broers Jan en Gerard Krabben 
eigenaars van het oude koffiehuis van 
scheepvaarmaatschappij Koninklijke 
Hollandse Lloyd. Ze  bouwden het uit 
tot een nieuwe ontmoetingsplek en zo 
ontstond De Nieuwe KHL.

In het monumentale pand aan de Oos-
telijke Handelskade kun je terecht voor 
muziek, cultuur en lekker eten. Dat alles 
in een sfeer van Hollandse gezelligheid 
gecombineerd met de exotische invloe-
den die wereldwijde scheepvaart met 
zich meebracht. Het restaurant staat 
bekend om zijn toegankelijke, klassieke 
Franse keuken. En, daar gaat dit artikel 
over, het podium biedt een keur aan 
muziek en cultuur. Een blik in het pro-
gramma voor de komende maanden:

Woensdag en zondag:  
1,5 metersessies
De zondagmatinees zijn intieme optre-
dens in clubsfeer. Aan tafel, met goed 

TapasTheater: springplank voor jong talent

Het leven weer vieren in De Nieuwe KHL

Vrouwelijke Casanova
In oktober staan er weer drie voorstel-
lingen op het programma. Alfred van 
den Heuvel schreef een toneelstuk over 
de Nederlandse domineesdochter Maria 
Versfelt, bijgenaamd ‘de vrouwelijke Ca-
sanova’. Tijdens de Franse overheersing 
eind achttiende eeuw kreeg ze een re-
latie met een generaal uit het leger van 
Napoleon. Ze trok mee met het Franse 
leger en zocht steeds een man uit die 
haar een hogere status kon bezorgen. 
Uiteindelijk heeft ze naar verluidt zelfs 
iets met Napoleon gehad. Actrice Iris 
Lind speelt Maria, en Van den Heuvel 
speelt alle mannenrollen.

Ook is er een echte klucht. Loek van den 
Wijngaard speelt een getrouwde zoon, 
die een date heeft met iemand anders 
dan zijn partner. Dan komt zijn moeder 
op bezoek, gespeeld door Ellen Röhr-
man. Het stuk wordt geregisseerd door 
Gerardjan Rijnders, de voormalige artis-
tiek leider van Toneelgroep Amsterdam. 

In de mooie zaal komen de optredens 
van Nederlandse singer-song writers of 
bands in een semi-akoestische setting 
perfect tot hun recht.

altijd omdat ze niet goed zijn, maar om-
dat we variatie willen aanbrengen. Het 
liefst programmeren we drie volledig 
verschillende voorstellingen.’
De voorstellingen in het TapasThe-
ater duren twintig minuten. Er zijn 
drie voorstellingen per avond, die elk 
driemaal gespeeld worden. In corona-
tijd moet het publiek reserveren, maar 
normaal kunnen mensen op elk tijdstip 
binnenlopen. Ze kunnen dan kiezen 
hoeveel voorstellingen ze willen zien 
en of ze tussendoor iets willen eten. 
Momenteel zijn er bij elke voorstelling 
maximaal acht toeschouwers aanwezig, 
in gewone omstandigheden is dat in de 
twee kleine zaaltjes tien tot twaalf en in 
de grote zaal veertien tot zestien. Harm-
sen: ‘Het mooie is dat artiesten hier in 
twee weken tijd dertig voorstellingen 
spelen. Zo leren ze gaandeweg hoe ze 
het publiek kunnen bespelen.’

zicht op het podium, is het een klein uur 
genieten.
Iedere woensdag (en vaak ook op de 
donderdag) programmeert GRAP Am-
sterdam Popmusic een 1,5 metersessie. 

Het TapasTheater is een combinatie tussen theater en ‘foodbar’

Jong talent Frédérique Arnold

Het monumentale gebouw van De Nieuwe KHL

Harmsen: ‘Ook in dit geval gaat het om 
mensen met ervaring en een gevestigde 
naam die hier hun plek vinden, maar 
in een iets andere rol dan we van hen 
gewend zijn.’

Maar, benadrukt Harmsen, het 
TapasTheater blijft een springplank 
voor écht jong talent, zoals blijkt uit de 
voorstelling van Frédérique Arnold: 
‘Haar vader maakte in de jaren negentig 
deel uit van de VN-vredesmacht in Sre-
brenica. Ze dacht eerst dat hij een held 
was, maar dat bleek anders te liggen, 
dus nu maakt ze een voorstelling over 
de vraag ‘Wat is een held?’ We verwach-
ten daar veel van.’ #

TapasTheater, Andreas Bonnstraat 40-H, 
1091 BA, Amsterdam
52 weken per jaar open, woensdag t/m 
zondag. Zie verder www.tapastheater.nl

Donderdag: Popup Choir
De zaal vol met gelukkige, zingende 
mensen begeleid door Maarten Bos en 
Tijmen de Koning. Voor ervaren zangers 
of voor douche-artiesten. Zodra het 
weer kan is PopupChoir is er voor ie-
dereen op elke donderdagavond. En na 
het zingen dans je nog een paar uurtjes 
door met DJ Cellie.

Maandag: Pittige Mosterd
Culturele talkshow Pittige Mosterd gaat 
maandelijks op zoek naar het geheime 
recept van toonaangevende buurtge-
noten uit Amsterdam-Oost. Met een 
ontwapende lach en oprechte interesse 
ontlokt gastvrouw Maureen Kamphuis 
haar ontboezemingen over successen 
en vooral leerzame mislukkingen. We 
krijgen een kijkje in het werk en leven, 
de dromen en ambities van: kunstenaar 
en initiator Museum Perron Oost Annet 
Wilgenhof (27 september), festivaldirec-
teur Lowlands Eric van Eerdenburg (1 
november) en auteur en columnist Alma 
Mathijssen (29 november).

KHL is gevestigd op de Oostelijke 
Handelskade 44A in Amsterdam. Voor 
meer informatie over de agenda van 
De Nieuwe KHL www.denieuwehkl.nl/
programma. #
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Tekst en fotografie: Dick Feenstra 

Therapeutisch groen 

Bij de ingang van het Oosterpark staan 
twee mannen, meters uit elkaar te 
wachten, net als ik, tot een enthousiaste 
jonge meid op ons afkomt. ‘Sorry, dat 
ik alweer te laat ben!’ roept ze ons van 
verre toe en begroet Gerrit, die verder-
op staat en Govert, die op ons toe komt 
lopen. Op anderhalve meter maken we 
kennis en als ik zeg dat mijn hond Bo 
heet, probeert Govert meteen contact 
met hem te leggen.

Kwijnende bomen
‘Zullen we het park ingaan en daar ver-
der praten?’ Zo gaan we op pad. Omdat 
de jongedame het park niet goed kent, 
vraagt ze mij om de route te bepalen en 
lopen we richting het Slavernijmonu-
ment.
‘Wat hebben we toch een waarde-
loze zomer,’ zegt ze en mijn antwoord 
daarop is: ‘Voor de bomen in het park 
niet. De meeste herleven bij deze tem-

Eén keer per week wandel ik in park of buurt met mensen die 
ondersteuning kunnen gebruiken en mijn golden retriever 
loopt dan mee. Dit is zo gekomen omdat de Regenboog Groep 
vrijwilligers met een hond zocht voor ‘Dier en vriend’.  

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Het lijkt er namelijk op dat de urgentie 
van het probleem is doorgedrongen bij 
politieke leiders en zelfs bij een aantal 
CEO’s van de grote industrie. Ze zien 
in dat de kosten van de branden en de 
overstromingen van afgelopen zomer zo 
immens hoog zijn, dat het pure econo-
mische noodzaak is om ergere klimaat-
ontwrichting te voorkomen. Zorg om het 
klimaat als businesscase. Ze kunnen de 
rampen niet langer afdoen als slap links 
klimaatgedram, want het verdienmodel 
is in het gedrang. Er is dus hoop. Hoop 
op wijze inzichten, doortastende beslui-
ten en rechte ruggen op de klimaattop 
van Glasgow komend najaar.

Broodbak
Ik vergelijk het maar met verkiezingen. 
Mijn ene stem legt geen enkel gewicht 
in de schaal, maar toch vind ik het 
superbelangrijk om te stemmen. We 
gaan met z’n allen naar de stembus en 
daarmee creëren we gezamenlijk een 
betekenisvolle democratie. Zo ook (maar 
misschien nog futieler) kan ik mij daad-
werkelijk inzetten voor het klimaat. En 
dan niet eens in de zoveel tijd (zoals met 
verkiezingen), maar veel vaker.

Jazeker! Natuurlijk zijn er dingen die je als individu kunt doen 
voor het klimaat. Ik noem hieronder wat concrete voorbeelden, 
maar eerst even een hart onder de riem voor iedereen die wan-
hopig wordt van alle doemscenario’s als het over onze planeet 
gaat. Om met Kamagurka te spreken: ‘Beter te laat dan nooit!’ 

Ik las laatst dat de sponsor van FC Em-
men, handelaar in zeg maar volwassen 
speelgoed, afgelopen jaar maar liefst 120 
zeecontainers ramvol spannend spul 
uit Azië heeft ingevoerd. Kijk, dat vind 
ik dan weer grappig. Het lijkt me een 
enorme berg rubber en plastic, maar 
ik hoop dat zijn clientèle er eindeloos 
veel plezier aan mag beleven. Je krijgt 
ook energie van dat soort activiteiten, 
nietwaar?

