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Redactioneel

Door: Arie van Tol

Dwars heeft een nieuwe 
columnist. Hiernaast is de 
bijdrage van Justus van Oel te 
lezen. De titel van zijn eerste 
column is Vooruitgang. Of er 
een uitroepteken achter moet 
of een vraagteken mag de 
lezer zelf kiezen.

In deze Dwars veel artikelen 
rond het onderwerp wonen. 
Het begint al met de voor-
pagina, de column van Ivar 
Manuel op deze pagina 2 gaat 
er over. Op de pagina’s 16 en 17 
komen meerdere facetten van 
wonen aan de orde. En zoals zo 
vaak gaat het ook op de pagina 
van de Ouderen Advies Raad 
(pagina 20) over wonen. En 
natuurlijk is er de bijdrage van 
!Woon op pagina 22.
En ja, verder kunt u de ge-
bruikelijke keur en kleur aan 
artikelen verwachten, ook weer 
in deze Dwars. Als die keur en 
kleur u aanstaan kunt u over-
wegen ook eens op een andere 
manier Dwars te beleven, door 
de talkshow Dwars door Oost in 
de Jungle te bezoeken. De 35e 
aflevering is op woensdag 27 
oktober. Wie er te gast zijn staat 
op de pagina hiernaast. #

‘Het thuisgevoel’
Wie nu, de wanhoop nabij, op 
zoek is naar een huisje in Am-
sterdam zal het zich haast niet 
kunnen voorstellen, maar zo’n 
50 jaar geleden, in de jaren 
70, verlieten Amsterdammers 
massaal hun stad. De slechte 
woningen, de vieze armoedige 
stad, je moest wel gek zijn om 
er te blijven wonen. Zo kon 
het niet langer in onze hoofd-
stad. Er moest wat gebeuren. 

Dat er in onze mooie stad iets 
moet gebeuren, is van alle 
tijden en ook dat onze ambte-
naren daar in hun comforta-
bele bureaucratie eindeloos 
over kunnen ouwehoeren. 
Eind jaren 70 was daar de 
wethouder die er genoeg van 
had, in gelul kun je immers 
niet wonen. Amsterdam ging 
op de schop, krotten werden 
vervangen door lelijke beton-
nen nieuwbouw. Ik heb zelf 
gedurende mijn studietijd in 
zo’n pand mogen wonen. Foei-
lelijk, maar functioneel. Mijn 
toenmalige vriendin woonde 
in de Indische buurt, in een 
oud pand op de begane grond. 
Het was onvoorstelbaar hoe 
dat huis er vanbinnen uitzag. 
De houten vloer verrot en 
scheef, de bakstenen muren 
broos en wankel (wat hield 
dat huis eigenlijk overeind...?) 
en het plafond zo dun dat de 

bovenburen net zo goed in de 
kamer konden staan. Ik herin-
ner me dat we er een keuken-
tje in hebben gezet, tegeltjes 
schots en scheef tegen een 
stukje muur geplakt. En naast 
het toilet een douche hebben 
geplaatst waarvan de afvoer 
gewoon vrijelijk in de kruip-
ruimte onder het huis liep. 
Lang heeft ze er overigens niet 
gewoond want na een paar 

maanden werd er ingebroken, 
ze kwamen binnen dwars 
door het grote raam van de 
woonkamer, gelukkig was ze 
niet thuis. 

De Indische buurt daar was 
het bar en boos. De jaren 80 
waren dat, sindsdien is er veel 
veranderd. En juist in de delen 
waar de betonnen bunkers 
niet werden gebouwd, gaat 

het nu goed. Er is gereno-
veerd, de studenten werden 
gelokt, er werden woningen 
verkocht en er kwam een 
koopkrachtiger publiek te 
wonen. Het resultaat van deze 
nieuwe bevolkingssamenstel-
ling is in de Javastraat te zien. 
Van dode verpauperde win-
kelstraat is het er hot and hap-
pening geworden, maar niet 
aangeharkt, juist rommelig en 
divers. En ook in de zijstra-
ten is de buurt veranderd, de 
corporaties geloven er weer in 
en de laatste krakkemikkige 
panden worden of mooi ge-
renoveerd of vervangen door 
nieuwbouw. 

Ik mocht de afgelopen week 
een betonplaat hijsen naar het 
hoogste punt van het nieuw-
bouwcomplex Senang aan de 
Borneostraat. Senang staat op 
de plek waar voorheen het 
gebouw AQ16 stond. Het blok 
is nog lang niet af, maar je 
ziet nu al dat het architecto-
nisch en kwalitatief veel beter 
wordt dan wat er stond. En 
ook de woningen zullen straks 
niet alleen sociale huur zijn, 
maar ook middenhuur. Mijn 
vroegere vriendin zou zich er 
zeker ‘senang’ voelen, ware 
het niet dat het inmiddels een 
dame op leeftijd is die in Parijs 
woont. #

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

Bij het nieuwbouwcomplex Senang

Column Door: Justus van Oel

Op de Elandsgracht – nee, niet in Oost, middenin het yuppige 

oude centrum – vroeg zomaar iemand me of ik een kopje koffie 

wilde. Het eerste wat ik controleerde was of ik niet op een trendy 

proeverij was, kan ook zomaar gebeuren. Nee, de kop koffie bleek 

mij te worden aangeboden door het buurthuis aan de overkant, 

dat na een lange Covid-pauze eindelijk weer open was. En binnen 

de kortste keren hadden we het over Amsterdam-Oost. Want daar 

bleek Karel, de aardige buurtwerker, te wonen. Indische Buurt. 

Waarop ik kon zeggen dat ik daar vandaan kom. Het werd een 

prettig gesprek over het wel en wee van de stad. Vanzelf gingen 

we ook allebei een beetje Amsterdamser praten, het blijft toch 

je moedertaal. Blijft toch de vraag wat heeft een buurtwerker als 

Karel te zoeken op de Elandsgracht. Als je er nou toch hobby in 

hebt mensen te helpen, dan ben je in Oost toch een stuk dichter 

bij de doelgroep. Zou ik dan zeggen. Nou, dat zag ik toch niet 

helemaal goed, zei Karel. Gelijk had ‘ie, want het idee dat het 

hier in die ene buurt helemaal top is, en in die andere buurt 

helemaal ruk, zo werkt het natuurlijk niet. Overal is wel wat, 

en ook in de Jordaan is er een serieus armoedeprobleem. 

Onder oudere mensen vooral, maar daar zijn er nog veel van. 

Vooruitgang
Er werden en worden daar voedselpakketten uitgereikt, door 

het buurthuis op de Elandsgracht, mede dankzij allerlei gulle 

winkeliers met buurtgevoel. Dat deed me wel wat, eigenlijk had ik 

er niks meer van verwacht. Solidariteit in Yuppistan? Dat geloof je 

niet zomaar als je bent opgegroeid in Oost, in de jaren zestig, als 

zoontje van de dorpsdokter. De bittere armoe van toen kon je on-

mogelijk ontgaan. Kinderen waren ondervoed en hadden schurft. 

Wat? Schurft. Zoek maar op. Veel spanningen en ruzies, het galmde 

door de hele binnentuin- van armoe wordt niemand aardiger. 

Als er al een schoolreisje was, kon de helft die paar grijpstuivers 

niet opbrengen. En de grote troostende gedachte is dus: wat je 

er ook van mag vinden, het gaat nu in Oost onvergelijkelijk veel 

beter dan toen. En zelfs in de Jordaan, waar de Tesla’s op de 

grachten staan, zijn er nog steeds mensen die zich bekommeren 

om anderen die dat nodig hebben. Daar klopte mijn ouwe 

Indische Buurt-hart (dat gaat er nooit meer uit) weer even 

sneller van. Vooruitgang bestaat! # 

Wil je me over mijn ouwe Oost zien praten, google dan 

‘Salto+Justus’... 
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Kerk de Bron in de Watergraafsmeer is een Rijksmonument dat in 1939 werd gebouwd onder archi-
tectuur van Ir. G. Friedhoff, later bekend als Rijksbouwmeester voor de wederopbouw van Nederland. 
René Visser is er sinds ruim een jaar de jonge dominee, die specifiek als taak heeft om van betekenis 
te zijn voor de buurt. Wat is zijn drijfveer om dominee te worden, hoe kan een protestantse kerk anno 
2021 er voor de buurt zijn en wat is zijn ideale kerk over pakweg 5 of 10 jaar?

Oost   3#DWARS

‘Als je zegt dat je dominee bent, 
heb je er altijd gesprekken over’

‘Ik ben opgegroeid met een vader en 
opa die dominee waren. Ik wilde eerst 
de politiek in, maar voelde mij op mijn 
18e geroepen en ging theologie stude-
ren. Daarnaast werd ik door verblijf in 
het buitenland geïnspireerd om meer 
ruimte te maken voor persoonlijke 
spiritualiteit naast mijn theoretische 
opleiding. Nu ik eenmaal dominee ben, 
geniet ik ervan en past het bij mij om 
te organiseren, te spreken en te staan 
voor het verhaal van de kerk.’ 

Verbinding met de buurt
Naast de wekelijkse kerkdiensten en 
kerkelijke bijeenkomsten, heeft de Bron 
als missie er voor iedereen te zijn, zoals 
op de website staat: het maakt niet uit 
of je nu gelovig bent of niet, nieuws-
gierig of kritisch, of dat je gewoon 
behoefte hebt aan een goed gesprek. 
Want de kerk is een plek voor iedereen. 
René is trots op de vele verschillende 
activiteiten die er inmiddels vanuit de 
Bron plaatsvinden.

‘Het plan was meer verbinding met de 
buurt; we hebben een mooi gebouw, 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

inhoud en communicatie. Hoe kunnen 
we dat delen en de verbinding met de 
buurt sterker maken? In corona-tijd 
zijn we gestart met de Give & Get 
Voorraadkast in de kerk. Iedere 
woensdagavond van 19.30 - 21.00 uur 
kunnen bewoners van de Watergraafs-
meer er houdbare levensmiddelen 
naartoe brengen als ze over hebben 
of ophalen als ze hier tekort aan 
hebben. Samen drinken we koffie of 
eten we soms. En daar zit voor mij de 
waarde, dat je 1-op-1 met mensen in 
contact komt.’ 

Op straat aanwezig
‘Maar we doen nog veel meer. Zo start-
ten we dit jaar moestuintjes, dat inmid-
dels uitgroeit tot een mooie community 
waar mensen elkaar ontmoeten en 
van elkaar leren. Door het contact met 
de wijkagent, de buurtmakelaar en 
Dynamo bereiken we ook mensen die 
hulp nodig hebben, zich eenzaam voelen 
en soms in de kerk een rustpunt vinden. 

Vorig jaar vond in samenwerking met 
Linnaeus Boekhandel in de Bron de René Visser

opening van de Kinderboekenweek 
plaats en onlangs was er de presentatie 
van het nieuwe boek van buurtgenoot 
Fokke Obbema Een zinvol leven. Met 
welzijnsorganisatie Dynamo is de 
activiteit ‘Goede gesprekken’ gestart, 
die ik begeleid. Er komen thema’s aan 
bod zoals geloven, ouder worden, 
identiteit en rouw. En daarnaast pro-
beer ik er voor mensen te zijn, door op 
straat aanwezig te zijn en mensen te 
verwelkomen in de kerk.’

Minder nieuwe spullen
René geeft aan hoe hij naar de 
klimaat-crisis kijkt, noemt voorbeelden 
van ‘vergroening’ van de kerk en 
blikt vooruit over de toekomst van 
de kerk. ‘De klimaatcrisis levert de 
urgentie op in hoe je in het leven staat. 
Dat geldt ook voor de maatschappij 
met een economie die sterk gericht is 
op welvaart. Onze daden hebben 
gevolgen en het maakt uit welke 
keuzes we nu maken! Daarom zijn 
we ook bezig met verduurzaming 
van de kerk, vergroening van het 
plein voor de kerk, we hebben 
moestuinbakken en kopen minder 
nieuwe spullen. 

De komende jaren hopen we op nog 
meer verbinding met de buurt en op 
meer jonge mensen – ook studenten 
die net in de stad zijn komen wonen – 
waarvoor de kerk een ontmoetingsplek 
en een rustpunt is. Over 5 jaar is er 
een levende kerk waar allerlei mensen 
met allerlei achtergronden zich thuis 
voelen. Dat is de droom, de kerk als 
huis van God en een huis van mensen. 
De kerk en zijn dominee kunnen in de 
buurt van enorme betekenis zijn.’ #

Op 27 oktober wordt René Visser 
geïnterviewd in de talkshow
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Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Marieke Oggel

De verloofde van Jo verdween in de Bermuda Driehoek en uit 
haar portemonnee verdwijnt ook wel eens wat. In het Brinkhuis 
in Betondorp speelt Theater Veder scènes die gegrepen zijn uit het 
leven van een kwetsbare oudere. Het publiek reageert met sug-
gesties en ook de wijkagent en het buurtteam presenteren zich.

Jo is niet meer zo vlot als ze vroeger 
was, maar gelukkig is daar de buur-
vrouw. Die doet de boodschappen. 
En die kosten soms meer dan ze had 
gedacht, zegt Jo tegen haar dochter aan 
de telefoon. Steelt de buurvrouw? En 
wat doe je er dan aan?

Afhankelijk
Maria Westra van Theater Veder vraagt 
het publiek naar meningen over de 
scène die net werd voorgespeeld. ‘Leuk 
om naar te kijken, maar niet leuk als 
het je overkomt’, zegt de een. En dan 
komt de suggestie dat Jo moet vragen of 
de buurvrouw het even wil voorschie-
ten.
De Veder actrices spelen het nog een 
keer, maar na afloop ziet iedereen wel 
in dat dit een tussenoplossing is. Dat 
lukt één keer, maar dan? ‘Haal er een 
vertrouwenspersoon bij’, zegt iemand.
Voor wijkagent Monique de Boer is 
de situatie herkenbaar. ‘Je moet het 
natuurlijk bespreken, maar dat is niet 
altijd makkelijk als je afhankelijk bent 
van de hulp die je krijgt. En het speelt 
ook wel tussen ouder en kind. Dat is 
extra lastig.’

Nieuwe bankpas
Jo was verloofd met Kees Klomp. De 
zeeman verdween in de Bermuda 
Driehoek vijftig jaar geleden. Kwam hij 
maar terug, maar alles wat Jo nu heeft 
is buurvrouw Valerie. En die wil haar 
meenemen naar de bioscoop. Dat is veel 
beter dan binnen blijven hangen. Als Jo 
niet mee wil, wordt ze boos.
Helemaal verkeerd meent Andy die 

in het publiek zit. In een andere scène 
wordt hij uitgenodigd om zelf eens in 
gesprek te gaan met Jo over een pro-
bleem. Dat doet hij met alle geduld. En 
zo krijgt hij gedaan wat een minder 
tactvolle buurvrouw niet voor elkaar 
zou krijgen.

‘Geef mij dat oude bankpasje maar’

Het Joodse verleden meer onder de aandacht

Sinds eind 2007 worden in Nederland 
Stolpersteine geplaatst. In Amsterdam 
verscheen de eerste op 4 mei 2009. In 
Oost zijn met name in de Transvaal-
buurt en de Oosterparkbuurt veel 
gedenkstenen in de stoepen terug te 
vinden. ‘Maar ook uit de Indische Buurt 
werden meer dan 550 mensen weg-

Begin september werden bij de Linnaeuskade 33 vier Stol-
persteine aangebracht in het trottoir. Met deze ‘struikelstenen’ 
worden Samuel Verdoner, de laatste voorzanger van de Indi-
sche Buurt, zijn vrouw en hun twee kinderen herdacht. 

gevoerd en vermoord,’ vertelt Rogier 
Schravendeel. Hij vindt dat bewoners 
van nu niet genoeg stil kunnen staan 
bij wat door hem onverbloemd de 
genocide van Amsterdam Oost wordt 
genoemd. Een genocide die vergeten 
werd. In de openbare ruimte van het 
stadsdeel is van het Joods verleden 
praktisch niets meer terug te vinden.

Gazzen
Bij het doorspitten van archieven 
over het Joodse leven in de Indische 
Buurt stuitte Rogier op voorzanger 
Samuel Verdoner. Zijn verhaal sprak 
hem erg aan, met name door parallel-
len met zijn eigen leven. In het boekje 
Samuel Verdoner, de laatste gazzen 
van de Indische Buurt, is het verhaal 
minutieus opgetekend. Centraal staat  
Rechouwous, de Joodsche Vereeniging 
voor de Indische Buurt. Verdoner, een 
afgestudeerd seminariestudent, is al 
enkele jaren actief in die vereniging 

Tekst en fotografie: Arie van Tol

Jo’s verloofde, een zeeman, verdween vijftig 
jaar geleden in de Bermuda Driehoek

In een andere scène komt er een vrien-
delijke meneer van de bank aan de tele-
foon die je oude pas voor je zal vervan-
gen. Hij heeft alleen maar je pincode 
nodig. Hij stuurt nog een medewerker 
om die pas op te halen. En ja hoor, tien 
minuten later wordt er gebeld. Wijk-
agent de Boer zegt dat dit helaas nog 
steeds voorkomt in haar wijk; ‘Nooit, 
maar ook nooit belt een bank je op om 
zaken te regelen. Ze sturen brieven.’

Voordeur dicht
Niet iedereen die in een of andere truc 
trapt, gaat over tot actie. De Boer: ‘Je 
schaamt je dat je zo dom bent geweest.’ 
Ze drukt mensen op het hart om toch 
te bellen: ‘Ik ga er niet meteen op af. 
Vaak is het al genoeg om het met me 
te bespreken en te bedenken wat zou 
kunnen helpen. Bel gewoon voor een 
gesprek.’
Marieke van het Buurtteam op de Ka-
merlingh Onneslaan beaamt dat dit een 
goede aanpak is. ‘We kunnen samen 
verder kijken naar hoe het aangepakt 
kan worden.’
De wijkbeheerder heeft ook nog een 
tip: ‘Zorg er in elk geval voor dat de 
gemeenschappelijke deur dicht is. Laat 
geen mensen met smoesjes binnen. 
Er gaat veel mis als mensen zich niet 
houden aan deze simpele regel. En dan 
zijn kwetsbare ouderen vaak de eerste 
dupe.’ #

Wijkagent Park de Meer en Betondorp: 
Monique de Boer, spreekuur iedere 
woensdag, Tuinbouwstraat 26 B, 13.30-
16.00 uur. Of bel: 0900-8844.
Buurtteam Oost: 020-4620300. Zij heb-
ben diverse locaties en spreekuren in 
de buurt.

als hij in het najaar van 1934 wordt 
geïnstalleerd als gazzen en cursuslei-
der. Gazzen is het Joodse woord voor 
voorzanger / voorlezer in de Synagoge, 
het is een belangrijke functie in het 
Joodse verenigingsleven.

Einde
Met de inval van de Duitsers in mei 
1940 nadert ook het einde van Re-
chouwous. In de zomer van 1940 
vinden er nog enkele georganiseerde 
activiteiten plaats in de Indische 
Buurt. Daarna zijn er nog een paar 
op het adres van Samuel Verdoner 
zelf, Linnaeuskade 33. Aanvankelijk 
blijft deportatie hem en zijn familie 
bespaard, maar na verblijven in kamp 
Amersfoort, kamp Westerbork en kamp 
Bergen-Belsen komen Samuel Verdo-
ner, zijn vrouw en hun twee jonge 
dochtertjes uiteindelijk als zo velen aan 
hun gruwelijke einde in Auschwitz.

Buren
Het initiatief voor de Stolpersteine en 
het uitbrengen van een boekje over 
het leven van Samuel Verdoner is één 
van de vele initiatieven van Rogier 
Schravendeel. In de Indische Buurt 
was hij de afgelopen jaren betrokken 
bij herdenkingen, onthullingen e.d. Hij 
heeft hij ook vele andere levens van 

joodse buurtbewoners in Amsterdam 
Oost opgetekend, zoals die van de 
Blasiusstraat, een straat waarin alleen 
al een kleine 1.400 bewoners werden 
vermoord.

‘Herdenken werkt therapeutisch, maar 
bevat ook een waarschuwing,’ zegt Ro-
gier, ‘Kennis van de ondergang destijds 
van wie onze eigen buren waren –en 
hoe we reageerden- is heel belangrijk. 
De opnieuw optredende polarisatie in 
onze huidige samenleving is zorgwek-
kend, de vele vormen van uitsluiting. 
Laten we elkaar toch vooral als broe-
ders en zusters blijven beschouwen.’

