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Redactioneel

Door: Arie van Tol

Aan chagrijn ontkomen we ook 
bij Dwars niet. De talkshow 
gaat niet door. Enkele van de 
beoogde gasten doen hun ver-
haal wel in deze Dwars..
Met de bekende variëteit aan 
artikelen met hun lokale sfeer 
hopen we u als lezer in de 
laatste weken van dit jaar wat 
aangename uurtjes te bieden. 
Bekende en minder bekende 
bewoners van Oost passeren de 
revue. En wat betreft onder-
nemers is er dit keer aandacht 
voor de Pakketdienst Suriname, 
voor Linnaeus Boekhandel en 
voor La Vallade.

Ook in 2022 gaan we weer 
zeven Dwarsnummers maken.
Mocht u op één of andere 
manier daaraan uw bijdrage 
willen leveren – als schrijver, 
fotograaf of bezorger – laat het 
ons weten: dwarskrant@gmail.
com. Via dat mailadres kunt u 
ook een speciale Ja Dwars!-
sticker aanvragen. 
En Vriend van Dwars kunt u 
worden door e 10,- of meer over 
te maken op rekeningnummer 
NL63 ASNB 0706 8038 17 t.n.v. 
A.J. van Tol, o.v.v. Vriend van 
Dwars. #

Een mooi en schoon Slavernijmonument
Soms wordt mij weleens ge-
vraagd wat ik nou als stads-
deelvoorzitter de mooiste en 
bijzonderste plek van Oost 
vind. Dat vind ik zo’n moeilij-
ke vraag om te beantwoorden, 
de schoonheid en diversiteit in 
Oost is enorm. Maar één van 
die mooiste plekken waar ik 
heel graag kom, en waarom 
ik trots ben dat het in Oost 
staat, is het Nationaal Monu-
ment Slavernijverleden in het 
Oosterpark.
 
Het Slavernijmonument is 
voor heel veel mensen een 
belangrijke plek. Natuurlijk 
tijdens de jaarlijkse nationale 
herdenking en het aanslui-
tende Keti Koti festival op 1 
juli. Maar het is ook de plek 
waar elke dag mensen komen 
voor een moment van stilte, 
om hun tot slaaf gemaakte 
voorouders te eren, of in het 
voorbijgaan letterlijk stil te 
staan bij de verschrikkingen 
van het slavernijverleden. 
 
Het is een nationaal monu-
ment en dat hoort er prachtig 
bij te liggen. Maar ik stoor me 
al langer aan het afval en de 
rommel rond het monument. 
De vele waterplassen en de 
vertrapte beplanting. De poep 
van de halsbandparkieten en 
de ondoordringbare brij van 

fietsen op de stoep voor het 
OLVG. En helaas voelt de plek 
ook minder veilig aan doordat 
een grote groep hangmannen 
zich dagelijks ophoudt rond 
het monument. Deze groep is 
de laatste tijd gegroeid. 
Het hoort een plek te zijn 
waar je veilig kunt zijn, en 
kunt genieten van het groen 
en het kunstwerk. Een plek 
waar je waardig kunt her-
denken. Toen onlangs de 
president van Suriname het 
monument bezocht voor een 
kranslegging vond ik opnieuw 
dat de omgeving nu niet waar-
dig genoeg is. Ik vind dat dit 
anders moet. Ik heb hierover 
ook gesproken met NiNsee, de 
organisatie die de jaarlijkse 
herdenking organiseert en zij 
zijn het met me eens. 
 
Het slavernijmonument moet 
er 365 dagen per jaar schoon, 
veilig en netjes bijstaan. 
Daarom heb ik samen met 
mijn collega’s in het Dage-
lijks Bestuur besloten tot een 
verbeterplan. Samen met de 
politie en handhaving zijn 
afspraken gemaakt over extra 
inzet in het park rondom het 
monument. Met alleen beboe-
ten en wegsturen komen we er 
niet. Voor dak- en thuislozen 
wordt zorg aangeboden en de 
recent opengestelde winter-

opvang zorgt voor verlichting. 
Drugsdealers moeten worden 
opgepakt. We halen de bank-
jes rond het monument deze 
winter weg zodat het tijdelijk 
niet gebruikt kan worden als 
hangplek; in het voorjaar wor-
den ze weer teruggeplaatst. 
Het parkbeheer gaat werken 
aan een schone omgeving 
en we pakken het groen aan, 
zodat er een mooie, waar-
dige beplanting is het hele 
jaar door. Voor op de langere 
termijn denken we aan een 
mooiere entree aan die kant 
van het park waarbij we ook 
een oplossing vinden voor alle 
fietsen die daar nu staan. Hier 
gaan we als Dagelijks Bestuur 
de komende tijd het gesprek 
over voeren met de buurt.

Het belangrijkste is dat we 
deze bijzondere plek toe-
gankelijk maken voor zoveel 
mogelijk bezoekers. Het 
monument staat er omdat 
we willen stilstaan bij het 
leed dat tot slaaf gemaakte 
mensen hebben moeten 
doorstaan, in de erkenning 
dat dit leed voor altijd ver-
bonden is aan de historie van 
Amsterdam. 

Het monument was de plek 
waar burgemeester Halsema 
vorig jaar excuses maakte 
over de rol van Amsterdam 
in het slavernijverleden. Ik 
voel de verantwoordelijkheid 
goed voor deze belangrijke, 
mooie en ook historische plek 
te zorgen. #

Column Door: Justus van Oel

Ook zo’n hekel aan kinderen? Krijtstrepen op de stoep, gegil, 

rondvliegende ballen en zigzaggende fietsjes vlak langs je deur? 

Stop dan nú met lezen, want aan u is dit stukje niet besteed. 

Okay, die bakfietsen, dat is even wennen. Staan vaak hoogst on-

handig geparkeerd. Zijn ook nogal lomp en groot. 

Wat kan helpen tegen ergernis is dit: vervang in gedachten iedere 

bakfiets  die je ziet staan of rijden door een forse automobiel. 

Hoe zou de straat er dan uitzien? Even diep ademhalen, en je 

bent alweer een stuk minder boos. Tijd om te genieten van wat 

je om je heen ziet. Kinderen. Het zal mijn leeftijd zijn, en dat ik 

zelf kinderen heb, maar als je ze in een buurt opeens nog maar 

weinig ziet heeft dat toch iets treurigs. 

Wat me brengt op de Watergraafsmeer. Ik weet nog wie de eerste 

persoon was die me met een blij gezicht vertelde te gaan ver-

huizen naar de Watergraafsmeer – ja, het is vlotter om ‘De Meer’ 

te zeggen, maar mijn vriend was geen geboren Amsterdammer. 

En hij ging dus, met vrouw en jonge kinderen, verhuizen naar de 

Archimedesweg. Hij bracht het als een ontdekking. Daar had je 

nog ruimte, binnen en buiten. En de prijs viel – eigenlijk – ook nog 

reuze mee. Ja, dat is nu ook niet meer zo, ik weet het, maar wel 

degelijk waren mijn vriend en zijn gezin het begin van de kinder-

golf waar niemand in de Meer zich nu nog over verbaast. 

Kinderzegen Veroudering en verjonging heb je natuurlijk in alle Amsterdamse 

wijken. Mensen krijgen kinderen, die gaan op een dag het huis 

uit, en hun steeds oudere ouders blijven lekker waar ze zijn. Maar 

op een dag keert het tij, je kan er de klok op gelijk zetten. Na mijn 

pionierende vriend Peter die de Meer opzocht volgde een golf van 

jonge gezinnen, die wel in Amsterdam wilden blijven, maar dan 

iets rianter graag. Nu begrijp ik best dat als je naast een school-

plein woont het woord ‘kinderzegen’ niet het eerste is wat je te 

binnenschiet. Dat gejoel en gegil in de pauzes, moet dat nou?  

Wat kan helpen is je dan herinneren hoe stil en rustig jij zelf als 

kind altijd was. Meestal niet, dus. 

Wist u trouwens dat er een tijd was, ongeveer vanaf de oerknal 

tot 2004, dat er in Amsterdam-Oost geen enkele hockeyclub was? 

De nieuwe tijd, wat u zegt. Maar als ik op een stoep zomaar op-

eens een hinkelbaan tref, getekend met dik stoepkrijt in verschil-

lende kleuren, ben ik blij. Zomaar. Kinderen! En als die hinkel-

baan dan ook nog van één tot over de honderd gaat, dan moet 

ik even een stukje hinkelen. Ik kijk wel eerst even of er volwas-

senen in de buurt zijn. Kinderen vinden het ook vreemd, zo’n raar 

hinkelstappende oudere man. Wat helpt is dan vrolijk om jezelf 

lachen. Helpt trouwens altijd. # 

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

‘Salto+Justus’... 

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Maarten Poorter
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Dit jaar verscheen Een zinvol leven, het tweede boek van Volkskrant-journalist en buurtgenoot 
Fokke Obbema over de essentie van het bestaan. Zijn eerste boek daarover, De zin van het leven, 
kwam tot stand na de hartstilstand die hij in 2017 dankzij zijn vrouw wonderwel had overleefd. 
Die gebeurtenis zette hem aan tot het maken van een interviewserie in de Volkskrant, met telkens 
als eerste vraag: ‘Wat is de zin van ons leven?’ Zijn boek daarover werd een bestseller en hij 
begon aan een tweede serie waarin hij mensen vroeg naar hun kijk op een zinvol leven. 

Oost   3#DWARS

‘Er is geen betere buurt 
om een hartstilstand te krijgen’

‘Sinds 2007 woon ik in de Transvaal-
buurt, destijds een Vogelaarwijk. De 
buurt is er nu beter aan toe dan ooit 
tevoren, ik vind dat er een mooie ba-
lans is tussen oorspronkelijke Oost-be-
woners en mensen die er later bij zijn 
gekomen. In 2017 ervoer ik dat er geen 
betere buurt is om een hartstilstand te 
krijgen, met zowel het ziekenhuis als de 
brandweer op een paar honderd meter 
afstand. Binnen vijf minuten stonden 
er na middernacht acht mensen bij 
mijn bed. Wat een fantastisch land.’

Waarom maakte je, na de zin van 
het leven, nog een tweede boek?
‘Ik had na die eerste reeks het idee dat 
mijn project nog niet af was. Die eerste 
veertig interviews hadden mij bouw-
stenen geleverd, manieren waarop je 
over de zin van het leven kunt naden-
ken. Maar mijn zoektocht voelde nog 
niet af. Ik wilde het breder zoeken, 
omdat ik voor de eerste serie  vooral 
hoopopgeleiden had gesproken. Voor 
de tweede serie heb ik ook met een 
boer, een verpleegkundige en een voor-
malige junk uit Betondorp gesproken. 
Voor de vraag ‘Wat is een zinvol leven?’ 
koos ik, omdat die wat eenvoudiger te 
beantwoorden is dan die naar de zin 
van het leven. Die vonden sommige 
mensen te intimiderend.

Gaandeweg de tweede serie kwam ik 
er steeds meer achter dat wat mij inte-
resseert het punt is waar levenserva-
ring overgaat in levenswijsheid. Want 
dan is wijsheid niet die van een tegeltje, 
maar echt gegrond. Als je levenswijs-
heid die je opdoet, ook vast weet te 
houden kom je verder in het leven – ik 
zie ons bestaan als een leerschool. De 
mensen die ik uitkoos voor interviews, 
selecteerde ik op basis van verschil-
lende criteria, zoals afkomst, geslacht, 
leeftijd en beroep. Ik wilde vooral 
zoveel mogelijk verschillende stand-
punten weergeven. En verder volgde ik 
vooral mijn journalistieke intuïtie. 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Mijn voorkeur ging uit naar onbeken-
den. Bekende Nederlanders krijgen al 
meer dan genoeg aandacht en bo-
vendien is ieders verhaal de moeite 
waard.’ 

Welke interviews hebben veel 
indruk op je gemaakt?
‘Een Vlaamse dichteres, Maud Van-
hauwaert, vond ik niet alleen erg wijs, 
maar ook heel mooi formuleren. Voor 
haar draait het leven om ‘momenten 
van intens geluk waarin je loskomt 
van je menselijke beperkingen en je 
verkeert in het bovenmenselijke’. De 
Amsterdamse schrijver Oek de Jong 
maakte ook indruk op me. Het gaat niet 
om wel of niet zinvol, vindt hij, maar 
om de vraag: sta je in de levensstroom 
of erbuiten? Hij stimuleerde me het 
slotessay te schrijven over het belang 
van het levensverhaal.’

Wat is daarvan het nut? 
‘Bepaalde ervaringen raken je ten diep-
ste, ze vormen je en het helpt je om je 
daarin te verdiepen. Als je je levensver-
haal gaat opschrijven of, als je niet van 
schrijven houdt, gaat inspreken op je 
telefoon, kan dat bijdragen aan zelfin-
zicht. Je kunt leren van wat je fout en 
goed hebt gedaan en uiteindelijk kun je 
zo uitkomen op een persoonlijk levens-
devies. Probeer die confrontatie met 
jezelf eens aan te gaan in plaats van te 
kiezen voor een volgende Netflix-serie. 
Ben je daartoe bereid en ook in staat 
dan kan dat je helpen in de rest van je 
leven, waarin er altijd ook weer zware 
tijden zullen komen. Zelf kwam ik langs 
deze weg op het persoonlijke levens-
devies: ik ben goed zoals ik ben. Daar 
kan ik dagelijks op terugvallen, als ik 
weer te veel stress krijg bijvoorbeeld. 

Fokke Obbema

Je levensverhaal kan je veerkrachtiger 
maken, is mijn ervaring.’
 
Je pleit voor zingeving en verbinding 
en je interviews daarover slaan 
enorm aan. Toch zie je in de huidige 
(corona)tijd van individualisering 
ook mensen regelmatig tegen-
over elkaar staan. Hoe kijk jij daar 
tegen aan?
‘Individualisering is er zeker, maar 
de behoefte aan verbinding is in mijn 
ogen toch groter. Die zit heel diep in 
de mens. Je ziet nu de neiging om 
bepaalde groepen tot zondebokken te 
maken, maar dat gaat ons niet verder 
helpen. Ieder is op zijn eigen manier 
bezig zichzelf te verwezenlijken 
en kiest daarvoor zijn eigen pad. 
Voor mij is kenmerkend voor ons 
dat we vooral veel niet-weten. 
Als je dat ten diepste beseft, weet 

Talkshow
Op deze pagina leest u een 
interview van Lennie Haarsma 
met Fokke Obbema. De schrijver 
van Een zinvol leven zou ook te 
gast zijn bij de talkshow Dwars 
door Oost in de Jungle van woens-
dag 22 december a.s. 

Vanwege de coronamaatregelen kan 
deze aflevering van de talkshow 
helaas niet doorgaan.

Op het programma stonden behalve 
Fokke Obbema: 1) Josien Pieterse 
van Framer Framed over het project 
Court for Intercontinental Climate 
Crimes, 2) Anne-Ruth Wertheim en 
Rudi Künzel over hun boek Drie 
joodse herkomsten, 3) Hans Bueno 
de Mosquito over duurzaamheid 
op lokaal niveau en 4) de voetbal-
vereniging Overamstel. Het muzikale 
intermezzo zou verzorgd worden 
door jazzmuzikanten Ernezt Kuijper 
en Hella Peterse.
Nog niet bekend is of deze gasten bij 
een volgende talkshow alsnog te gast 
zullen zijn. #

je ook dat je moet oppassen met ferme 
oordelen over anderen. 
Mijn pleidooi: wees nieuwsgierig naar 
de ander, stel vragen zodat je ook je 
eigen vooroordelen gaat zien.’

Gaat aandacht voor zingeving wel 
samen met maatschappelijke betrok-
kenheid, of is er een tegenstelling?
‘Ik zie geen tegenstelling. Vraag mensen 
naar de zin van het leven of een zinvol 
leven en het gaat ze altijd om de ander, 
anderen of de maatschappij als geheel. 
Dus daarmee is wat zin geeft eigenlijk 
altijd verbonden met het bovenindivi-
duele, of, zo je wilt: het maatschappe-
lijke. Ze horen dus bij elkaar. Met zijn 
allen vormen we een netwerk dat op 
een voor ons nauwelijks te doorgron-
den manier werkt. Dat neemt niet weg 
dat het zinnig is je daarover vragen 
te stellen om te bepalen hoe jij deel 
uitmaakt van dat grotere geheel. Daar 
draait het in mijn interviews eigenlijk 
telkens om.’ 

Hoe zie je je toekomst?
‘Het project waar ik momenteel 
aan werk is een theaterproductie 
met zangeressen. Die gaat over de zin 
van het leven. Ik schrijf daarvoor 
verbindende teksten tussen de liede-
ren. Dat komt komend najaar op de 
planken. Verder ben ik druk met het 
land ingaan, naar allerlei bijeenkom-
sten, om over mijn boek te vertellen. 
Tot mijn plezier merk ik dat mensen 
erg geïnteresseerd zijn in het levens-
verhaal en wat ze daarmee zelf 
zouden kunnen.’ #‘...wat zin geeft is eigenlijk altijd ver-

bonden met het bovenindividuele’

‘Ik zie ons 
bestaan als een 
leerschool’
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Tekst: Evelien Polter | Illustratie: Ruud Meijer

Annelies Bakker (61) is sinds negen maanden steunouder voor Ar-
min (10) uit de Watergraafsmeer. Op een herfstmiddag interview 
ik haar over haar vrijwilligerswerk voor Buurtgezinnen. 