En de beste tip als je gegarandeerd je 
CO2 uitstoot wil compenseren, bijvoor-
beeld als je toch gaat vliegen: je kunt 
CO2 rechten kopen en die rechten wor-
den dan vernietigd. Slim. 
Zie carbonkiller.org

Soberheid
We kunnen individueel ons best doen, 
maar we moeten vooral hopen dat de 
mensen met macht hun invloed aan-

In sommige gevallen zelfs dagelijks, bij-
voorbeeld als ik boodschappen doe. Dan 
kan ik kiezen wat ik koop. Wel of geen 
vlees, lokale seizoensgroente of kiwi’s 
uit Nieuw Zeeland, allesreiniger met mi-
croplastics of groene zeep. Met dat soort 
keuzes maak ik een verschil. Ik kan ook 
besluiten om met de trein naar Parijs te 
gaan en niet met het vliegtuig. Of nooit 
meer vliegen. Ik kan overstappen op een 
energieleverancier die geen elektriciteit 
van kern- of kolencentrales inkoopt. Een 
bank of een verzekeraar die niet inves-
teert in fossiele energie. Een elektrische 
auto of gewoon geen eigen auto meer en 
meedoen met een deelautosysteem. Je 
huis isoleren, dubbelglas, van het aard-
gas af, zonnepanelen. Afval scheiden. 
Oud brood in de broodbak gooien (er 
staat er een op de Transvaalkade hoek 
Laing’s Neckstraat). Met de fiets naar je 
werk. Zo min mogelijk nieuwe dingen 
kopen -van die spulletjes en prulletjes 
waarmee het Suezkanaal verstopt raakt. 

Deze prachtige zwam die we tegenkwamen, is slecht nieuws voor de boom

Oud brood kun je in de broodbak gooien op de Transvaalkade

wenden om het tij te keren. Verder kun-
nen we ons maar beter mentaal voor-
bereiden op een drastische verandering 
van onze levenswijze. Het zal anders 
worden. Minder luxueus, minder keuze, 
minder vrijheid. Geen excessieve over-
daad meer (wat we nu normaal vinden), 
maar soberheid (wat we nu armoede 
zouden noemen, zie de levensstandaard 
van Cuba). De coronapandemie, met 
zijn lockdowns, avondklokken en ander 
ongerief, heeft laten zien dat ‘nood-
zakelijke maatregelen’ niet direct het 
einde van de wereld betekenen. Leuk 
is anders, maar de tijd van potverteren 
is voorbij. Wat zei Kamagurka? ‘Beter 
te laat dan nooit.’ Grappig natuurlijk, 
maar het is nog net niet te laat. Succes 
allemaal! #

Wil je ook een broodbak in de buurt? 
Mail me: peter@pbhoogendijk.nl

Beter (te) laat dan nooit

peraturen en de nattigheid.’ Daarop laat 
ik hen kwijnende en dooie bomen zien 
en neem het drietal mee naar een oude 
populier, waar we onder gaan staan.
‘Als je dicht bij de stam omhoog kijkt en 
je kan door de bladeren de lucht niet 
zien, dan is een boom in topconditie.’

Na een half uur wandelen vertrekt de 
enthousiaste jonge meid die de wandel-
groep coördineert en laat ons weten dat 
we na een uur wandelen een consump-
tie op kosten van de Regenboog groep 
mogen gebruiken.
Ik vertel Gerrit en Govert over de ge-
schiedenis van het park en wijs hen op 
wat er groeit, bloeit, vliegt of zwemt en 
beetje-bij-beetje hoor ik over hun ver-
leden en situatie. Govert is vanuit Zuid 
Afrika naar hier gekomen, woont in een 
kliniek en Gerrit vindt dat hij door zijn 
jeugd veel gemist heeft.

Paraplu voor ooievaars
Tijdens wandelingen die we maken 
door Betondorp langs vele kunstwerkjes 
op gevels, het liefelijke kerkje, mooie 
voortuintjes, maar nog te veel met 
tegels, zien we een ooievaar die op de 
toren aan de Sikkelstraat al vele jaren 
broedt, hoog boven ons hoofd op de 
thermiek rondjes zweven. Ik vertel ze 
dat het voor de jongen van de ooievaars 
geen goede tijd is geweest: te nat, te 
koud, waardoor ze sterven aan long-
ontsteking.

‘Toen ik gids was in Natuurpark Lely-
stad, werden de jongen in het ooievaars-
broedstation met paraplu’s afgeschermd 
als we een nat voorjaar hadden. Daar 
waren lange ladders en moedige men-
sen voor nodig.’
Govert en Gerrit vertellen over hun 
leven als ik daarnaar vraag tijdens onze 
wandelingen in het Oosterpark en op 
Park Frankendael en via het Ajaxpad 
richting station Diemen naar het oerbos 
dat is gegroeid op de resten van het 
oude sportpark. Op hun vragen over 
mijn leven geef ik antwoord en ik hoor 
mezelf daarin vaak de natuur erbij 
halen.

Gekwaak
Wanneer we langs het slootje dat langs 
tuinpark Nieuwe Levenskracht loopt, 
wandelen en groene kikkers zich luid 
laten horen, zeg ik dat ik me gelukkig 
voel door hun gekwaak.
‘Waardoor komt dat?’, vraagt Govert. 
‘Toen ik hier twintig jaar geleden kwam 
wonen, werd ik vroeg in de ochtend 
gewekt door kikkers en drie jaar later 
lieten ze zich niet meer horen. Nu zijn 
ze terug en dat betekent dat het water 
schoner is. Ik hoop dat ik snel weer 
door kikkers word gewekt en dat in een 
stad…’

In alle gesprekken die we voeren, 
de pijn die daarin naar boven komt, 
probeer ik Govert en Gerrit af te leiden 
naar de schoonheid van ons groen. #
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Over groente en andere liefdes

De lichtblauwe jas van Mari Maris 
steekt mooi af tegen het diepgroene 
gebladerte van Amstelglorie als ze me 
tegemoet komt bij de ingang van het 
volkstuinencomplex. Iedere dag doet 
ze een rondje Amstelglorie, vertelt ze, 
en maakt ze een praatje met deze of 
gene, zoals met de 85-jarige Wim, chef 
van de vrijwilligers. Mari heeft een 
groepje vrijwilligers van de kweektuin 
een workshop fourageren gegeven. 
Die resulteerde in een salade met 
tempura, moerasspirea en ingelegde 
daslookkappertjes. 

Verder ‘hoeft’ Mari Maris op Amstelglo-
rie niets te doen met het haar omrin-
gende groen, heel anders dan thuis, 
op haar groenteboerderij in Frankrijk 
– een perceel van één hectare - waar 
ze altijd iets ‘moet’ (zaaien, snoeien, 
oogsten, recepten maken, koken). Ze 
is in Amstelglorie om te schrijven aan 
haar roman, een ander soort werk dan 
de boeken die ze tot nu publiceerde. 

Voedsel en liefde
Mari Maris staat bekend als de groente-
koningin van Nederland. Groenten en 
kruiden weet ze in een enorme vari-
atie aan verrassende combinaties te 
bereiden en te beschrijven in fonkelend 

proza, waarin ze de lezer hoffelijk met 
‘u’ aanspreekt. Haar kookboeken zijn in 
hoog tempo verschenen, des te opmer-
kelijker als je bedenkt het dikkerds zijn, 
zoals de Groentebijbel (2013), Mari plukt 
de dag (2017), Saladebijbel en Maison 
Mari (beide 2018) en À la minute (2020). 
En ze heeft een kookboek in de pen 
dat begin 2022 moet verschijnen. Maar 
deze zomermaand, op Amstelglorie, 
zullen de groenten even wijken voor 
haar roman.

‘Twee dingen zijn belangrijk in het 
leven,’ stelt ze, terwijl we op het grind-
pad lopen dat naar haar gastverblijf 
leidt. ‘Liefde en voedsel.’ En juist over 
de liefde wilde ze een fictiewerk schrij-
ven. De schrijfdrang was enorm, enkele 
fragmenten had ze al op papier gezet, 
maar de rust om de verhaallijn uit te 
werken was er nog niet. Een roman 
vraagt een ander soort concentratie 
dan het schrijven van een recepten-
boek, zegt ze. Belangrijk verschil met 
haar kookboeken is dat er geen dead-
line op haar roman rust. Kookboeken 
schrijft ze ‘thuis’, in Frankrijk, ‘met een 
keiharde deadline’. Die heeft ze voor 
haar roman gelukkig niet, in haar fictie 
is ze vogelvrij en dat is spannend want 
nieuw. 

Volkstuinencomplex Amstelglorie ligt aan de rand van Amsterdam Oost. U zou het kunnen 
kennen als de plek waar Jan (met Karina) Wolkers tussen 1972 en 1980 in de zomers verbleef 
en verwoed tuinierde. De Wolkerstuin fungeert sinds 2019 als schrijversgasthuis waar auteurs 
ongestoord aan hun roman kunnen werken. Eerder deze zomer nam kookboekenschrijver 
Mari Maris er haar intrek om te beginnen aan haar eerste roman. 

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Herman van Bostelen (portret) en Mari Maris

Machete
Ze opent de deur naar het fraai geoutil-
leerde tuinhuis waar eerder roman-
schrijvers als Maartje Wortel en Ma-
rieke Lucas Rijneveld verbleven om te 
schrijven. Het licht valt op dit ochtend-
uur in de keuken en slaapkamer van 
het compacte huis binnen. In de woon-
kamer valt het oog op de boekenkast 
met titels van Wolkers. Het huis oogt 
opgeruimd. Mari knikt. ‘Zo was het ook 
toen ik hier binnenkwam. Nétjes... ik 
durfde bijna niks aan te raken.’ 