Uitsluiting
Rogier richt de blik beslist niet alleen 
op het verleden. In de vorige Dwars 
schreef Daan van Pagée over zijn 
initiatief ‘Breng ze veilig thuis’. Hij 
zet zich in om Nederlandse kinderen 
van IS-ouders terug naar Nederland te 
halen. Daarbij heeft hij een geslaagde 
speelgoedactie op touw gezet, met als 
doel meer bekendheid aan de gruwelij-
ke omstandigheden van deze kinderen 
te geben, aan wie vandaag de dag het 
recht tot leven ontzegd wordt. ‘Het is 
een nog concretere manier van vechten 
tegen uitsluiting, hier en nu…’

Het boekje over Samuel Verdoner is 
te koop in de Linnaeusboekhandel, de 
Java boekhandel en bij Serton Records 
in Betondorp. #
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Veertien jaar geleden begon Mercedes 
Zandwijken met de Keti Koti Tafels: 
bijeenkomsten waarbij de vrijheid 
wordt gevierd, de Nederlandse slaver-
nij wordt herdacht en waarbij vooral 
persoonlijke gesprekken - één op één 
- plaats vinden tussen mensen met 
verschillende huidskleur. De deelne-
mers zitten aan lange tafels tegen-
over elkaar en eten gezamenlijk een 
maaltijd. Die bestaat uit voedsel dat 
werd gegeten door voormalig tot slaaf 
gemaakten. Symbolische handelingen, 

treur- en vrijheidsliederen en rituelen 
structureren het samenzijn. 

Onderscheiding
De Keti Koti Tafel is inmiddels een be-
grip geworden. De eerste tafel was in 
een Surinaams café in de Pijp met zo’n 
dertig geïnteresseerden. Dit netwerk 
groeide uit tot een landelijk fenomeen. 
Zandwijken organiseerde talloze 
tafels, samen met haar man - filosoof 
Machiel Keestra - en zoon Elias Simon-
se, systeemtherapeut. Maar ook met 
meer dan 150 samenwerkingspart-
ners waaronder musea, gemeentes, 
bibliotheken,  onderwijsinstellingen 
en andere organisaties in Nederland, 
Duitsland en de Verenigde Staten. Tot 
nu toe hebben er meer dan 15.000 
mensen aan deelgenomen. Ze ontving 
dit jaar mede daarvoor de koninklijke 
onderscheiding Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

Micro-agressie
Een van de tafels, het dialoogontbijt, 
vindt jaarlijks plaats op 1 juli in de 
Muiderkerk aan de Linnaeusstraat. Dit 
jaar ging dat niet vanwege corona en 
bekostigde het stadsdeel speciale dia-
loogtassen. Daarin zaten alle ingredi-

enten die je thuis nodig hebt voor het 
bijzondere gesprek: pindasoep, boyo 
cake, een handleiding, bitterhout en 
de kokosolie die gebruikt wordt voor 
het rituele wegwrijven van de pijn aan 
de polsen - pijn uit het verleden en 
de naweeën in het heden. Mercedes: 
‘De uitwisseling van gevoelens van 
persoonlijke ervaringen staat altijd 
voorop. Mensen zijn vaak zo onder de 
indruk van alles wat ze gehoord heb-
ben dat ze zich na afloop verbonden 
voelen met elkaar. Witte mensen heb-
ben vaak geen idee hoe micro-agressie 
elke dag opnieuw levens van zwarte 
mensen beïnvloedt. Bij mij ook, uiter-
aard. Al is het alleen maar dat iemand 
tegen je zegt als je net even verkeerd 
in een rij staat: hier in Nederland 
wachten we op onze beurt, hoor.’ 

Rolschaatsen
Mercedes Zandwijken werd geboren 
in de Pijp. Haar ouders kwamen dat 
jaar, 1957, net uit Suriname en betrok-
ken een etage met een grote zolder. 
Daar sliepen alle jongens. Vader was 
kantoorbediende, moeder typiste. 
‘We vingen veel nieuwkomers uit 
Suriname op, ooms, tantes, neefjes, 
nichtjes. Het was de zoete inval bij 
ons, heel gezellig.’ Ze las ‘Alleen op de 
wereld’ en ‘De olijke tweeling’ en hield 
van rolschaatsen. ‘Ik herinner me 
hoe we achter de karren hingen van 
de marktkoopmannen van de Albert 
Cuyp als die hun spullen opruimden. 
Op zondag mochten we soms fietsen 
huren en dan reden we rondjes door 
de straten.’ Later verhuisde het gezin 
naar de Van Musschenbroekstraat en 
blééf het Oost, uitgezonderd de tien 
jaar die Zandwijken samen met haar 
gezin in het buitenland doorbracht.

Denktanks
Haar activistische en vernieuwende 
loopbaan begon ze in de jaren tachtig 
met het oprichten van Surinaamse 
praatgroepen voor meisjes. ‘Zitten 
in een kring en praten, reflecteren 
en met compassie  luisteren naar 
het verhaal van de ander, dat is echt 
mijn ding.’ Met de Denktanks Sociale 
Cohesie bracht zij succesvolle wijkbe-
woners bij elkaar en ondersteunde zij 
hen in het ontwikkelen van innova-
tieve projecten ter bevordering van de 
sociale cohesie en ter ondersteuning 
van minder succesvolle  bewoners 
die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken bij 
het vinden van 
bijvoorbeeld 
een stageplaats 
of een nieuw 
netwerk. Zand-
wijken noemt 
zichzelf ook wel 
‘samenlevings-
therapeut’. 

Mijn dorp
‘Eigenlijk ben ik 
geworden wie 
ik ben door een 
onderwijzer 
die ik op mijn 
lagere school 
had – en helaas 
heb ik een 
aantal jaar les 

van hem gehad. Ik mocht nooit de 
plantjes water geven, nooit het bord 
schoonmaken, stond vaak op de gang. 
Ik werd veel buiten gesloten. Dat deed 
heel wat met me. Zo onrechtvaardig. 
Ik had toen niet in de gaten dat dat 
discriminatie was, pas later, toen ik 
hoorde dat meer gekleurde zusters dat 
ook hadden meegemaakt, drong dat 
tot me door.’
Sinds kort woont ze weliswaar in een 
mooie bungalow in Zaandam, maar 
Oost zit in haar hart. ‘Als ik aan Oost 
denk, zie ik het Krugerplein voor me 
en alle ontmoetingen die ik daar had 
met mensen uit mijn ‘dorp’.’ Toen ze 
een paar maanden geleden geridderd 
werd, kreeg ze een filmpje toegestuurd 
van haar oude medebewoners uit de 
Kraaipanstraat. ‘Ze hadden een eigen 
orkest samengesteld en gaven een 
concertje voor mij. Zo mooi.’

Gitaarles
Je zou het haar niet geven maar Zand-
wijken is inmiddels ruim in de 60 en 
bezig met het landelijk overdragen 
van de Keti Koti tafels aan Keti Koti 
dialoog communities. Maar de plan-
nen blijven. Een grote wens is om 
ooit de Amerikaanse ambassadeur 
aan tafel te hebben. ‘Want ik wil naar 
Amerika met de tafels. We zijn er al 
geweest, hoor, en er is over gepubli-
ceerd, maar ik wil echt dat dit feno-
meen in Amerika landt!’
Waarom dan toch overdragen? Merce-
des: ‘Er is een enorme vraag, heel veel 
instellingen, organisaties, bedrijven 
willen aan de slag met Keti Koti. Het 
wordt te veel voor ons drieën. Boven-
dien wil ik met pensioen.’ Pensioen, 
jij? ‘Ja ik heb me vanaf mijn twintigste 
altijd ingezet voor gemarginaliseerde 
groepen… meisjes in de Bijlmer, de 
Anti Apartheidsbeweging, sloppenwij-
ken in Nairobi, denktanks in Amster-
dam, Keti Koti. Ik wil nu ook wel ‘s 
macrameeën en gitaarles nemen en 
met mijn kleinkinderen in de herfstva-
kantie door de bossen lopen!’

Wat is je droom?
‘Het is mijn droom dat op het 1 juli 
heel gewoon is om te denken: Ooo…
het is al 1 juli, ik moet nog een Keti 
Koti dialooggesprek hebben vandaag 
met iemand, gauw doen! Dat dit soort 
gesprekken niet meer door onze stich-
ting hoeft te worden georganiseerd, 
maar net zo vanzelfsprekend is als de 
twee minuten stilte op 4 mei dat zijn.’

Buurtbewoners in Oost kunnen zich 
opgeven voor de Keti Koti tafels in de 
Muiderkerk via Facebook of door zich 
aan te melden voor de nieuwsbrief op 
www.ketikotitafel.nl #

Keti Koti: de ketens zijn verbroken, de slavernij is voorbij. Maar de sporen zijn nog niet verdwe-
nen. De omgang met die sporen bespreekbaar maken bij alle nazaten - zowel witte als zwarte - 
dat is de missie van Mercedes Zandwijken. Sinds kort woont ze in Zaandam, maar in haar hart is 
ze nog steeds een echt Oost-meisje, zoals ze zelf zegt. 

Buurtberoemd door Keti Koti Tafels  
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: via Mercedes Zandwijken

Mercedes Zandwijken voor de Keti Koti rituelenkast

Polsen worden ingesmeerd met kokosolie om de pijn te verdrijvenKeti Koti in de Muiderkerk
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Het vak van filmeditor

In het licht van Woltera van Rees  

Wouter groeit op in de Pijp en woont 
daar jarenlang met veel plezier. Eind 
2016 verhuist hij naar Watergraafsmeer 
in Amsterdam Oost. In de Pijp wordt het 
erg druk en in Watergraafsmeer is er 
meer een dorpse sfeer. Mensen  groeten 

De Woltera van Reesstraat grenst aan de 
tuin van het voormalig Burgerzieken-
huis en omvat één flat met 76 woningen, 
twee woongroepen en 139 bewoners. 
Het idee voor de film ontstond nadat 
Kees zijn Syrische buurman Mohamed-
Al Adeep op het balkon op de oed, een 
snaarinstrument, hoorde spelen. Kees 
ging bij Mohamed op de koffie en werd 
geraakt door zijn levensverhaal: Mo-
hamed vluchtte uit Syrië omdat hij niet 
wilde vechten tegen zijn eigen landge-
noten. Tijdens de overtocht belandde 
hij een kilometer voor de kust van 
Turkije in zee en moest het laatste stuk 
zwemmen en tegelijkertijd kinderen 
en vrouwen helpen om veilig de kust te 
bereiken. 

Het verhaal van Mohamed was ineens 
niet meer een van de verhalen die 
regelmatig op televisie te zien zijn van 
groepen anonieme vluchtelingen die 
aankomen in Turkije of op Lesbos. Het 

elkaar op straat, buren kennen elkaar. 
Zo leert Wouter zijn buren kennen en 
valt onze krant ook bij hem in de bus.

Artistieke vrijheid
Wouter vertelt dat de filmeditor eigen-

verhaal had het gezicht van de buurman 
en kreeg daardoor meer betekenis. 

Jazzy klanken
Na Mohamed sprak Kees met andere 
buren, die hem een waaier aan open, 
ontroerende en, hier en daar ook, 
grappige, verhalen vertelden. Doordat 
de filmmaker alleen - en niet met een 
hele cameraploeg - en verspreid over 
een langere periode bij de bewoners op 
bezoek ging, groeide de vertrouwens-
band en werd de camera gaandeweg 
steeds onzichtbaarder. Soms ging hij 
een paar keer terug omdat hij het gevoel 
had dat er nog meer inzat. De gesprek-
ken leverden uiteindelijk zestig uur aan 
beeldmateriaal op, waarmee Kees aan 
de slag ging in de montage. Het resul-
taat: een serie persoonlijke portretten, 
omlijst door poëtische beelden en de 
jazzy klanken van het Art Beat Saxofoon 
Kwartet. Muziek die Kees speciaal voor 
de film componeerde. 

Zingeving
Ondanks dat de gesprekken in de docu-
mentaire raken aan zware thema’s als 
de Tweede Wereldoorlog, oorlogsgeweld 
en slavernij, is de film niet zwaar. Mooi 
is bijvoorbeeld dat vrijwel alle geïn-

lijk de laatste schrijver is in het creatie-
ve proces van het maken van een film. 
De editor gaat aan de slag met het script 
van de scenarist en het ruwe materiaal 
van de filmopnames dat hij krijgt aange-
leverd. Vervolgens bouwt en boetseert 
hij, en brengt de geschreven scenes 
tot leven. Hij geeft een scène tempo 
en ritme, kan spelen met emoties door 
bijvoorbeeld muziek en geluiden bij 
bepaalde scènes toe te voegen en haalt 
vaak ook dialogen of (delen van) scènes 
weg als die door het spel van de acteurs 
ineens overbodig blijken of als het beter 
voor het verhaal is. Voor de regisseur 
kan het  een shock zijn om samen de 
versie te bekijken nadat de filmeditor 
zijn werk heeft gedaan. Als het goed 
is moet dat eigenlijk ook een beetje 
volgens Wouter. ‘Martin Scorsese zei 
ooit: ‘If you don’t get physically ill after 
seeing your first rough cut, something is 
wrong.’ Het montagevak biedt een grote 
artistieke vrijheid en dat maakt het zo 
bijzonder en spannend tegelijkertijd.’

Filmhelden
Wouter is fan van, onder anderen, 
Martin Scorsese en Christopher No-
lan. Hij noemt ze fenomenaal. ‘Ze zijn 
eigenzinnig en experimenteel ingesteld. 
Ze beheersen tot in de perfectie hoe je 
het publiek scherp houdt, bijvoorbeeld 
door de hoeveelheid informatie voor 
de kijker optimaal te doseren.’ Ook Sam 
Mendes behoort tot de ‘groten’ voor 
Wouter. We komen er in ons gesprek 
achter dat we een liefde voor de film 
‘American Beauty’ delen. Dat is een op 
zichzelf best zware film. ‘Maar,’ zegt 
Wouter, ‘de karakters worden bijna al-
lemaal zó licht en transparant gespeeld 

terviewde bewoners zingeving of een 
uitlaat klep vinden in creatieve activitei-
ten als schilderen, dansen, schrijven of 
beeldhouwen. Ook wordt er in de docu-
mentaire gezongen, gemusiceerd, poëzie 
voorgedragen en voorgelezen. Kortom, 
er gebeurt zoveel dat je de film eigenlijk 
een tweede keer zou moeten zien. 
Twee bewoners die in de documentaire 
worden geportretteerd, hebben de pre-
mière van de film helaas niet kunnen 
meemaken. Tineke Binsma is vorig jaar 
op 87-jarige leeftijd overleden, maar 
heeft de film nog wel op haar sterfbed 
kunnen zien. En Eric Orendi is kortgele-
den uit het leven gestapt. Voor medebe-
woners een heftig en verdrietig verlies.

Burendag  
De première van de documentaire stond 
oorspronkelijk gepland in 2020 en zou 
in de binnentuin van de flat plaatsvin-
den. Vanwege corona kon dit jammer 
genoeg niet doorgaan. 
De feestelijke première vond uiteinde-
lijk plaats op 10 september in Pakhuis 
de Zwijger - in aanwezigheid van de me-
debewoners die onder de indruk waren 
van het resultaat. 
De documentaire is ook op Nationale 
Burendag (25 september), een aantal 
keer vertoond in de raadszaal van het 
Manor Hotel. Mededelingen over toe-
komstige vertoningen van ‘In het licht 
van Woltera van Rees’ volgen later.  #

Meer informatie over Kees vind je op: 
www.keeshoogeveen.com Ook maakte 
Geluiden uit Oost een Podcast over 
Kees: https://oost-online.nl/kees-hoo-
geveen-een-actieve-buurtbewoner/

dat dat een prachtige balans oplevert  
en dus ook een prachtige film.’ Onze 
buurtbewoner is trots op zijn werk aan 
de film ‘Mi Vida’ met in de hoofdrol Loes 
Luca. ‘Een prachtig scenario van Roos 
Ouwehand, en een hartverwarmende 
vertolking van het hoofdpersonage door 
Loes Luca.’

Visie
Met de regisseur van de film, Norbert 
ter Hall, werkt Wouter al zo’n twintig 
jaar samen. ‘Norbert heeft een heel 
eigen kijk op storytelling en beeld, wat 
het werken met hem iedere keer weer 
erg leuk maakt. Hij kent de kracht van 
montage.’ Hun laatste samenwerking, 
aan de film ‘De Belofte van Pisa’, leverde 
Wouter in 2020 een nominatie voor een 
Gouden Kalf op. De oorkonde daarvan 
hangt trots aan de muur in zijn studio. 
Ik denk dat hij ook een hele goede regis-
seur zou zijn. Maar dat lijkt hem dood-
eng. ”Als regisseur ben je de motivator 
van de acteurs en de crew. Je moet op 
zó veel dingen letten en nooit je visie op 
dat wat je maakt verliezen. Je bent ook 
de persoon naar wie iedereen kijkt als 
ze vragen hebben.” Niettemin lijkt het 
hem toch leuk om een keer een korte 
film te maken. Wie weet wel een film 
met als decor de prachtige Watergraafs-
meer?  #

Hij geeft een scène 
tempo en ritme, 
kan spelen met 
emoties…

De camera 
werd gaandeweg 
onzichtbaarder

Wouter Jansen met op het scherm achter hem Loes Luca in ‘Mi Vida’

Kees Hoogeveen met camera bij het 
flatgebouw

E.T. is een film uit 1982 die door filmcritici en het grote filmpu-
bliek nog altijd op handen wordt gedragen. Het verhaal over El-
liott en zijn buitenaardse vriend veroverde de harten van velen 
en werd genomineerd voor negen Oscars. Eén van de fans was 
de toen 10-jarige Wouter Jansen, die samen met zijn moeder de 
film zag in bioscoop Tuschinski. Nu is hij filmeditor. 

Filmmaker Kees Hoogeveen was nieuwsgierig naar de verhalen 
van zijn buren in de Woltera van Reesstraat. Wie zijn ze? Wat 
houdt ze bezig?  En wat zijn hun dromen en passies? Hij vroeg 
een aantal van hen of hij een keer een kopje koffie mocht ko-
men drinken. Eén voor één openden ze hun voordeur en ver-
telden hun verhaal.   

Kees Hoogeveen spreekt over zijn 
film in de talkshow van woensdag 
27 oktober.
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Overtuiging en recht in Julianapark
De straten van woonwijk Julianapark dragen de namen van 
mensen die bij leven uitgesproken opinies uitdroegen over de 
rechten van het individu en de noodzaak van beteugeling van 
macht. Koningin Juliana koesterde sympathie voor sommige 
van hun ideeën.

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 23

Voor het Amstelstation en naast de ro-
tonde van het Prins Bernhardplein ligt 
het heringerichte Julianaplein. Vlakbij, 
aan weerszijden van de Gooiseweg, 
liggen het Prins Bernhardpark en het 
Julianapark. Beide parken hebben ech-
ter hun parkfunctie al 30 jaar geleden 
grotendeels verloren ten gunste van res-
pectievelijk de vestiging van Intratuin 
en de woonwijk die hier het onderwerp 
vormt. Inperking van ‘koninklijk gebied’ 
kan dus gewoon. 
Hier heten de straten naar historische 
figuren die schreven over de rechten 
van ieder mens. Zij leverden dus bijdra-
gen aan de rechtsgeleerdheid. Van de 
in Julianapark vernoemde personen is 
Bertrand Russell (1872-1970) wereldwijd 
beroemd. De Bertrand Russellstraat 
gaat verborgen achter het aan het Prins 
Bernhardplein gelegen Amstelgebouw 
en maakt daar een rechte hoek; één poot 
loopt daarachter ook nog dood. Hier 
bevindt zich de ingang van de galerij-
woningen die tuintjes en balkons aan de 
Maliebaan hebben. De andere poot van 
deze straat loopt van de Hugo de Vries-
laan achterlangs het huidige bouwter-
rein tegenover het Amstelstation, en zal 
dus eveneens verborgen blijven.
 
Open oog voor vrijheid
Bertrand Russell, daarentegen, leidde 
bijna een eeuw lang een uiterst vrucht-
baar leven in volle openbaarheid. Als 
kind toonde hij aan zijn privéleraren 
over verbluffende wiskundige en 
taalkundige talenten te beschikken. 
Hij studeerde wiskunde en filosofie te 
Cambridge, Engeland. Zijn leven lang 
schreef hij aan een reusachtig oeuvre 
over wiskunde, logica, filosofie, politiek 
en moraal. Op grond hiervan werd hem 
de Nobelprijs voor de literatuur 1950 
toegekend. Hij liet zich met zijn veel-
zijdige schrijverschap kennen als een 
rationale agnost, pacifist (WOI) - met zes 
maanden gevangenschap aan de broek 
- en ‘relatieve’ pacifist (WOII), maar ook 
als reformistisch socialist met open oog 
voor liberale vrijheden voor het indi-
vidu.
 