Buurtgezinnen koppelt een steungezin 
aan een gezin met een vraag. Aan-
meldingen komen bijvoorbeeld via de 
school of de kinderopvang, of van de 
ouders zelf. Wanneer een gezin zich 
aanmeldt gaat de coördinator naar het 
vraaggezin en formuleert met hen de 
steunvraag, hierbij staat het kind altijd 
centraal. In sommige situaties verwijst 
zij iemand door als de hulpvraag te 
complex is. Wanneer er een steungezin 
beschikbaar is, volgt een uitgebreide 
kennismaking. Als het van twee kanten 
klikt, begint de match.

Preventie
Na 2 maanden proeftijd evalueren ze en 
worden de afspraken voor het volgend 
half jaar vastgelegd. Een match duurt in 
principe twee jaar. De coördinator van 
Buurtgezinnen heeft regelmatig contact 
met zowel het vraaggezin als met de 
steunouder.
De gemeente subsidieert de organisatie 
in het kader van preventie. Van deze 
financiering wordt de coördinator 
(steungezin zoeken, contacten leggen 
en Buurtgezinnen bekend maken in de 
stad) betaald. De steungezinnen bieden 
hun hulp vrijwillig aan en krijgen daar 
geen vergoeding voor. En voor vraag-
gezinnen geldt dat zij ook vrijwillig 
meedoen en niets hoeven te betalen.

Annelies, hoe is het contact met 
Buurtgezinnen verlopen?
‘Via een vroegere buurvrouw wist ik 
van de organisatie. Nadat ik me had 
ingeschreven op de website kreeg ik 
een intakegesprek en raakte ik steeds 
enthousiaster. De coördinator stelde mij 

voor aan Armin van 10. Hij is een actief 
en pittig kind. Ik ben een soort oma 
voor hem. Eerst gingen we een paar 
keer proberen. Toen ben ik gaan voorle-
zen, spelletjes doen en samen met hem 
met mijn hond wandelen.
Het bleek dat Armin thuis vooral met 
zijn telefoon speelt. Toen ben ik gaan 
zoeken naar mogelijke activiteiten. In 
de zomervakantie kon hij meedoen met 
een voetbalkamp. Met de stadspas kon 
hij daar gratis naartoe. Daar kreeg hij 
ook een voetbaltenue. Hij is daarna lid 

Opvoeden in de buurt

Voor koffie, een praatje en tweedehandskleren

Buurtkamer 
In de vernieuwde grote zaal spreek ik 
met Danielle Goede, missionair werker, 
en met Willeke van der Woude, coördi-
nator. Danielle deed haar opleiding tot 
pastoraal medewerker aan de christe-
lijke hogeschool in Ede. ‘Vroeger wilde 
ik dierenarts worden, maar uiteindelijk 
moest het toch een beroep worden 
waarbij ik met mensen zou gaan wer-
ken,’ vertelt Danielle. Het geestelijke as-
pect is voor haar belangrijk, de functie 
van missionair werker is haar op het 
lijf geschreven. ‘Het is belangrijk dat 
de ruimte in de Oosterparkstraat een 
veilige ruimte is waar iedereen zich 
welkom voelt, dat het een fijne ontmoe-
tingsplaats is.’ De zaal is dan ook groot, 
licht en gezellig.  
Er zijn koffieochtenden van maandag 
t/m donderdag, er is een winkeltje met 
tweedehandskleren en er vindt senio-
rengym plaats. Op woensdag is er een 
warme maaltijd. Het ambulante team 
werkt ook vanuit deze locatie, Danielle 
en haar collega hebben zodoende korte 

In de Derde Oosterparkstraat 271 bevindt zich het pand van het 
Leger des Heils. Dit pand werd grondig verbouwd en is sinds 30 
september weer geopend. Bewoners kunnen er koffie drinken, 
kleding uitzoeken in het winkeltje of op zondag een dienst bij-
wonen. De openingstijden zijn van 10.00 tot 14.00 uur. 

lijnen met dit team.
In de grote zaal vindt de gebruikelijke 

De officiële opening op 30 september j.l.

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Harma Huiting (HaFo Harma)

geworden van de voetbalvereniging, 
hij traint twee keer per week en speelt 
in het weekend wedstrijden. Hij kon 
niet zwemmen. Via een regeling van 
het Sportfonds heb ik gezorgd dat hij op 

zwemles kan. Hij staat nu op de wacht-
lijst. Via vrienden van mij, die kinderen 
hebben van dezelfde leeftijd, heeft hij 
een fiets.’

zondagsviering plaats. De oorspron-
kelijke kerkzaal is tot verdriet van 
sommige gelovigen omgebouwd tot 
kantoorruimtes. 

Historie en identiteit
Het Leger des Heils is een christelijke 
internationale beweging. Op de website 
staat een indrukwekkende lijst met 
verschillende activiteiten, allemaal om 
anderen te helpen. Het varieert van 
ambulante begeleiding om bij mensen 
de boel weer op de rails te krijgen tot 
beschermd wonen, jeugdbescherming, 
reclassering en internationale ontwik-
kelingssamenwerking.
Iedereen die hier betaald werk doet 
heeft een christelijke achtergrond. In 
andere landen is dit vanwege wetge-
ving niet toegestaan, maar in Neder-
land mag een werkgever bij sollicitaties 
wel selecteren op geloofsovertuiging. 
Het lijkt mij ook van belang om de 
identiteit van een christelijke organisa-
tie te behouden.
De organisatie ontstond in de ne-
gentiende eeuw in het Victoriaanse 
Engeland. Het Leger heeft een organi-
satiemodel dat lijkt op een krijgsmacht. 
Er is sprake van rangen zoals generaal, 
kolonel en luitenant. Medewerkers noe-
men zich strijdbaar tegen het onrecht 
en voor een menswaardig bestaan 
voor iedereen. Alcoholverslaving was 
en is een maatschappelijk probleem 
waartegen het meest werd en wordt 

gestreden. 
Ook het uniform is typerend voor deze 
organisatie en vindt zijn oorsprong in 
dezelfde Victoriaanse tijd. Willeke: ‘Als 
je een uniform droeg in deze tijd van 
armoede, dan was je iemand.’

Activiteiten
Danielle en Willeke willen het acti-
viteitenaanbod graag uitbreiden en 
afstemmen op het bestaande buurtaan-
bod. ‘Het is belangrijk dat we elkaar 
aanvullen en ondersteunen. We zien 
elkaar niet als concurrenten. Het is niet 
de bedoeling een soortgelijke activiteit 
voor dezelfde doelgroep op hetzelfde 
tijdstip aan te bieden.’
Om het activiteitenaanbod uit te brei-
den zijn nieuwe vrijwilligers van harte 
welkom. Op dit moment zijn er al vrij-
willigers die schoon maken, de koffie-
ochtenden bemensen en is er iemand 
die kookt. Iedereen met een goed idee 
voor een buurtactiviteit kan terecht in 
de Derde Oosterparkstraat. Een christe-
lijke levensovertuiging is voor ‘gewone’ 
activiteiten niet noodzakelijk, uiteraard 
is dit wel van belang voor activiteiten 
met een diepgang. Het is in de toekomst 
ook mogelijk dat het gebouw in de 
avonduren geopend is.
Te hopen is dat nog meer buurtbewo-
ners de weg naar het mooie verbouwde 
gebouw zullen vinden. De professio-
nele krachten en huidige vrijwilligers 
zorgen voor een veilige, prettige en 
laagdrempelige sfeer. En het aanbod 
van activiteiten voor de buurt is er 
breder op geworden! #

‘Iets goeds doen, 
het verschil in het 
leven van een kind 
kunnen maken’ 

‘Ik ga Armin elke week een keer opha-
len van voetbal en dan ben ik er ook 
vaak een tijdje bij waardoor ik kan zien 
hoe het gaat. Als er iets gebeurt waar-
van hij moet huilen troost ik hem. Op 
zaterdagochtend gaan we soms samen 
zwemmen en daarna komt hij bij mij 
lunchen en doen we nog een spelletje. 
Wat andere kinderen vanzelfsprekend 
vinden is voor hem bijzonder. Bijvoor-
beeld achterop bij mij op de fiets vindt 
hij geweldig. Als hij me ziet, als ik hem 
kom ophalen, knuffelt hij me. Wat ik 
een beetje lastig vind is dat hij bij mij 
altijd sociaal wenselijk gedrag vertoont, 
hij is nooit een keertje opstandig.’

Hoe is het contact met zijn moe-
der?
‘Zijn moeder betrekt me bij haar leven. 
Ze wil wel eens dat ik haar help bij 
administratieve zaken, dit houd ik zo 
veel mogelijk af. Ik kan dit doorgeven 
aan de coördinator die de moeder naar 
de juiste hulp verwijst. Ik moet voor 
mezelf steeds bedenken dat ik er voor 
Armin ben.’

Wat is je motivatie om steunou-
der te zijn? Wat geeft het je?
‘Iets goeds doen, het verschil in het 
leven van een kind kunnen maken. Ik 
vind kinderen heel leuk. Ik ben geen 
pedagoog, maar ik kan goed met kinde-
ren overweg. Ik stel me zo voor dat het 
contact blijft.’

Belangstellenden kunnen zich via de 
website www.buurtgezinnen.nl aan-
melden.
Op verzoek van de geïnterviewde zijn 
de namen van Annelies Bakker en Ar-
min gefingeerd. Om reden van privacy 
is er ook een tekening i.p.v. een foto bij 
het artikel. #
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We zitten in het Grand Café Genie-
ten, een van de buurtrestaurants van 
Resto van Harte, de organisatie die 
met vrijwilligers betaalbare, gezonde 
en lekkere maaltijden verzorgt. Het 
is dinsdagmiddag en over een paar 
uur is het zaaltje weer gevuld met een 
gezellige groep eters. ‘We verwachten 
er vanavond zo’n 40. Het aantal is 
behoorlijk teruggelopen sinds we een 
jaar gesloten zijn geweest. Veel men-
sen zijn uit het zicht geraakt,’ vertelt 
Frank. Vrijwilligers lopen rond om een 
en ander voor te bereiden. Zelf gaat 
hij ook zo aan de slag. ‘Meestal ben ik 
hier om een uur of vier en dan vullen 
we de koelkasten, kijken wat er op het 
menu staat en halen we boodschap-
pen. Daarna sta ik achter de bar.’ Het 
is een van zijn vele vrijwillige activi-
teiten in de buurt.

Sterke buurt
Stork is een grote man van 62 die je 
niet makkelijk over het hoofd ziet. 
Zijn relaxte uitstraling maakt dat je 
je onmiddellijk op je gemak voelt bij 
hem. ‘Geboren, getogen en afgetuigd 
in de Watergraafsmeer,’ beschrijft hij 
grinnikend zijn afkomst. Het is een 
buurt waar hij smaakvol over vertelt. 
Hij woonde er tot zijn 24e op de Brede-
weg, een beroemde en beruchte straat 
met veel actie. ‘Een jaar of 40 geleden 
zou de groenstrook in het midden van 
de weg parkeergelegenheid worden. 
De hele buurt kwam in actie, maakte 
niet uit welke partij. En de groenstrook 
ligt nog steeds in het midden van de 
weg. Om het succes te vieren werd 
Koninginnedag uitgekozen, want dan 
waren er geen regels, je mocht alcohol 

schenken en je mocht muziek maken. 
Dat is uitgemond in het Bredewegfesti-
val, een van de grootste evenementen 
op Koningsdag in Amsterdam! Zo zie je 
wat een sterke buurt kan betekenen.’ 

Overeind
Hij vertelt hoe alle buren in die tijd 
veel contact hadden met elkaar, ome 
Jan en tante Rietje, ome Ger en tante 
Jo. ‘Als ik iets verkeerds deed op straat 
kreeg ik drie, vier keer op mijn kop 
en als ik thuis was kreeg ik nog een 
draai om mijn oren van mijn vader.’ 
Zelfs het eten werd vaak met elkaar 
gedeeld. Die betrokkenheid was nor-
maal, zo is hij groot geworden. Het is 
iets dat hij absoluut heeft meegekre-
gen van zijn ouders en nog steeds een 
vanzelfsprekend onderdeel van zijn 

leven is. ‘Maar ook dat alles wat je 
nodig hebt in je eigen buurt moet zijn. 
Dat zie je nu ook in coronatijd, alles 
wat in de buurt is, houdt de boel nog 
een beetje overeind, dat mensen eten 
kunnen halen en zo.’
 
Warme overdracht
Tijdens ons gesprek wordt er heel wat 
naar mensen gezwaaid, mensen die 
binnenkomen - ‘Hallo lieverd, ik kom 
zo hoor’ - en mensen die buiten langs 
lopen en Frank herkennen. Vooral 

in de tijd dat er zes of zeven inloop-
spreekuren waren - voor jongeren, 
ouderen, wonen, WMO, juridische 
kwesties, muzikanten, formulieren in-
vullen - hebben ze hem leren kennen. 
Hij was een makkelijk aanspreekpunt, 
wees mensen de weg, dronk een kopje 
koffie met ze. Frank: ‘En dan was het 
ineens van (hij fluistert) “Mag ik u iets 
vragen?” Ik ben van de ‘warme over-
dracht’, het liefst neem ik mensen on-
der de arm mee naar de plek waar ze 
echt hulp kunnen krijgen.’ Een onder-
steuningsbemiddelaar, zo zou je hem 
kunnen noemen. Eentje voor wie het 
niet uitmaakt waar je vandaan komt, 
hoeveel schulden je hebt, iemand bij 
wie je geen formulieren hoeft in te 
vullen. Mensen schieten hem mak-
kelijk aan. ‘Bij een organisatie moet je 
al je gegevens aanleveren en worden 
protocollen nageleefd. Dat houdt heel 
veel mensen tegen.’

Aan de grond 
Zijn vrijwilligerswerk begon Frank na 
een hartstilstand. Hij had een betaalde 
baan in het bankwezen, maar moest 
die opgeven. Een zware revalidatie-
periode volgde en leidde uiteindelijk 
tot een druk vrijwilligersbestaan. Zo’n 
negen jaar is hij nu actief bij de Ou-
deren Adviesraad, onder meer samen 
met Tunny Jongejan-Maat wier portret 
naast het zijne hangt op het Muider-
poortstation. Zijn belangrijkste werk 
daar is het ophalen van hulpvragen 
en het bieden van ondersteuning. Hij 
bezoekt informatiemiddagen en on-
derhoudt contact met ouderen, zorgt 
ervoor dat er geen drempel is tussen 
hulpvraag en ondersteuning. Daar-

naast werkt hij met een groep vrijwil-
ligers bij de Stichting Veerkrachtig 
Betondorp. Deze is opgezet in corona-
tijd en ondersteunt op een laagdrem-
pelige manier behoeftige bewoners 
van Betondorp door boodschappen 
te doen, eten te koken, de hond uit 
te laten en dergelijke. ‘Drie keer per 
week kunnen ze een maaltijd opha-
len,’ vertelt Frank. ‘Het zijn echt niet 
alleen ouderen die soms financieel aan 
de grond zitten, maar ook ZZP’ers en 
studenten.’

Held
Ervaart hij verschil tussen betaald 
werk en vrijwilligerswerk? ‘Tja, 
vrijwilligerswerk gebeurt natuurlijk 
altijd vanuit een passie. Dat is anders 
dan bij betaald werk. Bovendien werk 
je op andere tijden. Mensen die in 
instellingen werken zijn om vijf uur 
klaar. Wij niet, ik ben weleens midden 
in de nacht gebeld door iemand die 
beschonken was. Dat komt door die 
laagdrempeligheid, hè.’
Wat hem drijft om dit werk te doen, 
omschrijft hij met de zin die bijna let-
terlijk bij zijn portret hangt: ‘Als men-
sen met een glimlach weggaan dan ga 
ik ook met een glimlach weg. Als men-
sen een leuke avond hebben dan ben 
ik ook blij. Ik heb ooit een mevrouw 
geholpen aan huurtoeslag; ze had het 
echt heel slecht. Ze kreeg toen 300 
euro meer per maand, dat betekende 
een tientje meer per dag. Elke keer dat 
ze hier kwam, kreeg ik een knuffel. En 
dan zei ze tegen anderen: “Die meneer 
is een held.” Zij heeft zelf ook weer 
iemand anders geholpen omdat ze de 
weg nu kende. Ik kan er niet tegen als 
iemand verdriet heeft, als ik dan kan 
ondersteunen dan doe ik dat.’