Het begrip ‘rust’ leek aanvankelijk wel 
relatief toen Mari hier net was inge-
trokken, vertelt ze als ze water opzet 
voor de thee. De eerste week heeft ze 
nauwelijks geslapen door het voorbij-
razende verkeer op de snelweg. Dan 
waren er de geluiden van de metro, 
de trein en de traumaheli. ‘Pas toen 
ik de vogels weer hoorde uitkomen 
boven het verkeer zat ik hier goed’. De 
digitale communicatie hapert wat in 
deze omgeving. Ze vermoedt dat haar 
man (die ze ‘haar lief’ noemt) informa-
tie over het welig woekerende groen in 
hun Franse tuin ‘achterhoudt’ om haar 
te beschermen. Ook dat is liefde! Ze 
vermoedt dat de tuin ‘verschrikkelijk’ 
is. ‘Als ik terugkom vrees ik dat ik flink 
met de machete het land op moet.’ 

Het schrijven in het huis van Wolkers 
gaat intussen goed. Mari legt een ste-
vige basis voor de roman waar ze de 
komende jaren nog wel mee bezig zal 
blijven. Het gedisciplineerde schrijvers-
leven bevalt haar, al mist ze soms de 
spontane gesprekjes die ze in de stad 

zou hebben. Boodschappen doen is een 
uitje, ze haalt ze bij Thuis a/d Amstel en 
de nabijgelegen zorgboerderij Klaren-
beek, ‘daar hebben ze een fantástische 
moestuin’. Brood betrekt ze bij bakkerij 
Hartog’s Volkorenbakkerij in de 
Wibautstraat, net als het meel dat ze 
met de auto meeneemt naar Frankrijk. 

Smakelijk groen
Mari heeft eigenlijk weinig stappen in 
Oost liggen, bedenkt ze zich nu, haar 
wortels liggen voornamelijk in De Pijp, 
waar ze als veertienjarige op woens-
dagmiddag in de koude keuken van 
een eetcafé begon. Ze heeft nooit iets 
anders willen doen dan koken, zegt ze, 
ze leerde het in de praktijk, vooral bij 
Carels in De Pijp: ‘De chef leidde een 
heel vooruitstrevende keuken, hij 
leerde mij álles.’ Hoewel ze al sinds 
haar jeugd vegetariër is, wilde ze ook 
alle bereidingen voor vlees en vis 
onder de knie krijgen. Op een stage bij 
een leerbedrijf in Alkmaar werd ze ver-
liefd op het bereiden van deegwaren 
en kaas maar de groenten bleven altijd 
lonken. ‘Harde kaas vraagt geduld, met 
groenten en kruiden kun je zó aan de 
slag,’ vertelt ze. ‘Een bord met groenten 
vind ik er interessanter uitzien dan 
een vleesbord, aantrekkelijker ook. Dat 
simpele van groenten is mooi. Onlangs 
hoorde ik iemand uitroepen: ik heb 
gisteren broccoli gekookt, o wat is dat 
toch saai!’ Maar als je broccoli bereidt 
met wat citroen en knoflook wordt 
het meteen heel anders van smaak. 
Groente kun je met eenvoudige ingre-
pen verrijken, ik vind het mooi dat ik 
dat met mijn boeken kan doorgeven.’ 

Op mijn niet verbijsterend opzienbare 
opmerking dat groente ook gezónd is 
kijkt ze me verrassend genoeg ver-
baasd aan. Haar eerste associatie is 
namelijk altijd hoe smákelijk groenten 
zijn, hoe veelzijdig ook. Die groente-
liefde voedt haar culinaire verbeel-
dingskracht. In haar groentebijbel staat 
bijvoorbeeld een recept van rozenjam, 
witte wijn en patisson, het schotelvor-
mige neefje van de pompoen. Hoe komt 
ze op zo’n combinatie? ‘In feite sta ik 
altijd aan,’ legt ze uit. ‘Het begint ermee 
dat ik een groente opensnijd, de geur 
komt vrij...  en dan komt er al snel een 
associatie met iets anders. Je doet het 
samen in een pan en je weet, hé... dat 
werkt. Groente is hartig en fruit is zoet, 
hoor je altijd. Maar groenten als biet en 
pompoen zijn ook zoet, en je kunt 
er alles mee.’ 

Als ze binnenkort weer terug is in 
Frankrijk gaat ze eerst met een 
machete door de tuin en ‘hard schrij-
ven’ aan haar nieuwe groenteboek. 
En lang tafelen met haar lief. Haar 
roman zal ze later weer oppakken. De 
echte liefde heeft ze al, de imaginaire 
zal ze langzaam laten rijpen. #

Zelfportret à la Wolkers

Mari Maris in de Wolkerstuin

‘Een bord met 
groenten vind ik 
er interessanter 
uitzien dan een 
vleesbord, 
aantrekkelijker 
ook’
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Elien van Helden is als klant én als 
onderzoeker (stadmaker, ingezet 
via de Stadmakerscoöperatie) nauw 
betrokken bij de pogingen om de 
Vomar open te houden. Ik spreek haar 
en Maud Gussenhoven, de ‘community 
manager’van het Eenhoorngebied, op 
het terras van House of Watt. Oók al 
zo’n plek die het Eenhoorngebied de 
afgelopen jaren aan levendigheid heeft 
doen winnen.
In het gebied zijn flinke ontwikkelingen 
gaande. Renovaties van bijvoorbeeld 

de voormalige Casa en de Vergulde 
Eenhoorn, en nieuwbouw van o.a. het 
nieuwe Casagebouw en de nieuwe 
woningen in de Rudolf Dieselbuurt, 
hebben de buurt een opvallende lift 
gegeven.
Oude en nieuwe bewoners koesteren 
de supermarkt om de hoek. Er is 
een prettige sfeer tussen klanten 
en personeel en het is beslist ook 
een ontmoetingsplek. De gegroeide 
levendigheid in de buurt is mede te 
danken aan de Vomar.

Tijdelijk
Na het verdwijnen 
van het postkantoor 
en later ook het 
postsorteercentrum 
erachter, vestigde de 
Vomar een filiaal in de 
vrijgekomen ruimte. 
De gemeente gaf een 
tijdelijke vergunning, 
gebruikelijk als een 
functie niet binnen het 
bestemmingsplan past. 
De tegenoverliggende 
Lidl startte in dezelfde 
periode. Ook die zaak 
loopt goed.
Elien noemt de 

argumenten van de gemeente voor 
beëindiging van de vergunning: ‘Er zijn 
meer dan voldoende vierkante meters 
supermarkt in de nabije omgeving. En 
er is gebrek aan ruimte voor andere 
(buurt)functies.’
De komst van een Jumbo bij het 
Amstelstation wordt door de gemeente 
niet genoemd, maar zal vast meespelen. 
Maud zegt daarover: ‘Voor veel mensen 
die slechter ter been zijn, zal die Jumbo 
te ver weg zijn.’

Leegstand
‘De gemeente noemt twee alternatieve 
functies voor het gebouw: vier 
klaslokalen voor het Pieter Nieuwland, 
die kennelijk ruimtegebrek hebben, en 
woningen. Maar tegelijkertijd geeft die 
gemeente toe dat ze er niet over gaat, 
dat de eigenaar bepaalt wat er gaat 
komen.’
En die eigenaar, Hoorne Vastgoed, wil 
net als de Vomar en de buurt dat er een 
supermarkt blijft. In de verste verte zijn 
er geen plannen voor woningen of een 
andere functie voor de buurt waaraan 
volgens de gemeente behoefte is, zoals 
een theater of sportaccommodatie. Na 
sluiting dreigt langdurige leegstand, die 
ook nog maar matig geschikt is voor 
anti-kraak-bewoning.
‘Vier klaslokalen en enige woonruimte 

zijn mogelijk ook te realiseren boven de 
huidige supermarkt,’ voegt Elien daar 
aan toe.

Participatie
Zowel in de raadscommissie van de 
gemeente als bij de stadsdeelcommissie 
is er ingesproken door buurtbewoners 
van de Eenhoorn. Elien: ‘Hopelijk heeft 
die inspraak bestuurders en politici 
enigszins aan het denken gezet. De 
vraag is vooral waarom een zo weinig 
ingrijpende wens van de buurt niet 
gehonoreerd kan worden.’ Participatie 
is lastig bij tegenstrijdige belangen, 
maar in dit geval lijkt er helemaal geen 
sprake van andere belangen.
Betrokkenheid van bewoners heeft niet 
alleen geleid tot genoemde inspraak. 
Er zijn ook mooie buurtinitiatieven 
uit voortgekomen. Elien: ‘Zo was er 
op zaterdag 3 juli een druk bezocht 
feest voor de nieuwe bewoners van 
de Eenhoorn, georganiseerd door de 
buurtbewoners, Ymere en Philadelphia. 
De Vomar zorgde voor hapjes en 
drankjes. En drie weken later, op 24 
juli, werd in samenwerking met HVO 
Querido een Weggeefdag georganiseerd 
bij de Vomar.’
Het wachten is nu op een enigszins 
toeschietelijk geluid van de gemeente, 
het liefst in de vorm van de mededeling 
dat er een wijziging komt in het 
bestemmingsplan: dat de Nobelweg 2 
definitief een supermarktlocatie wordt. 
De buurt verdient het. #

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen? Mail naar 
vomarnobelweg@gmail.com. 