Jonge generaties
In zijn wetenschappelijke werk was hij 
grondlegger van de analytische filosofie 
en betrokken bij de ontwikkeling daar-
in. Dogmatisch was hij nooit; aanpassen 

van een opinie was bij hem steeds mo-
gelijk. Hij richtte zich op uiterst basale 
vragen: ‘Wat is een getal eigenlijk?’ en 
‘Hoe kan taal exact betekenis hebben 
zodat verwarring uitgesloten wordt?’
Inmiddels hoogbejaard bepleitte hij 
kernontwapening en richtte hij het Viet-
namtribunaal op samen met Jean-Paul 
Sartre, de Franse filosoof van het exi-
stentialisme. Het denken van Bertrand 
Russell blijkt ook nu, vijftig jaar na zijn 
overlijden, vaak heel modern en dit 
imponeert te meer in het licht van zijn 
opvoeding als verweesde adellijke telg 
uit de hoogste kringen van het Victori-
aanse Engeland, destijds het centrum 
van een wereldomspannend rijk. Het 
Bertrand Russell College te Zaanstad 
brengt zijn naam onder de aandacht 
van jonge generaties.

Balspel
Alvorens de andere straatvernoemingen 
van personen te noemen nu eerst een 
blik op de bebouwing en indeling van 
Julianapark. Twee historische Water-
graafsmeerse straatnamen zijn hier 
teruggekeerd en ontsluiten het wijkje. 
De oude Schagerlaan verdween met de 
aanleg van de Gooiseweg om enkele 
tientallen jaren later iets verschoven 
terug te komen, nu bij de rijtjes fleurige 
twee-laags eengezinswoningen naast het 
talud van de Gooiseweg. De oude Malie-
baan, die in de 17de eeuw dwars op de 
‘Middenwegh’ achterlangs de lusthoven 
aan de Kruislaan liep, verdween reeds 
lang geleden. De internetsites van ‘Het 
geheugen van Oost’ en ‘Vrienden van 
Watergraafsmeer’ geven leuke informa-
tie over dit verleden met accenten op 
het oude balspel en de naamverwant-
schap met beroemde plekken in Londen 
en Parijs als Pall Mall en Port Maillot.
De huidige Maliebaan, die vanuit Juli-

anapark naar het Amstelstation leidt, 
heeft een aanleg die ontleend is aan het 
historische concept. Helaas is er nog 
weinig succes met het uitnodigen tot 
spel, ondanks de verkeersluwte en de 
beschutting van de vijf-laags apparte-
mentenblokken er omheen. Hopelijk 
brengen de gerealiseerde aanpassingen 
op voorstel van kunstenaar Barbara 
van Loon en de groei van de bomen nog 
verandering.

Respect voor meningen
De vijf andere straatvernoemingen 
tussen de rijtjes witstenen eengezinshui-
zen  betreffen Nederlandse vrijdenkers 
die in de eerste jaren van de twintigste 
eeuw volwassen werden. Allen werden, 
net als Bertrand Russell, in hun stel-
lingnames sterk bepaald door zowel de 
zinloze verschrikkingen van de Eerste 
Wereldoorlog als door de revolutionaire 
geest die in Europa wijdverbreid was, 
en die uitmondde in de communistische 
omwenteling in Rusland. Het was een 
tijd van ontgoocheling, verwachting en 
vrees voor weer ontgoocheling.
Een autoluwe wandeling langs de 
woningrijen en open tuinen van Ju-
lianapark  kan bestaan uit zigzaggen 
vanaf de centrale Kees Boekestraat, 
via de Clara Meyer-Wichmannstraat 
achterlangs de Anton Constandsestraat 
in, een stukje Bart de Ligtstraat en dan 
via de Benno Stokvisstraat het buurtje 
weer uit. Het valt op dat hier - als nieuw 
beleid - in de straatnaam ook de voorna-
men genoemd zijn.

Kees Boeke (1884-1966) ontwikkelde 
zich tot pedagoog en stichter van 
een bijzondere school: ‘Werkplaats 
kindergemeenschap Bilthoven’. Zijn 
schoolconcept diende de vorming van 
gemeenschapszin. Boeke’s inspiratie 
was christelijk-idealistisch. Respect voor 
ieders mening in samenlevingsverban-
den zou de beste oplossingen voortbren-
gen en radicale omwentelingen voor-
komen. Boeke initieerde ‘War Resisters’ 
International’. De kinderen van Juliana 
en Bernhard bezochten deze school kort 
na WOII.

Vrijdenken
Clara Meyer-Wichmann (1885-1922) 

overleed in het kraambed. Dit ramp-
zalige lot voor een jonge vrouw is nu 
in de westerse wereld tot het uiterste 
geminimaliseerd; destijds was dit risico 
wel nog realiteit. Als jurist had zij, toen 
zij stierf, al veel gepubliceerd: tegen 
vergelding als grond in het strafrecht, 
over anti-militairisme en de vrouwen-
beweging en voor de arbeidersbewe-
ging. Haar naam leeft voort in het Clara 
Wichmann Instituut (1987-2004) en in 
de vereniging Vrouw en Recht - Clara 
Wichmann (2004-heden). Beide dienen 
de rechtspositie van vrouwen; rechts-
zaken worden aangespannen waar 
de positie van vrouwen in het geding 
is door Bureau Clara Wichmann met 
steun van een proefprocessenfonds. De 
Clara Wichmannpenning wordt jaarlijks 
uitgereikt door de Liga voor de Rechten 
van de Mens. 
Anton Constandse (1899-1985) kwam als 
adolescent tijdens WOI tot uitgesproken 
atheïstische, anarchistische en anti-mili-
taristische overtuigingen. In het inter-
bellum was hij kort docent Frans en hij 
promoveerde in 1951 op een Spaanse 
17de eeuwse toneelschrijver. Zijn 
bekendheid berust op wel vijfduizend 
krantenartikelen. Gaandeweg ontwik-
kelde hij een zakelijker toon, maar hij 
bleef het vrijdenken trouw. Bijna 20 jaar 
(1945-1964) was hij hoofd van de redac-
tie buitenland van Het Handelsblad en 
daarna nog VPRO radiocommentator.

Rechten homoseksuelen
Bart de Ligt (1883-1938) trad als domi-
nee in de voetsporen van zijn vader. 
Zijn rechtvaardigheidstreven bracht 
hem eerst tot het christen-socialisme 
en tijdens WOI tot anti-militairisme. 
Zijn prediking leidde tot ophef, verban-
ning door het militair gezag tijdens de 
mobilisatie en aftreden als predikant. 
Hij liep tweemaal gevangenisstraf op, 
eerst wegens ondertekening van een 
manifest tot dienstweigering en later 
voor uitspraken bij een protestbijeen-
komst tegen gevangenisstraf voor een 
dienstweigeraar. Hij verloor zijn geloof 
en publiceerde over anarchisme en anti-
militairisme. Na zijn verhuizing naar 
Zwitserland schreef hij een biografie 
over de 16de eeuwse vrijdenker Deside-
rius Erasmus en was hij actief binnen 
War Resisters’ International.
Als laatste, Benno Stokvis (1901-1977): 
jurist, politicus en letterkundige. Al in de 
dertiger jaren was hij voorvechter van 
de rechten van homoseksuelen, waar-
toe hij 35 homo-levensgeschiedenissen 
publiceerde. Na een parlementslidmaat-
schap als communist werd hij conserva-
tief sociaal-democraat. Hij verzorgde de 
radiorubriek ‘Recht en Slecht’. #

Dogmatisch was hij 
nooit; aanpassen 
van een opinie  
was bij hem steeds 
mogelijk.

Boeke Wichmann de Ligt Constandse Stokvis
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‘Je kan echt het verschil maken!’ 
Tijdens haar bezoek aan de VoorleesEx-
press zei koningin Maxima hierover: ‘Ik 
vind het fantastisch dat de VoorleesEx-
press kinderen meer kansen biedt om 
boeken te lezen en de weg te vinden 
naar de bibliotheek’.

Cruciaal
Goed kunnen lezen is lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. In Amster-
dam groeien veel kinderen op in een 
taalarme omgeving, met een taalachter-
stand tot gevolg. Bij maar liefst één op 
de vijf Amsterdamse kinderen is dit het 
geval. Kinderen die hun schoolcarrière 
met een achterstand in de Nederlandse 
taal beginnen, lopen deze daarna niet 
of nauwelijks meer in. Problematisch, 
want om goed mee te kunnen doen in 
de samenleving en later op de arbeids-
markt, is de beheersing van het Neder-
lands cruciaal.

Jaarlijks worden in Amsterdam 750 ge-
zinnen gekoppeld aan voorleesvrijwilli-
gers. Hiermee is het één van de groot-
ste vrijwilligersprogramma’s van de 
stad. De VoorleesExpress bestaat sinds 
2008. Ze begonnen met tien gezinnen 
per jaar. Professionals, zoals leerkrach-
ten van de basisschool, logopedisten 
en ouder- en kind begeleiders melden 
de gezinnen aan. Gemiddeld zijn dat 
vijftien kinderen per week. Meedoen is 
voor het gezin gratis.
Voorlezers komen bij gezinnen met 
(het risico op) een taalachterstand en 

gaan met de kinderen én hun ouders 
aan de slag met boeken, spelletjes en 
leuke voorleestips. De voorlezer doet 
dit gedurende twintig weken, één uur 
per week. De voorlezer ontvangt een 
speciale training en een eigen OBA-pas 
om boeken te kunnen lenen en een boe-
kenbon aan het einde van het traject 
ter waarde van twintig euro.

Vaste rituelen
Buurtgenoot en voorlezer Maika Eggink 
is enthousiast over de VoorleesExpress. 
Zij vertelt: ‘Vlak voor Kerst leer ik de 
familie Arun kennen en start ik het 
voorleestraject met Ameya, toen vier 
jaar oud.’ Er was nog geen corona. 
In de maanden die volgden leerden 
ze elkaar steeds beter kennen. Maika 
ontdekt snel welke boeken Ameya leuk 
vindt: ‘Boeken met mooie afbeeldingen 
waarop veel te zien en te ontdekken is, 
maar ook grappige verhalen.’ Ze ont-
wikkelden vaste rituelen. Vaak lazen 
ze twee boeken per keer. Tussendoor 
deden ze een spelletje, dronken thee en 
kletsten wat. Ameya was enthousiast 
en leergierig en ook haar moeder was 
erg betrokken. Dan breekt wereldwijd 

de coronacrisis uit. Bij elkaar langsgaan 
wordt ineens ingewikkeld. Ameya gaat 
niet meer naar school. Binnen korte 
tijd holt haar Nederlands achteruit. 
Samen met haar moeder besloot Maika 
om twee keer in de week online te gaan 
voorlezen. Voor Maika was het traject 
heel verrijkend: ‘Ik heb veel geleerd 
over India waar de familie vandaan 
komt, er is een mooie vriendschap ge-
groeid en ik ben super trots op Ameya!’

Wat betekent laaggeletterdheid eigen-
lijk? Dan ben je niet taalvaardig genoeg 
om je goed te redden in de samenle-
ving. Maar zijn de ouders van Ameya 
uit India laaggeletterd? Nee integen-
deel, beheersing van het Nederlands is 
hier het probleem. Daaraan mankeert 
het soms bij ‘nieuwe Nederlanders’. 
Daar moet iets aan gedaan worden 
en het is goed dat de VoorleesExpress 
daaraan werkt.

Moedertaal
Eliz Ersoy werkt als projectmedewerker 

bij de VoorleesExpress en is zelf meer-
talig opgevoed. Ze kreeg zowel Turks 
als Nederlands aangeboden thuis. Zij 
vertelt dat haar ouders vanuit de basis-
school het advies kregen om thuis het 
Nederlands voorrang te geven. Door 
dat advies vanuit school en doordat het 
Turkse taalaanbod op school wegviel, 
ontwikkelde ze gevoelens van schaam-
te tegenover de Turkse taal. Deze 
gevoelens ervaart ze nu in sommige 
gevallen nog steeds. Zo wil ze liever 
Nederlands met haar moeder praten in 
het openbaar en leest ze liever in het 
Nederlands dan in het Turks. 
Eliz wil als projectmedewerker aan 
de voorlezers meegeven dat het goed 
is om het voorlezen in de eigen moe-
dertaal van ouders te stimuleren bij 
de voorleesgezinnen. Het is belangrijk 
dat kinderen in een taalrijke omgeving 
opgroeien en dat kan ook de moeder-
taal zijn. Naast dat dit de sociaal-emo-
tionele ontwikkeling bevordert, draagt 
een goede basis in de moedertaal ook 
bij aan het leren van een andere taal. 
Bovendien geeft het een boost aan het 
zelfvertrouwen van het kind. Eliz geeft 
als tip dat de voorlezer, om interesse in 
de moedertaal van het kind te tonen, 
een aantal Turkse woordjes leert bij 
een Turks gezin.

Gelijke kansen
Er zijn veel kinderen die het Neder-
lands niet goed beheersen en als 
volwassene kunnen zij daardoor 
onvoldoende meekomen in de maat-
schappij. Als gevolg van die slechte 
taalbeheersing kunnen zij als ze ouder 
zijn onder andere de post die zij later 
ontvangen als huurder, als inwoner 
van de gemeente, als belastingplichtige, 
als verkeersovertreder en als zorgver-
zekerde, niet goed lezen.
De VoorleesExpress draagt bij aan 
gelijke kansen en stimuleert de taal- en 
leesontwikkeling van kinderen uit ge-
zinnen met achterstanden. De organi-
satie startte vanuit de wijk Kanalenei-
land in Utrecht en is uitgegroeid tot een 
landelijk netwerk. Een netwerk waarbij 
meer dan honderd  organisaties (bibli-
otheken en welzijnsorganisaties) zich 
hebben aangesloten. Onder de vlag 
van de VoorleesExpress begeleiden 
zij vrijwilligers en gezinnen en zetten 
zij zich lokaal in voor leesplezier, een 
stimulerende thuisomgeving voor alle 
kinderen, meertaligheid en educatief 
partnerschap met ouders. Het Voor-
leesExpress netwerk onderzoekt en 
investeert in nieuwe ontwikkelingen.

Om zoveel mogelijk gezinnen van een 
voorlezer te voorzien is de VoorleesEx-
press Amsterdam altijd op zoek naar 
nieuwe voorleesvrijwilligers. Op hun 
website Voorleesexpress.nl/amsterdam 
kun je je aanmelden. Het is leuk en 
waardevol werk! #

De VoorleesExpress is een organisatie die kinderen tussen de 
twee en acht jaar met een taalachterstand verbindt aan vrijwil-
ligers die één keer per week komen voorlezen. Bij kinderen is 
het positieve effect van taalondersteuning groot en het is dank-
baar werk. Iedereen boven de achttien jaar die houdt van taal 
kan zich aanmelden.

Voorlees-vrijwilligster Maika en Ameya genieten samen van het voorlezen

Tekst: Evelien Polter | Fotografie: via VoorleesExpress

De VoorleesExpress: Kansen 
om boeken te lezen

‘Er is een mooie 
vriendschap 
gegroeid en ik ben 
supertrots’
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

En toen...

De twee machinisten turen door de 
stromende regen naar het spoor voor 
hen. Weesp ligt achter hen, de volgen-
de halte is Muiderpoort. De brug over 
het Merwedekanaal doemt op. Plots 
verdwijnt de rails. Uit alle macht remt 
machinist Pergen en voorkomt dat de 
trein het Merwedekanaal instort. Met 
een knal glijden de wagons opzij. Hout 
versplintert. Mensen gillen. De machi-
nisten rollen over elkaar. De stoker 
sluit net op tijd de kleppen en voor-
komt zo dat ze geraakt worden door 
een verzengende wolk stoom.

Aan de overkant van het kanaal staan 
twee marechaussees te schuilen. Ze 
aarzelen geen moment en springen 
op hun paarden. Hun capes wapperen 

achter hen aan. Niet lang daarna rij-
den ze in volle galop de Watergraafs-
meer in. De hoeven van de paarden 
slaan vonken uit de klinkers op de 
Middenweg. ‘Waar is het hospitaal?’ 
schreeuwen ze tegen voorbijgangers.

Na een uur treffen de eerste dokters 
en verplegers iets aan, dat hun voor-
stellingsvermogen te boven gaat. De 
stoomlocomotief en de tender hangen 
schuin op de ontwrichte brug. Daar-
achter hangt een bagagewagon naast 
de dijk, met daaraan een versplinterd 
3e klas rijtuig. In de afgrond liggen 
twee 1e en 2e klas rijtuigen, groten-
deels vermorzeld. Van één rijtuig is 
alleen het onderstel nog over. Een 
postrijtuig en een goederenwagon lig-
gen op hun kant. Een personenwagon 
hangt schuin langs de dijk. Op de dijk 
staan drie onbeschadigde personen-
wagons, alsof er niets gebeurd is. Een 

regiment soldaten trekt mensen uit 
de wrakstukken. Sommige mensen 
zijn compleet doormidden of liggen 
verpletterd onder een wagon. Her en 
der liggen ledematen, ingewanden, 
een hoofd… De regenplassen kleuren 
rood. Zo snel mogelijk selecteren de 
artsen: doden en zwaargewonden 
gaan op een passerende schuit naar 
het Binnengasthuis, zij die meer geluk 
hebben gehad, moeten wachten op een 
ambulancetrein.

Op het Muiderpoortstation puft de 
trein van het Rode Kruis binnen. Be-
zorgd drommen mensen op het perron 
samen. Verpleegsters helpen gewon-
den uit de trein. Sommige lopen met 
krukken, andere hebben hun hoofd 
in het verband. Brancards worden de 
trein uitgereden. Huilende dames en 
kinderen worden door de verpleeg-
sters naar de trappen begeleid. De 

Op een vrijdag de 13e

Sneltrein 102 vertrok op 
vrijdag 13 september 1918 
om 10.10 uur uit Hilversum 
om een half uur later in 
Amsterdam te arriveren. 
Door de zware regen zakte 
vlak voor de brug over het 
Merwedekanaal het talud 
over 90 meter lengte weg. 
Er vielen 41 doden en 42 
ernstig gewonden. Het was de 
op één na ergste treinramp 
in Nederland. De machinist 
voorkwam dat de hele trein 
in het kanaal stortte, maar hij 
bleef nog weken in shock. 

wachtende menigte op het perron 
schreeuwt namen. Ze zoeken tussen 
de gewonden naar dierbaren. Een 
jonge man klampt een arts vast. ‘Mijn 
vrouw, heeft u mijn vrouw gezien?’ 
De arts heeft een stapel papier in zijn 
hand. ‘Wat is haar naam?’ Hij gaat met 
zijn vinger langs een lange lijst namen. 
Ernstig schudt hij zijn hoofd. De man 
rukt wanhopig aan de lijst. ‘Maar ze 
zat in die trein, ze móet hier zijn. Mij 
is verteld dat alle overlevenden met 
deze trein aan zouden komen… Kijkt 
u nog eens.’ De arts pakt de man bij de 
schouder. ‘Uw vrouw zit niet in deze 
trein. Er zijn enkele zwaargewonden 
met schepen naar het Binnengasthuis 
gebracht. Probeert u het daar eens. 
Anders vrees ik…’

In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 
loopt machinist Pergen verdwaasd 
heen en weer. ‘Het was niet mijn 
schuld. Ik heb het niet gedaan. Ik 
heb het niet gedaan…’ Hij klampt een 
verpleegster aan. ‘Ik ben onschuldig. 
Ik heb niets verkeerd gedaan…’ De 
verpleegster duwt hem neer op een 
bed. ‘Meneer, ik ga u iets geven waar 
u kalmer van wordt.’ Ze stroopt zijn 
mouw op. Ze moet verder, want de 
volgende lading patiënten komt alweer 
binnen. #

Droef bekoorlijk

De wind haast
en raast
aan me voorbij,
ergens ver weg
blèrt een schaap

licht van bliksem
schrikt, de hemel huilt,
in het grauwe water
staat een schaap, ze kijkt
me strak in de ogen aan

droef bekoorlijk ademt
ze haar woorden
in mijn oor
zwemmen onze dromen
tegen de stroom

en begrijpen
wij elkaar

in dat groezelige water.