Liever
Heeft hij een droom? Ja, mijn droom 
is dat mensen wat liever tegen elkaar 
zijn. Mensen zijn zo vaak en snel ‘anti’. 
Je kan niet wat zeggen of er is gelijk ie-
mand tegen. Ook nu in coronatijd. Dan 
denk ik: ga lekker even zitten, praat 
het uit, maak er geen twistpunt van. 
Dus ja, dat ze wat liever tegen elkaar 
zijn.’ Over de hele wereld? Hij moet 
lachen. ‘Ja, maar graag vooral in mijn 
eigen buurt!’ #

Erg groot vindt Frank Stork het portret dat op het Muiderpoortstation hangt. ‘Wat een kop!’ Maar 
wel leuk en misschien ook wel terecht, tenminste dat zeggen andere mensen. Velen kennen hem 
van alle inloopspreekuren die er ooit waren in Grand Café Genieten en van het wekelijkse drie-
gangendiner dat gelukkig sinds kort weer op dinsdagavond plaatsvindt.

Buurtberoemd om zijn  
warme overdracht  
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart en Anita Boelsums 

‘Geboren, getogen 
en afgetuigd in de 
Watergraafsmeer’ 

Frank Stork
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Verzendhuis én een klein stukje Suriname

Als je danst ben je vrij  

In de aanloop naar de feestdagen is het 
druk bij de Pakkettendienst. Medewerk-
ster Truus Tjon heeft nauwelijks tijd 
om me te woord te staan. ‘Sorry, deze 
luchtvracht is net binnengekomen.  
De pakketten moeten ook weer zo snel 
mogelijk naar de mensen, zodat we  

‘Een vriendin vroeg of ik meeging. Maar 
ik had nergens zin in.’ Toch gaf Sara toe. 
‘Het is nu drie jaar later en ik kom nog 
steeds. Maar mijn vriendin niet meer.’ 
Haar kinderen zijn de deur uit, ze is 
alleen met haar man. Het is dus wel 
zo gezellig om wat te doen met andere 
vrouwen. Ze gaat ook al naar sport in 
het buurthuis, maar vindt het hier wel 
erg gezellig. En ze leert veel. ‘Ik streek 
altijd al over mijn gezicht bij spanning. 
Ik besef nu dat zo’n gebaar je goed doet. 
Je leert hier meer manieren om met 
spanningen omgaan en om je energie te 
laten stromen. Als ik straks thuis kom, 
is het alsof ik even op vakantie ben 
geweest.’

Buik en brein
Zohra Moussadek is de gastvrouw op 
deze ochtenden. Geboren in Marokko 
en als verpleegkundige afgestudeerd 
in Brussel. Ze verhuisde naar Amster-
dam, kreeg kinderen en werkte in de 
zaak van haar man. ‘Toen begon ik 
als vrijwilliger bij het samen koken in 

hier weer ruimte krijgen voor een 
volgende zending.’ De telefoon rinkelt 
onophoudelijk. Aan de lopende band 
komen Surinamers binnen om hun  
pakketje op te halen. Drie keer in de 
week arriveert en vertrekt hier een  
zending van de ‘luchtpost’. ‘Zeepost’ 

vrouwencentrum De Kat. Dan heb je 
een moment om met elkaar te praten 
over opvoeding, over onze zorgen. Zo 
steunen we elkaar, helpen bij proble-
men, maken netwerken.’ Ze haalde wel 
twintig certificaten op sociaal pedago-
gisch terrein, assertiviteit, handwerken 
en nog meer. Ze  begeleidt vooral groe-
pen Marokkaanse vrouwen, doet waar 
behoefte aan is, gaat mee naar school, 
vertaalt, organiseert, is een spin in het 
sociale web van Oost. Ze is blij met dan-
sen bij het ontbijt in de Jungle. ‘Het is 
buik en brein tegelijkertijd zeg maar.’  

Hoofddoek of losse haren
De muziek is van Amy Whitehouse of 
Boney M, uit Cuba, uit het Berberge-
bergte en van nog van verder weg. De 
leerlingen zijn een paar jonge vrouwen, 
die nog even de oefeningen van de 
sportschool doornemen, vrouwen met 
hoofddoeken of Hollandse losse haren, 
lange zwarte jurken, gebloemde Turkse 
gewaden, sportbroeken, dik, dun, lang 
of klein. Mensen die elkaar op de markt 
gewoon voorbij zouden lopen, maar 
hier samen bewegingen nadoen, verzin-
nen en lachen.
Vandaag is de les gewijd aan het ruimte 
maken voor jezelf. Hoe belangrijk je 
houding is bij het tegemoet treden van 
de wereld. Zelfbewust, met open blik. 

komt eens in de twee maanden. 

Mango’s
Truus Tjon heeft er nu haar volle aan-
dacht bij nodig. Ze wil niet dat er aan 
het einde van de dag iemand z’n pakket 
mist of dat er een pakket opduikt waar-
van de eigenaar onbekend is. Wat er 
zoal vervoerd wordt? Alles wat hier in 
Nederland makkelijk te verkrijgen is en 
in Suriname niet. En andersom. Vooral 
particulieren maken er gebruik van. 
Opmerkelijk: de pakketten uit Suriname 
bevatten niet zelden mango’s. Daar is 
het nu de tijd voor. Kenners weten dat 
verse mango’s uit Suriname tien keer 
lekkerder zijn dan de mango’s hier uit 
de supermarkt. De supermarktmango’s 
worden onrijp geplukt om de bootreis 
van 2 weken te kunnen overleven. Dat 
is natuurlijk minder smaakvol dan het 
exemplaar dat gisteren nog aan een 
boom hing en per vliegtuig zojuist is 
aangevoerd.
Het komt ook voor dat vakantiegangers 
hun luchtbagage benutten voor verse 
vruchten en ander lekkers uit Suriname; 
de vakantiekleding gaat dan per zeepost 
retour naar Nederland. Truus: ‘Wat er 
precies in de pakketten zit, weten we 
niet. Als we het al zouden willen weten 
- die bevoegdheid hebben we niet. Dat is 
aan de douane.’

Sneller
Waarom een aparte Pakkettendienst? 
Je kunt de spullen toch ook met de 
‘gewone’ post versturen? Truus: ‘Onze 
dienst is betrouwbaarder. Bij TNT Post 
gaat regelmatig iets mis, dan komt er 
een pakket om onopgehelderde redenen 
nooit aan. Bovendien zijn we veel snel-

Of juist als een krijger, zoals op de foto.  

Gewoon gek 
Marie Jose Fakkeldij – Pelzers geeft in af-
wisseling met een andere docent les. Zij 
is in Amsterdam vooral bekend als een 
ervaren docent kinder- en werelddans. 
‘Ik vind het mooi om te zien hoe mensen 
hier loskomen. Je kunt zoveel teweeg 
brengen als je je bewust wordt van wat 

ler. Vandaag hier brengen, overmorgen 
op de plaats van bestemming in Suri-
name.’

Clay Armstrong
De drukte aan de balie bij Truus geeft 
me even de gelegenheid om om me 
heen te kijken. Het kantoor, dat een 
paar jaar geleden nog aan de Eerste 
Oosterparkstraat zat, herbergt natuur-
lijk allerlei verpakkingsmaterialen 
en kartonnen dozen in alle formaten. 
Maar grappig genoeg ook etenswaar uit 
Suriname. Vier het hier met Parbo bier. 
Even verderop valt te lezen: overheer-
lijk Fernandes Kerstbrood hier verkrijg-
baar. In de hoek staat een vrieskast met 
ijsjes gemaakt van exotisch fruit. Aan de 
wand hangen dromerige schilderijtjes 
van weelderige natuur die een heimwee 
naar vervlogen tijden verraden.
Medewerker Clay, die bijspringt als 
het Truus te druk wordt, is de relaxed-
heid zelve. Terwijl hij de ruimte met de 
bezem weer fatsoeneert, vertelt hij over 
zijn droom: een zangcarrière. Hij is al 
bezig met demobandjes en zo. Ja ja, het 
zal wel, denk ik bij mezelf. Totdat hij een 
puntgave What a wonderful world laat 
horen. Wow, Louis Amstrong, roep ik 
enthousiast. ‘Clay Amstrong,’ verbetert 
hij me met een big smile. De man zit vol 
verhalen. Wijzend op een schilderij met 
tropische vruchten: ‘Vroeger maakten 
we van gedroogde pitten van de mango 
mooie dingen. Je haalt de kiem eruit en 
je hebt een klapportemonneetje.’
Kortom, een verzendhuis én een klein 
stukje Suriname in Amsterdam-Oost. #

Pakkettendienst Linnaeus, 
Linnaeuskade 11.

In de hoek staat 
een vrieskast met 
ijsjes gemaakt van 
exotisch fruit.

‛Iedereen kan dan-
sen, ook als je denkt 
dat je het niet kan’

Truus Tjon op haar werkplek

Zohran Moussadek op de succesvolle dansochtenden in de Jungle

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

Je kunt elkaar voorbij lopen op de markt, maar hier danst 
iedereen met elkaar. Er zijn jonge vrouwen, moeders in lange 
jurken, oma’s met hoofddoek of losse haren. Bij de dansochten-
den in de Jungle verandert de sfeer van disco naar speelplaats 
voor uitgelaten meisjes tot Marokkaanse bruiloft.   

je lijf allemaal kan. Want iedereen kan 
dansen, ook als je denkt dat je dat niet 
kan.’  
Vrijwilliger Layla is het er helemaal 
mee eens. ‘Ik vind het heerlijk om hier 
mezelf te zijn. Gewoon gekkigheid en 
lachen zonder gezeik,  zonder dat je 
wordt uitgelachen om je religie of wat je 
aanhebt of hoe je praat of wat dan ook. 
Als je danst, ben je vrij.’ #
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Energietransitie en straatnamen 
in de ‘Eenhoorn’
De vernieuwde woonwijk De Eenhoorn ligt bij de Ringdijk 
rondom de historische boerderij met monumentstatus,  
De Vergulden Eenhoorn. Twee hier recent toegevoegde straat-
namen, Pierre Lallementstraat en Mária Telkesstraat, staan  
in een bijzondere verhouding tot de oudere straatnamen. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 24

De straatnamen in De Eenhoorn stam-
men uit de jaren vijftig van de vorige 
eeuw en dragen grote namen van de 
industriële revolutie: James Wattstraat, 
Stephensonstraat, Rudolf Dieselstraat, 
Nobelweg en George Westinghouse-
straat. De eerste twee stonden aan de 
basis van deze revolutie, en de anderen 
speelden er met hun vindingen een 
grote rol in. 
In de 18de, 19de en 20ste eeuw bete-
kende dit een transitie van mens- en 
dierkracht naar energie van fossiele 
oorsprong; dus naar in de aardkorst 
opgeslagen energie uit lang vervlogen 
geologische tijdperken. In drie eeuwen 
namen de industrialisatie en de groei 
van de transportsector een steeds gro-
tere vlucht over steeds meer landen van 
de bewoonde wereld. 
Al maar meer fossiele brandstof wordt 
ook nu nog gevraagd en met enorme 
inzet op steeds grotere schaal profijtelijk 
gewonnen. Het overdonderende succes 
van de fossiele energieopwekking toont 
inmiddels zijn schaduwkant in de vorm 
van de klimaatcrisis vanwege verhoogd 
CO2-gehalte en opwarming van de aard-
atmosfeer.

Thermokoppel
Met Mária Telkes (1900-1995), Hon-
gaars-Amerikaans natuurkundige 
en uitvinder, wordt een wegbereider 
geëerd van de nu acuut noodzakelijke 
energietransitie, weg van fossiele naar 
duurzame energie. Haar ontdekkingen 
waren het resultaat van onderzoek 
naar winning en benutting van energie 
zonder fossiele verbranding. Midden 
vorige eeuw ontwikkelde zij de thermo-
elektrische stroomgenerator, de thermo-
elektrische koelkast, een zonne-ener-
giesysteem voor waterontzouting voor 
reddingssloepen en een zonneoven voor 
ontwikkelingslanden. Ze kreeg daar 
prestigieuze prijzen voor toegekend. 
Haar vindingen gebruiken een thermo-
koppel voor stroomopwekking direct 
vanuit temperatuurverschillen.

Fiets
De Fransman Pierre Lallement (1843-
1891) heeft in 1864 het concept van de 
loopfiets van Karl Drais van 1816 verbe-

terd door toevoeging van twee pedalen 
op het voorwiel. Hij vond daarmee 
een alternatieve wijze van aandrijving 
waarmee menselijke spierkracht voor 
de voortbeweging op een wiel overge-
bracht kan worden in plaats van afzet-
ten tegen de grond. Voor zijn succes was 
het uiterst belangrijk dat hij de armen 
van de pedalen in tegenover gestelde 
richting plaatste, buiten de voorvork en 
toch vast verbonden aan de naaf van 
het wiel.

Trappers die compensatie van de draai-
ing toelaten, vervolmaakten het geheel. 
Het evenwicht bewaren door sturen 
was al bekend, maar met druk op de 
pedalen was nieuw. Het ontbreken van 
een rem maakte zijn ‘vélocipède’ een 
avontuurlijk transportmiddel dat in 
Parijs populariteit verwierf. Lallement 
was ook avontuurlijk en reisde naar de 
Verenigde staten, waar hij in 1866 een 
US-patent op zijn vinding verwierf.

Van het zeer Nederlandse woord fiets is 
de herkomst onduidelijk en omstreden. 
Hier volgt een pleidooi opdat ‘fiets’ in 
de geest van Lallement alleen gebruikt 
wordt voor een met spierkracht voort te 
bewegen rijwiel. Terecht zijn de woor-
den motorfiets en bromfiets in onbruik, 
motor en brommer is juister. De inbur-
gering van het begrip e-bike, maakt dat 

‘fiets’ voor het klassieke vervoermiddel 
dat geen energietransitie nodig heeft, 
gereserveerd blijft.
Wie een wandeling wil maken in de 
Eenhoornbuurt tussen alle vervangende 
nieuwbouw vindt de Maria Telkesstraat 
als zijstraatje van de Georg Westinghou-
sestraat parallel aan de James Watt- en 
de Stephensonstraat. De Pierre Lal-
lementstraat loopt in een hoek achter 
het Pieter Nieuwland College en is 
zeer toepasselijk niet toegankelijk voor 
gemotoriseerd verkeer. Vanaf de James 
Wattstraat is de straat ook bereikbaar.

Uitweg zoeken
Zij delen hun wijkje met de Schot James 
Watt (1736-1814), de Engelsman Ge-
orge Stephenson (1781-1848), de Zweed 
Alfred Nobel (1833-1896), en de Duitser 
Rudolf Diesel (1858-1913). Fossiele ver-
branding was de basis van hun vindin-
gen aan de stoommachine en voor het 
transport over rails, weg en water die 
het aanzien van de westerse wereld aan 
het begin van de 20ste eeuw bepaalden. 
De Amerikaan George Westinghouse 
(1846-1914), als jonge man uitvinder van 
de luchtdrukrem voor treinen, speelde 
later een dominante rol in de eerste 
fase van de elektrificatie, die inmiddels 
al 120 jaar lang wereldwijd leidt tot 
een explosieve toename van het aantal 

elektriciteitscentrales op steenkool, olie 
of aardgas. Over fossielvrije kernenergie 
laait steeds weer de zorg op over risico’s 
daarvan; dat heeft dus nog geen echte 
verandering kunnen brengen in onze af-
hankelijkheid van fossiele energie voor 
het opwekken van elektriciteit. 
De uitvinders treft geen blaam, maar 
de oplossingen voor de problemen van 
hun succes vragen een gezamenlijke 
inspanning op de top van het politieke, 
technische en financiële vermogen van 
de mensheid.  De ‘Conference Of Parties’ 
COP-VN-klimaattoppen, zoals onlangs 
voor de 26ste COP te Glasgow en eerder 
in Rio de Janeiro 1992, Kopenhagen 2009 
en Parijs 2015, zijn het hoogste niveau 
waarop een uitweg gezocht wordt.

Eunice Footepad
Het atmosferische gehalte koolzuurgas 
door fossiele verbranding/energiewin-
ning begon aan zijn dramatische stijging 
(nu 50% hoger) rond 1850. In dat jaar 
werd aan The American Association for 
the Advancement of Science (AAAS) een 
onderzoek met aanvullende beschou-
wing gepresenteerd: ‘Glazen bollen, 
respectievelijk gevuld met lucht, zuur-
stof, waterstof en koolzuurgas, warmen 
blootgesteld aan zonlicht verschillend 
op en die met koolzuurgas het meest.’ 
De vooronderstelling die daarbij uitge-
sproken werd, luidde: ‘een periode met 
meer koolzuurgas in de lucht leidt tot 
hogere atmosferische  temperatuur’. 
Dit wetenschappelijke verslag, ‘Circum-
stances affecting the heat of the sun’s 
rays’, was het werk van Mrs. Eunice 
Newton Foote (1819-1883), Amerikaanse 
natuur- en natuurkundig onderzoeker 
en pionier vrouwenrechtenactivist. Zij 
voorspelde dus voordat het atmosfe-
rische CO2 gehalte door de menselijke 
activiteit op hol sloeg reeds waar het 
nu toe leidt. Op grond van deze ge-
schiedenis komt de gedachte op dat een 
passende naam voor het voetpad aan 
de Ringdijk bij de Vergulde Eenhoorn 
‘Eunice Footepad’ zou zijn. #

Fossiele verbran-
ding was de basis 
van hun vindingen

Maria Telkes: 
was de wegbereider 
van fossiele naar 
meer duurzame 
energie

Diesel

Maria Telkes

Lallement Watt Stephenson

De gemeten gemiddelde temperatuur-
stijging aan het aardoppervlak bedraagt 
inmiddels tussen 1,1 en 1,2 graad Cel-
cius met nu al duidelijke grote gevolgen: 
zich terugtrekkende gletsjers, smel-
tende ijskappen op Groenland en aan 
de Zuidpool, een stijgende zeespiegel, 
heftiger stormen met extreme neerslag 
en langduriger droogteperiodes op het 
land. Het koolzuurgas/CO2-gehalte van 
de atmosfeer wordt uitgedrukt in PPM 
(parts per million/deeltjes per miljoen). 
Over 6000 jaar menselijke beschaving 
is het CO2 gehalte aan de hand van me-
tingen en analyses gereconstrueerd en 
blijkt stabiel 275 a 285 PPM te hebben 
bedragen om vanaf midden 19de eeuw 
steeds sneller omhoog te schieten: 
1910 300PPM, 1992 356 PPM, 2020 412 
PPM. Helaas is het een feit dat ondanks 
de urgentie de piek in het verbruik van 
fossiele brandstof wereldwijd nog lang 
niet bereikt is. Welke PPM voor CO2 
bereikt gaat worden voordat wereldwijd 
de energietransitie afgerond is en welke 
gemiddelde wereldtemperatuurstij-
ging bereikt gaat worden, is daarmee 
onduidelijk.
Bovendien is CO2 niet het enige broei-
kasgas: methaan CH4, lachgas NO en 
sommige industriële gassen spelen ook 
een rol. 