Boodschappen doen om de hoek

Onderzoek bewijst de populariteit van de goed draaiende super-
markt Vomar aan de Nobelweg. Toch vindt de gemeente dat de 
winkel binnen afzienbare tijd de deuren moet sluiten. Het heeft 
tot een bijzondere bundeling van krachten geleid: die van de 
Vomar en actieve winkelende buurtbewoners. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Elien van Helden

De telefoon gaat. Het is Rogier 
Schravendeel, oprichter van het 
actiecomité ‘Breng ze veilig thuis’. Hij 
vraagt me in actie te komen voor zijn 
comité. Even later sta ik op het Oranje 
Vrijstaatplein, met een bord ‘Red 
Nederlandse kinderen in Syrië’. Want 
alle kleine beetjes helpen. Al voel ik me 
er niet helemaal senang bij.

Onrecht
De kinderen verkeren in Noord-Syrië 
in erbarmelijke omstandigheden, 
maar de Nederlandse regering 
vindt het te riskant ze op te halen. 
Rogier Schravendeel beschouwt die 
houding als onrecht. Volgens hem 
kan en moet er geholpen worden. Nu 
meteen. Vandaar zijn comité dat op 
meerdere manieren actie voert en 
aandacht vraagt voor de schrijnende 
situatie. Volgens sommigen is het een 
Mission Impossible. Volgens anderen 
onwenselijk bovendien. Haal je geen 

‘tikkende tijdbommen’ in huis?
Tot voor kort namen ook de kerken 
geen uitgesproken standpunt in. Dat 
veranderde gelukkig onlangs, door 
de ruimhartige ondersteuning van de 
speelgoedinzamelactie die Rogier heeft 
opgezet. De kerk zet van oudsher de 
deur wagenwijd open voor behoeftigen 
en kwetsbaren, dus zou het mooi zijn 
als ze ook in dezen nog wat meer lef en 
moed toonde.

Samen
Mijn naam is Bond… James Bond. Ziet u 
het al voor zich? Het zou een prachtige 
slogan zijn voor een actie en ik zie 
mezelf weer zitten in de bioscoop. 
Of thuis op de bank, voor mijn eigen 
tv-scherm. Welkom in de wereld van 
onvoorspelbare bewegingen. Want 
ook Bond zoekt zijn tegenstanders bij 
voorkeur op, het liefst twee tegelijk, 
en zonder mijn en uw toegewijde 
aandacht en aanhoudend enthousiasme 
had hij zijn onmogelijke opdrachten 
nooit kunnen volbrengen. Al die tijd 
leek het alsof we het samen met hem 
deden.
Want met een bioscoopzaal vol support 
lukt het Bond telkens weer om zichzelf 
– en daarmee u – ternauwernood te 
bevrijden van het kwaad en wordt 

hij opeens weer die gentleman die, 
goedgekleed met een maatpak in de 
lounge van het Amstel Hotel wordt 
opgewacht door een blondine. ‘Hallo, 
mijn naam is Bond… James Bond’, en 
samen lopen ze over de rode loper 
door de majestueuze ontvangsthal.

Missie
Ziet u het voor zich? Geheimagent 
007 die er een nieuwe opdrachtgever 
bij heeft gekregen, de Generale 
Synode van de Protestantse Kerk 
Nederland dit keer? Slogan: Mijn 
naam is Bond… James Bond. Want 
Bond heeft alles in huis om ook deze 
wereldse missie te doen slagen. Hij 
is intelligent, ziet er goed uit, zelfs 
als hij als een spartelende gentleman 
hoog in de lucht onder een helikopter 
boven de woestijn hangt, blijft hij zijn 
missie trouw. Onder extreem hoge 
druk weet hij het hoofd koel te houden 
en tikkende tijdbommen onschadelijk 
te maken.
Een utopie? Mijn naam is Bond… James 
Bond. Het zou zomaar kunnen, op 
een affiche of webpagina van de PKN 
bijvoorbeeld. Want we doen het samen. 
En ook al bent u misschien wel degelijk 
bang voor tikkende tijdbommen, weet 
dan dat dit voor een belangrijk deel 

komt door de toverkracht van de media 
en de politieke opinie.
Dus help ze overleven en breng ze 
veilig thuis, deze Nederlandse kinderen 
in kamp Roj in Noord-Oost Syrië. Uw 
naam is Bond… James Bond. #

Info: www.brengzeveiligthuis.nl
Kom zaterdag 4 september om 14:00 
uur ook demonstreren op de Dam

My name is Bond... James Bond…

Het actiecomité ‘Breng ze veilig thuis’ wil helpen om Nederlandse kinderen uit Syrische kampen 
terug te brengen naar Nederland. Rogier Schravendeel is oprichter van het comité. Op zaterdag 
4 september om 14 uur is er een demonstratie op de Dam.  

Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Daan van Pagée

Volgens Rogier kan 
en moet er geholpen 
worden, nu meteen

Rogier Schravendeel is oprichter van 
actiecomité ‘Breng ze veilig thuis’

In juli werd een Weggeefdag georganiseerd bij de Vomar

‘Waarom kan de 
wens van de buurt 
niet gehonoreerd 
worden?’
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Van fotolijstje tot  
monumentale wand

De oudste bewoners van de Derde Oosterparkstraat speelden al als kind voor de deur van de 
winkel op nummer 288, die in 1892 werd opgezet. Uit respect werd de familienaam behouden, 
toen huidige eigenaar Pim Kooper de zaak van de laatste telg van ’t Hull in 1988 overnam. Hij 
kon toen nog niet bevroeden dat deze opnieuw zou uitgroeien tot een familiebedrijf, dat inmid-
dels alweer jaren haar tweede generatie is ingegaan. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

‘Het was de tijd waarin de winkel 
vooral glaszetwerk en verkoop van 
glaswerk deed. Ik profiteerde van de 
clientèlekring, opgebouwd door de 
oude van ’t Hull, in met name de Indi-
sche buurt. We hadden een paar kleine 
loodsen als opslag en werkplaats aan 
de overkant en verderop in de straat. In 
de ene sneed je, in de andere sleep je, 
enzovoort.’ Met enthousiasme vertelt 
Pim (‘62) hoe schijnbaar ongemerkt de 
oude kleinschalige zaak is uitgegroeid 
tot een megabedrijf, met nu ook al 
enige jaren een grote loods in Water-
gang. Daar staan immense snijtafels, 
zandstraalmachines en hijskranen met 
robots en is een werkplaats, waarin zes 
glaszetters en een glassnijder werken. 
En ook nog eens uitgegroeid tot een 
familiebedrijf, sinds zijn zus Els (’59) en 
zonen Dylan (’91) en Milan (‘90) erbij 
zijn gekomen. Els doet nu al vijftien 
jaar het kantoor- en receptiewerk, en 
de in- en verkoop in de winkel. Dylan 
zit er tien jaar en is inmiddels de 
rechterhand van Els op kantoor, maar 
tevens die van zijn vader in de loods in 
Watergang. Milan kwam later, toen hij 
op een dood punt zat in zijn leven en 
alleen maar een baantje van 5 tot 8 uur 
’s ochtends had bij AH. Pim: ‘Dat vond 
ik niks, ik zei al gauw: Kom maar bij 
mij werken.’ Inmiddels werkt Milan als 
ervaren glaszetter met veel plezier in 
de loods.  

Touw om zijn nek
‘Dit alles hebben we nooit voorzien,’ 
zegt Els. ‘Pim en ik groeiden zelf op in 
de Indische buurt, waar onze ouders 
op de Insulindeweg en later de Su-
matrastraat een eenvoudige verf- en 
glaswinkel hadden. Als pubers werkten 
we al in de zaak, en deden daar ook 
onze eerste ervaring op met klein glas 
en fotolijstjes. Dagelijks liep Pim toen 
met een touw om zijn nek met een 
rekje enkelwandige glasraampjes naar 
zijn klanten. Hij had nog geen rijbewijs.  
Helaas bleef hij maar een jaar of vier, 

l’ Europe, de Arena, veel gebouwen 
aan de Zuidas en de ING-bank zijn daar 
voorbeelden van. Dylan heb ik bij alles 
betrokken.’

Luchtbellen bij RIVM
Pim: ‘Ik moet alsmaar denken aan die 
glazen ramen die we geplaatst heb bij 
het RIVM. De kunstenaar, Bert Grot-
johann, had een nogal onbegrijpelijk 
design ontworpen. Het oogde als een 
maanlandschap van luchtbellen. Toen 
wij vroegen wat dit moest voorstellen, 
mochten we door hun microscopen kij-
ken. De luchtbellen verbeeldden aller-
lei micro organismen. Tja, daar moeten 
we vaak aan denken, nu met corona 
iedereen over virusdeeltjes praat.’ Pim: 
‘Het engste vond ik die ITO-toren op 
de Zuidas, daar sliep ik zelfs niet van. 
We moesten in die 70 meter hoge gevel 
het allerbovenste raam vervangen, met 
een te laag hekje op het balkon ervoor. 
Uiteindelijk hebben we het raam vanuit 
een steiger met onze robot zuignappen 
geplaatst, met een paar spanbanden 
achter onze rug, om ons te beschermen 
tegen een val.’ 