Méland Langeveld

gedicht

Dit gedicht is geïnspireerd 
op ‘Man & Schaap’ van 
Merijn Bolink. Het bronzen 
beeld bevindt zich sinds 
2003 in een vijver tussen de 
Flevoparkweg, Zeeburger-
dijk en Zuiderzeeweg.
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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 24 okt, 7 nov en 12 dec 11.00: 
Roepie de rups (2-4 jr)
zo 24 okt, 7 nov en 12 dec 13.00: 
Rood! (4-8 jr)
wo 8 dec 14.00: 
Rood! (4-8 jr)
Met als gastspeler Poppenkast 
Opgepast:
wo 27 okt en 15 dec 14.00: 
Roodmondkapje en de grote broze 
wolf (4-8 jr)
zo 31 okt en 19 dec 11.00: 
Een huishouden van Jan Klaassen! 
(2-4 jr)
wo 10 nov 14.00: 
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
zo 14, 21 en 28 nov 11.00: 
Jan Klaassen en Sinterkluts! (2-4 jr)
wo 17 en 24 nov 14.00: 
Jan Klaassen en Sinterkluts! (4-8 jr)
Met als gastspeler Scratch Mario-
netten: 
wo 3 nov 14.00:  
De Kraai en de Boskabouter (4-8 jr)
 wo 1 dec 14.00: 
Bibi en het verdwaalde paard (Sin-
terklaasvoorstelling) (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 22 okt 20.30:  
Non Muore Mai – Studio Salix (One-
Woman Opera)
za 23 okt 16.00: 
De Kalkoenmonoloog – tg Met de 
Botte Zijde (theater, 16+)
zo 24 okt 15.00: 
The Lost Art Of Grief – Marie Goe-
minne (dans)
do 28 okt 20.30: 
Moving On! The Tiniest Act – Tamir 
Eting (dans)
vr 29 okt 20.30: 
The Oosterpoke Comedy Showcase 
– Richard Walker e.a. (comedy)
zo 31 okt 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Vincent 
Courtois (cello), Fie Schouten (bas-
klarinet), Guus Janssen (piano)
do 4 en vr 5 nov 20.30: 
Double Bill: ‘The Hatred Of Poetry’ 
en ‘GOFF’ – Doke Pauwels, Liel Fibak 
(dans)
vr 12 nov 20.30: 
Talking Songs – King Sisters (mu-
ziektheater)
za 13 nov 20.30 en zo 14 nov 15.00: 
Naar Paramaribo – De Gemeen-
schap (theater)
za 20 nov 20.30: 
Die Mauer – Ausdauer (theater)
zo 21 nov 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Elek-
trische gitaarsolo’s, Wiek Hijmans, 
Sjors van der Mark
wo 24 nov 15.00, do 25, vr 26, za 
27 en zo 28 nov 14.00: 
Het Mysterie van de Grote Mensen 
– Dakzonderhuis (jeugdtheater, 6+)
wo 1 dec 19.00: 
Niets te verliezen – Cat Smits 

Company & Van der Vlugt & Co ism 
Stichting Granate (poppentheater / 
poëzie)
do 2 dec 20.30: 
Gioia Live – Bitter Sweet Dance 
(dans)
do 9 dec 20.30: 
Safe Sex – The Movie – Teddy’s Last 
Ride (theatre)
vr 10 dec 20.30: 
Good Boy – Jürgen Theuns en 
Valentijn Banga (theater)
zo 12 dec 15.00: 
Als het sneeuwt – Simone de Jong 
(jeugdtheater, 2+)
za 18 dec 20.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Bram 
van Sambeek (fagot), Marijn Korff 
de Gidts (percussie)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
za 23 okt 19.00: 
‘Pivo – Beer’ Theatre from Croatian 
writer Miro Gavran
do 28 okt 20.00: 
Spanish comedy theater
vr 29 okt 20.00:  
Chansons and 60’s met Peter Lusse

za 30 okt 19.00: 
50 na 50 tour – Czech stand up 
comedy nite
do 4 nov 20.00: 
TAG ART comedy impro
vr 12 nov 20.15: 
The Red Box theatre
wo 17 nov 20.00: 
TAG ART impro theater
zo 28 nov 15.00: 
Traditional Czechoslovakian 
St.Nicholas event in Amsterdam
wo 1 dec 20.15: 
The Super ‘Playgirl by JM Synge’
vr 3 dec 20.00: 
100 years old ‘Happy Birthday 
Badhuis’
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 15.00 – 17.00: 
Afvalspreekuur in het Afvalpaleis
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 13.00 – 17.00: 
Repair Café in Afvalpaleis
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 do 14.00 – 17.00: 
Naaiatelier in Afvalpaleis
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid
elk zo 10.00 – 13.00: 
Ecstatic dance Amsterdam
[foto Tango Salon; onderschrift: 
Tango Salon]
zo 24 okt 20.15: 
Tango Salon met DJ Arjan ‘el Irresisti-
ble’

ma 25 okt 14.00 – 16.00: 
Tafelgesprek: stankoverlast en afval 
(in het Afvalpaleis)
wo 27 okt 20.00: 
Dwars door Oost in de Jungle
zo 31 okt 15.00: 
Lindy Hop Swing Jam At the Jungle
zo 28 nov 20.15: 
Tango Salon – dj Arjan ‘el Irresisti-
ble’
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
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? 
altijd te zien: 
Things That Matter 
altijd te zien: 
Indonesië 
altijd te zien: 
Nieuw-Guinea 
altijd te zien: 
Zuidoost-Azië
za 6 nov 19.00 – 02.00: 
Museumnacht: Healing Power
Meer info: www.tropenmuseum.nl 

De Nieuwe KHL
elke do 19.30: 
POPUP CHOIR zingen voor ieder-
een!
zo 24 okt 12.00: 
De Toverberg – een voorleesvoor-
stelling met David Vos en Joop van 
Dijk
zo 24 okt 16.30 en 19.30: 
Tim Knol
wo 27 okt 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Aidan & the 
Wild

zo 31 okt 16.30 en 19.30: 
ABBA XS
ma 1 nov 20.00: 
Pittige mosterd: Eric van Eerden-
burg
wo 3 nov 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Iris Penning
zo 7 nov 16.30: 
George Brassens Festival
ma 8 nov 20.00: 
Vanzetti’s vinyl popquiz - light
za 13 nov 16.30 en 19.30: 
Tim Knol
zo 14 nov 16.30: 
Café Wehmut
wo 17 nov 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Benedict
zo 21 nov 16.30: 
JP den Tex & Vera van der Poel: 
Duetten
wo 24 nov 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Mick Stender
zo 28 nov 16.30: 
Machteld van der Gaag – Machteld 
chante Barbara et les autres
ma 29 nov 20.00: 
Pittige mosterd: Alma Mathijssen
wo 1 dec 20.00: 
Spelen voor de GRAP: To Twelve
wo 8 dec 20.00: 
Spelen voor de GRAP: Gyo Kretz
zo 12 dec 16.30: 
Klomp

Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za en 
zo
za 23 t/m za 30 okt: 
Sebastiaan -  Omweg (cabaretesk 
toneel, 16+)
wo 20 t/m zo 31 okt: 
Roi Soleil – Lune (singer-songwriter, 
frenglish)
wo 20 t/m zo 31 okt: 
Frédérique – Held in Blauw (mu-
ziektheater)
zo 31 okt: 
Djoni – Geen tijd om te douchen 
(stand-up comedy)
wo 20 t/m vr 22 okt: 
Rami – Onderweg (stand-up 
comedy)
van wo 3 t/m za 13 nov: 
Anne & Yldau – Jokkebroque 
(toneel)
van wo 3 t/m zo 14 nov: 
Jolien – Thuis (singer-songwriter)
van wo 3 t/m zo 7 en van wo 17 
t/m zo 21 nov: 
Tessa – Sterrenstof (muziektheater)
van wo 10 t/m zo 14 en van wo 24 
t/m zo 28 nov: 
Tanja – Houdbaarheid (muzikaal 
cabaret)
van wo 17 t/m zo 28 nov: 
Ridder & Alexandra – Kom, zit! 
(toneel)
van wo 17 t/m zo 28 nov: 
Tim – De familie van Tim 2.0 
(cabaret)
Meer info en programma decem-
ber: www.tapastheater.nl

Framer Framed
do 28 t/m zo 31 okt 13.00 – 18.00: 
Publiekshoorzittingen: Court for 
Intergenerational Climate Crimes 
(CICC)
CICC is een samenwerking tussen 
de Indiase academicus, schrijver, 
advocaat en activist Radha D’Souza 
en de Nederlandse kunstenaar 
Jonas Staal

28 okt:  Kameraden uit het 
verleden, heden en toekomst vs. 
Nederlandse Staat
29 okt:  Kameraden uit het 
verleden, heden en toekomst vs. 
Unilever
30 okt:  Kameraden uit het verle-
den, heden en toekomst vs. ING
31 okt:  Kameraden uit het verle-
den, heden en toekomst vs. Airbus
t/m 19 nov: 
Expositie: Powerplay – Deals All 
Over
t/m 16 jan 2022: 
Expositie: Court for Intergeneratio-
nal Climate Crimes
Meer info: framerframed.nl

Factor IJ
t/m za 20 nov: 
‘Tweede Lente’ – expositie eigen 
collectie
t/m za 13 nov: 
In de etalage: de keuze van Sophie 
Speklé
wo 3 t/m za 20 nov: 
Tweede Lente – boekpresentatie en 
expositie van Jacqueline van den 
Heuvel
za 13 en zo 14 nov: 
Obsessed – Jewellery Festival
za 20 nov t/m za 18 dec: 
Open etalage: Tania Engelchor
Meer info: 
www.factor-ij.amsterdam 

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

Factor IJ
Pampuslaan 11

Bibi en het verdwaalde paard

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

www.oost-online.nl

Adressen 

Tang Salon

Het Mysterie van de Grote Mensen
Foto: Lonneke van der Palen 

Peter Lusse
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Mij waren ze nog niet opgevallen. De lampionplanten die om-
hoog klimmen langs de zwarte schoorsteenpijp van het OLVG 
aan de Ruysstraat. Die pijp is bijna 40 meter hoog en je kunt 
hem zien als je bij het ‘s Gravesandeplein loopt of woont. Of 
wordt afgeleverd bij de EHBO-ingang en dan heb je meestal 
niet veel aandacht voor dat soort zaken. 

Vrolijke plant op ziekenhuispijp

‘Je moet wel omhoog kijken’, zegt kun-
stenaar Iris Le Rütte. Eerder ontwierp 
zij boven de lichtstraat van het OLVG 
een lange rij dierensilhouetten voor de 
kinderafdeling. Passanten die ervan 
weten kijken ook omhoog, anderen 

lopen onwetend door.
Gepensioneerd ziekenhuisarts Robert 
van Andel voegt er aan toe: ‘Als je 
ernstig ziek bent en in een van de ka-
mers ligt met uitzicht op zo’n sombere 
schoorsteenpijp is dat niet opbeurend. 
Een prettige omgeving als je het toch al 
zwaar hebt, is zo belangrijk. Het is fijn 
dat dit is gelukt. En zeker mede te dan-
ken aan het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst en onvermoeibare hulp vanuit 
het OLVG.’ 

Blokkeren ambulances
Die hulp kwam ook van de ziekenhuis-
medewerkers die me naar het kunst-
werk zien kijken. ‘Dit is mooi he? We 
hebben er een hoop werk aan gehad. 
Maar we deden het in de eerste dagen 
van de vakantie.’ Van Andel verduide-
lijkt: ‘Veel mensen zijn in die tijd weg en 
het is tamelijk rustig. Alleen dan kun je 
zo’n toegang blokkeren voor de ambu-
lances.’
Het was een technisch hoogstandje 
waar de afdeling bouwzaken ook trots 
op is. Le Rütte hield er rekening mee 

dat het kunstwerk van de kant van de 
ziekenkamers, van de buurt en van de 
kapel moest kunnen worden gezien. 

Geneeskrachtig
Iris Le Rütte maakte de dromedarissen 
over de Ringvaart voor het Amstelstati-
on en de hazen die ook dit jaar weer bij 
Art Zuid te zien waren. Voor de schoor-
steenpijp had ze verschillende voor-
stellen, onder andere eekhoorntjes die 
omhoog klimmen. Maar de keuze viel 
uiteindelijk op de vrolijke lampionplant 
of physalis. Het is een geneeskrachtige 
vrucht die ingezet wordt bij klachten 
rond de urinewegen en mensen van al-
lerlei culturen en leeftijden aanspreekt. 

Bij sjieke desserts decoreert het wel 
eens een hapje ijs. 

Slingeren
Het rekenwerk voor de juiste krom-
mingen en de juiste positionering was 
een behoorlijke uitdaging voor Le Rütte. 
‘Voor het effect zijn de bloemen en tak-
ken namelijk niet direct op schoorsteen 
aangebracht, maar met tussenruimte 
tot de pijp geplaatst. Bovendien moet 
het kunstwerk blijven zitten bij wind-
kracht 12, valwinden en slagregens.’
De klus werd geklaard door mannen 
die gewend zijn om lichtreclames hoog 
bij gebouwen te plaatsen. Uiteindelijk 
lukte het hen de zware constructies bij 
windkracht 6 al slingerend op de juiste 
plek te bevestigen. #

Veertig Amsterdammers geportretteerd
Twee keer 20 portretten van bewoners van 020, in het jaar 
2020, hoe mooi kun je het verzinnen. Margriet de Jong en Paul 
Faber kennen elkaar uit de museumwereld, houden van teke-
nen en besluiten zomaar om samen een reeks portretten te ma-
ken van bekende en onbekende Amsterdammers. Het prachtige 
resultaat is tot 6 december in de OBA aan het Javaplein te zien. 

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Iris Le Rütte (geheel), Pascal Scheurwater (detail), Hans 
Oostrum (portret)

‘We hadden nog geen idee dat corona 
eraan kwam,’ vertelt Margriet de Jong. 
'maar ons project won daardoor wel 
aan betekenis: het bleek een ideale 
bezigheid te zijn in tijden van isola-
tie.’ Het plan voor de serie ontstond 
spontaan in 2019. Wie ze zouden 

portretteren lag van tevoren niet vast. 
Het konden mensen uit de buurt zijn, 
vrienden, familie, bekende en onbe-
kende Amsterdammers. Ze zouden 
om de beurt tekenen en proberen hun 
tekeningen steeds op elkaar te laten 
aansluiten door middel van een duide-

lijk of subtiel bruggetje. De gebruikte 
technieken en materialen waren vrij. 
Alleen de ondergrond en het formaat 
lagen vast: ze zouden allebei een Paint-
on A5 schetsblok gebruiken. En ze be-
sloten tekst te gebruiken om de persoon 
in kwestie kort te introduceren.

Dialoog tussen Amsterdammers
‘Met een tekenmaatje was er een 
stimulans om door te gaan,’ zegt Paul 
Faber, ‘om de grenzen van eigen 
kunnen te verkennen. We verrasten 
elkaar telkens met de keuze van ‘onze’ 
Amsterdammers en de manier waarop 
we ze vastlegden.’ De twee tekenaars 
hebben veel verschillende technieken 

gebruikt: potlood, aquarel, olieverf, 
linoleumsnede, noem maar op. Ze ga-
ven feedback en spoorden elkaar aan. 
Faber: ‘Het voelde een beetje als spelen. 
Door het seriematige karakter werden 
we gedwongen steeds nieuwe gebieden 
te verkennen. En door de verbindingen 
ontstond er een soort dialoog, een ver-
haal tussen Amsterdammers die elkaar 
niet kennen.’ 

Spiegel
Met hun veertig Amsterdammers heb-
ben De Jong en Faber niet alleen een 
serie juweeltjes gemaakt maar ook een 

sociale kaart van Amsterdam neergezet 
-  heel fijntjes, heel divers. Adelheid 
Roosen is geportretteerd, Remco Cam-
pert, Henk Schiffmacher maar ook de 
buurttuintjes-coördinator, de bloemen-
koopman op de hoek, de fietsenmaker 
van Paul en de danslerares van Mar-
griet. Het was nooit de bedoeling van 
de makers om een boodschap mee te 
geven met de kleurrijke, vrolijke kunst-
werkjes. ‘Maar achteraf gezien kun je 
misschien wel zeggen dat ons project 
een spiegel voorhoudt van de Amster-
damse samenleving in al zijn rijke scha-
keringen en laat zien wat voor mooie 
mensen de stad kent,’ vinden ze allebei.

Genadeloos
Faber en De Jong, zijn inmiddels alweer 
bezig met een nieuw project. De Jong: 
‘We verleggen onze focus naar de we-
reld tussen 1850 en 1950. We gaan weer 
een keten maken, van mensen over de 
hele wereld, maar nu moeten ze elkaar 
ooit ergens op de een of andere manier 
ontmoet hebben.’
Opnieuw portretten dus. Beiden zijn 
ze geïnteresseerd in mensen, het 
weergeven van emoties, het zien van 
kleine maar belangrijke trekjes. Faber: 
’Portretten zijn genadeloos, dat is heel 
anders dan bij landschappen bijvoor-
beeld. Elke tekening is een worsteling, 
als je bij een oog maar één verkeerd 
lijntje zet, klopt het hele beeld niet. Het 
blijft fascineren!’ #

Margriet de Jong en Paul Faber zijn 
op woensdag 27 oktober te gast in de 
talkshow.

Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart 

Margriet de Jong en Paul Faber

‘Als je bij een oog 
één verkeerd lijntje 
zet, klopt het beeld 
niet’

Iris Le Rütte
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100 jaar geleden werd Watergraafsmeer (WGM) geannexeerd door Amsterdam.  
Boze buurtbewoners hebben toen WGM symbolisch ten grave gedragen. In het kader 
van Open Monumentendagen organiseerde Jo Haen (Stichting Vrienden van Water- 
graafsmeer) op 12 september j.l. de tocht door de buurt nog een keer. 
Op deze pagina’s ziet u foto’s van die symbolische begrafenis en van enkele oude 
gebouwen langs die tocht, met hier ook een korte begeleidende tekst. Op de website 
www.vriendenvanwatergraafsmeer.nl kunt u meer lezen over o.a. deze herden-
kingstocht en de gebouwen.

De Vergulden Eenhoorn is als stadsboerderij gebouwd in 1702. Voordat het in 2015 
tot restaurant, café en hotel werd omgetoverd was het lange tijd een centrum voor 
buurtactiviteiten.
Het Rechthuis is gebouwd in 1777. Het heeft als zodanig dienst gedaan tot 1906. 
Daarna kreeg het een horecabestemming.
In 1920 was er op het Hogewegpleintje een prachtige fontein. Wegens het drukke 
verkeer (!?) is de fontein in 1932 afgebroken. Sinds 2007 is er de nieuwe fontein.

Fotografie: Eddy Ellert en Henk Pouw | Tekst: Arie van Tol

De begrafenis van Watergraafsmeer
Van 1880 tot 1939 reed in Watergraafsmeer de Gooische Stoomtram. Het pand van 
het hoofdkantoor ervan is nog altijd herkenbaar terug te vinden op de Middenweg. 
Ernaast staat het huis waar de laatste burgmeester van Watergraafsmeer, J.W. de 
Wit, heeft gewoond.
Huize Frankendael is gebouwd rond het jaar 1650. Het heeft vele bewoners en 
bestemmingen gehad. Onder andere heeft het gebouw enige tijd dienst gedaan als 
Tuinbouwschool Linnaeus. Nu huist er restaurant Merkelbach. #
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Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Hoera, het is herfst…. 

Bladeren die zich toen lichtgroen uit 
hun knop ontvouwden vallen af in goud 
gele, bruine en dieprode kleuren. Bes-
sen en zaden van bloemen uit de lente 
geven nog meer kleur en ze worden 
door vogels gegeten of verstopt, want de 
winter komt…

Mummie
Niet alleen bladeren en vuurrode bessen 
maken de herfst kleurrijk, ook padden-
stoelen dragen bij. Net als vangwebben 
met dauwdruppels die door het zonlicht 
pareltjes lijken. Spinnenwebben horen 
bij dit seizoen zoals Halloween daar bij 
is gaan horen.
Deze herfstvakantie huren mijn vrien-
din en ik een huisje voor een week in de 
natuur. We verblijven in voor stadsmen-
sen, ongekende stilte met uitzicht op 
drassig land met mattenbies, omzoomd 
door bos en houtwallen. Blonde koeien 
houden de begroeiing bij en een impo-
sante witte stier ligt op een dijkje in ons 
zicht veld zijn harem te bekijken.

In het bos naast het huis staan duizen-
den aardappelbovisten en elke dag 
groeien er nieuwe en andere soorten 

Buiten in de natuur, zijn het voorjaar en het najaar het kleur-
rijkst van onze vier seizoenen. Het meest luidruchtigst is het 
voorjaar. Dat komt door de veelheid aan vogels die in sommige 
wijken van de Watergraafsmeer geluid produceren. De herfst is 
kleurrijker en door rotting en verval geurrijker dan de geuren 
en kleuren van bloesems in het voorjaar. 

Tekst: Peter Hoogendijk | Illustratie: Judith Lammers

Tip 1: Haaf hand!
Zorg voor handhaving van bestaande 
regelgeving. Er bestaan namelijk allerlei 
wetten en regels die goed zijn voor het 
klimaat, maar die niet of nauwelijks 
worden gecommuniceerd, laat staan 
gehandhaafd. Zo moeten in 2023 alle 
kantoren minimaal energielabel C heb-
ben, terwijl zeker de helft nog niet zover 
is en dat ook niet gaat redden. Help die 
kantooreigenaren dan om die deadline 
wél te halen. Persoonlijk ben ik ook voor 
het terugplaatsen van de flitsapparaten 
op het fietspad tegen scooters, want ze 
rijden als vanouds weer langs mij heen. 
Organiseer handhaving goed. Leid de 
handhavers zorgvuldig op, zorg dat het 

De gemeente zoekt 100 Amsterdammers om mee te denken 
over klimaatmaatregelen in een zogeheten burgerberaad. ‘Geef 
u op!’ staat er in de gemeentelijke nieuwsbrief. Dat wil ik wel, 
ik ben eigenwijs genoeg om te denken dat ik een zinvolle bij-
drage kan leveren, maar helaas kan ik nergens een aanmeld-
formulier vinden. Hier wat tips voor het klimaatburgerberaad. 

jaarlijkse energierekening gaat naar de 
verwarming van je huis in de winter. Er 
zijn bedrijven die flatgebouwen kun-
nen ‘inpakken’. De woningen worden 
comfortabeler, je kunt ook koelen in de 
zomer en de kosten gaan niet omhoog, 
want de financiering loopt via de bespa-
ring op de huidige energiekosten. Help 
VvE’s met dit soort projecten. Het AMC 
is ook zo’n energievreter die enorm kan 
besparen.