De relatief krachtige opwarming van 
koolzuurgas/CO2 bij blootstelling aan 
de zon blijkt het gevolg van specifieke 
absorptie van de infrarode elektromag-
netische straling door CO2-moleculen. 
De infrarode straling komt deels direct 
van de zon en anderdeels indirect als 
warmtestraling van het door de zon 
opgewarmde aardoppervlak. Warm-
testraling die de aarde aan de ruimte 
afgeeft en die de aardtemperatuur doet 
dalen - denk aan een heldere winter-
nacht - wordt zo door CO2-moleculen 
vastgehouden in de aardatmosfeer. Dus 
meer CO2 betekent meer vasthouden 
van warmte.
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In de buurt waar ik vandaan verhuisde, 
was mijn favoriete boekhandel Favié in 
de Rijnstraat. De winkel was klein en 
ogenschijnlijk zonder enige ordening 
volgestouwd met hoge stapels boeken. 
Eigenaar Favié was de enige in de zaak, 
niet verstopt achter een bureau of ba-
lie, maar tussen zijn boeken. Je kon ‘m 
naar elk boek vragen: hij wist waar het 
boek lag en hij trok op onnavolgbare 
wijze het exemplaar uit een stapel. Het 
potloodje boven zijn oor is ook in mijn 
geheugen blijven hangen. De zaak is in 
2001 opgeheven.

Gerenommeerde middenstand
In 1991 waren er aan de Middenweg 
nog de gebruikelijke middenstandsza-
ken als de groenteboer, de slager en 
de bakker. Er waren nog geen fietspa-
den, ik herinner me een vrij chaotisch 
straatbeeld met tramlijn 9, auto’s en 
fietsers op de rijweg. De verschillende 
snelheden van fietsers die vanuit de 
stad afdaalden naar de Watergraaf-
smeer zorgden, net als nu op het 
fietspad, regelmatig voor gevaarlijke 
situaties.
De Wakkerstraat was lang geleden een 
straat met veel winkels, in 1991 waren 
er nog een verfhandel, een poelier, een 
bakker. Maar eerder waren er ook een 
groenteboer, een drukkerij. Over zijn 
nog schoenenspeciaalzaak Santulli en 
slagerij de Wit, beide gerenommeerd 
te noemen. De grote ramen bij begane 
grondwoningen verraden nog het win-
kelverleden van panden.

Aardse medewerkers
Mijn nieuwe onderkomen kreeg ik 
toegewezen door het Gemeentelijk 
Woningbedrijf Amsterdam (nu Ymere). 
Zeer aangenaam verrast accepteerden 
we de begane grondwoning die niet 
groot was, maar wel groter dan de 
HAT-eenheid die we achterlieten en 
met tuin. Dat het huis uitgewoond en 

smerig was deerde niet, we zouden er 
zelf iets moois van maken. Het gezinsle-
ventje met een dochter van bijna 1 kon 
nu echt beginnen.
En dat er om de hoek een gloednieuwe 
boekhandel was gekomen maakte de 
kennismaking met de nieuwe buurt 
die ik helemaal niet kende, nog pret-
tiger. Na boekenwurm en eenling Favié 
werden mij in de Linnaeus Boekhandel 
boeken aangeraden door ietwat aard-
sere medewerkers. Ook nu verbaasde 
ik me weer over hoe veel boekverko-
pers wel moeten weten.

Revolutionaire uitbouw
En ja, in 30 jaar tijd verandert er 
natuurlijk het één en ander. De Mid-
denweg ging op de schop voor een 
ingrijpende herprofilering. De stoep 
en de weg van Wakkerstraat lagen wel 
eens open. De boekwinkel groeide uit 
haar jasje, verhuisde naar een pand 
een paar nummers verderop en nog 
wat jaren later werd er uitgebouwd: 
extra ruimte gemaakt voor uitstalling 
en opslag van boeken. 
En het woningbedrijf gaf ons toestem-
ming om als huurder zelf een uitbouw 
te realiseren, nieuw en revolutionair in 
het jaar 2001. Zo konden we ons huis 
geschikt maken voor ons viertjes en 
hoefden we niet te verhuizen. ‘Nine-
eleven’ blijft voor mij altijd verbonden 
aan een net gemetseld muurtje van ons 
nieuwe stukje huis.

Ankerpunten
Nog vóór aanvang van de nieuwe eeuw 
was een andere favoriete winkel, bak-
kerij van Deutekom op de hoek van de 
Wakkerstraat / Willem Beukelsstraat, 
gestopt. Aan het hoekpand is in de ruim 
20 jaar er na nooit een duidelijke en 
langer durende bestemming gegeven. 
Bloemenzaak ’t Hoekje op de hoek van 
de Wakkerstraat / Drebbelstraat hield 
het twee jaar geleden, na 35 jaar, voor 

gezien. En zeer recent is elektricien El-
bouw, ook al zo’n trouwe ondernemer 
in de buurt, vertrokken. Het grote be-
drijfspand wordt, gepaard gaande met 
wekenlange geluidsoverlast, volledig 
gestript en buren wachten vol spanning 
af wat er gaat komen. De buurt moet 
het helaas doen met steeds minder 
vertrouwde ankerpunten. 
Wat er gaat komen is wel duidelijk bij 
het ontstane gat tegenover de Lin-
naeus Boekhandel, op de plek van de 

voormalige bioscoop (later o.a. M & S). 
Daar gaan relatief kleine wooneenhe-
den gebouwd worden en op de begane 
grond komt een horecaonderneming. 
Het verzet van de buurt tegen de komst 
van nog een restaurant heeft die niet 
kunnen verhinderen. Voor diverse 
panden aan de Middenweg geldt dat 
niet is bij te houden wie er zoal in heb-
ben gezeten de afgelopen 30 jaar. Maar 

evengoed is er ook continuïteit: veel 
zaken zijn er al lang. En er zijn opval-
lende vertrekkers zoals de banken en 
woninginrichter Scheltema.

Boekpresentaties
Maar genoeg over de buurt, de schijn-
werpers richt ik nu dan eindelijk op de 
Linnaeus Boekhandel. Jannie Kupe-
rus stond in 1991 aan de wieg van de 
boekwinkel die nu niet meer is weg te 
denken aan de Middenweg. Zij heeft 
een toon gezet: behalve om er boeken 
te kopen is de winkel een ontmoetings-
plek geworden. Praatjes tussen klanten 
en medewerkers, maar ook tussen 
klanten, buurtgenoten die elkaar tref-
fen bij de boeken.
Anja Duitsmann nam het eigenaars-
stokje over in 2008. De gemoedelijke 
sfeer tussen de boeken bleef. Wie er 
ook achter de toonbank bij de kassa of 
bij de plekken halverwege en achter in 
de winkel zit of staat, het is altijd het 
gezicht van de Linnaeus Boekhandel. 
Het team is het gezicht. Dat velen van 
het team er al lang werken kan geen 
verrassing heten, het moet aangenaam 
werken zijn is mijn stellige indruk.
Al jaren lang is de Linnaeus Boek-
handel ook regelmatig het decor van 
boekpresentaties. Of stoeltjes nu al-
lemaal bezet zijn of dat er slechts een 
elftal belangstellenden is, boeiend is 
het gesprek met de al dan niet bekende 
schrijver uit Oost altijd. 

Spoor van schrijver
Ook buiten de deur zoekt Anja Duits-
mann naar samenwerkingsverbanden. 
Met Schrijvers uit Oost bijvoorbeeld dat 
in OBA Linnaeus al jarenlang regelma-
tig Linnaeus Live organiseert. Gesprek-
ken van ruim een uur met een meer 
of minder bekende schrijver, zeer de 
moeite waard. Kort geleden was er in 
de kerk De Bron een door de boekhan-
del georganiseerde avond met Fokke 
Obbema.
Met het hierboven genoemde Schrij-
vers uit Oost, met Reinjan Mulder 
(uitgever Babel & Voss) en met Dwars 
organiseerde de Linnaeus Boekhandel 
in mei 2018 het Festival Boeken door 
Oost. De intensieve samenwerking die 
er toen was tussen Dwars en de boek-
handel is een dierbare herinnering. 
Wellicht komt er nog eens een gelegen-
heid om op dergelijke wijze intensiever 
met elkaar samen te werken.
Nu is er zeker nog de uitwisseling van 
informatie over schrijvers uit Oost. 
De Linnaeus Boekhandel heeft ons 
bij Dwars en de talkshow vaak op het 
spoor van een schrijver gezet. Nu weer, 
want ja, Fokke Obbema komt elders in 
deze Dwars aan het woord en zou te 
gast zijn in de talkshow van 22 decem-
ber a.s., ware het niet dat corona… Ach, 
dat verhaal is bekend.

Ik hoop nog een tijdje aan Dwars en 
de talkshow te blijven werken. Ik hoop 
nog lang in de Wakkerstraat te blijven 
wonen. En ik hoop dat de Linnaeus 
Boekhandel nog eens 30 jaar vol maakt. 
#t

Aan de Middenweg, in het winkelgedeelte, opende de Linnaeus 
Boekhandel haar deuren in november 1991. In dezelfde maand 
streek ik neer in de Wakkerstraat, de zijstraat van de Midden-
weg schuin tegenover de boekhandel. Ik moet één van de eerste 
klanten geweest zijn en Vals licht van Joost Zwagerman was het 
eerste boek dat ik kocht in de nieuwe boekhandel. 

Foto’s van medewerkers hangen feestelijk tussen de boeken

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert 

Mijn meest essentiële winkel 
in onze buurt

‘Ik verbaas me 
erover hoeveel 
boekverkopers 
(moeten) weten.’
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En toen...

Het rijtuig stond voor het Zaandamse 
theater. Een paar acteurs hadden al 
een zitplaats gezocht en wachtten bij 
het licht van een olielantaarn bib-
berend op hun collega’s. De stoven 
met warme kolen die een paar dames 
hadden weten te bemachtigen, ga-
ven nauwelijks warmte in de ijzige 
januari-kou. Af en toe keek er een 
toneelknecht naar binnen, wanneer 
hij koffers met requisiten op het dak 
van het rijtuig gooide. ‘Ze zijn nu bij de 
laatste acte. Meneer Bouwmeester zet 
er flink vaart achter.’ ‘Nou, dat mag 
ook wel,’ mopperde een actrice, ‘als hij 
ons liever hier in de kou laat wachten 
om bij nacht en ontij naar Amsterdam 
terug te hobbelen, in plaats van hier 
een logies te betalen.’

Uiteindelijk stapte de grote Louis 
Bouwmeester zelf in. Respectvol 
schoven zijn collega’s een eindje op om 
plaats voor hem te maken. Louis keek 
om zich heen. ‘Zijn we compleet? Nee, 
wacht, ik mis de souffleur. Waar om 
den drommel zit die vent?’ Het gezel-
schap wachtte ongeduldig mopperend 
af. De ruiten van het rijtuig besloegen.
Eindelijk werd het portier geopend 
en haastte de ongelukkige zich naar 
binnen. ‘Excuses allemaal,’ zuchtte 
hij, ‘ik kon mijn rechterschoen niet 
vinden.’ Met een zielig gezicht tilde 
hij zijn rechtervoet op, waaraan hij 
alleen een sok droeg, die nat was van 
de sneeuw. ‘Hoe kun je in hemelsnaam 
je schoen kwijtraken?’ bulderde Louis. 
Beschaamd keek de souffleur naar 
zijn natte sok. ‘Mijn nieuwe schoe-
nen knelden nogal. Dus ik dacht: ik 
zit toch in dit donkere hok onder het 
toneel. Ik trek ze uit. Wie ziet het? 

Maar naderhand kon ik alleen nog 
maar mijn linkerschoen vinden. De 
rechter is spoorloos!’ Het gezelschap 
in het rijtuig moest hartelijk lachen en 
de paarden zetten zich in beweging 
richting Amsterdam.

Het was al diep in de nacht, toen het 
rijtuig eindelijk stilhield voor het 
theater in de Amstelstraat. Vanaf hier 
moest iedereen zijn eigen weg naar 
huis vinden. De souffleur keek naar 
zijn schoenloze voet. Hij moest nog 
door de sneeuw naar huis lopen tot in 
de Watergraafsmeer. ‘Kom eens even!’ 
Louis Bouwmeester wenkte hem. Zijn 
ogen twinkelden van plezier. ‘Ach, 
arme man, moet je nu zó naar huis? 
Helaas, het theater is al afgesloten, 
anders hadden we nog vervangend 
schoeisel voor je kunnen zoeken.’ ‘Ik 
redt me wel,’ mompelde de souffleur. 
‘Mooi!’ zei Louis en hij duwde hem 

Barrevoets

Dit verhaal komt uit de 
memoires van Louis 
Bouwmeester. Het moet zich in 
januari 1875 hebben afgespeeld. 
Louis Bouwmeester was toen 
directeur van theater Salon des 
Variétés in de Amstelstraat. 
Het stuk dat gespeeld werd, 
heette De Twee Wezen. De 
directie vond het te duur om 
overnachtingen in de regio te 
betalen. De gehele cast werd 
daarom in een soort paardenbus 
terugereden naar Amsterdam. 
Louis Bouwmeester stond 
bekend om de grappen die hij 
uithaalde en om het feit dat hij 
zijn scripts slecht kende. Een 
souffleur was dus niet overbodig. 

een doos in handen. ‘Neem deze dan 
voor mij mee. Hier zit mijn pruik in. 
Die moet mijn kapper wat groter te 
maken, want hij knelt. Jij woont toch 
die kant op. Breng hem morgen even 
voor me langs.’
Louis draaide zich om en beende weg 
door de sneeuw. De souffleur bleef 
bedremmeld staan met de doos onder 
zijn arm, maar begon toen gelaten aan 
zijn barre tocht naar de Watergraaf-
smeer. Onder de Muiderpoort bleef hij 
even op adem komen en probeerde hij 
zijn gevoelloze voet warm te wrijven. 
Nu nog de gehele Oetewalerweg en 
een stuk de Middenweg af!
Na meer dan een uur hinkelend door 
de hoge hopen sneeuw, strompelde hij 
eindelijk zijn huis binnen. Kreunend 
legde hij zijn voet op de kachel, die 
nog lichtjes nagloeide.

De volgende ochtend zag de arme 
souffleur de doos met de pruik op tafel 
staan. Zuchtend stapte hij in zijn oude 
paar schoenen en ging weer door de 
sneeuw op weg naar de kapper aan de 
Oetewalerweg.
‘Meneer Bouwmeester vraag of u 
zijn pruik wat op wil rekken. Hij zit 
te krap.’ De kapper opende de doos. 
Verbaasd keek hij de souffleur aan. 
‘Pruik? Welke pruik?’ Hij hield de doos 
omhoog. In de doos lag een schoen. 
Een rechterschoen. #

Vertraagde wind

Ik ben het kind aan
de rug van moeder
mijn armpjes hangen
om haar nek

haar jurkje en paardenstaart
wapperen in de vertraagde
wind, het laat ons
zweven boven zee

maar dan is ze gevallen, haar 
rollator ligt zijdelings
in de berm

Dit gedicht is geïnspireerd op het beeld ‘Spelende kinderen’ van 
Gerda Rubinstein. Het beeld staat sinds 1957 in het Oosterpark.

haar jurkje omhoog
gekropen, ik hijs haar op
zet haar achter de rollator

kon ik maar domweg dat kind
hangend aan haar rug zijn.