Els: ‘Mijn broer was als kind al een 
bedrijvig mannetje. Hij zoekt voort-
durend nieuwe uitdagingen. Dylan 
houdt daar ook van.’ Pim: ‘Jawel, maar 
ik word nog steeds net zo blij van 
een mooi geslepen glasplaatje als van 

omdat het niet boterde met onze vader. 
Ik vond dat heel erg want ik was erg 
gesteld op mijn broer. Onze vader over-
leed vroeg. Ik ben mijn moeder blijven 
helpen tot ze met pensioen ging. Pim 
heeft met haar en mij altijd contact ge-
houden.’ Pim: ‘Helaas gaat dat soms zo, 
maar met Els en mijn zoons heb ik bij 
aanvang van hun intree in ons bedrijf 
meteen afgesproken dat we nooit de 
familieband zouden opofferen voor het 
werk. Ik mag dan misschien inmiddels 
wel een grotere jongen zijn maar van 
binnen ben ik een gevoelige man, die 
in harmonie wil leven met zijn familie 
en eigen gezin met kinderen en klein-
kinderen.’ Zoon Dylan knikt met een 
overtuigend knipoogje naar zijn vader.
 
Kleine Pim gaat zandstralen
‘Ik noem Dylan altijd kleine Pim,’ lacht 
Els als ze die knipoog ziet. ‘Die jongen  
deelt zijn visie op het werk en heeft net 
zulke rechterhanden als zijn vader.’ 
Dylan: ‘Ja, ik ben inmiddels hier de 
Manus van alles. Mijn vader heeft me 
overal in geschoold en dat terwijl ik 
‘dan maar even in de zaak ging wer-
ken’ toen ik stopte met mijn opleiding 
laboratoriumtechnieken. Ik begon met 
zandstralen, wat ik superleuk vind 
omdat je daarmee in ramen of ander 
glaswerk  teksten en afbeeldingen kan 
graveren. We doen dit voor bedrijfs-
logo’s, reclameborden, naambordjes 
en grafmonumenten. Maar ook voor 
designwerk van kunstenaars.’ Els 
gebaart ondertussen naar een aantal 
mooi gekleurde vazen in de etalage. 
‘Die maakt Dylan dus, hij is in de leer 
geweest bij een kunstenaar, mooi toch?’ 
Pim: ‘We zijn in de loop van de tijd 
steeds gespecialiseerder geworden. We 
groeiden mee met de komst van het 
dubbelwandige glas, waar alle nieuw-
bouw tegenwoordig aan moet voldoen. 
We doen ook glas in lood in dubbel-
wandig glas of zelfs beloopbaar glas, 
zoals we  dat legden in Pathé Arena. 
Onze opdrachten worden groter. Hotel 

een renovatieproject. Onze missie is 
gewoon een goed product maken waar 
de klant gelukkig van wordt. Ik houd 
alleen niet van goudzoekers, van die 
lui die voor een dubbeltje op de eerste 
rij willen zitten. Vanuit zijn jeugdig 
enthousiasme had Dylan vroeger soms 
de neiging die mensen teveel tegemoet 
te komen. Inmiddels heeft hij goed 
geleerd hoe hiermee om te gaan.’ Dylan 
laat intussen een interessant filmpje 
zien van een bijzondere opdracht. 

Spoorzoeken, geschiedenis en 
toekomst
Pim, terwijl Dwars meekijkt: ‘We 
werkten mee aan het project  ‘Spoor-
zoeken in de Rivierenbuurt’. Na de 
Tweede Wereldoorlog waren er overal 
in Amsterdam hand geschilderde 
huisnummers te vinden, die mensen 
in de oorlog hadden aangebracht om ’s 
avonds tijdens de verduistering goed 
zichtbaar te zijn. Wij maakten daar een 
aantal glazen monumentjes voor, met 
ingegraveerde teksten die verwezen 
naar die voorgeschiedenis. Kijk hier. 
Er is ook een website van. Ja, daar zijn 
we trots op. Eigenlijk op alles dat ver-
wijst naar onze geschiedenis. Daarom 
houden we ook de naam van ’t Hull in 
ere. Dylan blijft dat ook doen als hij en 
Milan later de zaak overnemen, toch?’ 
‘Zeker weten,’ zegt Dylan. Dwars: ‘Zet-
ten jullie de zaak voort als Pim met 
pensioen gaat?’ Dylan: ‘Ha ha, mijn 
vader zal hier vast tot zijn 85ste nog 
rondscharrelen. Maar inderdaad Milan 
en ik  zetten de traditie voort.’ Pim: ‘Ik 
besef dat we op deze manier eigen-
lijk meewerken aan een stamboom 
van drie familiebedrijven. Ook die 
van mijn vader, waar Els en ik kennis 
maakten met het kleinere glaswerk, en 
als eerste eigenlijk die van de familie 
van ’t Hull, waarin de zoon jarenlang 
het bedrijf van zijn vader voortzette, 
en nu wij. Ik heb meer geluk gehad 
dan mijn vader.’ #

Pim, Dylan en Els in de winkel in Oost

Pim Kooper wordt 
net zo blij van 
een mooi geslepen 
glasplaatje 
als van een 
renovatieproject

Dylan en Milan slijpen en snijden in Watergang
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welbevinden, zingeving kwaliteit van 
leven, meedoen en dagelijks functi-
oneren. Deze lijnen worden verder 
uitgesplitst in onderdelen van die 
hoofdlijnen. Je kunt een eigen inschat-
ting maken van hoe gezond je bent 
door aan te kruisen wat van toepassing 
is. Van binnen naar buiten nemen de 
positieve ervaringen toe. Hoe verder de 
kruisjes naar buiten staan, hoe gezon-
der je je voelt. 

Is mijn huidige woning geschikt?
Uit onderzoek blijkt dat 80 % van de 
woningen van ouderen nog niet is 
aangepast aan hun toekomstige situatie 
en behoeften. Aangezien het aantal 
zelfstandig wonende kwetsbare oude-
ren de komende jaren verder toeneemt 
zal de druk op de spoedzorg verder 
toenemen door valincidenten als de 
woning niet geschikt en onveilig is en 
niet  is aangepast aan de behoeften van 
de kwetsbare ouderen. De beweging 
‘Langer thuis’ vraagt om meer aan-
dacht voor de woon(zorg)omgeving. 
Vaak blijft de relatie tussen de woon-
zorgomgeving en gezondheid onderbe-
licht. De overheid heeft enkele criteria 
opgesteld voor levensloopbestendige 
nieuwbouw en daarvan zijn  rolstoel-
toegankelijkheid en de plaats van 
het sanitair de voornaamste criteria, 
samen met flexibiliteit, de mogelijkheid 
om een ruimte aan te passen aan een 
veranderde levensbehoefte.

Levensloopbestendig
De vraag ‘Kan ik in mijn woning blijven 
wonen?’ brengt ons bij het begrip van 
levensloop bestendig bouwen. Denk 
eens aan de volgende zaken: 
Hoe is de toegang tot mijn woning? 
Kan ik de trap nog op en is er voldoen-
de ruimte voor een eventuele traplift?
Is mijn woning zelf voldoende veilig 
om vallen te voorkomen?
Is hij goed verlicht? 
Heb ik voldoende ruimte om met  hulp-
middelen zoals een rollator vrij door 
het huis te kunnen bewegen? 

Actiepunten voor gemeenten 
en wooncorporaties
Platform 31 is het algemene kenniscen-
trum op het gebied van de huizenmarkt 
en staat los van de overheid. Het volgt 
de woontrends op de voet. Het heeft 
recentelijk vijf actiepunten voor woon-
corporaties en gemeenten beschreven 
wat betreft ouderenhuisvesting. 
1. Zorg voor passend aanbod (gelijk-
 vloers, in de buurt, bij voorzieningen); 
2. Help mensen op weg (voorlichting, 
 communicatie, hulp bij zoeken); 
3. Ontzorg (hulp bij verhuisproces, 
 persoonlijke ondersteuning);
4. Prijsprikkels (huurprijsbehoud, 
 verhuisvergoeding);
5. Geef voorrang.

Bij de volgende Dwars gaan wij verder 
in op de stand van zaken, op de ver-
schillende vormen van wonen en op 
de omgeving om eenzaamheid te voor-
komen. # 

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

Bouwen voor een gelukkige oude dag

De gemeente Amsterdam wil de komen-
de vier jaar 2000 woningen speciaal 
voor ouderen te bouwen. Dat staat 
in het rapport ‘Zelfstandig geclusterd 
wonen voor ouderen in Amsterdam 
2020-2025’. Deze intentieverklaring van 
de gemeente is ook ondertekend door 
een brede coalitie van  woningcorpo-
raties, investeerders, projectontwikke-
laars, zorg- en welzijns- organisaties en 
betrokken woongemeenschappen.

Kwaliteit van leven
Het is een druppel op een gloeiende 
plaat. Die 2000  woningen voor oude-
ren in vijf jaar loopt niet in de pas met 
de groei van het aantal senioren met 
30% naar 150.000 in 2030. Mensen op 
een hogere leeftijd hebben nu eenmaal 
vaker hulp en ondersteuning nodig. 
Ouderenhuisvesting is erop gericht om 
een stap naar het verpleeghuis zo lang 
mogelijk uit te stellen. Maar daarvoor 
komen ouderen alleen in aanmerking 
als zij 24 uurs-zorg nodig hebben. Levens-
loopbestendig bouwen is dan ook de 
opdracht aan de architecten. Toegang 
tot zorg  is een belangrijke voorwaarde 
voor behoud van eigen regie en kwali-
teit van leven. Vanuit het  perspectief 
van vergrijzing heeft Amsterdam daar-
om ook gezocht naar  andere partijen, 
die bereid zijn de handen ineen te slaan 
om onder meer ‘geclusterde ouderen-
woningen’ te realiseren.