Tip 4: Scheid!
Zet nou even door met de gescheiden 
afvalinzameling. Met name etensresten 
(GF-E) zijn heel goed lokaal en circulair 
te verwerken tot groengas en compost. 
Dan heb je meteen minder fossiel gas 
en kunstmest nodig. Proeven op IJburg 
en in Gaasperdam tonen aan dat het 
heel goed werkt. GF-E kun je beter ver-
gisten met bacteriën dan verbranden. 
Het restafval blijft bovendien schoner, 
zodat de mechanische nascheiding meer 
plastic en papier oplevert. Ook heeft de 
aparte inzameling van etensresten een 
positieve invloed op voedselverspilling, 
omdat mensen zich realiseren hoeveel 
eten ze weggooien. Dat is een vorm van 

niet leidt tot repressie, maar tot begrip 
voor de regelgeving.

Tip 2: Communiceer!
Communiceer over het belang van de 
klimaatplannen. Investeer in heldere, 
consequente en vooral langdurige cam-
pagnes. Neem de mensen echt mee. Leg 
duidelijke verbanden tussen oorzaken 
en gevolgen. Voorbeeld: luchtveront-
reiniging leidt tot ziekteverzuim (slecht 
voor de business) en vroegtijdig overlij-
den. Toon dat aan met duidelijke cijfers. 
Neem het beste reclamebureau in de 
arm en zoek leuke Amsterdamse influ-
encers. De lange termijn is belangrijk.

Tip 3: Bespaar! 
Begin ook ’s met een radicale besparing 
op onze energievraag. Als je minder 
energie nodig hebt, hoef je ook minder 
energie op te wekken. Neem LED-lam-
pen: evenveel licht en sfeer, maar tien 
keer minder elektriciteit. Investeer in 
isolatie van huizen, winkels en kanto-
ren (en goede ventilatie, niet vergeten). 
Dat leidt tot meer comfort en lagere 
energielasten. Gemiddeld 75% van je 

In het web van een kruisspin is een grote 
groene wants gevlogen In de herfst is de lucht prachtig

besparen, want je koopt dan minder 
in. Bovendien vermindert de overlast 
van ratten, die vinden namelijk minder 
voedsel op straat.

Tip 5: Doe Donut!
Amsterdam is sinds april 2020 Donut 
Stad. Doe dan Donut! De donut-theorie 
van Kate Raworth houdt in dat onze 
economische activiteiten twee gren-
zen moet respecteren, een duurzame 
en een sociale grens. Mooi! Bedenk 
dan zogenaamde Donut Deals, waarin 
die theorie ook realiteit wordt. In de 
Groene Hub in Zuidoost wordt er al mee 
gewerkt. Investeringen in werkgelegen-
heid (de sociale kant van de donut) is 
niet alleen een kostenpost, want het kan 
samengaan met duurzame doelstellin-
gen. Buurtbeheer, groenvoorzieningen, 
schoon-heel-veilig, handhaving, jeugd-
zorg, dat kan allemaal bijdragen aan 
duurzaamheid en klimaatdoelstellingen.

Tip 6: Financier!
Nu is de rente laag, lenen is goedkoop, 
dus help allerlei duurzame initiatieven 
met geld. Vrees niet voor mislukkingen 
of misbruik, maar calculeer dat in. Beter 
moedig voorwaarts dan beknibbelen en 
bezuinigen, want dat leidt tot frustratie 
en energielekkage bij de mensen die het 
voortouw nemen. Beloon goed gedrag 
en ontmoedig slecht gedrag. Doe dat op 
een positieve wijze. Beste leden van het 
Amsterdams klimaatburgerberaad, zet 
‘m op! #

paddenstoelen. Over de hoeveelheid 
spinnenwebben verbazen we ons. In 
de kamperfoelie die tegen de gevel van 
het huisje groeit, is in het web van een 
kruisspin een grote groene wants gevlo-
gen en door gif verlamd. Met spinrag is 
het insect tot mummie gemaakt en we 
kijken toe als de spin verteringssappen 
in zijn prooi spuit om die later leeg te 
zuigen. ‘Hoezo zielig voor die wants…?!’, 
reageer ik op mijn vriendin, ‘Jij houdt 
toch ook van eten?’

Botsing
De vroege volgende ochtend horen we 
een dof bonkje tegen één van de ramen, 
onmiskenbaar een vogel. Voor de pui 
zien we een jonge roodborst in het natte 
gras liggen. Gistermiddag nam het een 
bad in het water van de schaal op het 
gazon als wij op enige meters verderop 
in de zon zitten.
Buiten regent het en het vogeltje ligt met 
gesloten oogjes op een zij. Ik denk dat 
het dood is, maar als ik voorzichtig een 
pootje aanraak, klemt het de nageltjes 
om mijn vinger. Het leeft, maar teer en 

licht is het skelet en hoe duidelijk hoor-
baar de botsing met het venster.
Aangeslagen dekken we de tafel voor 
het ontbijt. Om de paar minuten staat 
één van ons op om te kijken of het rood-
borstje nog leeft.
Even later ga ik buiten poolshoogte 
nemen en bij het naderen opent het vo-
geltje één oog waarop ik rechtsomkeert 
maak om het niet verder te stressen.
Een kwartier later zit het op beide po-
tjes in het gras met regendruppels op de 
veertjes versuft voor zich uit te staren. 
Weer later gaat het om zich heen zitten 
kijken, neemt de omgeving in zich op en 
dan duurt het niet lang voor het hoog 
op de pootjes gaat staan, de vleugeltjes 
spreidt, uit het natte gras opstijgt en 
naar een tak van de laurierkers vliegt 
om in het gebladerte te verdwijnen.

Opgelucht gaat de vakantie verder. We 
zijn gegaan voor rust, ongekende stilte, 
de kleuren en paddenstoelen van de 
herfst en niet voor stress om een wezen-
tje van zo’n negen gram dat tegen het 
raam vliegt. #

Tips voor het Burgerberaad

Meer tips? 
Stuur me een e-mail:  
peter@pbhoogendijk.nl
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Tekst: Arie van Tol

Op 4 oktober j.l. hield MeerEnergie een open Algemene Leden 
Vergadering (ALV). Bij die vergadering in het restaurant van 
de Jaap Eden ijshal werd duidelijk dat de komende maanden 
belangrijk zijn voor het slagen van dit bewonersinitiatief. 

Nog tot en met 31 oktober is prachtige kinderkunst te bewonde-
ren in OBA Oosterdok. De foto’s laten een glimp ervan zien. En 
in de onderstaande vier punten is het succes samengevat. 

Zes jaar geleden werd de buurtcoöpera-
tie MeerEnergie opgericht door bewo-
ners in Watergraafsmeer, om preciezer 
te zijn: van de buurten Middenmeer-
Noord en Middenmeer-Zuid. Vanaf het 
begin was het doel te onderzoeken of 
vrij te komen -dus verspilde- warmte 
kon worden gebruikt voor een warm-
tenet. Aanvankelijk was de warmte die 
vrijkomt bij de Jaap Eden ijsbaan de be-
oogde bron, al snel werd dat de enorme 
hoeveelheid warmte van het datacenter 
Equinix.

Eerste fase voorbij
De afgelopen jaren is er door de leden 
van MeerEnergie in diverse werkgroe-
pen gepraat en nagedacht over de vele 
aspecten die er aan het realiseren van 
een warmtenet in de buurt zitten. En 
het bestuur heeft vele externe partijen 
benaderd met wie samenwerking nood-
zakelijk is voor het welslagen van het 
project.
Regelmatig werden de leden middels 
een ALV op de hoogte gehouden, de 
afgelopen tijd digitaal. De bijeenkomst 
van 4 oktober markeert het einde van 
een lange verkennende fase. De con-
clusie mag zijn dat technisch en finan-
cieel een warmtenet mogelijk is, dat de 
samenwerking met partners voldoende 
vertrouwen geeft om door te gaan en 
dat het draagvlak onder bewoners voor-
alsnog voldoende is.

Leiding
De samenwerking met de gemeente 
is cruciaal voor MeerEnergie. Maar 
andersom is een initiatief als dat van 
MeerEnergie cruciaal voor de gemeente. 
In haar korte betoog aan het begin 
van de vergadering beaamde Marieke 
Doorninck, Amsterdams wethouder van 
ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam-
heid, dat ruimhartig. Draagvlak creëren 
voor het aardgasvrij maken van de 
stad is moeilijk. ‘Het is mooi dat er hier 

• De KinderKunstBiënnale is 
een unieke tentoonstelling, 
een podium voor kinderkunst. 
Alles is gemaakt door kinde-
ren. Kinderen van maar liefst 
40 Amsterdamse basisscholen 
werkten mee en op de tentoon-
stelling werden meer dan 35 
kunstprojecten gepresenteerd. 

Positieve ontwikkelingen bij MeerEnergie

Een impressie van de KinderKunstBiënnale

Jörgensen. De laatste is nieuw, zij wordt 
tijdens de vergadering van 4 oktober 
geïnstalleerd.

Samenwerking
Ardine schetst de punten bij de sa-
menwerking van MeerEnergie met de 
belangrijkste partners.
De gemeente 1) heeft een team speciaal 
ten behoeve van dit bewonersproject, 2) 
denkt mee over vergunningen, subsidies 
en garanties, 3) doet graafwerk, 4) zoekt 
manieren om MeerEnergie beschik-
king te geven over de infrastructuur 
in Middenmeer-Noord en 5) wil net als 
MeerEnergie samenwerking formalise-
ren.
Met datacenter Equinix behelst de sa-
menwerking 1) uitwisseling van koude 
/ warmte, 2) het delen van technische 
kennis en 3) medewerking bij uitkoppe-
ling. Met Firan wordt 1) kennis ontwik-
keld en gedeeld en 2) een infra-bedrijf 

• Aanleiding van de KinderKunstBiën-
nale was het 20-jarige bestaan van 
Stichting Kunsteducatie De Rode Loper 
op School. Zij ontwikkelt cultuuredu-
catieprojecten samen met kunstenaars 
en kunstinstellingen op Amsterdamse 
scholen.

• Over 2 jaar zijn we weer terug met een 
uitgebreid programma. 

veel bewoners zijn die we niet hoeven 
te overtuigen van de noodzaak van 
een energietransitie.’ Zij noemt verder 
het hele proces met MeerEnergie een 
leerdossier: er moeten wielen worden 
uitgevonden. Er wordt naar dit project 
gekeken, door andere steden, maar ook 
in het buitenland.
Een groot deel van Middenmeer-Noord 
en Middenmeer-Zuid  is toe aan grondig 
onderhoud wat de materiële infrastruc-
tuur betreft. Bij de werkzaamheden die 
begin volgend jaar starten en enkele 
jaren zullen duren legt de gemeente in 
Middenmeer-Noord leidingen aan die 
nodig zijn voor een warmtenet. Het is 
de noodzakelijke eerste stap naar een 
warmtenet: een eigen warmtenet van 
bewoners, van leden van MeerEnergie.

Stroomversnelling
De komende maanden moet duidelijk 
worden hoe MeerEnergie een warm-
tebedrijf van en voor bewoners kan 
organiseren. Of het ondernemersplan 
rendabel kan zijn. Het werk wordt in 
deze fase te groot voor louter vrijwil-
ligers. Met gemeentelijk subsidiegeld is 
een projectleider gevonden om dit werk 
te doen. Remco van Kessel legt op de 
vergadering kort uit wat hij de komende 
vier maanden gaat doen voor Meer-
Energie.

Ook het werk van bestuurder Ardine 
Nicolaï gaat de komende maanden gel-
delijk gehonoreerd worden. De andere 
bestuurders hebben een meer toezicht-
houdende taak. Dit zijn Job van der 
Grinten, Siward Zomer en Anne-Mette 

• In totaal zijn er maar liefst 
3.000 kinderen geweest bij 
de KinderKunstBiënnale. Zij 
werden rondgeleid over de 
tentoonstelling, maakten een 
souvenir tijdens een workshop 
of deden mee aan de vele acti-
viteiten in de herfstvakantie.  

Het deel van Watergraafsmeer dat MeerEnergie hoopt aan te sluiten op een warmtenet

Meer bewoners 
warm maken voor 
warmtenet

opgezet, een businesscase gedeeld. Van 
de buurt moet duidelijk worden 1) wat 
de wensen bij het aanbod zijn en 2) wie 
er mee doen.

Doe mee
Het warm maken van meer bewoners 
is een speerpunt voor de komende tijd. 
Niet alleen bewoners zelf zijn er bij 
gebaat om zich aan te sluiten (hoe meer 
mensen meedoen, hoe goedkoper het 
wordt), banken verlangen behalve een 
goed businessplan ook een substantiële 
groep klanten en de gemeente en Firan 
zullen ook een ruim bereik wensen. #

Woont u in Middenmeer? 
Ga naar de website meerenergie.
amsterdam en doe mee! 

Op dinsdag 2 november is er een 
informatieavond in Boven Nul bij de 
Jaap Eden IJsbaan. 



DWARS DOOR DE BUURT #DWARSWonen Nummer 22416

Tekst: Cas Wouters | Fotografie: Arie van Tol 

Zoals hij het beschreef was het plan al 
in een vergevorderd stadium en met 
nauwelijks ingehouden enthousiasme 
probeerde hij me en passant  te winnen 
als partner. Hij wilde één grote bak van 
souterrains onder de volle breedte van 
drie huizen, onder dat van hem (B) en 
onder dat van zijn buren op (A) en (C), 
een rij van betonbakken dus. Die van (A) 
willen al meedoen, zei Jorik. Zijn boven-
buurman, partner in de VVE van B-Huis 
en B-Boven, noemde hij niet; later bleek 
dat die had toegezegd om het plan niet 
te dwarsbomen als iedereen meedeed. 
Inmiddels is de kans klein dat de buren 
van (A) meedoen, wij van (C) doen zeker 
niet mee, en de bovenbuurman wil ook 
niet meer, hij onderzoekt hoe hij de VvE 
daartoe kan inzetten.

Schade
Voor mij begon de ellende op 1 juli toen 
Jorik op bezoek kwam. De beste buur-
man sprak als een vertegenwoordiger 
die je met zijn voet tussen de deur iets 
komt aansmeren, ‘an offer you can’t 
refuse’, een overval. ‘Je moet meedoen, 
anders hou je aan de verbouwing geen 
souterrain over, geen waardevermeer-
dering van je huis, heb je helemaal niets 
anders dan last en schade.’
De materiële schade aan onze eind 19e 
eeuwse huizen kan bestaan uit een huis 
dat van zijn fundering glijdt. Alleen al 
het getril van het damwanden inslaan 
kan de fundering aantasten. Ergens in 
de 42 jaar dat ik hier woon hield mijn 
inmiddels overleden buurman op (D) 
me staande om te vertellen dat die hui-
zen van ons niet zo best op hun palen 
staan. Op die mededeling reageerde zijn 
dochter onlangs met: ‘O, dat moet dan in 
de tijd zijn geweest dat hij nog plannen 
had met zijn kelder’.
Maar ook al kan de materiële schade 
fors oplopen, meestal is die vrij simpel 
vergeleken bij de immateriële schade 
die kan bestaan uit het ondermijnen 
van goede onderlinge verhoudingen 
die, eenmaal aangetast, steeds verder je 
gemoedsrust en je levenslust aanvreten. 
Radeloos en slapeloos werd ik ervan.

Kloof
Alleen al het plan kan tweespalt zaaien. 
Met mijn eerste stap richting verzet 
stuitte ik er al op. In een briefje aan 
mijn huidige buren op D, meldde ik het 
plan van mijn buren op A en B en vroeg 
hoe ik kan nagaan of er een bouwver-
gunning is aangevraagd? Die informatie 
kwam prompt, maar omdat onze relatie 
tot dan toe hartelijk was, schrok ik van 
de slotopmerking: ‘Sorry, maar ik wil 
hier verder geen actieve rol in; ik be-
grijp namelijk wel dat zij behoefte heb-
ben aan meer ruimte.’ Ja, wie begrijpt 
dat niet, dacht ik, maar wat écht stak 
was dat deze buren al vóór mij op de 
hoogte waren en partij hadden gekozen 
zonder zich om ons te bekommeren. 
Dus ik bedankte met een ‘hartelijke 
groet van twee oude mensen van 78 die 
gigantisch opzien tegen acht maanden 

Mijn buurman Jorik en ik stonden op goede voet, maar nu staat 
er een grote betonbak tussen ons. Die is er gekomen toen hij me 
overviel met zijn plan voor een souterrain, niet alleen onder 
zijn huis maar ook onder het mijne en dat van de buren aan 
zijn andere kant. 

plantertje dood’ kan hier worden ver-
taald in ‘bouw voltooid, buren berooid’ 
– een variatie van ‘operatie geslaagd, 
patiënt overleden’.

Technocratie
Langzaam komen we bij van de dreun 
van de overval met het plan voor een 
souterrain. Ik begrijp inmiddels ook dat 
voor de onderlinge omgang inzake de 
bouw en het bouwen eigenlijk geen ka-
der of code bestaat die verder strekt dan 
de bouwverordeningen en -voorschrif-
ten, het bestemmingsplan, welstandsei-
sen en bouwtechnische eisen, allemaal 
codes die volkomen voorbijgaan aan de 
schade die ze kunnen aanrichten aan 
onderlinge verhoudingen in de buurt. 
Het Juridisch Loket van de Gemeente 
schreef me expliciet, mét onderstreping: 
‘Gronden zoals de leeftijd en de gezond-

in en aan een bouwput, beroofd van 
woongenot’. Hoe om te gaan met zulke 
buren?
In Amsterdam en andere steden komt 
het steeds vaker voor dat mensen meer 
ruimte zoeken door met hun huis onder 
de grond te kruipen. Hun eigenbelang 
en de rage van betonbakkerij ervaren 
ze als integraal onderdeel van een 
onstuitbaar collectieve vooruitgang, om 
vervolgens op grond van die aanmati-
gende arrogantie meewarig neer te zien 
op alle verzet.
Wie zich verzet wordt als spelbreker 
gezien, als kansloze verliezer, want hún 
bouwplannen hebben de toekomst. Dat 
jíj maandenlang woont aan een bouw-
put waar het bouwgeweld voortraast 
wordt schouderophalend en meewarig 
afgedaan als ‘je eigen schuld’. Het is 
een vorm van triomfalistisch individu-
alisme.
Aan de verliezerskant van deze sociale 
kloof kan de spanning van de aanslag 
op je huis en je woning zodanig oplopen 
dat de vernedering zich voortzet in je 
gevoel van eigenwaarde, je gemoeds-
rust, kortom, in je hele leven. Hoe om 
te gaan met buren met plannen die je 
huis en daarmee je leven bedreigen? Zo 
bezien bestaat er een gerede kans dat 
als de bouwput is gedempt, alle goede 
verhoudingen in die put zijn verdron-
ken, dat je als buren alleen bent komen 
te staan. Het gezegde ‘boompje groot, 

Verbouwen is in, van boven tot onder

heidssituatie van een persoon kunnen 
benoemd worden maar zijn doorgaans 
niet doorslaggevend om een omgevings-
vergunning af te wijzen.’ Ook hieruit 
blijkt weer een triomfalistisch individu-
alisme, een vorm van kijken en denken 
vanuit een wereld waarin géén sociale 
verhoudingen bestaan. Hier heerst een 
dooie technocratische blik.
Die blik maakt de overheid blind voor 
de schade die betonbakkerij kan beteke-
nen voor de verhoudingen tussen men-
sen en hun buurt. Er zijn technocrati-
sche voorschriften en regels, maar geen 
formele regulering op grond van sociale 
criteria en sociale betrekkingen. Buren 
moeten zich bij zaken als deze staande 
houden met informele fatsoenregels en 
gedragscodes. Waar tussen buren de 
sociale regulering ter bekrachtiging van 
ieders zelfregulering verzwakt, tendeert 
het geweten net als de moraal naar het 
recht van de sterkste.
Dat betekent dat bij zulke ingrijpende en 
langdurige verbouwingen als die welke 
nodig zijn voor het bouwen van een of 
meer souterrains, de bescherming van 
veiligheid en vrede tussen buren in feite 
afhangt van hun onderlinge machtsver-
houding en wat daaruit voortkomt aan 
gedragscodes en daarop aansluitende 
moraal. Wild-West machtsverhoudingen 
baren een Wild-West moraal met een 
daarbij passend gebrek aan bescher-
ming tegen ruzie of erger. #

Betonbakkerij 
ondermijnt contact 
tussen buren

Verbouwen

Op veel plekken in Amsterdam-Oost wordt verbouwd. Lang niet altijd is de reden 
het verbeteren van de woning. Het splitsen van eengezinswoningen om ze te ver-
huren aan meerdere studenten (verkamering) is populair. 
Maar ook het vergroten van de woning middels dakopbouw, uitbouw in de tuin 
achter of met een souterrain onder de grond is wijdverbreid. En vaak is het motief 
eerder de uitbreiding van het aantal vierkante meters dan de noodzaak van meer 
woonruimte. De waardestijging van de woning maakt de (aftrekbare) verbouwkos-
ten verwaarloosbaar.
Cas Wouters doet op deze pagina zijn verhaal over de dreiging van zo’n ingrijpende 
verbouwing. Ondermijning van de betrekkingen tussen buren en letterlijke over-
last spelen een rol. Maar vooral ook de constatering dat technocratische criteria 
bij bouwaanvragen de overhand hebben, en sociale criteria niet tellen. 
Eventuele milieuaspecten die ook kleven aan souterrainbouw blijven hier buiten 
beschouwing.