Méland Langeveld



#DWARS Nummer 225DWARS DOOR DE BUURT10    Uit in oost

Poppentheater Koos 
Kneus 
Elke zondag en woensdag open! 
Raadpleeg de website! Reserveren 
verplicht!
zo 19 dec 11.00: 
Een huishouden van Jan Klaassen 
(2-4 jr)
Door gastspeler Poppenkast 
Opgepast: 
zo 19 dec 13.00: 
Roodmondkapje en de grote 
broze wolf (4-8 jr)
Door gastspeler Poppenkast 
Opgepast: 

zo 26 dec: 
Gesloten
wo 22 dec 14.00: 
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
Door gastspeler Poppenkast 
Opgepast: 
wo 29 dec 14.00: 
Boekje, kom uit je hoekje! (4-8 jr)
Door gastspeler Lulu’s Poppen-
theater: 
Alle voorstellingen inclusief prach-
tig schminken, verkleedkleren en 
koffie, thee, limonade en koekjes. 
Verjaarspartijtjes welkom, de ja-
rige krijgt een cadeautje en je mag 
je eigen taart meenemen! 
Gegevens van januari 2022 zijn er 
nog niet, raadpleeg de website!
Reserven en meer info:  
www.kooskneus.nl 

Plein Theater 
za 18 dec 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Bram 
van Sambeek (fagot), Marijn Korff 
de Gidts (percussie)
zo 19 dec 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: How 
to play the cactus – Tatiana Koleva 

& Young Percussion Pool
zo 26, di 28, wo 29, do 30 dec en 
zo 2 jan 13.00 en 16.00: 
Nietsnut! – Theatergroep Wie 
Walvis (6+)

wo 12 jan t/m di 1 feb 12.00 – 
20.00: 
Event Horizon – Jaehun Park
Expositie / Installatie
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
wo 5 jan 20.15: 
Irish Theatre Festival
do 6 jan 20.00:  
100 years old ‘Happy Birthday 
Badhuis’
za 8 jan 20.00: 
Introducing the invisible theatres 
by Mike
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 – groencoördi-
nator Charlotte is aanwezig om 
vragen te beantwoorden (Afval-
paleis)
elke ma 14.00 – 17.00: 
Haak- en Brei Café in Afvalpaleis
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 (eerste 
uur Jungle, tweede uur Afvalpa-
leis)
elk zo 10.00 – 13.00: 
Ecstatic dance Amsterdam
vr 7 en 21 jan 20.00 – 0.00: 
Nataraj party
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
Meer info: www.tropenmuseum.nl 

Framer Framed
t/m 16 jan 2022: 
Expositie: Court for Intergenera-
tional Climate Crimes
Meer info: www.framerframed.nl

Factor IJ
t/m vr 31 dec: 

stART! je kunst carrière bij Factor IJ!
Meer info: www.factor-ij.amster-
dam 

Tot Zover
t/m 27 mrt: 
Expositie: Schemering – Sarah 
Grothus
Meer info: www.totzover.nl 

De Nieuwe KHL
elke do 19.30:  
POPUP CHOIR zingen voor ieder-
een!
zo 19 dec 15.30: 
KHL Chantant: Kerst!
ma 20 en di 21 dec 19.30: 
Met kerst stralen de sterren! – 
Liedjes over kerst, liefde en hoop
wo 22 dec 16.30: 
Christmasparade with the Cher-
ries
do 23 dec 18.00: 
Optreden POPUP CHOIR: CHRIST-
MAS SINGALONG
vr 24 dec 18.00: 
Gipsy Saloon: Servus
do 30 dec 19.00 (inloop 18.00): 
Burlesque Dinnershow
vr 31 dec 20.00 – 04.00: 
Great Gatsby Club – Party & Show
zo 9 jan 16.00: 
Duo Route Soleil

zo 16 jan 15.30: 
KHL Chantant: België!
zo 23 jan 16.00: 
Ménestrel
zo 30 jan 16.00: 
Maria de Fátima: Met ziel en zang!
zo 6 feb 16.30: 
Laura Fygi & Trio Galantes
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo
t/m vr 31 dec: 
Iris Lind & Alfred van den Heuvel: 
‘Ida’
t/m vr 31 dec (m.u.v. zo 19 dec): 
Maria Kraaijkamp: ‘Meh’ (cabaret)
t/m vr 31 dec: 
Tobias Wenting: ‘Blijf nog even’ 

(muziektheater)
wo 5 t/m zo 16 jan: 
Marjon Maasbommel: ‘Vrije val’ 
(muziektheater)
wo 5 t/m zo 16 jan: 
Esther Lindenbergh: ‘Frieda’ (spek-
takelmusical)
wo 19 t/m zo 30 jan: 
Janneke Luijten & Britt Scheltens: 
‘Smartphone’ (toneel)
Meer info: www.tapastheater.nl

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40
020-6928532

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

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

De Nieuwe KHL
Oostelijke Handelskade 44A
020-7791575

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Factor IJ
Pampuslaan 11

Corona

De programmagegevens op 
deze pagina zijn vanzelfspre-
kend nogal onder voorbe-
houd. Kijk op de websites van 
de diverse organisaties om  
1) zeker te weten of iets al dan 
niet doorgaat of  
2) of het tijdstip van een op-
treden wellicht is verschoven.
Ook op de agenda van oost-
online kunt u de meest actuele 
stand van zaken terugvinden.

Adressen 

Duo Route Soleil

Wie Walvis speelt Nietsnut!

QR-code voor actuele informatie 
over Uit in Oost op oost-online.
nl/events

NAH kun je krijgen door een beroerte, een 
herseninfarct, een hersenbloeding, een 
ongeluk met hoofdletsel of een tumor in de 
hersenen.
Actrice Margôt Ros maakte voor Human 
een film over NAH. Via https://www.hu-

In de vorige Dwars kwam René Visser 
aan het woord, dominee van de kerk 
De Bron. Meerdere buurtactiviteiten 
kwamen aan de orde. Eén er van was de 
voorraadkast, de kast waar buurtbewo-
ners die houdbare producten over heb-
ben, ze kunnen brengen en achterlaten, 
en waar buurtbewoners die van weinig 
rond moeten komen ze kunnen ophalen. 
Die voorraadkast kan nog wel enige pro-
motie gebruiken. Bij deze: Watergraafs 
meerders, weet dat er een plek is waar u 
producten kunt brengen of ophalen!
Op 24 december staat het plein voor de 
kerk in het teken van de kerst. Kinderen 
kunnen een ster ophangen in de boom.

NAH: Niet Aangeboren Hersenletsel DaviD ElDErs
begrafenis & crematie

kleinschalig rouwcentrum 
persoonlijke uitvaartverzorging

020 6252201 
dag en nacht

 
Kruislaan 235  amsterdam 

www.uitvaartcentrumelders.nl 

man.nl en na zoeken met de 
link hersenletsel kom je bij de 
film.
In Oost is er sinds kort ‘Eettafel 
Oost’. Elke week op woensdag 
in Buurthuis Archipel, Makas-
sarplein 1. Aanmelden bij 
Anita Muschner 06 4858 6628.
Eettafel Oost is speciaal voor 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en ouderen uit de 
buurt. De maaltijden zijn altijd 
vers en gezond. Kom kennis-
maken met lotgenoten met een 
CVA, beroerte of hersenbloe-
ding. 

Voorraadkast De Bron
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Drummer John Engels woont aan de Bredeweg. Hij is 86, maar 
een dag zonder muziek is voor hem een dag niet geleefd. Vorig 
jaar kwam het album When Will The Blues Leave uit waarop 
zijn drumspel te horen is. Dit jaar riep de Slagwerkkrant hem 
uit tot beste jazzdrummer in de Benelux. 

Alles begint en eindigt met de blues

Ruim 68 jaar geleden begon autodidact 
John Engels zijn muzikale avontuur 
als begeleider van pianiste Mary Lou 
Williams. In de beginjaren van zijn 
loopbaan speelde hij onder meer voor 
de Amerikaanse troepen in Duitsland, 
Oostenrijk en Italië en in de beroemde 
jazzclub Sheherazade in Amsterdam. 

Onderscheidingen
Zijn carrière nam met de jaren een 
steeds grotere vlucht en John wist met 
zijn spel een stempel te drukken op de 
geschiedenis van de jazz. Hij speelde 
over de hele wereld met grote namen 
als Kid Dynamite, Joe Zawinul, Stan 
Getz, Dizzy Gillespie, Louis van Dijk, 

Ben Webster en Chet Baker. 
Zijn muzikale kwaliteiten bleven niet 
onopgemerkt. Hij ontving diverse 
onderscheidingen, waaronder de Bird-
Award op het North Sea Jazz Festival, de 
Boy Edgar prijs en zes Edisons. Loco-
burgermeester Touria Meliani reikte 
hem vorig jaar voor de deur van zijn 
huis de Frans Bannick Cocqpenning 
uit voor zijn bijzondere bijdrage om 
Amsterdam als jazzstad nationaal en 
internationaal op de kaart te zetten. 
Vorig jaar werd John 85. Er stonden 
allerlei concerten gepland ter ere van 
zijn verjaardag die vanwege COVID-19 
niet doorgingen. Aanleiding voor het 
Bredeweg-comité om John te verras-
sen bij de uitreiking van de eerderge-
noemde penning door bevriende musici 
uit te nodigen: saxofonist Hans Dulfer, 
trompettist Jan van Duikeren en bassist 
Tobias Nijboer. Zij speelden samen met 
John op de stoep voor zijn huis een 
aantal nummers terwijl buurtgeno-
ten - op gepaste afstand – toekeken en 
luisterden. 

Broadway
John woont al 61 jaar in de Water-

graafsmeer en hij is - na het overlijden 
van schilder Leo Schatz, buurvrouw 
Rie Duurland en dokter Trompenaar – 
sinds enige tijd de oudste bewoner van 
de Bredeweg. Ook in zijn huis aan de 
Bredeweg - Broadway noemt hij het zelf 
- staat de muziek centraal. Overal liggen 
platen en cd’s en de muren hangen vol 
onderscheidingen, krantenartikelen 
en foto’s van wereldsterren. In het 
souterrain musiceert hij dagelijks naar 
hartenlust in zijn geluidsdichte studio. 

Peacocks
Door de pandemie kwam niet alleen de 
wereld, maar ook de muziek tot stil-
stand. Als het even kan, probeert John 
wel zoveel mogelijk met andere musici 
te spelen. Zo werkte hij de afgelopen 
periode onder andere mee aan twee 
nieuwe albums, Short Stories en When 
Will The Blues Leave en aan een aantal 
video-opnames. Het nummer Peacocks 
is op Spotify al meer dan 2 miljoen keer 
gestreamd, dat is wel bijzonder voor 
jazz. 

Bezieling
De dag voor het interview was John bij 
het afscheid van trompettist en vriend 
Ack van Rooijen (91). John: ‘Ack was 
een fantastische vogel en een muzi-
kaal genie. Veel mensen waarmee ik 
heb gespeeld zijn er niet meer. Dat is 
niet makkelijk, maar gelukkig blijft de 
muziek. Muziek redt me altijd als ik ver-
drietig ben en de blues is het mooiste 
wat er is. In de muziek draait alles om 
het verhaal, de kleuren, de bezieling en 
de emoties. Alles begint en eindigt met 
de blues.’ #

Strippoker en pepermunt 
Seks en godsdienst zijn de belangrijkste invloeden die Jaap Ka-
merling benoemt in zijn levensboek Strippoker en Pepermunt. 
De gereformeerde jongen uit Voorburg ontwikkelde zich tot een  
Amsterdammer die de zin van zijn bestaan ook ontleent aan 
zijn zorg voor de wereld om hem heen in Amsterdam Oost. 

Tekst: Wendy Danser | Fotografie: Eddy Ellert

‘De mens is onbekwaam tot enig goed’, 
dat hoorde Jaapje elke zondag in de 
kerk. Zijn moeder probeert haar kinde-
ren rustig te houden tijdens de donder-
preken en stopt hen pepermuntjes toe. 
Jaap’s broer is tamelijk laconiek, maar 
Jaap neemt de woorden zwaar op. Hij 
worstelt ermee en nog steeds heeft hij 
het moeilijk als het gaat om oneerlijk-
heid, zoals de tweedeling in de maat-
schappij. Jaap Kamerling: ‘Tien procent 

van de Nederlanders heeft twee derde 
van het vermogen in ons land in han-
den, dus de andere 90 procent doet het 
met een derde. En toch stemmen we 
voor politieke partijen die die ongelijk-
heid bevorderen. En dat terwijl rijken 
de minste belasting betalen.’

Nu, als 75-jarige, kijkt hij terug in zijn 
boek Strippoker en Pepermunt. ‘Ik heb 

Tekst en fotografie: Anneke Hesp 

John Engels

‘God, Mens en 
Natuur zijn één en 
hetzelfde’

Frans Banninck Cocq is de 
kapitein op De Nachtwacht van 
Rembrandt en burgemeester van 
Amsterdam in de 17e eeuw. De 
penning wordt toegekend aan 
personen die zich gedurende een 
periode van ten minste twaalf 
jaar bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de stad 
Amsterdam.

veel geleerd in mijn leven, maar ook 
veel afgeleerd.’ Strippoker leert hij spe-
len in zijn studententijd en hij besluit 
verder seksuele relaties te beperken tot 
die met het eigen geslacht. Die keuze 
bepaalt nog steeds zijn leven. 

En God dan? Kamerling: ‘De bijbelse 
God heb ik vervangen door de God van 
Spinoza. Alleen voeg ik er aan toe, dat 
de mens ten onrechte God buiten zich-
zelf heeft geprojecteerd als apart feno-

Decolleté
In de kille ochtendkou
loop ik te sjokken met m’n tas
vol boodschappen van Jumbo
en in m’n vrije hand ’t mobieltje
met ‘t nieuws: lockdown opnieuw verlengd
ik word er treurig van: weer geen terrasje
maar ik loop moedig voorwaarts
en terwijl het linkeroog 
gericht is op m’n handteevee
ziet het rechter 
een bouwvakkersdecolleté
dat zich bevallig opent voor mijn ogen
ik knap snel op en heb opeens weer schik
het leven heeft steeds een verrassing.

Spinoza
Op bergen en in dalen
ja overal is god
in het gefluister
van de wind, de bomen en het koren
het ruisen van de zee
het zingen van de vogels
ja overal is god
alles is god in allen. 

Sequioa
Ik neem een tak mee in mijn graf
van een sequioa gigantea
hij moet omver zodra ik sterf
zo heeft het tuinbestuur bepaald
hij wordt te hoog, zo vindt men
ik laat mijn kistje zagen uit die boom
‘zo staat er in mijn testament’
die boom kan honderd meter worden
wordt 800 jaar als hij blijft staan
liever dus zou ik nog wat wachten
dan sterft de boom tegelijk met mij
ik houd niet van voortijdig sterven
niet van die boom en ook niet van mijzelf
een reden dus om heel lang door te leven. 

meen. God, Mens en Natuur zijn één en 
hetzelfde. Daarom moet de mens meer 
in harmonie leven met de natuur.’  

Heemschut
Maar ook cultuur is hem aan het hart 
gebakken. Hij werkte voor Heemschut, 
een vereniging die zich inzet voor het 
behoud van cultuurmonumenten en 
cultuurlandschap. De projecten, waar-
aan hij werkte, kwamen vooral ten 
goede aan Oost. Het waren zaken van 
lange adem en intensief netwerken. 
De fontein op de Hogeweg is er een 
voorbeeld van, maar ook de dieren-
zerkjes van het voormalige dierenasiel 
bij Poesiat & Kater. En enkele lees- en 
schrijfkringen, waar ook zijn gedichten 
ontstonden. Zijn volkstuintje in Klein 
Dantzig is een bomentuin met al zijn 
voor- en nadelen.

Het boek Strippoker en Pepermunt 
van Jaap Kamerling (€ 15,95) is te 
verkrijgen via bol.com. Opbrengst voor 
Varkens in Nood.
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Dit jaar is de Hofkerk weer open voor een sfeervolle kerstgroepententoonstelling met 
ruim 150 groepen. Op de expositie is vooral werk van Hollandse Meesters te bewonderen. 
In het begin van de vorige eeuw kende Nederland veel ateliers en beeldenfabrieken, die 
kerstgroepen produceerden. De figuren op deze pagina’s komen van de kerstgroep  
‘De aanbidding van de herders en het eerbetoon van de koningen.’ Dit pronkstuk is van 
de hand van Zuster Marie-Jose van der Lee (1912 – 2012). In de jaren na de oorlog nam  
de belangstelling voor kerstgroepen sterk af. Eind zestiger jaren sloten de laatste Neder-
landse ateliers, ook de gebroeders van Paridon uit Amsterdam. Maar er zijn weer heden-
daagse kunstenaars die kerstgroepen ontwerpen en vervaardigen.

De feestelijke opening is op zondag 19 december om 11.30 uur.  
De tentoonstelling is daarna van zondag 26 december tot en met zondag 9 januari iedere 
dag open van 13.00 uur - 17.00 uur, behalve op 1 januari. 
Toegang is gratis voor iedereen, de kerk is rolstoeltoegankelijk. #

Meer informatie bij Bert Hilhorst, koster@hofkerk.amsterdam

Fotografie: Dineke Rizzoli – met dank aan Bert, Henny, Kees en Frans

Hollandse Meesters

Een videofilm van de beelden is te zien op  
https://www.youtube.com/watch?v=PMUNL41_8b0 
of via deze qr-code:
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Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Kerstgroen

Dat het klimaat verandert door mensen, 
daar is nog niet iedereen van overtuigd. 
Minder CO2 en stikstof in de atmosfeer 
is nodig om het grootste deel van ons 
land in de toekomst bewoonbaar te hou-
den. Dat moeten we samen voor elkaar 
krijgen.