Geclusterd wonen
Onder zelfstandig geclusterd wonen 
voor ouderen valt een brede variatie 
aan woonvormen. Het rapport van de 
gemeente spreekt van minimaal vijf 
woningen in een wooncomplex speci-
fiek beschikbaar voor ouderen [55+], 
die daar zelfstandig kunnen wonen. Er 
hoort een gemeenschappelijke ruimte 
in de nabijheid te zijn, die is gericht 
op ontmoeting en kan bijdragen aan 
betrokkenheid bij de buurt.
Het kan ook gaan om woningen in de 
nabijheid van een zorginstelling. De 
zelfstandig wonende ouderen kunnen 
dan meedoen aan de geboden activitei-
ten zoals aan de dagbesteding of aan 
een maaltijdvoorziening. Bij het afstem-
men van vraag en aanbod van voorzie-

ningen voor ouderen uit de buurt kan 
het gezondheidscentrum een belang-
rijke rol spelen. Dat kan met name de 
Praktijk Ondersteuner Huisarts [POH] 
op zich nemen. In een vorige Dwars 
hebben wij dat al besproken. Die zal 
bijvoorbeeld doorverwijzen naar een 
welzijnsorganisatie zoals Dynamo.  
Het project ‘Welzijn op recept’ is daar 
een voorbeeld van en geldt als een 
remedie tegen eenzaamheid.

Positieve gezondheid
Clementine Mol is bouwkundige en 
ook opgeleid tot arts. Zij  pleit in het 
Medisch Contact van juli 2021 voor een 
bredere kijk op gezondheid en wil met 
het begrip ‘positieve gezondheid’ een 
brug slaan tussen de medische wereld 
en de architecten. Onder een bredere 
kijk op gezondheid wordt verstaan 
verder kijken dan  de traditionele arts-
patiënt relatie bij gezondheidsklachten. 
Gezondheid wordt in dat model gedefi-
nieerd als ‘het vermogen je aan te pas-
sen en eigen regie te voeren in het licht 
van de sociale, fysieke en emotionele 
uitdagingen van het leven’ en wordt 
verbeeld met een ‘spinnenweb’.
            
Het spinnenweb bestaat uit zes hoofd-
lijnen: lichaamsfuncties, mentaal 

Tekst: Ouderadviesraad

‘Kan en wil ik in deze woning blijven wonen?’ Er komt een punt waarop iedere oudere zich 
die vraag stelt. Het antwoord hangt af van de eigen gezondheid. Maar ook van welke woon-
mogelijkheden er zijn in de gemeente.

In 2019 woonden er in Amsterdam ongeveer 108.000 mensen met een leeftijd 
hoger dan 65. Dit aantal zal naar verwachting stijgen tot ruim 150.000 in 2030. 
Het aantal 75-plussers zal tussen 2019 en 2030 toenemen van circa 42.000 naar 
66.000 senioren. Een groot deel ervan heeft een migranten-achtergrond.

De gemeente gaat daarom investeren in:
•	transformatie	van	leegstaande	verzorgingstehuizen	naar	senioren-huisvesting;
•	het	bouwen	van	zelfstandig	geclusterde	woningen	voor	senioren;
•	verhuisregelingen:	van	hoog	naar	laag	en	van	groot	naar	klein.	Die	regelingen	worden	
 jaarlijks aangepast. Verhuizende senioren die ouder zijn dan 65 jaar kunnen vanaf 
 1 juli de oude huurprijs meenemen naar de nieuwe woning.

Amsterdam vergrijst

Als u door de bomen het bos niet meer ziet, kan een wooncoach helpen bij de zoektocht 
naar mogelijkheden om de woning aan uw wensen aan te passen, en naar financiering 
ervan. Zo iemand adviseert over mogelijke aanpassingen aan de woning, is op de hoogte 
van de bestaande verhuisregelingen en geeft antwoord op andere vragen op woongebied.  

In Amsterdam Oost zijn wooncoaches bereikbaar via stichting !WOON per mail : 
oost@wooninfo.nl of per telefoon 020-5230150 voor een afspraak op het spreekuur 
of via de buurtteams in de wijk. Adres: Stichting !WOON: 2de Boerhaavestraat 46

Denkt u ‘het zal allemaal wel’?
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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... Jeannette Reurslag
In deze rubriek stellen medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspart-
ners van Dynamo zich voor. Wat doen zij om van Amsterdam een mooiere 
stad te maken? In deze aflevering vertelt participatiemedewerker Jeannette 
Reurslag over haar veelzijdige werk. Het ene moment is zij bezig met een 
buurtrestaurant, dan weer met het project Voor Elkaar in Oost. 

Jeannette werkt sinds oktober 
2019 als participatiemede-
werker in, onder andere, de 
Dapperbuurt. ‘Het is afwis-
selend werk waarbij ik met 
diverse partijen contact heb 
en mensen in de buurt met el-
kaar verbind. Eigenlijk precies 
zoals de slogan van Dynamo: 
beweegt tot meedoen. Ik kop-
pel op een laagdrempelige en 
positieve manier mensen met 
een hulpvraag en vrijwilligers 
aan elkaar,’ vertelt de ener-
gieke Jeannette. 

Voor Elkaar in Oost
Toen zij net lekker een paar 
maanden aan de slag was in 
haar wijk, kwam corona om 
de hoek kijken. Haar werk 
moest dan ook op afstand 

De zomervakantie is voorbij 
en kinderen van 2 en 3 jaar 
kunnen weer naar de voor-
school van Dynamo. 
Een fijne plek om te spelen 
en leren. Dat gun je iedere 
jonge Amsterdammer. 

Dag van de Voorschool 
13 oktober 
Op woensdagochtend 13 okto-
ber tussen 10 en 12 uur kunt 
u een kijkje nemen op de 
voorscholen in Amsterdam. 
Ook bij de voorscholen van 
Dynamo. Jaarlijks organiseert 
de gemeente Amsterdam 
de Dag van de Voorschool. 
Ouders krijgen dan de ge-
legenheid om een kijkje te 
nemen in de voorschool bij 
hen in de buurt. Afhankelijk 
van de coronamaatregelen 
en de mogelijkheden orga-
niseren de gemeente en de 
voorscholen de Dag van de 
Voorschool misschien online. 
Maar wij zetten natuurlijk 
liever de deuren open zodat 
u echt een kijkje kunt nemen, 
samen met uw kind, op een 
voorschool bij u in de buurt. 
Ouders met jonge kinderen 
ontvangen een brief thuis, 
maar de informatie verschijnt 
ook op onze website. #

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

Weer naar de 
voorschool

gaan gebeuren. ‘Activiteiten 
gingen niet meer door en live 
ontmoetingen werden lastig. 
Toch zijn er juist in deze tijd 
nieuwe projecten en samen-
werkingen ontstaan. Ik ben 
nauw betrokken bij Voor El-
kaar in Oost, met als doel om 
buurtbewoners in Amsterdam 

Oost bij elkaar te brengen 
om onderlinge burenhulp en 
sociale contacten te bevor-
deren.’ Zoals boodschappen 
voor iemand in de buurt doen 
of gewoon een luisterend oor 
te bieden. Jeannette koppelt 
een vrijwilliger aan iemand 
met de hulpvraag. Zij kan een 
mooi voorbeeld geven: ‘Ik heb 
een expat gekoppeld aan een 
eenzame oudere dame in haar 
buurt. De Engelssprekende 
expat wilde graag meer over 
de Nederlandse cultuur leren, 
inclusief de taal. De dame 
met de hulpvraag had Neder-
landse les gegeven en zo is 
er een leuke win-winsituatie 
ontstaan.’ Er kon wellicht 
minder de afgelopen maan-
den, maar een positief gevolg 

Behalve een plek waar kinderen sportattributen en buitenspeel-
goed kunnen lenen, wordt het gebouwtje op het speelplein een 
plek voor alle leeftijden. Iedereen kan er activiteiten organiseren 
voor en door de buurt. We nodigen u hiertoe van harte uit. 
Uiteraard moet u daarbij wel rekening houden met de corona-
maatregelen.

Organiseren van een activiteit
Heeft u interesse in het organiseren van een activiteit in 
het gebouwtje of op het plein? Neemt u dan contact op met 
pleinmedewerker Ibrahim Abouchdak. Dat kan via e-mail: 
iabouchdak@dynamo-amsterdam.nl. #

Buurtteam Oost

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, mee-
doen, gezondheid, veiligheid. 
U vindt het buurtteam op heel 
veel plekken in Amsterdam. 
Dus altijd een plek bij u in de 
buurt. 

Altijd een buurtteam 
in de buurt
Buurtteam Amsterdam Oost 
wordt uitgevoerd door 

Dynamo op 15 locaties in 
Oost. Het zijn de vertrouwde 
locaties van Dynamo waar 
u ook welkom bent voor 
ontmoeting, activiteiten en 
cursussen. 