Dat jíj maanden-
lang woont aan 
een bouwput wordt 
schouderophalend 
en meewarig 
afgedaan…
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Ook in Oost schrijdt de verkamering, 
het onttrekken van gezinswoningen aan 
de woningmarkt, voort, we schreven 
er eerder over in Dwars. Op de pagina 
hiernaast is er een voorbeeld van hoe 
waardestijging van huizen aanzet tot 
uitbreidingsexcessen. Verhuur aan toe-
risten van woonruimte mag dan door 
corona en maatregelen van de gemeente 
zijn teruggedrongen, uitgebannen is het 
nog lang niet. En het aantal twintigers 
dat geen betaalbare woonruimte kan 
vinden is schrikbarend hoog, de wacht-
tijd op woningnet is meer dan tien jaar.

Ongetwijfeld hebben (o.a. buitenlandse 
en koninklijke) beleggers ook in Oost al 
veelvuldig hun slag geslagen. Huren zijn 
alleen op te brengen door expats of door 
kinderen van rijke ouders. De huizen-
prijzen blijven stijgen naar absurde 
hoogte. Starters moeten eindeloos veel 
geduld hebben of uitwijken naar ver 
buiten de stad.
Concreter worden of cijfers vinden bij 
bovenstaande algemeen aanvaarde 
feiten van de wooncrisis is moeilijk. Ook 
aan een meer diepgravende kritiek op 
het huidige woonbeleid waag ik me hier 
niet. Nee, ik beperk me op deze pagina 
tot de praktijk van een woningcorpo-
ratie in Oost. De drie deelonderwerpen 
– nieuwbouw De Eenhoorn, renovatie 
en sloop / nieuwbouw in Amsteldorp en 
Woonwijzer Oost – raken mijns inziens 
aan de wooncrisis, al gaan ze niet over 
de kern er van.

De Eenhoorn
Bouwen, bouwen, bouwen. Dat is wat 
Ymere heeft gedaan in het Eenhoorn-
gebied. De 124 kleine, in slechte staat 
verkerende duplexwoningen in de Ru-
dolf Dieselbuurt zijn gesloopt en er voor 
in de plaats gekomen zijn woonblokken 
van vier lagen. Ze ogen licht en fris, met 
veel buitenruimte.
In de helft van de in totaal 330 nieuwe 
woonplekken, allemaal sociale huur, 
wordt al enige tijd gewoond. De ko-
mende maanden zullen ook de andere 
blokken worden opgeleverd. Toe te 
juichen valt dat Ymere uiteindelijk het 
plan 100 % sociale huurwoningen terug 
te bouwen, heeft waargemaakt. Min-
der enthousiasme, maar kenmerkend 
voor deze tijd, valt op te brengen voor 
de grootte van de woningen: de meeste 
appartementen zijn niet of nauwelijks 
groter dan hun gesloopte voorgangers. 
Enkele kleinere gezinnen kunnen er 
terecht, maar verder vooral starters.

Gemeenschappelijk
Bijzonder aan het project De Eenhoorn 
zijn de gedeelde voorzieningen. De 
woningen hebben geen wasmachine-
aansluiting, er is een gemeenschap-
pelijke wasruimte met wasmachines 

Het protest op 12 september in het Westerpark en op de Dam 
stemde even wat optimistischer. Maar hoe krijgt de samen-
leving uiteindelijk meer zicht en grip op de oorzaken van de 
wooncrisis en hoe komen we tot een begin van oplossingen? 

zeer betaalbaar huis. De ander ziet met 
de komst van een sloopplan moge-
lijkheden om eindelijk eens aan een 
andere, misschien iets duurdere, maar 
ook betere woning te komen. En wat de 
te renoveren woningen betreft, als die 
renovatie niet tot huurverhogingen en 
te grote overlast leidt is iedereen daar 
natuurlijk voor.
De onrust lijkt nog niet geleid te heb-
ben tot een daadkrachtige actieve 
groep bewoners die zich hard opstelt 
naar Ymere. En van haast en urgentie 
lijkt ook bij de corporatie geen sprake. 
Waarom zouden ze langer wachten met 
de renovatiewerkzaamheden? Er is toch 
geen twijfel over de toekomst van de 
woningen ‘binnen de randen’? Direct 
aan het werk, al was het maar in het ka-
der van het klimaat: 1) nieuwe kozijnen 
met dubbelglas, 2) het isoleren van de 
gevel en het dak, 3) de ventilatie van de 
woningen verbeteren en 4) het schilde-
ren van de buitenkant.

Woonwijzer Oost
Het verstrekken van algemene informa-
tie gaat organisaties vaak beter af dan 

het geven van duidelijkheid bij concrete 
projecten, met name die over financiële
aspecten. Zo hebben de woningcorpo-
raties (waaronder dus Ymere), !Woon, 
Civic, Dynamo en stadsdeel Oost in 
september gezamenlijk voorlichtings-
bijeenkomsten gegeven op de Brink 
en voor het Hoekhuis met als centraal 
thema ‘langer zelfstandig wonen 55+’.
Het bijbehorende boekje heeft de titel 

en drogers. Ook delen bewoners een 
lobby, een tuin en een fietsenstalling. 
Elke woning heeft wel een eigen keuken, 
sanitair en balkon.
Ymere belooft verder een zeer energie-
zuinige woning. Elke woning heeft drie 
of vier zonnepanelen voor het opwek-
ken van stroom. En er is een collectieve 
warmtepomp, een gasaansluiting is er 
dus niet.
Een gevarieerde mix aan bewoners be-
woont De Eenhoorn. Zo is er ook plaats 
voor bewoners die begeleiding krijgen 
van Philadelphia en HVO Querido.

Kosten
Of deze nieuwe sociale huurwoning  
bereikbaar is voor iemand met alleen 
een bijstandsuitkering is zeer de vraag. 
Heel duidelijk is Ymere op de website 
niet over de kosten, maar de huur zal 
ook bij de kleinste woning van 32 m² 
boven de € 600,- liggen. En hoe energie-
zuinig ook, de energiekosten zullen niet 
gering zijn. Maar vooral de servicekos-
ten maken het project te duur voor de 
laagste inkomensgroepen.

Amsteldorp
Die laagste inkomensgroepen kun-
nen maar beter blijven waar ze zitten. 
Bijvoorbeeld in het westelijk deel van 
Amsteldorp, het dichtst bij het Am-
stelstation. Voor die wijk heeft Ymere 
al weer ruim anderhalf jaar geleden 
een voorlopig plan gelanceerd. Reno-
vatie van het grootste gedeelte van de 
woningen, maar ook sloop van en-
kele blokken aan de randen. Om daar 
met hogere nieuwbouw meer sociale 
huurwoningen terug te bouwen. ‘Voor 
wie?’ is dan de logische vraag, ‘voor de 
huidige bewoners die honderden euro’s 
meer zullen moeten betalen, of voor de 
starters die genoegen (moeten) nemen 
met een kleine woning of toch eindelijk 
voor gezinnen die aangewezen zijn op 
betaalbare woningen?’

Geen haast
Het plan heeft tot nog toe onrust – die 
niet de bedoeling was van Ymere – 
opgeleverd, een bewonerscommissie 
en de aankondiging van een technisch 
onderzoek en participatie. De gebrui-
kelijke strijdige belangen van verschil-
lende bewoners spelen ook hier een rol. 
De één is tevreden met wat ’ie heeft, al is 
dat een wat oud en krakkemikkig, maar 

De nieuwe blokken in de Rudolf Diesel-
buurt ogen licht en fris

Voorlichtingsbijeenkomst op de Brink met als thema ‘langer zelfstandig wonen 55+’

Voor Amsteldorp heeft Ymere een voorlopig plan gelanceerd

Woonwijzer Oost en is onder die naam 
via google terug te vinden op de web

site. De informatie gaat over verhuizen, 
verhuisregelingen, hulpmiddelen & wo-
ningaanpassingen, zorg aan huis, 
urgenties & regelingen, activiteiten en 
contact.

Vraag
Twee verhuisregelingen – van Groot 
naar Beter, van Hoog naar Laag - zijn in 
theorie bedoeld om oudere bewoners 
aan alternatieve passende woonruimte 
te helpen. Er komen daarmee vaak 
ruime woningen vrij voor gezinnen.

Mijn scepsis bij deze regelingen is groot. 
Ruim vijf jaar geleden bij een ingrijpen-
de renovatie van het woonblok waarin 
ik woon, wilden buren van mij – resp. 
één- en tweepersoonshuishoudens - wel 
verhuizen uit hun erg grote woningen 
(waarin ze ooit met grote gezinnen 
woonden). Het aanbod dat hen werd 
gedaan was echter verre van aantrekke-
lijk. Dat ze kleiner zouden gaan wonen 

was de bedoeling, maar niet 
dat ze daarvoor dan ook meer 
huur zouden moeten gaan 
betalen. En het is toch niet 
vreemd dat mensen er wel aan 
hechten om in hun buurt te 
blijven wonen?
De vraag of er sinds vijf jaar 
geleden iets is veranderd kreeg 
een lauw en onduidelijk ant-

woord. En in het babbelcircuit hoor ik 
regelmatig dat de verhuismogelijkheden 
voor oudere bewoners nog altijd mini-
maal zijn. En dan is het ook nog zo dat 
als er ruime woningen vrij komen die 
niet voor gezinnen in de sociale sector 
worden, nee, de woningen worden duur 
verkocht. Wijs wonen betekent meestal 
blijven zitten waar je zit: betaalbaar en 
in je eigen buurt. #

De praktijk van een woningcorporatie

Voorlichtingsbijeenkomst voor het Hoek-
huis met als thema ‘langer zelfstandig 
wonen 55+’
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In de Fahrenheitstraat 
is op de hoek van de 

Weesperzijde een bijzon-
dere zonnewijzer te zien. 
De tekens van de dieren-
riem zie je, de zon, de uren 
van de dag. En bewonder 
de mooie woningen daar, 
loop ze even langs. Al-
lemaal bedacht door de 
gemeente Watergraaf-
smeer, dus nog van voor 
de annexatie van 1921. 
Aan de overkant van de 
Weespertrekvaart kijkt u 
naar heel bijzondere, spik-
splinternieuwe bebouwing 
ter weerszijden van Haven 
Vrijzicht. Dat blauwe huis 
is wellicht een toekomstig 
monument. Loop erheen 
via de Omval en de spoor-
brug. Er komt ooit een 
fiets- en een voetgangers-
brug.

Kijk eens naar de gevelstenen in 
het rijksmonument Linnaeus-

hof en zoek de logica daarin. Ga de 
kerk in als dat kan. De architect van 
dit alles is Alexander Kropholler, 
vormgever van Katholiek Nederland. 
Loop een tijdje rond. Een (voormalig) 
klooster!

Loop vanaf het spoorviaduct 
Maritzstraat gelijk linksaf over 

waar ooit de Gooische Stroomtram 
naar zijn eindstation reed, over 
de Populierenweg. Even verderop 
zie je al die enorme wandschil-
deringen van de Platanenstraat 
en de Olmenweg. Besteed er een 
half uurtje aan en rust uit op een 
bankje in het Wibautpark naastbij. 
Er valt veel te zien en te praten.

Wandel over de Wibauts-
traat en het Rhijnspoor-

plein, langs waar het machtige 
Weesper Poortstation ooit was, 
over een grote brug richting 
stad met mooie beelden van 
Hildo Krop in de hoogte. Op de 
hoek van de Sarphatistraat een 
monument voor het station. 
Niet rechtsaf de mooiste straat 
van Europa in, maar direct bij 
de sculptuur rechtsaf de Spi-
nozastraat in. Mooie huizen! 
U komt vanzelf op een scheve 
fietsbrug. Dat was een spoor-
brug van de Doklijn: een goederenspoorlijn van het Weesper Poortstation over de 
Sarphatistraat naar Havens Oost. Over het gras van de Mauritskade loopt u terug.

Loop eens vanaf de 
Linnaeusstraat via 

de Domselaerstraat 
(leuke buurttuintjes) 
naar achter het oude 
Burgerziekenhuis. Je 
ziet een ‘kapel’. Daarin 
waren de operatie-
kamers. Direct na de 
bouw, moesten die 
buiten het zieken-
huis plaatsvinden om 
besmetting te voorko-
men; later was er het 
mortuarium. Niemand 
weet waar die ‘enge-
lenvleugels’ vandaan 
komen.

Ommetjes in Oost
We hopen op een mooie herfst. Hier zijn wat tips voor leuke ommetjes in de 
buurt. En meestal niet langs de bekende plekken. 

Loop ook eens door de 
straatjes van Betondorp. 

Onder dreiging van an-
nexatie nam de gemeente 
Watergraafsmeer in 1906 
een uitbreidingsplan aan. 
Voel je even in die tijd. Met 
de uitvoering moesten ze 
natuurlijk ergens beginnen. 
In de hoek bij Diemen dan 
maar! Alleen de witte huizen 
met betonskelet zijn be-
dacht door Amsterdam.

Tekst: Jan Dijk | Fotografie: via Jan Dijk, Anneke Hesp
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Meer (begeleide )ommetjes? jjdijk@telfort.nl
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Gewoon Kaas, hoe vanzelfsprekend!
Al sinds 2008 staan de zussen Willy en Jenny Brands in hun kaaswinkel aan de Middenweg 45. 
Eerst begonnen ze klein, maar de winkel groeide. In 2017 werd er grondig verbouwd, grotendeels 
door de familie zelf. Vanzelfsprekend? 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

‘We hadden dit minstens tien jaar 
eerder moeten doen,’ zegt Jenny (51), 
die zelf uit de horeca kwam. Samen 
met haar voormalige partner runde 
ze jarenlang café Bouwman aan de 
Utrechtsestraat, terwijl zus Willy (57), 
met haar wederhelft, de Primera op de 
Middenweg had opgezet. Willy: ‘Lezen 
en schrijven konden we al ons hele 
leven met elkaar. Het is bijna onbegrij-
pelijk dat we dit zo laat zijn gaan doen, 
toch Jen?’ Het  vrolijke tweetal praat als 
rasechte Amsterdammers, makkelijk, 
snel en recht voor zijn raap. Ook in de 
communicatie met hun personeel, zeven 
in getal, waaronder Nicky (33), dochter 
van Willy, die mede-eigenaar is.

Ondernemers-gen
Willy had als kind al een passie voor 
kaas. ‘Terwijl ík er niks mee had, wist 
amper het verschil tussen jong en oud,’ 
lacht Jenny breeduit. Ze voegt toe dat 
ze dolgraag met haar zus mee wilde, 
maar dan moesten er ook vleeswaren 
bij en natuurlijk een lunchroom. ‘Want 
we houden van een drankje en hapje.’ 
Jenny is door de wol geverfd. ‘Vroeger 
stond ik achter de bar, maar dat was 
best zwaar al die avonden tot in de late 
uurtjes…. Nee, tegenwoordig sta ik er 
liever voor!’ De taakverdeling tussen 
de zussen werd dus duidelijk. Jenny 
ontfermt zich vooral over de vleeswa-
ren, de olijfolie, tapenades, wijntjes en 
de lunchroom. Willy gaat over de kaas 
en doet de administratie. Na jaren bij 
Primera, inmiddels met postkantoor, 
was ze toe aan een nieuwe uitdaging. Zo 
kwam ze op het idee van de kaaswinkel. 
De zussen helpen elkaar met alles en 
zijn inwisselbaar. ‘Net zoals we dagelijks 
naar onze oude moeder van negentig 
gaan. Die kent ons hele assortiment. Ze 
zat hier vroeger altijd. Nu bestelt ze de 
ene dag bijvoorbeeld een broodje half 
om en de andere dag een tonijnsalade. 

Levendige boel
Het is een komen en gaan in de winkel. 
In de ochtend zijn de dames al vanaf 
kwart over zeven binnen, met wat 
bolletjes en krentenbollen. Jenny: ‘Niet 
veel, want we willen niet Le Perron of 
het Vlaamsch Broodhuys in de wielen 
rijden. De eerste klanten staan vaak 
al, voor we officieel open zijn, binnen 
voor hun bakkie koffie en broodje. Ze 
struikelen soms letterlijk over onze aan-
voerbakken. En dat gaat zo de hele dag 
door, met tussendoor alle gewone klan-
ten voor de winkel en af en aan onze 
leveranciers. Dan maken we allemaal 
de hele dag door verse tonijnsalade, die 
iedereen wil. Soms lijkt het wel of we 
hier elke middag vrijmibo hebben. Het 
kaasplankje met de wijnen is kennelijk 
uitnodigend.’

Mag het iets meer zijn?
Inmiddels kennen de dames wel ne-
gentig procent van hun clientèle. Willy: 
‘Dat is zo leuk, we kennen de gezinnen, 
weten wie er zwanger is of net beval-
len en horen de laatste nieuwtjes. Je 
krijgt er ook rituelen door. Zo krijgt 
elke bevallen vrouw hier een kaas om 
aan te sterken. Aangelijnde hondjes 
krijgen een stukje worst en kinderen 
mogen kiezen. Natuurlijk zijn er ook 
soms minder leuke ontmoetingen. 
Mensen die grof zijn.’ Jenny: ‘Dan heb 
ik wel wat aan mijn oude café erva-
ringen, waarbij ik dronkaards de deur 
uit moest zetten. Ik heb geleerd altijd 
rustig te blijven, want voor je het weet 
krijg je tegenwoordig een klap. Ik voel 
meer voor humor. Laatst vroeg ik zo’n 
lastpak of het een onsje meer mocht 
zijn…. De man, al geïrriteerd: Hoezo? 
Ik: ‘Nou dan hoef je niet zo gauw terug 
te komen want zo te zien zint het je hier 
niet.’ Waarop een ander ad rem zei: 
‘Pak van mijn hart dat ze mij vaak een 
onsje minder vraagt.’ 

Leuk toch!’ De grootouders (moederszij-
de) hadden vroeger een groentewinkel 
in de Jordaan. ‘Kan een gen een gene-
ratie overspringen?’ vraagt het tweetal. 
‘Onze ouders waren namelijk geen 
ondernemers. Onze vader was zeeman 
en onze moeder gewoon huisvrouw.’

Geen bazen
Nadat het plan geboren was, werd de 
band tussen de zussen alleen maar 
hechter. In no time bezochten ze samen 
allerlei kaas- en vleesleveranciers en 
firma’s voor inpakmaterialen. Jenny 
liep zelfs een paar weken stage bij 
kaaswinkel Tromp. ‘Er ging een wereld 
voor me open toen ik kennismaakte met 
bijvoorbeeld Gruyere, truffelkaas of 
Tallegio.’ Aanvaringen heeft het tweetal 
zelden. Willy: ‘Hooguit één keer in het 
jaar gooit een van ons een paar drui-
ven in de lucht uit frustratie over een 
kleinigheid.’ ‘Je kan hier echt helemaal 
jezelf zijn,’ klinkt er opeens van achter 
de balie. Petra, de jongst binnengeko-
men medewerkster, legt uit dat haar 
leidinggevenden geen bazen zijn. ‘Ik 
durf alles wel duizend keer te vragen en 
ze blijven cool.’ Willy: ‘Een hond heeft 
een baas, maar jullie zijn gewoon onze 
rechterhanden, een super ploeg, dus 
waarom zou je snauwen? Trouwens 
over honden gesproken. Wist je dat 
Nicky haar hondje altijd meeneemt? De 
bovenbuurvrouw is onze hondenoppas, 
zo leuk. Ja, we zijn gewoon een buurt-
winkel geworden. Dat komt ook door 
onze lunchroom denk ik!’