Beestjes
Staat bij u de kerstboom met lampjes, 
versierselen en de heerlijke geur van 
sparrengroen? Eigenaardig dat we on-
der die spar zingen ‘O dennenboom wat 
zijn uw takken wonderschoon. Ik zag u 
laatst in het bos nog staan toen zaten er 
geen kaarsjes aan.’
Bij Staatsbosbeheer kun je een kerst-
boom halen, maar die moet je wel zelf 
kappen of omzagen. In een boom uit 
het bos zitten beestjes. Een (niet biolo-
gische) kerstboom is meerdere jaren 
met gif bespoten en daar leven geen 
beestjes in. Dat gif komt ook in de grond 
van de kerstboomkwekerij. Daar leven 
ook geen beestjes meer. Dit jaar staan er 
meer dan twee miljoen met gif bespoten 
kerstbomen in Nederlandse huiska-
mers, die meestal na oud en nieuw op 
straat belanden. Het verbranden van 
afgedankte kerstbomen zorgt voor meer 
broeikasgas.

Een witte Kerst hadden we elf jaar geleden. Kunnen we die 
verwachten na een lange en kleurrijke herfst, als aan het begin 
van de winter de zwarte elzen en wilgen nog blad dragen? 

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

De brandweer van de Hobbemakade 
legde ijzeren rijplaten neer ter marke-
ring en bescherming van de grond. Uit 
alle richtingen sleepten mensen hun 
kerstboom mee en er ontstond van-
zelf een enorme kerstbomenberg. De 
brandweer stak de boel in de fik, er was 
warme choco en live muziek door de 
Fanfare van de Eerste Liefdesnacht. Het 
was gezellig en onbekommerd. Wat een 
goed begin van het nieuw jaar.

De jaarlijkse kerstboomverbranding op het Museumplein  
bestaat allang niet meer, maar ik heb er mooie herinneringen 
aan! we de aarde zelf hebben opgewarmd.

Chris, de beheerder van Park Franken-
dael, kwam op het idee om de afgedank-
te kerstbomen in het park te versnip-
peren. Hij vond het zonde dat ze van de 
straat naar de afvalverbranding in West 
gingen.
Met die snippers kon hij dan de paden 
van het park beleggen. Top idee! Met 
een kerstboomversnippering hebben we 
het over een duurzaam alternatief voor 
de traditionele kerstboomverbranding. 
Fanfare en warme choco erbij en klaar!

Dennenshampoo
Het mooie is dat er een sociale kant aan 
dit plan zit en een duurzame, circulaire 
kant. Als je kerstbomen lokaal versnip-
pert, hoef je ze niet naar West te rijden 
om ze te verbranden (goed, dat levert 
daar een beetje elektriciteit op, maar 
ook vieze vliegas). Versnipperen is goed 
voor flora en fauna van het park. Her-
gebruik van de kerstbomen is circulair, 
je hebt geen zand of grind nodig voor de 
paden en daarom is het ook duurzamer. 
Bovendien kun je er een gezellig, buurt-
verbindend feestje omheen bouwen. Je 
buurtgenoten ontmoeten met muziek 
en warme choco, kom daar nog ’s om. 
Kortom: de kerstboomversnippering is 
een sociaal en duurzaam evenement. 
Het past wat dat betreft prachtig bij 
de gemeentelijke ambitie ‘Amsterdam 
Donutstad’, waar ik eerder over heb 
geschreven.
Afgelopen januari hebben we in het 
park een klein experiment gedaan. 
Ondanks corona hebben we een stapel 
kerstbomen verzameld en de mannen 
van de afdeling Groen kwamen langs 
met een ‘kraker’ waarmee zij in een 

Duurzaam alternatief
Het is de hoogste tijd voor een mooie, 
nieuwe invulling van deze oude traditie. 
Want helaas, laten we wel wezen, het 
verbranden van dingen is niet langer 
een feestelijke aangelegenheid. Kolen, 
benzine, kerosine, aardgas, haardhout 
en kerstbomen verbranden leidt tot 
overstromingen, droogte, klimaatont-
wrichting, vluchtelingen. We hebben in 
zo’n korte tijd zoveel fikkies gestookt dat 

De hulst was vroeger de enige groen-
blijvende boom in Nederland

mum van tijd een keurig bergje kerst-
boomsnippers hebben gehakseld. Fas-
cinerend om te zien trouwens en veel 
minder herrie dan ik dacht. Vrijwilligers 
hebben later de snippers over een mooi 
paadje in het park verspreid. Het rook 
er wekenlang fris, ik moest aan dennen-
shampoo denken.

Oproep
Dit jaar willen we het groter aanpakken: 
De Eerste Officiële Kerstboomversnip-
pering in Park Frankendael. Er zijn al 
vier gegadigden voor een partij kerst-
boomsnippers. De eerder genoemde 
Chris natuurlijk, maar ook Olivia die 
een pluktuin in het park aanlegt; domi-
nee René van de kerk op de hoek die 
een buurtmoestuin beheert; en Renske 
wil ook graag een hoop snippers voor 
Schooltuin H.C. Vink.

Daarom hier de oproep: Breng je 
kerstboom naar Park Frankendael (ter 
hoogte van de speeltuin met schoor-
steen) op maandag 3 januari. Om 1 uur 
’s middags begint de versnippering, het 
duurt tot ongeveer half drie. Je boom 
graag schoon en zonder gespijkerd kruis 
aanleveren. Er is gezellige live muziek 
en warme choco, net als vroeger, maar 
net iets anders. Ik wens iedereen alvast 
een vrolijk kerstfeest. En voor de beste 
nieuwjaarswensen zie ik jullie graag op 
3 januari in Park Frankendael, tenmin-
ste als ‘tante Cor’ het toelaat. #

Vragen of opmerkingen? 
peter@pbhoogendijk.nl

Chocoladeletters
Hoe komen we erop een groene boom 
in huis te halen? De Franken schreven 
in de dertiende eeuw over een boom vol 
kaarsen en aan het eind van de middel-
eeuwen zetten mensen in de Elzas een 
boom versierd met kaarsen, gekleurd 
papier, appels, koek, suikergoed en kla-
tergoud in hun huis.
De kerstboom heeft met de inhoud van 
het christelijke kerstfeest niks te maken. 
Het is een overblijfsel van een heidens 
feest dat met de zonnewende te maken 
had.

Nog zo’n overblijfsel uit die voorchris-
telijke geschiedenis is Sinterklaas. De 
heilige lijkt op de Germaanse oppergod 
Odin die ook Wodan heet, waar onze 
woensdag naar genoemd is. Twee 
trouwe zwarte raven (de Pieten van de 
Sint?) hielden Odin op de hoogte van 
wat er gebeurde, want hij was ook god 
van wijsheid, oorlog en dood. De dicht-
kunst was aan hem gewijd, omdat hij de 
mens letters (runentekens) gaf. Kreeg of 
gaf jij met Sinterklaas een letter?

Heilig groen
In de Germaanse tijden groeiden in onze 
contreien geen sparren of dennen, wel 
de groenblijvende taxus, een in die tijd 
heilige struik die ook de naam venijn-
boom kent. Voor de Germanen had de 
taxus een magische betekenis. Van de 
takken werden bogen voor de jacht en 
voor zelfverdediging gesneden en hun 

runeninscripties werden in taxushout 
gebeiteld. De boom stond voor een 
lang leven, maar was ook de boom des 
doods, wellicht door zijn giftige naalden, 
waar het vee aan dood gaat.
Een andere in de winter groenblijvende 
plant is de maretak, ook wel mistletoe, 
heksenkruid of vogellijm genoemd. Hij 
was voor Kelten en Germanen heilig. 
Hun druïden sneden maretak met een 
gouden sikkel uit een heilige eik voor 
vruchtbaarheidsrituelen. Daarom kus-
sen geliefden elkaar vandaag de dag nog 
altijd onder de maretak.
De enige groenblijvende boom die toen 
in onze streken groeide, was de hulst. 
Takken van de boom versierden het 
huis om te beschermen tegen kwaad-
aardige demonen en onheil. De felrode 
bessen zijn voor mensen giftig maar niet 
voor vogels.

Verdronken land
Taxus, maretak en hulst gaven hoop in 
donkere en koude winters en werden 
gebruikt als eerbetoon aan de goden, 
omdat de dagen gingen lengen. Of om te 
beschermen tegen het kwade en ook als 
smeekbede voor een vruchtbaar jaar.
Oeroude tradities maken dat we jaar-
lijks miljoenen kerstbomen in dit land 
aanschaffen en wereldwijd gaat het 
om miljarden. Als op de gronden waar 
kerstbomen worden gekweekt bossen 
konden groeien…
Een kerstboom komt dit jaar het huis 
niet in en ook de kalkoen niet, want we 
produceren te veel CO2 en stikstof. We 
moeten voorkomen dat de temperatuur 
op aarde verder oploopt, zodat waar we 
wonen geen verdronken land wordt en 
een witte Kerst mogelijk blijft. #

Kerstboomversnippering

‘Meer dan twee miljoen met 
gif bespoten kerstbomen in 
Nederlandse huiskamers’

Breng je kerstboom op 
3 januari naar de speeltuin 
met schoorsteen van 
Park Frankendael.
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Tekst: Jan Dijk | Fotografie: Henk Pouw

Berend Hendriks was een groot kunstenaar, van vele markten 
thuis: schilder, tekenaar, glasschilder, keramist en vervaardi-
ger van mozaïek. Zijn werk is overal in Nederland te zien, ook 
aan de buitenkant van gebouwen. Hij heeft bijgedragen aan de 
artistieke vormgeving van Nederland in de naoorlogse jaren. 

Hij werd aan de Rijksacademie in 
Amsterdam opgeleid tot monumentaal 
vormgever. Eigenlijk zou hij boomkwe-
ker worden, net zijn vader. Kunst trok 
hem toch meer.
Hij maakte tijdens zijn hele carrière zo-
wel figuratieve als abstracte kunst. Neo-
constructivistisch. Soms is zijn figuratie-
ve uitbeelding helder, soms moet je naar 
de betekenis zoeken. Hij was docent 
in Arnhem en richtte er de Arnhemse 
School op: ‘een groep kunstenaars die 
wilde dat kunst in de openbare ruimte 
voor sociale interactie zorgt en die vond 
dat kunst moest integreren in architec-
tuur en stedenbouw’.

Mooiste interieur
In de grote Koningskerk van de architec-
ten van der Kuilen en Trappenburg aan 
de Van’t Hofflaan, maakte hij opvallende 
glas-in-betonramen, de eerste van dit 
type in Nederland. Overigens: in het 
werk van die architecten springt die 
kerk er echt uit. Ze maakten een paar 
kleine kerken en veel woningbouw, 
maar niets valt te vergelijken met de Ko-
ningskerk. Die heeft het mooiste weder-
opbouw-kerkinterieur van Nederland. 
En wat een akoestiek! De Pinksterkerk 
in Heemstede, met ramen van Hendriks, 
moet trouwens ook prachtig zijn.

Van buiten zie je door het vensterraam 
iets oplichten. Wat wilde Berend met die 
glazen uitdrukken? Wat is dan de zin 
van zulke kunst, vraag je je af.

De glazenier van de Koningskerk

links naar rechts: Johannes, Lucas, 
Mattheus, net als Johannes een van de 
twaalf apostelen van Jezus, en Marcus. 
Je ziet ze vaak in kerken samen afge-
beeld met die symbolen. En zolang je je 
maar strikt aan de Bijbel houdt, kun je 
onderwerpen bescheiden afbeelden in 
protestantse kerken. In de Koningskerk 
gebeurt het wel opvallend uitbundig. De 
onderwerpkeuze is volstrekt uniek (kijk 
op ‘reliwiki’, al kloppen niet alle inter-
pretaties). Lees Openbaringen erop na. 
De kunstenaar gaf in sterke mate zijn 
eigen draai aan de Bijbelse beelden.

De Evangelische Broedergemeente, 
die de kerk van de protestanten heeft 
overgenomen, heeft de kerk van binnen 
helemaal wit geschilderd zoals bij hen 
gebruikelijk is. Net als in Paramaribo 
bijvoorbeeld, de mamakerki. Daar ligt 
voor Nederland de oorsprong van de 
broedergemeente: de ‘Hernhutters’ 
predikten onder de slaven, ver voor hun 
emancipatie. Ook de nieuwe kerkban-
ken zijn wit. Wat zouden die architecten 
wel niet van dat witschilderen gevonden 
hebben? De kerk is vooralsnog slechts 
een gemeentelijk monument.

Flets plastiek
Berend Hendriks maakte meer kunst 
in de Watergraafsmeer. Buiten aan de 
zuidzijde van de Koningskerk (langs de 
Glauberweg) een wat flets geworden 
plastiek die de majesteit van Christus 
Koning uitbeeldt: de romp van een 
leeuw met de kop van een adelaar, 
een bijbels symbool. Helaas staat voor 
die plastiek nu een jonge opgeschoten 
boom. Na een restauratie in de toekomst 
gaat die er vast beter uitzien en beter 
zichtbaar zijn.

Het stenen mozaïek buiten op de Pieter 
Nieuwlandschool aan de Nobelweg, 
van later datum, is ook van zijn hand. 
Het stelt Jakob voor, in gevecht met de 
engel. Alweer een mooie zon. Verder 
maakte Hendriks verzetsmonumenten 
in den lande.

Buurmeisje
Hendriks was getrouwd met Margue-
rite, een Française. Ze hadden een huis 

Het zijn beelden uit het Bijbelboek 
Openbaringen van apostel Johannes. 
Die openbaringen zou hij op hoge leef-
tijd beleefd en beschreven hebben na 
zijn verbanning naar het eiland Patmos. 
Maar in feite is het boek een tijdje na 
zijn dood geschreven door een ander, 
die het zogenaamd aan hem toeschreef; 
dat was in die tijd gebruikelijk.

Eigen draai
Aan de oost-wand (zon tijdens de 
ochtenddienst, links wanneer je in de 
kerk zit) zien we dat ‘Het Beest’, een 
draak, verslagen en gedood wordt door 
Christus Koning zittend op een steige-
rend wit paard, met een wijde cape om 
zich heen. Draagt hij op zijn hoofd een 
aantal kronen van de wereld? Let op 
de paardenbenen! Hij spietst het laatste 
van de zeven koppen van het beest. 
Terzijde op de grond liggend, moeilijk 
herkenbaar, de zes andere. Het kwaad 
wordt overwonnen.

Aan de west-wand houdt een gevleu-
gelde engel, de boodschapper, een 
boekrol in zijn hand naar beneden. Kijk 
even goed, dan zie je dat de vingers van 
een hand zich krommen om de boekrol. 
Met open mond verkondigt hij ook nog 
luidkeels de Goede Boodschap (evange-
lie) die van een gele zon afkomstig lijkt 
te zijn. Die zon straalt aan de hemel.
Onder aan die wand zie je de symbolen 
van de vier evangelisten op wier naam 
de vier Bijbelse evangeliën staan. Van 

Van buiten kun je aan het glas van de Koningskerk niet veel zien

Het stenen mozaïek buiten op de Pieter Nieuwlandschool aan de Nobelweg

Kunst moest integre-
ren in architectuur 
en stedenbouw en 
zorgen voor sociale 
interactie

in de Pyreneeën. Ze hadden een zoon en 
een hondje, een Franse pitbull. Hendriks 
was buitengewoon geliefd in zijn om-
geving en ook in zijn familie. Een foto 
die zijn buurmeisje, Suzanne, maakte 
spreekt boekdelen. Ze kwam eenmaal 
met haar ouders bij hem in Frankrijk.
In 1996 kwam Suzanne een keertje bij 
hem thuis langs. Ze was zes. Of hij voor 
haar niet ook eens een schilderijtje kon 
maken. Ze had een volle spaarpot. Hij 
was een dure kunstenaar, zei hij, dus 
die had hij wel nodig. 50 cent zat erin, 
daar moest dan wel 5% belasting bij. 
Haar vader zaagde een stuiver doormid-
den. Het contract werd gesloten. (Bron: 
de blog ‘Lambo blogt’)
Een aantal maanden later ziet ze een 
ambulance voor zijn deur. Ze schrikt. 
Berend maant de chauffeur tot stoppen: 
‘Het is bijna klaar hoor!’. Ze had er nooit 
meer aan gedacht.

In het ziekenhuis overlijdt hij. Hij is 79 
jaar geworden. Een collega voltooit het 
schilderijtje voor haar.
Op de achterkant staat in Hendriks’ 
handschrift geschreven: ‘Voor Suzanne’. 
Ze kreeg het op haar verjaardag.
Het is een juweeltje geworden. Wat een 
ritme! Het danst in zijn geometrie. Er 
wordt haar heel veel geld voor geboden. 
Maar ze houdt het kunstwerk liever zelf. 
Een keer mocht ze het bij een soloten-
toonstelling van Hendriks presenteren. 
Niet lang na zijn dood.