In de Buurtteamlocaties kun-
nen buurtteammedewerkers 
u helpen. #

De locaties en tijden van 
Buurtteam Oud-Oost, Water-
graafsmeer, IJburg en Zeeburg 
staan op: www.buurtteam-
amsterdam.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 
bereiken via 020 462 03 00 of 
info@buurtteamamsterdam-
oost.nl. 

Medewerkers Buurtteam

Speelplein Albert Wittenbergplein

van de coronamaatregelen is 
dat er veel jonge vrijwilligers 
bij gekomen zijn. Zo kunnen 
meer buurtbewoners elkaar 
een handje helpen. 

Gezondheid
‘Ik vind mijn werk leuk en af-
wisselend en ik werk met een 
fijn team. De ene dag heb ik 
een nauwe samenwerking met 
de gemeente om bijvoorbeeld 
gezondheidsambassadeurs te 
trainen om in hun omgeving 
een gezonde levensstijl uit te 
dragen. Een andere dag zet ik 
mij volop in voor het buurt-
restaurant. Fijn dat buurt-
bewoners elkaar weer écht 
ontmoeten. Om gewoon het 
buurthuis binnen te kunnen 
stappen voor een kop koffie en 
een praatje,’ besluit Jeannette. 
En zo kan zij in haar functie 
mensen helpen die het (even) 
niet alleen kunnen en biedt zij 
als participatiemedewerker 
ondersteuning bij het maken 
van keuzes om hun eigen 
leven weer op te pakken. # 

Het buurtteam staat voor u klaar bij vragen of problemen 
waar u hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld als u moeite heeft 
om rond te komen, andere mensen wilt ontmoeten of 
problemen heeft door ziekte, een psychische aandoening 
of verslaving. Bij het buurtteam werken verschillende 
professionele hulpverleners.

Het speelplein op het Albert Wittenbergplein in de Transvaal-
buurt is vernieuwd (juli 2021). Met speeltoestellen en zit-
gelegenheid kan het vernieuwde speelplein weer door jong en 
oud worden gebruikt. 
De ‘Ecoplant’, een object met zonnepanelen, geeft stroom zodat 
u op het plein ook uw mobiele telefoon kunt opladen.
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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: Lilian Stuger-Kembel en Menno Kluft

Handsfree of handheld
In artikel 61a van het Regle-
ment Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990 (RVV 1990) 
staat: 
“Het is degene die een voertuig 
bestuurt verboden tijdens het 
rijden een mobiel elektronisch 
apparaat dat gebruikt kan 
worden voor communicatie 
of informatieverwerking vast 
te houden. Onder een mobiel 
elektronisch apparaat wordt in 
elk geval verstaan een mobiele 
telefoon, een tabletcomputer of 
een mediaspeler”.

In Nederland is het verboden 
om als bestuurder van een 
motorvoertuig of een fiets 
tijdens het rijden ‘handheld’ 
(=vasthouden van de tele-
foon) te bellen. Wat wel mag, 
is handsfree bellen; dat wil 
zeggen zonder de handen te 

gebruiken. Maar wat is ‘hand-
held’ bellen? 

‘Volgens vaste jurisprudentie 
moet het begrip ‘vasthouden, 
met het oog op de verkeers-
veiligheid en de mogelijkheid 
tot handhaving, ruim worden 
uitgelegd’, aldus de Rechtbank 
Noord-Nederland in 2017. Ook 
het bedienen van de telefoon 

Mobieltjes, fietsen en auto’s

als deze in een houder zit 
valt onder de reikwijdte van 
dit artikel. Het Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden heeft 
vorige maand geoordeeld dat 
het bedienen van de telefoon 
terwijl deze niet in de handen 
zit vastgeklemd, maar bij-
voorbeeld op schoot of op het 
been ligt terwijl deze bediend 
wordt, niet onder het begrip 
‘vasthouden’ valt. 

Feitcode en boete
Lichte verkeersovertredin-
gen worden afgedaan via de 
Wet administratiefrechtelijke 
handhaving verkeersvoor-
schriften. In de volksmond is 
deze wet beter bekend als de 
Wet Mulder. Die heeft tot doel 
overtredingen op eenvoudige 
wijze af te handelen, zodat het 
Openbaar Ministerie- minder 
wordt belast. Onder de Wet 

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

Woningruil kan plaatsvin-
den tussen twee mensen met 
een regulier huurcontract, 
of eventueel tussen bijvoor-
beeld twee mensen met een 
jongerencontract. Een tijde-
lijk contract ruilen voor een 
regulier contract kan niet. Het 
administratief regelen van 
een woningruil neemt meestal 
een maand of drie in beslag. 
Er kan pas geruild worden 
als beide verhuurders heb-
ben ingestemd en de nieuwe 
contracten getekend zijn. 

Stap 1
Vindt een ruilpartner. Dit kan 
bijvoorbeeld door de eigen 
woning op woningruil.nl te 
zetten, of op sociale media. 

Stap 2
Als je een geschikte ruilpart-
ner gevonden hebt dan stel 

je de ruil voor aan de beide 
verhuurders. Het komt tegen-
woordig niet zo vaak meer 
voor dat die allebei meteen 
instemmen, maar je hoeft je 
ook niet direct neer te leggen 
bij een afwijzing. Vaak willen 
verhuurder een hogere prijs 
voor de woning hebben na de 
ruil, of de woning zelfs naar 
de vrije sector overhevelen. 
Dat kan problemen opleveren 
met passend toewijzen. Ook 
kan het zijn dat de verhuurder 
de woning wil verkopen. 

Stap 3
Als de verhuurders de ruil 
afwijzen, kun je bezwaar 
maken. Het is goed om in de 
bezwaren extra aandacht 
te geven aan de belangen 
van beide ruilpartners om 
de woningruil toch voort 
te zetten. Er zijn belangen 

U staat met de auto bij het stoplicht en het stoplicht springt van groen 
op rood, terwijl er nog geen auto heeft kunnen doorrijden. Reden...? 
De bestuurder van de auto die als eerste in de rij stond bleek aan het 
bellen of appen. Wat zegt de wet hierover?

Mulder vallen uitsluitend 
gedragingen waarbij geen 
letsel aan personen is ont-
staan of schade aan goederen 
is toegebracht.

Voor veel overtredingen en 
misdrijven hanteert het OM 
vaste boete-tarieven, met 
name als het gaat om overtre-
dingen in het verkeer. Deze 
overtredingen en misdrijven 
hebben feitcodes. Deze codes 
staan op het (verkort) proces-
verbaal. De code voor het als 
bestuurder van een motor-
rijtuig uw telefoon, of an-
dere elektronische apparaten 
vasthouden is R 545. De boete 
voor het overtreden van dit 
verbod bedraagt momenteel 
e 250,-. Deze boete zal naar 
alle waarschijnlijkheid wor-
den verhoogd naar e 340,-.

Boete en bezwaar
Strafrechtelijk ontvangt u nu 
na een (lichte) verkeersover-
treding een transactievoorstel 
(acceptgiro) via de wet Mulder 
(M) dat u dient te betalen. 
Bent u het niet eens met dit 
voorstel, dan bestaat de moge-
lijkheid in beroep te gaan bij 

de Officier van Justitie. 
U zou het niet eens kunnen 
zijn, omdat de politie u bij het 
constateren van de overtre-
ding van feitcode R 545 moet 
stoppen/staande houden. Dit 
gebeurt vaak niet, waardoor 
u ten onrechte een boete thuis 
ontvangt. De boete hoeft dan 
nog niet betaald te worden, 
totdat er meer duidelijkheid 
bestaat over de overtreding.

HJS weer open
Heeft u (ten onrechte) een 
boete voor een verkeers-
overtreding gehad en/of wilt 
u laten checken of bij het 
opleggen van de boete alles 
volgens de wet-/regelgeving 
en jurisprudentie is verlopen? 
Neem dan contact op met 
HJS. Onze medewerkers 
staan vanaf 6 september 
weer voor u klaar om al uw 
juridische – en/of sociaal-
maatschappelijke vragen te 
beantwoorden. #

Mag dit?

Al gedacht aan woningruil?
Ben je niet tevreden over je eigen huurwoning, maar lukt het niet 
op WoningNet omdat je inschrijfduur nog veel te kort is? Denk dan 
eens aan woningruil. In de huidige gespannen woningmarkt is 
woningruil soms een middel om toch een geschikte woning te 
kunnen vinden. 

denkbaar op bijvoorbeeld de 
volgende gronden: medisch, 
huishoudgrootte, studie en 
werk. Belangrijk argument in 
dit soort zaken is altijd dat als 
de ruil niet doorgaat er ook 
niets verandert voor de ver-
huurder. De woning komt dan 
immers niet leeg. Dat maakt 
dat het belang van de huurder 
zwaarder kan wegen dan het 
belang van de verhuurder. 
Soms besluiten verhuurders 
na bezwaar de woningruil 
alsnog goed te keuren. 

Stap 4 
Is één van de woningen van 
een particuliere verhuurder? 
Dan is er een huisvestings-
vergunning nodig, tenminste 
als het om een woning gaat 
met een huur tot e 1040,73, 
de grens voor middeldure 
huurwoningen. De woningruil 

moet dan ook bij de gemeente 
Amsterdam aangevraagd 
worden. Op de site van de 
gemeente Amsterdam staat 
een formulier waarmee de 
aanvraag gedaan kan worden. 
De huisvestingsvergunning 
kost eenmalig e 60,-.