Fooienpot onder jas
‘Of de persoon die weigerde zich hier 
aan de coronaregels te houden. Ik zei 
dat ik het ook vervelend vond, maar dat 
hij toch even moest wachten en zitten. 
Toen hij dat niet deed, weigerde ik hem 
iets te verkopen, maar zei het rustig. 
Dat had effect. Even later droop hij met 
zijn kaasje af en mompelde sorry.’ Willy: 
‘En dan de fooienpot…. Een aantal jaar 
terug zag onze moeder dat een groepje 
jongeren deze gewiekst onder hun jas 
mee futselde. Ik erachter aan, in een 
mum van tijd renden collega’s van Pri-
mera en café Elzas mee. En we wisten ze 
te snappen. Daarna kregen we van een 
trouwe klant een beeldje om hem beter 
mee af te sluiten. Van je buren moet je 
het hebben!’

Trots
De vraag over de levensduur van de 
winkel en wie die te zijner tijd moet 
overnemen ligt geenszins gevoelig. 
Jenny: ‘Nou Nicky weet het nog niet. Ze 
heeft een gezinnetje en is er nu niet zo 
mee bezig, maar je weet nooit natuur-
lijk, ze is trouwens wel onze meest char-
mante verkoopster, jammer dat ze nu 
met vakantie is.’ Willy: ‘En mijn man en 
zoon en schoonzoon, die tegenwoordig 
het postkantoor runnen, gaan het ook 
niet doen. Hoe ze ook meeleven en onze 
grootste afnemers zijn (knipoog). Maar 
we zien wel. We leven nu en voelen ons 
rijk.’ Jenny: ‘We zijn natuurlijk trots als 
we in krantjes en op facebook positieve 
verhalen over onze zaak lezen.  Maar 
eerlijk, het meest trots ben ik op haar 
(naar Willy wijzend).’ Willy: ‘Ja, dat wij 
als zussen dit samen hebben opgezet en 
het zo goed loopt. Weet je dat we serieus 
van plan zijn om, als we ouder worden, 
misschien wel  in een of andere vorm 
samen te gaan wonen? Jenny woonde 
al langer in Weesp en ik ben al recent 
daar in de buurt gaan wonen. Familie 
gaat voor ons nog net een stapje verder 
dan het voortzetten van de zaak in de 
volgende generatie!’ #

Willy en Jenny Brands

‘We weten wie er 
zwanger is, of net 
bevallen. Die krijgen 
een kaasje van ons.’

Nicky, dochter van Willy
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Woongroepen
Een van de deelnemers van het Lerend 
Netwerk is Harry Moeskops, voorzitter 
van de Stichting WoonSaem. De stich-
ting ziet het als haar taak om ouderen 
uit migrantengroepen te begeleiden 
naar het wonen in een woongroep. 
Moeskops: ‘In de voorbereidings-
tijd wordt gewerkt aan vertrouwen 
en betrouwbaarheid binnen de groep 
en het oprichten van een stichting 
of vereniging als een rechtspersoon. 
Want zonder een rechtspersoon met 
een goed functionerend bestuur gaan 
de corporaties en gemeente niet in zee 
met een woongroep. Als voorwaarde 
stellen zij bovendien dat er voldoende 
kandidaten  op de wachtlijst staan 
voor het geval er iemand uit de woon-
groep vertrekt of komt te overlijden. 
Gemiddeld bestaat een groep uit 
20 huishoudens.’

Het aanbod van een woningbouw-
vereniging met sociale huur is de enig 
financieel haalbare optie hierbij. Een 
extra ruimte voor ontmoeting is een 
voorwaarde maar de kosten ervan 
drukken zwaar op de woongroep. Als 
voorbeeld van een project van lange 
adem noemt Harry een Iraanse woon-
groep die na tien jaar voorbereiding in 
maart 2021 een plek van Stadgenoot 
kreeg toegewezen. 

Verhuurdersheffing afschaffen
Veel mensen reageren niet op het aan-
bod van een geschiktere woning door 
hun woningbouwcorporaties. Maar 
er spelen nogal wat emoties waar de 
corporaties onvoldoende bij stil staan. 
Zo zijn er de binding met de buurt, 
de angst voor het onbekende en het 
dreigende gevaar van diefstal uit een 
benedenwoning. Digitale vaardigheden 
en het zoeken op WoningNet heeft ook 
niet iedereen onder de knie.

Het evenwicht van vraag en aanbod op 
de woningmarkt is ernstig  verstoord 
ten nadele van de betaalbaarheid van 
woningen. De belangentegenstellingen 
zijn groot. Beleggers en investerings-
maatschappijen zijn gebaat bij een 
hogere winst bij verkoop van wonin-
gen. De crisis vraagt daarom om 
herziening van het stelsel. Wonen is 
een recht en geen markt! Wie neemt 
de regie voor een eerlijker verdeling 
van betaalbare woningen? 
Een minister van Volkshuisvesting 
zou dat kunnen doen en de financiële 
positie van de woningcorporaties kan  
worden verbeterd door de verhuur-
dersheffing af te schaffen. #

Bedankt Boudewijn Ruckert, Frederike 
Kuipers en Harry Moeskops voor jullie 
inspirerende inbreng.

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

Bouwen tegen eenzaamheid

Het gebrek aan betaalbare woningen 
is een dagelijks terugkerend thema en 
treft ook ouderen met verhuisplan-
nen. De doorstroming naar een betere 
woning, die meer  aansluit bij de 
levensfase, loopt vertraging op. Voor 
een verhuizing naar een beneden-
woning zijn twee speciale verhuis-
regelingen getroffen met de woning-
corporaties: ‘Van Hoog naar Laag’ en 
‘Van Groot naar Beter’.

Verhuisregelingen
In Amsterdam kan een oudere bewo-
ner van een bovenwoning verhuizen 
naar een geschikter woning in het-
zelfde stadsdeel. De regelingen zijn  
bedoeld voor mensen van 65 jaar of 
ouder en alleen geldig bij verhuizing-
en binnen de gemeente Amsterdam. 
Diverse corporaties werken eraan mee. 
Deze voorrang geldt niet voor huurders 
van een particuliere verhuurder. De 
woningzoekende die hiervoor in aan-
merking wil komen, kan deze voorrang 
bij zijn eigen woningcorporatie aan-
vragen of de hulp inroepen van 
een wooncoach. 

Actiegroep ‘Niet te koop’
Boudewijn Ruckert van actiegroep 
‘Niet te koop’ protesteert tegen de 
verkoop van sociale huurwoningen in 
Amsterdam. Iedere week  staat hij met 
de actiegroep voor een vrij gekomen 
benedenwoning die door een woning-
corporatie wordt verkocht,  of in de 
vrije sector terecht komt na een forse 
huurverhoging. Met een woning in de 
vrije sector wordt bedoeld een woning 
met een huur boven de zogenaamde 
huurtoeslaggrens van 752 euro.  
Ruckert: ’Op die manier verdwijnen 
betaalbare woningen voor specifieke 
doelgroepen zoals ouderen en voor 
mensen die slecht ter been zijn.’

Eerlijke verdeling
De verhuurdersheffing van 6%, die de 
corporaties over de sociale huurwonin-
gen moeten betalen speelt hierin een 
grote rol. De verhuurdersheffing is een 
in 2013 ingevoerde belasting op sociale 
huurwoningen. De corporaties dragen 
enkele miljarden belasting aan het rijk 
af, waardoor hun financiële armslag 
wordt ingeperkt en er minder geld 
overblijft om in nieuwbouw te inves-
teren. Voor de vrije sector  geldt deze 
heffing niet. 

De woningbouwverenigingen hebben 
in 2018 met de gemeente wel prestatie-
afspraken gemaakt om terughoudend 
te zijn met de verkoop van woningen 
op 1 hoog of begane grond die rolstoel-
geschikt zijn. De actiegroep voert actie 
bij corporaties die zich niet aan deze 
afspraken houden.

Boudewijn Ruckert: ‘Eigenlijk is 
het aan tafel  zitten bij de gemeente 
voor ons de enige manier om  invloed 
uit te oefenen op het woonbeleid. 
De gemeente maakt nu onvoldoende 
gebruik van bevoegdheden die 
vastliggen in de huisvestingsverorde-
ning.’ Deze verordening bevat 
regels voor alle Amsterdamse wonin-
gen, beschermt de leefbaarheid van 
de buurten en zorgt ervoor, dat de 
verdeling en toewijzing van sociale 
en midden huurwoningen eerlijk 
verloopt.

De rol van de architect
Frederike Kuipers van architectenbu-
reau Studio Transit pleit ervoor om ook 
te kijken hoe bestaande woningen of 
ander vastgoed geschikt zijn te maken 
voor geclusterde ouderenhuisvesting. 
Zij verwijst naar de intentieverklaring 
‘Zelfstandig geclusterd wonen voor ou-
deren in Amsterdam’. Architect Kuipers 
zegt: ‘Deze vorm van ouderenhuisves-
ting bestaat uit minimaal vijf ruimtelijk 
geclusterde zelfstandige woningen, die  
geschikt zijn voor ouderen boven 55 
jaar. Niet per se op de begane grond; 
als de woning maar goed bereikbaar en 
toegankelijk is, ook op langere termijn. 
Een aparte ruimte voor ontmoeting is 
een vaste waarde in dit concept; die 
ruimte kan ook buiten het pand liggen. 
Het doel van die extra ruimte is, dat de 
bewoners daar samenkomen en met 
elkaar activiteiten ondernemen.’
Kuipers was als architect betrokken bij 
het project ‘Lang Leven in Plan Ber-
lage’. Het gebied staat  bekend onder 
de naam Plan Zuid in de Rivierenbuurt 
en is 100 jaar geleden door Berlage ont-
worpen. In 2017 is het tot beschermd 
stadsgezicht verklaard.

Sociaal isolement
De woningen in zuid voldoen niet meer 
aan de huidige eisen van levensloop be-
stendig bouwen: de toegankelijkheid is 
door de steile trappen en het ontbreken 
van een lift een probleem. Een groot 
aantal ouderen woont op een boven-
etage en heeft moeite met de trap. Het 
traplopen is voor bezoek ook steeds 
lastiger en sociaal isolement dreigt. 

De architect heeft gekeken naar oplos-
singsrichtingen voor het verbeteren 
van de toegankelijkheid. ‘Hierbij sti-
muleer ik bewoners na te denken over 
hun eigen woonsituatie. Veel ouderen 
schuiven dat voor zich uit, tot het echt 
niet meer gaat en mensen dreigen te 
vereenzamen.’

Studio Transit heeft een stroomdia-
gram gemaakt waarop de verschillende 
stappen naar een meer toegankelijke 
woning schematisch zijn weergegeven. 
Meer weten over dit project? Mail dan 
naar info@studiotransit.nl.

Wooncirkels
Rond ouderenhuisvesting, het contact 
met elkaar en de zorgbehoefte is het 
Lerend Netwerk Ouderenhuisvesting 
opgezet voor het ontwikkelen van 
beleid om zelfredzaamheid te 
bevorderen zodat mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen. Aan het over-
leg nemen  vertegenwoordigers deel 
uit de zorg, de corporaties, architecten-
bureau Studio Transit, de gemeente 
en uit bewonersinitiatieven. Woning-
corporatie Rochdale bijvoorbeeld 
heeft het begrip ‘wooncirkels’ van 
Daniel Kipp geïntroduceerd. Dat zijn 
denkbeeldige cirkels van woningen, 
buurt en stad, die met elkaar ver-
bonden worden door een plek voor 
ontmoeting te realiseren, ruimte voor 
woongroepen te zoeken, door voor-
zieningen in de buurt beter te benutten  
en door herbestemming van leeg-
komend vastgoed onder begeleiding 
van deskundigen.

Tekst: Ouderadviesraad | Illustratie: Ruud Meijer

Ouderenhuisvesting is belangrijk als we willen dat mensen gelukkig ouder worden. We spraken 
erover met een actiegroep, een architect en een begeleider van woongroepen voor migranten. 
Ook in de vorige Dwars besteedden we hier al aandacht aan.
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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... Susanne Harpenau
In deze rubriek stellen medewerkers, vrijwilligers en samenwerkings-
partners van Dynamo zich voor. Wat doen zij om van Amsterdam een 
mooiere stad te maken? Susanne Harpenau is medewerker bij Vroeg Eropaf. 
‘Iemand weer op te zien bloeien is voor mij het mooiste om te zien.’ 

Susanne is vanuit haar stage als 
jongerenschuldhulpverlener 
tijdens haar derde jaar Sociaal 
Juridische Dienstverlening bij 
Dynamo aan het werk. 

‘Na de schuldhulpverlening 
ben ik doorgerold naar de 
werkzaamheden van Vroeg 
Eropaf. Ik doe huisbezoeken 
en ga actief achter meldingen 
aan die wij binnenkrijgen 
vanuit woningcorporaties, 
energieleveranciers, zorgver-
zekeraars. Ook krijgen we 
meldingen van ontruimingen 
en vorderingen vanuit de 
Dienst Gemeentelijke Belas-
tingen. Daarnaast begeleid 
ik stagiaires, hebben we veel 
overleggen en zijn we druk 
met de kindertoeslag affaire 
en zijn gedupeerden.’ 

‘Vanuit de belastingdienst 
leggen wij contact met de 
gedupeerde, achterhalen we 
de hulpvraag en verwijzen we 
door naar bijvoorbeeld maat-

Elkaar aandacht geven, 
zien en gezien worden, 
kennen en gekend worden. 
Daar draait het om in het 
leven. Dynamo helpt de 
Amsterdammer, zorgt dat 
iedereen gezien wordt en 
(weer) kan meedoen. 

Dat kan al door samen te 
koken en eten, koffie te 
drinken of te wandelen. Ruim 
300.000 Amsterdammers 
voelen zich regelmatig een-
zaam. Voelt u zich eenzaam 
of kent u iemand die eenzaam 
is? Bij Dynamo bent u van 
harte welkom.

In de week tegen eenzaam-
heid van 30 september t/m 
7 oktober heeft Dynamo 
mooie en inspirerende film-
pjes laten maken van buurt-
bewoners die elkaar kennen, 
zien en aandacht geven. Voor 
en door Amsterdammers: 
tuinhulp, samen Nederlands 
praten, wandelen in Oost, 
vrijwilligers.

Bij Dynamo kunnen 
Amsterdammers het hele jaar 
meedoen met verschillende 
activiteiten. Zelf een activiteit 
organiseren of meedoen aan 
een activiteit? Er zijn ver-
schillende plekken in Oost en 
Zuid waar bewoners terecht 
kunnen. #

De filmpjes zijn hier te zien: 
www.dynamo-amsterdam.nl/
nieuws/week-tegen-eenzaam-
heid

Kennen 
en gekend 
worden

schappelijk werk of Sociaal 
Raadslieden. Er is veel psychi-
sche schade bij de gedupeer-
den en het zijn meestal heftige 
gesprekken. Wat je vanuit 
de media hoort, het kwijtra-
ken van een baan, scheidin-
gen naar aanleiding van de 
schulden en de stress die dat 
met zich meebrengt, wordt be-
krachtigd. Je ziet in de praktijk 
dat mensen hier echt hun huis 
door zijn kwijtgeraakt. Het 
gaat niet om enkele, maar om 
heel veel gevallen, zeker hier 
in Amsterdam Oost. Mensen 
worden wel financieel gecom-
penseerd, maar het is belang-
rijk om te zien hoeveel levens 
dit overhoop heeft gegooid.’

Kun je een voorbeeld uit je 
werk vertellen waar je een 
glimlach van krijgt?
‘Toen ik hier kwam werken 
was ik twintig, ik vond het 
leuk om te werken met jonge-
ren met wie ik dezelfde leef-
wereld deel. Zij vonden het 

gaaf dat ik ze kon begrijpen 
en helpen en vanuit wat ik 
doe echt wat terug kan geven. 
Samen een plan maken hoe je 
hieruit kunt komen. Als je ziet 
dat een schuld van iemand 
gesaneerd wordt, iemand een 
leuke baan krijgt, uit een dal 
komt en opbloeit, vind ik het 
mooiste om te zien.’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik hou van sporten, fitness, 
en ik vind het gezellig om met 
vriendinnen een drankje op 
een terras te pakken. Ook hou 

Buurtteam 
Amsterdam 
Oost

Telefoon 020 - 462 03 00 
of mail info@buurtteam-
amsterdamoost.nl
www.buurtteamamsterdam.nl/
oost

De dag van de Mantelzorg

ik veel van op vakantie gaan: 
Marbella, Ibiza en Parijs. Ook 
ben ik gek op Indonesisch eten 
en vind ik het erg leuk om 
samen met mijn moeder een 
rijsttafel te maken.’ 

Heb je tips voor nieuwe 
collega’s en vrijwilligers 
bij Dynamo?
‘Het is belangrijk dat je met de 
juiste intenties naar het werk 
gaat. Als je zelf beseft dat we 
het goed hebben in Nederland, 
kun je mensen helpen die het 
minder hebben, iets terug-
geven en je bijdrage leveren 
aan de maatschappij. Het is 
ook belangrijk om je vragen te 
delen met je collega’s, we kun-
nen zo veel van elkaar leren.’ 

Hoe zou je Dynamo 
omschrijven?
‘Het is een leuke organisatie 
om voor de te werken, waar 
het helpen van mensen veel 
voldoening geeft. De teams 
onderling zijn fijn en vriend-
schappelijk. In die jaren dat 
ik hier werk, heb ik nooit het 
gevoel gehad dat ik naar mijn 
werk moest. Het warme ge-
voel en de betrokkenheid van 
collega’s onderling en met de 
bewoners staan centraal.’ # 

Het buurtteam staat voor 
u klaar bij vragen of 
problemen waar u hulp bij 
nodig heeft. 

Bij het buurtteam werken 
verschillende professionele 
hulpverleners. U kunt naar 
een buurtteam met uw vra-
gen over bijvoorbeeld: zorg, 
geld, wonen, werk, meedoen, 
gezondheid, veiligheid. # 

Wist u dat één op de drie Amsterdammers een Mantelzorger is? 
Dat is nogal wat. Dat betekent dat er maar liefst 290.000 
Amsterdammers mantelzorger zijn. En dat is meestal geen 
keuze; het komt op je pad, het wordt van je gevraagd en 
dan zeg je ja, want nee zeggen is vaak niet eens een optie. 

Je wordt geroepen om Man-
telzorger te zijn, tegen wil en 
dank. En de meeste mantel-
zorgers pakken deze taak 
liefdevol op. Maar wat kan 
het veel vragen. Soms te veel. 
Want het percentage overbe-
laste mantelzorgers liegt er 
niet om en Corona heeft daar 
flink aan bijgedragen.

Een van de grootste proble-
men waar mantelzorgers mee 
kampen is dat ze zichzelf nog 
wel eens uit het oog verlie-
zen. Hun blik is zo gericht op 
de ander, op de naaste die 
hun zorg nodig heeft, dat zij 
zichzelf totaal vergeten. ‘Denk 
toch eens aan jezelf! Ga eens 
wat leuks doen...!’ krijgen 
Mantelzorgers vaak te horen. 
Maar dat is zoveel makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Want 
het mantelzorger zijn is als 
het aantrekken van een jas, 
een mantel die je niet zomaar 
weer uitdoet. Die is er steeds 
en vaak. Die is er niet alleen 
tussen 9 en 5, die blijft aan je 
kleven, meestal 24 uur per dag.

En hoewel mantelzorgers zich 
over het algemeen niet zo ge-
makkelijk laten verleiden tot 
activiteiten waarin zij zelf cen-
traal staan, doet Dynamo toch 
een poging. Onder andere met 
de Mantelzorg Lunchroom, 
de Mokumse Mantelzorgers 
on the Move en de jaarlijkse 
Dag van de Mantelzorg op 10 
november. Afgelopen jaar kon 
deze niet doorgaan, dit heb-

ben we geprobeerd te onder-
vangen door cadeaubonnen 
uit te delen, maar niets is zo 
fijn als echt samen komen.
En gelukkig: Dit jaar mag het 
weer! In de verschillende 
wijken van Amsterdam Oost 
kunnen mantelzorgers genie-
ten van een heerlijke lunch op 
een fijne locatie. Wij willen 
alle Mantelzorgers dan ook 
van harte uitnodigen hierbij 
aanwezig te zijn. 

U komt toch ook? 
Voor mantelzorgers op 
IJburg: The Living Room, 
IJburglaan 500.
Voor mantelzorgers in het 
Oostelijk Havengebied en 
de Indische Buurt: StayOkay, 
Timorplein 21.
Voor mantelzorgers in Oud 
Oost: STEK, Wibautstraat 95.
Voor mantelzorgers in de 
Watergraafsmeer: Restaurant 
Merkelbach / Huize Franken-
dael, Middenweg 72.