Berend Hendriksstraat
Laten we hier een Berend Hendriks-
straat creëren. In Almere bestaat al een 
Berend Hendrikspad; werk van hem 
was daar in Museum De Paviljoens te 
bewonderen. Dat museum is in 2013 
helaas opgeheven, de collectie verkocht. 
Nu bevinden zich twee werken van zijn 
hand in de collectie Rijnstate in Arn-
hem. Dat is een ziekenhuis met depen-
dances en een grote kunstcollectie. Het 
schilderijtje zou er naadloos tussen 
vensters passen. Ze zijn helaas niet voor 
publiek toegankelijk.
Twee andere voorbeelden van Hen-
driks’ werk: het glaskunstwerk in 
Rijksmonument de Pinksterkerk in 
Heemstede en glas-in-beton in de Nijver-
heidsschool te Leiden. 

Wanneer u dit leest en de kerk graag 
van binnen wilt zien moet u even bellen 
met het vriendelijke kostersechtpaar, 
tel. nr. 020-6942888; dan krijgt u een 
afspraak om de kerk van binnen te 
bewonderen. Noem gerust mijn naam. 
Absoluut de moeite waard met deze 
tekst in de hand. #
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Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Annaleen Louwes

Tekst: Maria Zeestraten

Na de kunstacademie ging Valens wer-
ken in de thuiszorg. In een interview zei 
hij daarover: ‘Het begon met de ontroe-
ring over de ontmoetingen daar. Met 
oude mensen bij wie ik over de vloer 
kwam, die ik in het begin totaal niet zag 
zitten, of die triest en eenzaam waren, 
maar voor wie ik bewondering en een 
soort van liefde ging voelen. Die schoon-
heid wilde ik vastleggen.’ Zo werd hij 
schrijver van het boek Meester in de 
hygiëne (2004), een tragikomedie over 
de thuiszorg. Hij kreeg er de Lucy B. en 
C.W. van der Hoogtprijs voor. 

Ont
Sinds het uitkomen van zijn roman Het 

Anton Valens (1964, Paterswolde), kunstschilder en schrijver 
van o.a. vier hartverwarmende, geestige romans, is op zondag 
7 november op 57-jarige leeftijd overleden. Hij werd geroemd 
om zijn grappige, expressieve proza. Valens woonde enkele 
jaren in het Witsenhuis aan het Amsterdamse Oosterpark en 
daarna tot zijn dood in de 3de Oosterparkstraat. 

Volkstuin
Na het verschijnen van deze roman 
overleed Jaap Jansen die door zijn 
uitgever aan hem werd toevertrouwd 
om zijn boeken te redigeren. Jansen 
was redacteur geweest bij uitgever Van 
Gennep maar inmiddels met pensioen. 
Hij had een volkstuin en las met Valens 

Boek Ont (2012) volgde ik Valens. In het 
boek zet de wat onaangepaste Gronin-
ger Isebrand Schut een zelfhulpgroep op 
voor mannen zoals hij: ‘postvrezers’, die 
elkaars brieven openmaken. ‘Ik maak 
jouw post open en jij de mijne. Samen 
bergen we het op. Gedeelde post is halve 
post.’ Zo luidt de oproep die het leven 
van de postvrezers in Het boek Ont 
beschrijft. Gaandeweg de roman krijgen 
ze grip op hun bestaan. Ik was onder de 
indruk van dit boek en herkende in de 
hoofdpersoon mijn zwager die zijn post 
ook niet openmaakte. 
De roman werd genomineerd voor de 
AKO Literatuurprijs en werd tien keer 
herdrukt.

mee. De schrijver en Jaap Jansen raak-
ten hecht bevriend. Anton hielp hem 
in zijn volkstuin. Ziehier het verhaal 
van Valens’s andere mooie boek Het 
compostcirculatieplan (2016) bekroond 
met de F. Bordewijkprijs, dat over die 
volkstuin ging die hij van zijn ideale 
lezer erfde.

Camping
Een paar jaar geleden werd bij de au-
teur nierkanker geconstateerd. Dankzij 
immunotherapie werden de uitzaaiin-
gen enigszins teruggedrongen. Valens 
bleef doorschrijven. In 2019 verscheen 
nog de goed ontvangen roman Chalet 
152. Ook in deze roman voert Anton 
Valens iemand op die niet mee kan ko-
men in de maatschappij. Hoofdpersoon 
lantaarnpaalschilder Djoeke van ’t Hull 
bewoont op een verloederd campingter-
rein tijdelijk een chalet van zijn oom. 
Vanaf het begin is het duidelijk dat het 
uiteindelijk allemaal misgaat, in de 
liefde en met de camping, maar dat is 
het punt niet in deze bizarre roman.
Bezig blijven, dat sleept de mannen 
van Valens door het leven. Sappelende 
mannen, losers en zenuwpezen die zich 
laten overvallen door de verplichtin-
gen die de maatschappij van hen vergt. 
Verlegen mannen die de eisen van de 
maatschappij niet echt aankunnen. Va-
lens schreef over die figuren die anders 
nooit aan het woord komen. #

In Memoriam 
Anton Valens

Veranderingen AOV

Tekst en fotografie: Frits Wegenwijs

September j.l. overleed Dror Cohen Rapoport. Hij was een ge-
dreven vrijwilliger die zich heeft ingezet voor de toegankelijk-
heid van Amsterdam voor blinden en slechtzienden. Officieel 
was hij adviseur mobiliteit en toegankelijkheid. 

In Memoriam Dror Cohen Rapoport

Dror kan gerust ‘mister geleide-lijn’ wor-
den genoemd. Het is namelijk mede aan 
hem te danken dat er op zoveel plekken 
in de stad blindengeleide-lijnen liggen. 
In Dwars 212 werd daar al aandacht aan 
besteed (‘Onbeperkt Oost en Oostpoort’). 
Ondanks zijn ernstige slechtziendheid 
adviseerde hij de Centrale Verkeerscom-
missie bij verkeersplannen in Amster-
dam Oost. 
Met een loep bestudeerde hij tekeningen 
en o wee als er een geleide-lijn of mar-
kering ontbrak. De aanleg van geleide-
lijnen bij zebrapaden is in Amsterdam 
vast beleid geworden, óók over fietspa-
den heen. Dat is uniek in Nederland. 
Met allerlei hulpmiddelen maakte hij 
bijna altijd foutloze mails, zo communi-
ceerde hij met de buitenwereld. 

Aparte ingang
Dror was actief voor de werkgroep 

Toegankelijkheid van de vereniging 
Onbeperkt Oost, sprak regelmatig 
in bij commissievergaderingen en 
schreef brieven. Hij controleerde menig 
kruispunt met verkeerslichten op de 
werkzaamheid van de tikkers. Gedrag, 
vooral van fietsers die menigmaal zijn 
blindengeleidenstok uit zijn hand reden, 
maakte hem erg kwaad. Over de klant-
vriendelijkheid van trambestuurders, 
conducteurs en buschauffeurs had Dror 
een duidelijke mening, vooral als ze te 
snel wegreden voordat hij een zitplaats 
had gevonden. Hij wist dat op een goede 
manier in te zetten bij de trainingen 
voor het rijdend personeel van het GVB.
Samen met de werkgroep heeft hij 
menige straat en openbaar gebouw 
geschouwd. Zo is onder andere op zijn 
advies een aparte ingang voor minder-
validen gerealiseerd bij hotel Arena. 
Dror kende de stad op zijn duimpje, met 

name het Amstelstation en omgeving 
waar hij vlakbij woonde. Hij was actief 
lid van de beheergroep Amstelstation. 
Soms werd hij moedeloos omdat zaken 
blijvend verkeerd gingen. Dan riep hij: 
‘Ik voel me iemand in de mist!’ Dror 
kreeg het voor elkaar om zijn boosheid 
over ontoegankelijkheid om te zetten in 
nuttige acties.

Gezondheid
Niet alleen bemoeide Dror zich met 
Oost maar ook met andere openbaar 
vervoerknooppunten in de stad. In 
juli beëindigde Dror zijn mail aan de 
projectmedewerker van het vernieuwde 
Leidseplein: ‘Het gehele gebied is wel 
opgeknapt, maar de bruikbaarheid van 
de openbare ruimte is voor hen met een 
fysieke of visuele beperking niet verbe-
terd. Graag je reactie. En blijf gezond.’ 
Helaas is dat laatste Dror zelf niet ge-
gund geweest. Zijn gezondheid ging snel 
achteruit. Hij had graag nog lang actief 
willen blijven. #Dror (links) met Oost-bestuurder Rick Vermin

De regels voor het aanvullend openbaar 
vervoer (AOV) veranderen per 1 januari 
2022. Amsterdammers die na 1 januari 
2022 75 jaar worden krijgen alleen nog 
een AOV-pas als ze een beperking heb-
ben. 

Vanaf 1 januari 2022 mag u, als u ge-
bruikmaakt van RMC-vervoer, maxi-
maal 1500 kilometer per jaar met uw 
AOV-pas reizen in plaats van onbeperkt. 
U krijgt bericht als u de 1250 kilometer 
nadert. Reist u met Transvision, dan ver-
andert er niets voor u. Als u al een AOV-
pas heeft kunt u die onder de nieuwe 
voorwaarde wel blijven gebruiken.

Bent u 75 jaar en heeft u nog géén AOV 
pas omdat u géén beperking heeft? Dan 
kunt deze nog aanvragen tot het einde 
van 2021. In dat geval kunt u volgend 

jaar met het Aanvullend Openbaar 
Vervoer binnen uw vervoersregio maxi-
maal 1500 km reizen zonder dat u een 
beperking heeft. Uw vervoersregio is 
een gebied van 25 km vanaf uw woon-
adres.  Nu nog snel een vervoerspas 
aanvragen kan handig zijn als u op een 
tijdstip moet reizen dat u zich niet veilig 
voelt op straat, op weg naar bus of tram 
of treinstation. Of dat uw bestemming 
lastig voor u is te bereiken.  

Hebt u vragen?
Bel dan de WMO Helpdesk: 0800 0643 
(maandag tot en met vrijdag van 08.00 
tot 18.00 uur, gratis). Of ga langs bij het 
Sociaal Loket bij u in de buurt. U kunt 
voor informatie ook terecht bij de buurt-
teams bij u in de buurt. (U kunt aan dit 
artikel geen rechten ontlenen, dat kan 
alleen aan de regeling zelf.) #
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

Tekst en fotografie: Méland Langeveld

‘Mijn hele leven al houd ik mij intensief 
bezig met racisme en antisemitisme. 
Mijn eigen ervaringen in een Japans 
kamp, maar ook de feiten en verhalen 
van en over mijn Joodse familie zijn 
daarvan de bron,’ vertelt Anne-Ruth. 
Haar levenspartner Rudi is historisch 
antropoloog: ‘Ik heb een fascinatie voor 
(de verhalen van) de middeleeuwen en 
heb me ook verdiept in de 14e-eeuwse 
Noord-Afrikaanse historicus en socio-
loog Ibn Khaldûn.’
Publicaties op hun eigen terrein zijn 
aanstaande: een boek over kolonialisme 
en rassenwaan van Anne-Ruth en een 
boek met essays over middeleeuwse 
mensen en hun verhalen van Rudi. 
Beide schrijvers zijn in de tachtig en 
hebben al een groot aantal boeken en 
artikelen op hun naam staan. Rudi: ‘In 
de Linnaeusparkweg wonen we nu al 
weer zo’n twintig jaar. We hebben een 
mooi huis en goeie buren.’

Grootvader
Jonas Wertheim was de grootvader van 
Anne-Ruth. Hij is de spil in het histori-
sche verhaal dat in Drie joodse herkom-
sten wordt verteld. Anne Ruth: ‘In 2017 
verschijnt Mij krijgen ze niet levend van 
Lucas Ligtenberg. Jonas Wertheim is 
één van de honderden mensen die in 
mei 1940 bij de capitulatie voor de nazi’s 
zelfmoord plegen. Over die zelfmoorden 
gaat dat boek. De schrijver doet via di-
gitaal zoekprogramma Delpher een ont-
dekking bij de naam Jonas Wertheim: 

De brug is tijdens de renovatie van het 
park in 2017 vernieuwd, heeft nieuwe 
leuningen gekregen en deze naam. Het 
zijn dezelfde leuningen als de nieuw 
aangelegde brug verderop.

Indringend
De brug blijkt vernoemd te zijn naar 
Klaartje de Zwarte-Walvisch, die destijds 
in de Tweede Oosterparkstraat op num-
mer 245 woont. Ze is joods. Op 22 maart 
1943 is ze opgepakt en afgevoerd naar 
kamp Vught en later Kamp Westerbork. 
Al die tijd houdt ze een indringend dag-
boek bij. Het is een bijzonder document, 
niet alleen omdat het een schokkende 
inkijk in het leven in de kampen geeft, 
maar ook omdat het duidelijk maakt dat 
de gruwelen te vergelijken zijn met de 
kampen in Duitsland en Polen. Ook in 
de Nederlandse kampen is het regime 
sadistisch en gaan mensen dood aan 
ontberingen.

Een voorbeeld dat Klaartje in haar 

Drie joodse herkomsten is de titel van het boek van de schrijvers 
Anne-Ruth Wertheim en Rudi Künzel, dat eerder dit jaar ver-
scheen. Met hun onderzoek naar Heijermans’ toneelvoorstel-
ling Ghetto, in 1906 opgevoerd in Odessa, stellen ze aan de orde 
dat een Jood nadrukkelijk meer wil zijn dan zijn herkomst. Het 
thema is tijdloos en actueel: een mens wil meer zijn dan zijn 
identiteit op grond van herkomst. 

In het Oosterpark loop ik 
geregeld over de Klaartje de 
Zwarte-Walvischbrug, en ver-
wonder me steeds over deze 
wonderlijke naam. 

een verzekeringsbank  eerst in Odessa 
(ze woonden maar één jaar in Odessa) 
en later in Sint Petersburg – liet Jonas 
Wertheim zich registreren als lid van de 
Remonstrantse Broederschap. Hij mocht 
niet als jood herkend worden. In Drie 
joodse herkomsten wordt duidelijk dat 
hij in zijn leven meer en andersoortige 
motieven had om te ontsnappen aan 
zijn joods zijn.
De allesbehalve eenvoudige kijk op het 
joodse geloof, op het godsbegrip daar-
van en op de maatschappelijke context 
van het jodendom van toneelschrij-
ver Herman Heijermans, de tweede 
hoofdpersoon, is terug te vinden in zijn 
boeken, artikelen en toneelstukken. Een 
misschien wat te gemakkelijke typering 
zou zijn dat hij liever socialist wilde zijn 
dan jood. In het boek komen nuancerin-
gen natuurlijk ruim aan bod.

er is een recensie van zijn hand van het 
stuk Ghetto dat in 1906 werd opgevoerd 
in Odessa.’
Rudi vertelt verder: ‘En als Anne-Ruth 
daarvan in kennis wordt gesteld groeit 
bij ons het idee daar iets mee te gaan 
doen. We beginnen ons te verdiepen in 
de historische context van de persoon 
Jonas Wertheim en van de voorstelling 
Ghetto van Heijermans. In 2018 maken 
we een reis naar Odessa om ter plekke 
meer informatie in te winnen over 
het theater waar Ghetto is opgevoerd 
en over de antisemitische sfeer die er 
heerst ten tijde van de opvoering in 
1906. Ghetto is een Joods toneelstuk.’

Thema
Het schrijversduo heeft zich niet 
beperkt tot het zo getrouw mogelijk 
opdienen van de historische feiten en 
verhalen. Nee, juist de vele vragen die 
die feiten en verhalen opriepen zou je 
het belangrijkste thema van het boek 
kunnen noemen. ‘De worstelingen rond 
de Joodse herkomst van de drie hoofd-
personen zullen voor veel mensen her-
kenbaar zijn. Actueel is nu bijvoorbeeld 
Lale Gül die schrijft over haar opgroeien 
in een streng islamitisch milieu. In ons 
boek gaat het over de verschillende ma-
nieren van ontsnappen aan een benau-
wende identiteit, ’ zegt Anne-Ruth.

Geen of minder joods
Om zich veilig te weten in het tsaristi-
sche Rusland - hij was vanwege werk bij 

Anne-Ruth Wertheim en Rudi Künzel

Rafaël, de hoofdpersoon in Ghetto, is de 
derde die wil ontsnappen aan zijn jood-
se milieu. Hij ageert tegen de behoud-
zucht van zijn familie, tegen de regels en 
geboden waaraan ze zich vastklampen 
en hoe ze hun afzondering lijdzaam 
aanvaarden. Hij laat zijn familie achter 
met de belofte dat hij zich zal inzetten 
voor een wereld zonder tussenschotten.