Stap 5
Wordt een voorstel toch 
afgewezen door beide of één 
van beide verhuurders, en het 
bezwaar eveneens, dan kun je 
de afwijzing aanvechten bij de 
rechter. Dat kan ook als een 
verhuurder te hoge eisen stelt, 
zoals een forse huurverho-
ging. De huurder vraagt dan 
‘indeplaatsstelling’. Als dat 
wordt toegekend nemen huur-
ders elkaars contract over en 
gaat de huur niet omhoog. 
Huurders moeten dan wel 
aantonen een zwaarwegend 
belang te hebben bij de ruil, 
en ze moeten uiteraard aan-
toonbaar in staat zijn elkaars 
huur te kunnen betalen. Hou 
er rekening mee dat een pro-
cedure indeplaatsstelling wel 
een jaar kan duren. Overigens 
is het ook mogelijk zelf een 

indeplaatsstelling te vragen 
aan beide verhuurders (in 
plaats van een ‘gewone’ wo-
ningruil), zonder tussenkomst 
van de rechter. Dit is nog niet 
erg gebruikelijk maar voor 
beide partijen (huurders en 
verhuurders) makkelijker en 
sneller. Er lopen momenteel 
pilots bij woningcorporaties 
buiten Amsterdam hiervoor.

Rol van !WOON
!WOON kan soms helpen bij 
het maken van bezwaar tegen 
de afwijzing of bij het vragen 
van een indeplaatsstelling. 
Neem contact met ons op als 
de woningruil wordt gewei-
gerd door beide of één van 
beide verhuurders, dan kijken 
we wat we kunnen doen. #

Wij zijn te bereiken via oost@
wooninfo.nl of 020 - 523 01 50. 
Spreekuur houden we momen-
teel alleen op afspraak.
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Werk je met vrijwilligers of zou je als maatschappelijke organisatie in Oost met vrijwil-
ligers willen gaan werken? 
Maatschappelijke organisaties en (buurt)initiatieven kunnen met vragen over vrijwil-
ligersbeleid en alles wat ermee te maken heeft terecht bij Nettie Sterrenburg, adviseur 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) voor Amsterdam Oost. 
Zij helpt graag met advies over het vinden, binden en boeien van vrijwilligers. Ook 
organiseert ze trainingen en workshops. Voor meer informatie of een vrijblijvend 
adviesgesprek neem contact op met Nettie Sterrenburg via N.sterrenburg@vca.nu
Volg Nettie en haar ontdekkingen in Oost op Instagram: @nettie_vca_oost. Of kijk op 
https://www.vca.nu/over-vca/oost/ #

Op zaterdag 9 oktober op het Christiaan Huygensplein in de 
Watergraafsmeer zal tussen 12:00 en 17.00 uur het evenement 
OPEN Oost plaatsvinden. 

Voor 12 september a.s. is er een demon-
stratie op de Dam aangekondigd. Het 
gaat om een ‘woonprotest’ tegen het 
Nederlandse woonbeleid. Op 23 oktober 
volgt een ‘woonopstand’ in Rotterdam. 
54 belangenorganisaties en politieke 
afdelingen hebben zich aangesloten bij 
de oproep om de straat op te gaan.
Houdt voor nadere informatie andere 
(lokale) media in de gaten. Bij het inter-
view dat Antoinette Tanja en Arie van 
Tol hadden in het kader van de exposi-
tie ‘Buurt in actie’ verzuchtten zij nog: 
waar blijft in onze tijd de actie, er is toch 
alle reden voor gezien de woningnood? 
Ze worden op hun wenken bediend. #

Gezellig sportgroepje (m/v) heeft plaats 
voor nieuwe deelnemers. 
Elke donderdagavond van half acht tot 
negen uur in de ruime gymzaal van Het 
Spectrum. Eerste uur conditietraining, 

Op dit feestelijke event vind je naast 
muziek, leuke activiteiten en heerlijk 
eten ook een markt waar je informatie 
vindt over alle sociale voorzieningen in 
jouw buurt, de verschillende bewoners-
initiatieven en het Buurtteam. Tevens 
zullen in de buurthuizen rondom het 

Christiaan Huygensplein (het Parkhuis, 
Brinkhuis & Jeruzalem) leuke work-
shops plaatsvinden. Voor het vervoer 
hiernaartoe wordt gezorgd! Zet 9 okto-
ber vast in je agenda en dan hopen we 
je te zien tijdens dit festival, dat georga-
niseerd wordt door Dynamo! #

het laatste half uur spelen we een partij-
tje volleybal. Kom vrijblijvend en gratis 
een keer kennismaken! #
Info: bij Jan de Groot: 0624 213232. 
Email: jan@degrootmasseert.nl

Advies over werken met vrijwilligers

VCA helpt! 

Christiaan Huygensplein 

OPEN Oost FESTIVAL 

‘Genoeg is 
 genoeg’

Conditietraining in de 
Watergraafsmeer voor 50+



Of als je twee jonge poesjes ziet spelen. Of als je
een kleine gorilla over de kop ziet rollen. Nou ja,
noem maar op.
Maar dat zĳn dieren die we goed kennen en die
meestal best een leuk leven hebben.

Maar dieren die
we minder goed

kennen of die op het
eerste gezicht helemaal
niet speels of lollig of
vrolĳk zĳn?
Neem krokodillen. Dat zĳn wel de
stugste en minst vrolĳke dieren
die je kunt bedenken. Ze liggen
doodstil te wachten tot ze iemand
een been kunnen afbĳten of een
hertje onder water kunnen
trekken. Maar verder doen ze niks,
toch? Niks leuks, in ieder geval.
Een Amerikaanse bioloog heeft bĳ
elkaar 3000 uur naar krokodillen
gekeken en het blĳkt toch een
beetje anders te zĳn. Krokodillen
doen ook dingen voor de lol. Ze
zwemmen rond met een bloem in

hun bek. En ze geven een kleinere
krokodil een lift op hun rug. Ze
spetteren zomaar wat met water.
En in de dierentuin spelen ze soms
met een bal.

Maar je hoort dieren
niet lachen, toch?
Mmmh, nee. Lachen lĳkt erg
menselĳk. Een wetenschapper
heeft onze naaste familie
onderzocht, chimps, gorilla’s en
orang oetangs. Als ze met elkaar
spelen of dollen hĳgen ze er op
een bepaalde manier bĳ. Zo
maken ze aan elkaar duidelĳk dat
het spel is geen ernst. Zo lopen ze
geen risico dat er eentje ineens
gaat bĳten. Dat speciale gehĳg lĳkt
een beetje op ons gelach.
Waarschĳnlĳk is dat gehĳg bĳ ons
een stapje verder ontwikkeld.

@·ꈊ·@

Koko de gorilla
is een echte
grappenmaker
Er zĳn echte grappenmakers
onder de niet-mensen. Koko is
een gorilla die wel duizend
gebaren heeft geleerd om
dingen uit te drukken,
gebarentaal dus. Een keer
knoopte ze de veters van een
oppasser aan elkaar en daarna
maakte ze het gebaar voor: “Ren
achter me aan! Volg me dan!”

voor de jeugd

Als je een hond achter een bal
ziet aanrennen of naar een
frisbee ziet springen zul je niet
gauw “nee” zeggen, denk ik.

De meeste lol hebben dieren zo te zien
als ze spelen. Maar waarom spelen ze?
Ze eten om in leven te blĳven en ze rennen weg om niet
opgegeten te worden maar wat is het nut van spelen? Er wordt
wel gezegd dat je dingen leert als je speelt. Jonge zebra’s rennen
achter elkaar aan en ontwĳken elkaar en maken de gekste
sprongen. Dat kan later handig zĳn als er een leeuw of luipaard
achter je aan rent. Maar veel gespeel is nergens goed voor. In de
modder rollen bĳvoorbeeld. Of elkaar in de poten bĳten. Of met
een stok in je mond rondlopen. Waarschĳnlĳk is het belangrĳkste
van spelen dat je je er goed bĳ voelt. En dat is gezond. Lol is goed.
Ratten blĳken bĳvoorbeeld graag gekieteld te worden. Ze uiten
dan een zeer hoog piepje dat wĳ niet horen. Als je ophoudt ze te
kietelen gaan ze zelfs naar je vingers toe. Meer! Meer! In hun lĳfje
komt bĳ dat kietelen een stofje vrĳ waardoor ze zich goed en
vrolĳk voelen. Dat stofje wordt nu onderzocht als anti-
somberheidspil voor mensen.

Dingen voor de lol doen is
trouwens niet altĳd grappig.

Katten maken muizen dood omdat ze het leuk vinden, niet
omdat ze honger hebben. En orka’s doden zeehonden omdat ze
ervan genieten en niet altĳd omdat ze honger hebben. En die
aardige dolfijnen doen het hetzelfde met de kleinere bruinvissen.
Ze slaan ze dood met hun flippers en spelen dan nog een poosje
met het lĳk.

A

Exclusief: krokodillen hebben best wel lolExclusief: krokodillen hebben best wel lol
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker maakt de pagina en tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto kroko: Claire Davis, foto chimps: Roger Smith. www.flickr.com CC Lic.

Muishappen met Stinks en zĳn vrienden

Moet je horen joh, echt, ik heb die oppasser zo goed te grazen genomen!

Heeft jouw dier lol? Schrijf aan lieve.mabelle@gmail.com of via www.dierenkrant-online.nl

Samen lol of denkt de krokodil iets meer naar voren en ik heb mĳn avondmaal binnen?

... hebben dieren l☺l ?... hebben dieren l☺l ?