Belangrijke informatie
Toegang voor deze dag is 
gratis. U woont in de wijk waar 
de lunch wordt aangeboden.
Aanmelden is verplicht. Ver-
meld bij uw aanmelding: uw 

naam, adres, telefoonnummer, 
emailadres (als u die heeft) en 
eventuele dieetwensen. 
Is het door omstandigheden 
moeilijk voor u om te komen? 
Hebt u vervoer nodig?  Ver-
meld dit bij uw aanmelding. 
Wij zoeken graag samen met u 
naar een oplossing. De locatie 
is rolstoel toegankelijk. 
Het aantal plekken is beperkt, 
dus wacht niet te lang!

Bij de lunch is naast koffie, 
thee en water 1 consumptie 
(niet alcoholisch) inbegrepen.
In de horeca moet u kunnen 
aantonen dat u gevaccineerd 
bent of een negatieve testuit-
slag kunnen laten zien. Deze 
dient u mee te nemen: (QR-
code digitaal of geprint), een 
herstelbewijs of negatieve 
testuitslag – digitaal op uw 
telefoon of uitgeprint.
Heeft u hulp nodig bij het 
verkrijgen van een vaccinatie-
bewijs, herstelbewijs of nega-
tieve testuitslag? Wij denken 
graag met u mee!

Aanmelden
Graag aanmelden vóór 
25 oktober bij:
IJburg - Pieter Zanen: 
pzanen@dynamo-amsterdam.
nl of 020-4952277
Watergraafsmeer - Femke 
Schuiling: fschuiling@dyna-
mo-amsterdam.nl of 
06-38777578
Oud Oost - Mandy Schmidt: 
mschmidt@dynamo-amster-
dam.nl of 06-26965240
Indische buurt & Oostelijk 
Havengebied - Rhimou 
Acherrat: racherrat@dynamo-
amsterdam.nl of 06-29069411 
en Alicia van Hilten: A.hilten@
civicamsterdam.nl of 
06-27979228 #

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

Team OOST

Tekst: Helila Haile | Fotografie: Menno Kluft

Nieuwe importregels
Voor 1 juli was er een vrijstel-
ling van btw-invoerkosten. 
Dat gold voor webshops 
buiten de Europese Unie bij 
bestellingen tot en met e 22,-. 
Webshops als AliExpress en 
Wish betaalden daarvóór geen 
btw aan EU-lidstaten, dus hun 
producten waren goedkoper. 
De Britse webshop Asos valt 
door de Brexit ook onder web-
shops buiten de EU.
EU-webshops moesten wel 
invoer btw betalen als zij 
producten verkochten aan 
consumenten in andere 
EU-lidstaten. Dus kochten 
consumenten in de EU liever 
buiten de EU.

Eenloketsysteem
Sinds 1 juli 2021 betalen alle 
webshops invoer-btw door 
de nieuwe importregels over 

E-commerce van de EU. Veel 
webshops buiten de EU zul-
len de btw-kosten nu door-
berekenen in de prijs, zoals 
EU-webshops dat ook doen 
(ook wel ‘éénloketsysteem’ 
genoemd). Hebben ze dat niet 
gedaan, dan moet u de btw 

Wordt uw pakketje van buiten de EU duurder?

betalen aan het bedrijf dat uw 
pakket afhandelt, bijvoorbeeld 
PostNL.

Inklaringskosten
Door de nieuwe regeling zal 
het hoesje nu duurder zijn. 
Naast de btw kunnen er ook 

De enige kosten voor de cv 
die nog wel doorberekend 
mogen worden aan huurders 
zijn de kosten voor de 24-uur-
storingsdienst, die gebeld 
kan worden als de installatie 
niet werkt. De hoogte van dit 
bedrag zal in de meeste geval-
len niet veel meer dan 2 euro 
per maand bedragen. Let dus 
goed op als u de afrekening 
servicekosten krijgt! Mocht er 
een te hoog bedrag voor cv-
onderhoud doorberekend zijn, 
dan kunt u uw verhuurder 
verzoeken dit uit de afreke-
ning te halen, en uiteraard 
ook uit de maandelijks te be-
talen servicekosten. Indien de 
verhuurder hier geen gehoor 
aan geeft dan kunt u, als u een 
sociale huurwoning huurt, 
een procedure afrekening 
servicekosten starten bij de 

Huurcommissie. Ook huur-
ders van vrije sectorwoningen 
kunnen naar de Huurcommis-
sie, maar alleen samen met 
de verhuurder en dan alleen 
voor een advies (dus geen 
uitspraak). #

Twijfelt u of u ten onrechte 
voor cv-onderhoud betaalt, of 
heeft u hulp nodig bij het 
benaderen van uw verhuurder 
of het starten van een huur-
commissieprocedure, neem 
dan contact met ons op. Wij zijn 
te bereiken op 020-5230150 of 
via oost@wooninfo.nl

Het hoesje van uw telefoon is stuk, u bestelt online een nieuwe hoes bij 
AliExpress en denkt goedkoop af te zijn. Nee hoor. Voorheen betaalde u geen 
invoer-btw over ‘kleine’ bestellingen, sinds 1 juli is dat veranderd. 

inklaringskosten bijkomen, 
zoals afhandelingskosten en 
invoerrechten. Maar invoer-
rechten hoeft u niet te betalen 
bij een zending onder de 
e 150,-.
Nu betaalt u afhandelingskos-
ten aan het koeriersbedrijf. 
Als u ze niet betaalt, krijgt u 
uw bestelling niet overhan-
digd. U hoeft echter geen 
afhandelingskosten te betalen 
als de webshop waar u het 
product bestelt, geregistreerd 
staat in het éénloketsysteem 
van de EU. Dan worden 
alle afhandelingskosten en 
btw-kosten aan de webshop 
betaald.

Eerst controleren 
Wat verandert er nu precies 
voor u? De invoer-btw be-
draagt voortaan 21% van de 
volledige prijs van uw bestel-
ling. De btw wordt niet alleen 
berekend over de prijs maar 
ook over de verzendkosten en 
eventuele invoerrechten.

Nu een rekenvoorbeeld. 
U koopt een telefoonhoesje 
van AliExpress, de prijs is 

e 15,-, verzendkosten e 2,- en 
u betaalt geen invoerrechten. 
AliExpress is aangesloten op 
het éénloketsysteem van de 
EU, dus u betaalt geen afhan-
delingskosten. 
De meeste koeriersbedrijven 
hebben de afhandelingskos-
ten duidelijk op hun website 
staan. Als u bestelt bij een 
webshop die niet geregi-
streerd is bij het éénloket-
systeem, is het handig om 
van tevoren te controleren 
hoeveel afhandelingskosten 
u moet betalen. Dan staat 
u niet voor een verrassing 
wanneer uw pakket wordt 
afgeleverd!

En verder?
Medewerkers van HJS staan 
voor u klaar om al uw vragen 
omtrent belastingkwesties, 
juridische- en maatschappelij-
ke kwesties te beantwoorden. 
Als blijkt dat het niet mogelijk 
is om uw vraag te beantwoor-
den, dan verwijzen wij u door 
naar een van onze samen-
werkingspartners. #

Meer info: www.hva.nl/hjs

Verhuurder betaalt 
onderhoud cv
Sinds 2013 al is het verhuurders niet meer toege-
staan de kosten voor cv-onderhoud door te bereke-
nen in de huur. Toch zien wij met enige regelmaat 
dat dit nog steeds gebeurt, zeker bij particuliere 
verhuurders.

Wij zien bijvoorbeeld vaak dat 
er discussie ontstaat tussen 
huurder en verhuurder na 
een lekkage in de woning. Het 
is niet altijd meteen duidelijk 
wie  de schuldige is aan een 
lekkage. 

Is het achterstallig onderhoud, 
een bouwtechnisch gebrek of 
is de lekkage veroorzaakt door 
de bewoners zelf, of misschien 
door de buren? Daarom wordt 
soms lang gewacht met het 
verhelpen van de schade. De 
oorzaak wordt dan meestal 
wel snel verholpen door de 
verhuurder, maar de gevolg-
schade vaak niet. 

Als de schuldige niet duidelijk 
is, is het immers ook niet altijd 
duidelijk of de kosten op de 
verhuurder verhaald kunnen 

worden. Het gaat vaak om 
behoorlijke kosten; niet alleen 
de schade aan  goederen maar 
vaak ook herstel van de in-
richting, het inhuren van een 
professioneel schoonmaakbe-
drijf of zelfs het regelen van 
tijdelijk vervangend verblijf. 
Vaak worden deze kosten wel 
gedekt door de inboedelverze-
kering. 

Alleen als volkomen duidelijk 
is dat de problemen zijn 
ontstaan door nalatigheid van 
de verhuurder weigert
de verzekering soms te 
betalen. De verhuurder wil 
dan vaak een bewijs van 
de inboedelverzekering heb-
ben met uitspraak dat de 
verzekeringsmaatschappij 
niet of niet volledig gaat 
uitkeren. Alleen in dat geval 

Heeft u al een inboedel-
verzekering?
Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u spullen en meubels 
in de woning verzekert in geval van schade door brand, water, diefstal of 
storm. Lang niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Dat is niet zo gek, 
want het is geen verplichte verzekering. Maar een inboedelverzekering kan 
wel een hoop problemen voorkomen als er iets mis gaat.

wil de verhuurder dan op-
nieuw bekijken of zij toch 
nog gaan vergoeden aan 
bewoners.

Zeker in geval van lekkages 
is een snelle aanpak vereist. 
Nat materiaal moet zo snel 
mogelijk drogen of meteen 
verwijderd worden. Dit om te 
voorkomen dat de boel gaat 
schimmelen en de schimmel 
vervolgens gaat uitbreiden in 
de woning. Schimmel brengt 
gezondheidsrisico’s met zich 
mee. 

Daarom en om andere 
redenen raden wij kopers én 
huurders altijd aan een in-
boedelverzekering te nemen. 
Een inboedelverzekering is 
voor minder dan een tientje 
per maand al af te sluiten. #

De medewerkers van HJS staan voor u klaar
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Volleybal
Volleybalclub Albatros wil jongere kinderen 

ook graag het plezier van bewegen bij brengen. 

Albatros is daarom in oktober gestart met een 

sportspeeltuin voor kinderen van 1,5 t/m 4 jaar 

op woensdag van 11 tot 11:45 uur en voor 4 t/m 

7 jaar op maandag van 16 tot 16:45 uur in een 

gymzaal (Tweede Oosterparkstraat 33). Meedoen? 

Aanmelden kan via anouk@ballsports.nl.

Leesclub
Leesclub 1018 i.o. zoekt lezers. Samen boeken 

lezen en bespreken: lijkt jou dat leuk? Formuleer 

een korte motivatie incl. jouw achtergrond en 

wens en meld je aan. We kijken uit naar je reactie.

Mail naar veldtart@gmail.com. 

VCA helpt!
Werk je met vrijwilligers of zou je als maatschap-

pelijke organisatie in Oost met vrijwilligers willen 

gaan werken? Maatschappelijke organisaties 

en (buurt)initiatieven kunnen met vragen over 

vrijwilligersbeleid 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 adviesge-

sprek neem contact op met Nettie Sterrenburg 

via n.sterrenburg@vca.nu. 

De afgelopen periode is een tijd ge-
weest die de kinderen niet snel zullen 
vergeten. Alles wat altijd heel gewoon 
leek, was zomaar anders. Maatregelen 
veranderen steeds en daardoor ook ie-
ders mogelijkheden. Het gewone wordt 
ongewoon en het ongewone wordt 
normaal. Deze ongewone situatie 
schreeuwt om nieuwe creatieve oplos-
singen. De kinderen van Het Buurt-
Atelier lieten hun ideeën en fantasieën 
daarover los. Ze gingen met veel plezier 
experimenteren, uitvinden en maken. 
Hoe ziet de toekomst eruit? Wat zijn 
handige uitvindingen of hulpmidde-
len? Wat zou je willen veranderen of 
toevoegen?
 
Deze expositie is het eindresultaat 
van het kunstproject Gewoon Anders 
o.l.v. Mette Steincke. Tijdens dit project 
hebben kinderen van 6 -11 jaar twee 
vindingrijke kunstenaars uit verschil-
lende disciplines ontmoet. De kunste-
naars toonden hun werk en vertelden 
over hun beroep, het artistieke proces 
en over wat hen inspireert. Hieruit zijn 
unieke kunstwerken ontstaan. 

Expositie ‘Gewoon Anders’

In de expositie worden de kunstwerken 
van de kinderen tentoongesteld naast 
het werk van de kunstenaars Mark 
Bischof en Anja Brunt. #
 
De expositie is te zien t/m 15 januari 2022 
in de Oba Javaplein

Buurtkinderen exposeren met kunstenaars in Oba Javaplein. 
Kinderen van Het BuurtAtelier laten hun ideeën en fantasieën over de 
toekomst zien. Kom kijken naar de unieke uitvindingen, opvallende 
voertuigen en bijzondere brillen.

Gaat u naar uw gemeentehuis, of 
naar het loket van een andere over-
heidsinstelling  dan moet u uw iden-
titeitskaart, paspoort of rijbewijs 
laten zien als u iets wilt aanvragen.
Door in te loggen met uw DigiD kunt 
u op internet bij instellingen laten 
zien wie u bent. 

Ook kunt u dan inzien welke persoon-
lijke gegevens bij die instelling over u 
bekend zijn. Met een computer, tablet 
of een smart/of i-phone kunt u met uw 
DigiD inloggen op websites van de over-
heid, uitkeringsinstanties en in de zorg. 

Ook kunt u met de DigiD uw corona-
vaccinaties of de coronatest tonen, 
dit kan op een moderne mobiele 
telefoon, maar u kunt deze ook ge-
woon op papier laten afdrukken.

Hoe werkt DigiD?
Uw DigiD bestaat uit een gebruikers-
naam en een wachtwoord die u 
allebei zelf kiest. Uw DigiD is 3 jaar 
geldig nadat u deze voor het laatst 
heeft gebruikt. 
U moet een gebruikersnaam en wacht-
woord kiezen. Let op: deze zijn strikt 
persoonlijk. Bescherm deze gegevens 
daarom goed om te voorkomen dat 
anderen er misbruik van kunnen 
maken. Niemand mag u vragen om uw 
gebruikersnaam, wachtwoord of acti-
veringscode. Niet per e-mail, telefoon 
of op welke manier dan ook. 
Voor sommige websites wordt naast 
uw DigiD nog een extra beveiliging ge-
vraagd: de sms code. Dit is bericht met 
een code die u iedere keer krijgt op uw 
mobiele telefoon als u inlogt met uw 
DigiD. Heeft u geen mobiele telefoon, 
dan kunt u een gesproken bericht 
krijgen op uw huistelefoon. 
Voor het aanvragen van een corona-
toegangsbewijs is uw Digid met sms-
code nodig. Heeft u nog geen DigiD, of 
nog geen DigiD met sms code? Of heeft 
u hulp nodig bij het uitprinten van het 
QR coronabewijs? 
U kunt hiervoor terecht bij:
•	de	spreekuren	van	de	buurtpunten	
 bij u in de buurt;
•	het	sociaal	loket	bij	het	stadsdeel,	
 daar kunt u online een afspraak 
 maken of bellen 020 - 255 2916 voor 
 een afspraak;
•	bij	vestigingen	van	de	OBA	
 (openbare bibliotheek).
Neem voor uw bezoek uw DigiD mee. 
Als u (nog) geen DigiD heeft, neem dan 
een identiteitsbewijs (ID kaart, pas-
poort of rijbewijs) mee zodat er met 
u samen een DigiD aangevraagd kan 
worden. #

DigiD: wat kun
je er mee?
Tekst: Maria Zeestraten

Foto-expositie 
van Joke van 
Vlijmen
Vrouwen Wereldwijks is de titel van 
de expositie. Tot en met 15 december 
2021 zijn er tijdens kantooruren in het 
Stadsloket Amsterdam Oost portret-
foto’s te zien van Joke van Vlijmen. Ze 
maakte 16 portretten van vrouwen die 
wonen in Oost. Zij hebben een andere 
nationaliteit. 
Sommige vrouwen zijn zichtbaar, velen 
zijn in de anonimiteit. 
Deze vrouwen houden meestal feeling 
met hun land van herkomst. Dat kan 
zijn door een dierbaar object: tekening, 
schilderij, boek, servies, klederdracht. 
Of een plek in de buurt waar zij ‘her-
kenning’ vinden zoals kerk, buurthuis, 
bibliotheek. #

Op 9 november a.s. is er weer een Kristallnacht Herdenking. Om 16.30 uur is er op 
het Oosterspoorplein een korte ceremonie, in ieder geval met gebeden, een minuut stilte 
en bloemenleggen.



Maar je kĳkt natuurlĳk eerst naar de plaatjes
voor je dit leest dus je weet het misschien al...

De capybara !
De capybara is het

grootste knaagdier
op aarde. Ze worden
meer dan een meter
lang en 70 kilo zwaar.
Dus zo zwaar als een flink mens.
Ze wonen in de moerassen van
Zuid-Amerika, dus in Brazilië, en
Paraguay en Uruguay en
Argentinië. Ze zĳn bĳna altĳd in
het water en eten vooral sappige
waterplanten. Ze zwemmen graag
en kunnen makkelĳk wel vĳf
minuten onder water blĳven. Er
zĳn ook wel mensen die dat na
lang oefenen kunnen maar

gewone mensen komen na een
minuut helemaal buiten adem
boven. Capybara's kunnen
drĳvend slapen en dan zĳn alleen
hun neusgaten boven water.

In Artis zĳn er een paar
dus je kent ze vast wel.
Eerlĳk gezegd vond ik ze
altĳd een beetje saai.
Meestal liggen ze te slapen. Vaak
staan ze maar wat te staan. Of ze
kauwen wat en er steken dan aan
alle kanten blaadjes uit hun mond.
Zo slordig. Net als bĳ een etende
giraffe.

(\ (ｴ) /)

De enige echte
vĳand van de
capybara is...
De enige echte vĳand van de
capybara is de jaguar, het
grootste roofdier van Zuid-
Amerika. Zolang de capybara
zwemt is hĳ veilig want hĳ duikt
onder en komt na vĳf minuten
op een heel andere plaats weer
boven. Maar op het land is de
jaguar veel en veel sneller. Ik
denk dat capybara’s het
helemaal niet snappen. Waarom
komt zo’n jaguar niet gezellig
tegen je aan liggen? In plaats
van je zo naar te bĳten? Waarom
niet gezellig samen ergens
zonnen of elkaars kinderen

knuffelen?

voor de jeugd

Deze keer gaat het voor het
eerst over maar één dier.
Over het aardigste dier van
de wereld. Raden maar...

Capybara’s zĳn zo aardig omdat ze met
alle andere dieren goed kunnen
opschieten. Ze vinden bĳna alle andere
dieren leuk.
Poezen, eenden, honden, schildpadden, aapjes, noem maar op.
Ze vinden gezelschap heerlĳk. Ze genieten ervan. Eenden mogen
op hun buik slapen. Tegen honden liggen ze het liefst zo dicht
mogelĳk aan. Poezen geven ze kopjes alsof het zelf enorme
poezen zĳn. Aapjes mogen op hun rug meeliften. Capybara’s
ontfermen zich zelfs over jonge, moederloze geitjes. Ze
adopteren andermans kinderen omdat ze iedereen leuk vinden.
Dat is erg vreemd. De meeste dieren gaan andere dieren uit de
weg. Of ze zĳn bang of ze zĳn agressief. Als wĳ een vreemde hond
op bezoek krĳgen zitten onze poezen urenlang ergens verstopt.
Ons hondje Tatí gaat alle herten, hazen, zwĳnen, katten, en
konĳnen woest keffend achterna. Ze ziet al die beesten als prooi
en niet als nieuwe vrienden. De capybara vindt zelfs krokodillen
aardig en gaat naast ze liggen zonnen. En dat terwĳl krokodillen
graag een jong capybaraatje tussendoor als snack eten.

Maar als je over ze leest blĳkt iedereen
capybara’s de aardigste dieren van de

wereld te vinden.
Waarom eigenlĳk? Omdat ze je niet in je kuiten bĳten? Maar

konĳnen bĳten je toch ook niet in je kuiten en die komen in de
top tien van aardigste dieren pas op de zesde plaats. Even
tussendoor: honden komen op de tweede plaats en katten op de
derde plaats.

A

Exclusief: het aardigste dier van de wereldExclusief: het aardigste dier van de wereld

R

Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker maakt de pagina en tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto’s capybara: Masaki Tokutomi. www.flickr.com CC Lic.

Njam, njam, njam, njam

Ken jij een nog aardiger dier? Schrijf lieve.mabelle@gmail.com via www.dierenkrant-online.nl

Gezellig samen zonnen en knuffelen. Ze hebben ook nog eens de schattigste voetjes aller tĳden.

Gezelligste dier nr 1Gezelligste dier nr 1