‘Een wereld zonder tussenschotten, een 
wereld waarin identiteiten een minder 
overheersende en een minder benau-
wende rol spelen, dat is wat ook wij 
willen.’ Anne-Ruth Wertheim en Rudi 
Künzel zouden in de talkshow van 22 
december a.s. nog wat duidelijker ma-
ken wat zij met hun Drie joodse herkom-
sten beoogden. De talkshow kan helaas 
vanwege corona niet doorgaan. Wellicht 
komt er een volgende gelegenheid. #

Bankier, socialist of jood

Brug met wonderlijke naam
dagboek beschrijft is het kindertrans-
port van 1943: de vrouwen in het kamp 
krijgen op een avond plotseling veel 
beter eten voorgeschoteld, en hun man-
nen – die aan de andere kant van het 
kamp opgesloten zitten – mogen geheel 
onverwacht bij ze op bezoek komen. 
Dat is verdacht, vindt Klaartje. Niet lang 
daarna krijgen de gevangenen te horen 

dat alle kinderen jonger dan 16 jaar 
naar een ander kamp gaan. Het vooruit-
zicht van je kind gescheiden te worden 
drijft veel gevangenen tot waanzin. 
Klaartje beschrijft hoe een vader zijn 
kind probeert te wurgen, want ‘liever 
bracht hij het zelf om het leven dan dat 
hij het in vreemde handen gaf.’

Verscheurd
De beschrijving van het moment van 
afscheid een paar dagen na de aankon-
diging, is een van de aangrijpendste 
passages uit het dagboek:
‘Zoals men weleens onwillekeurig een 
stukje papier versnippert, zo werden 
harten en zielen verscheurd en uit el-
kaar gerukt. Alles ging aan flarden. Alles 
werd vertrapt. Elk hartje, onverschillig 
of het klein of groot was, werd vertrapt, 
besmeurd en onherstelbaar verwoest. 
Dit was beschaving. Dit was cultuur. Dit 
was het nieuwe Europa.’

Vlak voordat het transport naar Sobibor 
uit Westerbork vertrekt geeft Klaartje 
het dagboek aan haar zwager. Zijn doch-
ter geeft het na de oorlog aan het Joods 
Historisch Museum, waar het jaren in 
het archief ligt. Pas in 2009 is ‘Alles ging 
in flarden’, het oorlogsdagboek van 
Klaartje de Zwarte-Walvisch uitgegeven.

Klaartje is op 16 juli 1943 bij aankomst 
in Sobibor vergast. #

‘Alles ging aan 
flarden, alles 
werd vertrapt’
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Het Witsenhuis 
In de reeks Verborgen verleden over gebouwen en objecten in 
Oost en hun roemrijke verleden ditmaal het Witsenhuis, gele-
gen aan het Oosterpark op nummer 82. 

Het Witsenhuis dankt zijn naam aan 
schilder, etser, kunstcriticus en foto-
graaf Willem Arnold Witsen (1860-
1923).
In opdracht van een projectontwikke-
laar ontwerpt architect Eduard Cuypers, 
neef van de bekende Pierre Cuypers, 
het huis dat in 1884 wordt gebouwd. 
Er is een atelier voor een beeldhouwer 
op de begane grond, met hoge ramen 
aan de voorzijde. Het bovenhuis, met 
eigen opgang, is ingericht als woning. 
De beeldhouwer huurt het huis uitein-
delijk niet. De projectontwikkelaar laat 
vervolgens het hoge atelier verbouwen 
tot twee etages die als schildersateliers 
worden ingericht. De eerste huurders 
zijn George Breitner en Isaac Israels. De 
ateliers zijn sober ingericht, met kale 
planken vloeren. Na het vertrek van 
Breitner in 1891 betrekt Willem Witsen 
het atelier op de eerste verdieping.
In 1893 trouwt Witsen met zijn eerste 
vrouw en verhuist naar Ede. Maar na 
zijn scheiding in 1904 keert Witsen 
terug en huurt het atelier weer op de 
eerste verdieping.
Marie Schorr, een rijke bierbrouwers-
dochter, bewoont op dat moment het 
bovenhuis. In 1907 trouwt Witsen met 
haar en samen bewonen ze het hele 
pand. Witsen verplaatst zijn atelier naar 
de begane grond. Het oude atelier rich-
ten ze in als salon voor de ontvangst van 
klanten en vrienden. 

De Tachtigers
Witsen is een begaafd schilder, etser en 
fotograaf. Hij is gul en gastvrij en helpt 
zijn vrienden als een ware mecenas. In 
zijn atelier komen niet alleen schilders 
maar ook schrijvers en dichters, waar-
onder Willem Kloos, Herman Gorter, 
Hélène Swarth, Albert Verwey, Frederik 
van Eeden, Lodewijk van Deyssel, Frans 
Erens en Hein Boeken. Zij behoren 
tot de Beweging van Tachtig. Andere 
bezoekers zijn Jan Toorop en Arthur van 
Schendel.
Witsen tekent portretten van zijn vrien-
den maar ze komen ook voor op veel 
van zijn foto’s. Zo documenteert hij het 
bezoek van de vermaarde Franse dich-
ter Paul Verlaine, die in november 1892 
enkele lezingen in Amsterdam geeft. 
Verlaine logeert bij Witsen in de kamer 
die nu ter ere van hem de Verlaine-
kamer is genoemd.
 
Artistieke elite
Dankzij Witsens echtgenote blijft het 
huis en interieur behouden. Zij koopt 
het pand na Witsens dood. De weduwe 
koestert de oorspronkelijke inboedel en 
laat die bij haar overlijden in 1943 na 
aan de Staat der Nederlanden met de 
bepaling dat de interieurs op de eerste 
verdieping intact moeten blijven, dit als 
eerbetoon aan Willem Witsen. Tevens 
moet het overige deel van het huis 
woonruimte bieden aan twee of drie 

schrijvers die daar gratis kunnen wo-
nen. Zij laat een grote som geld achter 
om dit alles mogelijk te maken.
Het interieur op de eerste verdieping 
ademt de sfeer van de artistieke elite uit 
het begin van de twintigste eeuw. Het 
zijn deels erfstukken uit Witsens familie, 
maar veel koopt hij zelf aan, onder meer 
bij kunsthandelaar Van Wisseling & Co. 
Deze levert ook het nog aanwezige geli-
thografeerde behang met schermbloe-
men naar ontwerp van Witsens vriend 
Theo Nieuwenhuis, die ook voor Witsen 
de toilettafel ontwerpt. Het is het huwe-
lijkscadeau, met de initialen van Willem 
en Marie en het trouwjaar 1907. De 
toilettafel staat in de Verlaine-kamer, de 
kamer die zich achter de salon bevindt.

Alle bewaarde objecten in het huis heb-
ben met Willem Witsen en zijn kring 
te maken. Atelierbenodigdheden als 
schildersjas, penseelkoker, paletten, 
een schilderskist om buiten te werken 
alsmede de Liesegang fotocamera met 
toebehoren.
Het overige deel van het Witsenhuis is 
in drie appartementen opgedeeld. Ze 
bieden dankzij het Witsenfonds gratis 
tijdelijke huisvesting aan schrijvers, zo-
dat in dit huis gecreëerd blijft worden. #

Meer ‘Verborgen verleden’: www.me-
landlangeveld.com
*Fotografie: Sergé Technau, collectie 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Plan plaquette viaduct Linnaeusstraat
Het plan is al weer enige tijd geleden opgevat door Jan Dijk. 
Kunstenaar Serge Verheugen voelt er wel voor het nieuwe werk 
vorm te geven. Het is goed denkbaar dat er een nieuwe plaquet-
te gaat komen onder viaduct Linnaeusstraat. 

Toen ik onlangs mee deed aan een ex-
cursie door buurtgenoot Jan Dijk  over 
kunst in de openbare ruimte in Oost 
liepen we het onder het spoorviaduct 
bij de Linnaeusstraat door. Jan wees ons 
op de plek van de verdwenen plaquette 
aan een wand en ik herinnerde me, dat 
die plaquette een jaar of tien geleden is 
gestolen. Onverlaten schroefden de ko-
peren plak van de muur en smolten die 
waarschijnlijk om teneinde het koper te 
gelde te maken.

Cadeau
Telkens als ik onder het viaduct loop 
zie ik het ontstane gat. Ik betreur het 
verlies van de plaquette tot op de dag 
van vandaag. Ik was dan ook blij ver-
rast, toen Jan vertelde  dat hij al voor 
corona het idee had opgevat een nieuwe 
plaquette te laten ontwerpen.
De in Oost bekende kunstenaar Serge 
Verheugen voelt daar wel voor en wil 
hem vorm gaan geven. Serge heeft 
eerder de reeks portretten van bekende 
buurtgenoten, Buurtberoemd, op perron 
3 van het Muiderpoortstation gemaakt.
Jan denkt aan een plaquette van van-
dalismebestendig materiaal, die herin-
nert aan de geroofde plaquette. Open 
spoorbomen en het logo van NS, als op 
het verdwenen exemplaar, zouden dan 
verwijzen naar de betere ontsluiting 
van de Watergraafsmeer in 1939 toen 

het viaduct en ook het Amstelstation 
en het Muiderpoortstation werden 
geopend. Het zou verder moeten herin-
neren aan de annexatie van de Meer 
in 1921, precies een eeuw geleden. Een 
cadeau aan de Watergraafsmeer zou de 
plaquette moeten zijn.

Dank
Op de oude plaquette uit 1939 tonen de 
buurtverenigingen hun dank aan de 
Spoorwegen en de stad voor de nieuwe 
vrije doorgang met het viaduct. Ouderen 
in Oost herinneren zich nog, dat voordat 
het viaduct werd geopend het spoor 
gelijkvloers de Linnaeusstraat kruiste, 
met spoorbomen aan weerszijden van 
de straat en een voetgangersbrug over 
het spoor. 
Soortgelijke plaquettes zijn onder meer 
nog te vinden onder de viaducten bij de 
Beukenweg met het opschrift Doorgang 
Vrij, aangeboden door de buurtvereni-
gingen van Ceram, Linnaeus en Oud-
Watergraafsmeer en aan de brug over 
de Ringvaart bij de Molukkenstraat. De 
plaquette in het viaduct van de Wibauts-
traat is helaas ook verdwenen.

Eigen belettering
Alle plaquettes zijn ontwerpen van de 
Joodse ontwerpster Fré Cohen. Haar 
werk is op dit moment te zien op een 
tentoonstelling in Het Schip in de 

Spaarndammerbuurt. Fré was ontwerp-
ster van de Gemeentelijke Stadsdruk-
kerij tot 1941 en ontwierp voor de stad 
brochures, folders en affiches met eigen 
belettering, mede geïnspireerd door de 
Amsterdamse School. 
Dit voorjaar nog prijkte haar werk in 
het Museum of Modern Art in New York 
te midden van werk van beroemde kun-
stenaars en architecten als Mies van der 
Rohe, Kurt Schwitters, Lissitzky en Mart 
Stam, die de flat naast het politiebureau 
aan de Linnaeusstraat ontwierp. De ex-
positie in New York ging over vernieu-
wingen in de kunsten na WO I. 

Eerste vrouw
Fré Cohen groeide op in een socialistisch 
arbeidersgezin in Amsterdam Oost. 

Haar vader Levie was diamantslijper. 
Op haar vijftiende werd ze lid van de 
Arbeiders Jeugdcentrale. Haar teken-
talent was reeds vroeg zichtbaar. Ze 
volgde al eerste vrouw lessen op de Gra-
fische School en kon in dienst treden als 
ontwerper van de Stadsdrukkerij. Haar 
laatste folder De Haven van Amsterdam 
dateert van 1941. Amsterdam mocht 
daarna geen opdrachten meer geven. 
Toen haar vader en andere familieleden 
werden opgepakt dook ze onder. Op 10 
juni 1943 werd ze op een schuiladres in 
Borne gearresteerd. Onderweg naar het 
politiebureau nam ze het vergif in dat 
ze altijd bij zich droeg. Ze stief in een 
ziekenhuis in Hengelo, waar ze op een 
Joodse begraafplaats is begraven. #

Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: Sergé Technau*

Tekst: Jaap Kamerling | fotografie: Jo Haen - van Langen

De vrijwel identieke plaquette onder viaduct Tugelaweg - Wibautstraat

De Verlaine-kamer, met rechts de toilettafel
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La Vallade: nog altijd op z’n Frans
Elke wandelaar of jogger op de Ringdijk die naar beneden kijkt ter hoogte van nummer 23 
waant zich even in een stukje Frankrijk. Het restaurant met haar versierde voorraam en  
geraniumbakken, naast een intiem terras tussen terracottapotten met vrolijke hortensia’s  
en brocante meubels, oogt romantisch en karakteristiek. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

‘En dan te bedenken dat hier meer dan 
twee en dertig jaar terug een armoe-
dige kroeg huisde, achter een kogelvrij 
raam met wandtapijten aan de muur, 
voetballampen, gokkasten en jenever 
drinkende mannen,’ vertelt eigenaresse 
Tara Mulder (49). ‘Mijn ouders hadden 
lef, toen ze hier in 1989 de tent over-
namen om een restaurant te beginnen. 
Als puber vond ik het gewoon, maar nu 
denk ik: Chapeau!’

Idee Routier
Het idee ontstond in het pittoreske 
Franse dorpje La Vallade, waar Tom en 
Pauline, de ouders van Tara, een huisje 
hadden. Daar brachten ze met hun 
vier kinderen vele zomers door. Vader 
Tom, die vroeger jarenlang als vracht-
wagenchauffeur door Frankrijk had 
gereden, was gecharmeerd geraakt van 
de formule Menu Routier (‘eten wat de 
pot schaft’). ‘Dus mijn moeder gaf hem 
bij de start  van deze onderneming een 
kookboek van Bocuse cadeau en hij, ge-
dreven in alles wat hij deed, ging koken 
als een gek. Mijn moeder, ooit opgeleid 
als maatschappelijk werkster, legde 
haar liefde in de sfeer en inrichting 
naar Frans design. De hele renovatie 
deden ze zelf, met blikjes verf, meubel-
tjes van brocantes, een zelfgebouwde 
bar en  sfeerrijke lampjes. Wij, kinde-
ren, hielpen allemaal mee, niet altijd 

ook terug van weggeweest, want ik had 
hier tot 2016 ook al jaren als invalkok 
gewerkt.’
Job: ‘Nou, wat denk je van Tara zelf.’ 
Tara: ‘Ha, ja, ik ben ook enkele jaren 
gegaan, puur om ervaring op te doen. 
Ik werkte bij de Movies, Club de Ville 
en Club RoXY. Ik kan het iedereen, met 
name die uit familiebedrijven, aanra-
den, het verruimt je blik. Toen ik terug 
kwam, besefte ik nog beter wat ik had 
gemist. Het is de warmte, kleurigheid en 
eigenzinnigheid van de mensen hier.’ 
Job: ‘We zijn diep in ons hart allemaal 
een soort Heintje Davids.’

Ode aan Pauline
Twaalf jaar terug besloot Tara het be-
drijf van haar moeder over te nemen. Ze 
zag dat deze, hoe gepassioneerd ook, het 
steeds zwaarder vond om de eindver-
antwoordelijkheid te dragen. Tara praat 
met liefde over haar ouders. ‘Mijn vader 
is een echte ondernemer, die enkele ja-
ren na ook Gare de l’Est vaarwel te heb-
ben gezegd, nog een hotel in Tanzania 
is begonnen. Ongelooflijk toch, die man 
is al twee en zeventig en werkt zich nog 
steeds uit de naad.’ Met Tara’s moeder 
liep het tragischer. Zij kreeg een paar 
jaar terug een kwaadaardige ziekte en 
overleed in 2018. ‘Mijn moeders warmte 
huist hier nog altijd. We schenken sinds-
dien bewust, naast de grotere wijnkaart, 
als huiswijn La Pauline. Mijn moeder 
had een geweldig oog voor entourage en 
gastvrijheid. Dit had ze zelf bijna kun-
nen bedenken.’

Iets-geks-doen-dagen
Als dochter van haar ouders borduurde 
Tara voort op het oude concept van het 
restaurant: Eten wat de pot schaft en 
goede kwaliteit voor een redelijk tarief.  
Voor kinderen geen aparte schotels als 
pizza of patat, hooguit kleinere porties. 

tegelijk maar af en aan. Onze onderlinge 
band is nog altijd goed, ook al ben ik 
tegenwoordig de enige hier. Het is deze 
liefde en toewijding die de ziel van ons 
restaurant is geworden. Deze huist in de 
voeding, de inrichting en in de mensen. 
Onze gasten voelen die warmte. Wie 

er niet van houdt, is gauw vertrokken. 
Dat geldt ook voor ons personeel. We 
hebben overigens nog wel tien andere 
parttime krachten in dienst; sommigen 
lopen hier al jaren mee.’

Warm, kleurig, eigenzinnig
In gesprek met Tara wordt Dwars al 
gauw voorgesteld aan Job, Mireille en 
Steven. Deze laatste staat al een tijdje de 
maaltijd van vandaag voor te bereiden. 
Vanuit de keuken achter de grote bar 
komen uitnodigende geuren vrij. Onder-
tussen gaat af en aan de telefoon.
Mireille vertelt dat ze hier de oudste 
bediende is, die nog een aantal jaren ge-
werkt heeft onder de bezielende leiding 
van Tara’s ouders. Toen deze in 1999 uit 
elkaar  gingen en Pauline de eigenaar 
werd (Tom bleef nog een tijdje Gare de 
l’Est runnen waar hij ook eigenaar van 
was), kon ze gewoon blijven en dat deed 
ze twaalf jaar geleden, toen Tara het 
stokje overnam, met nog  steeds even 
veel plezier. 
Tara: ‘Ja, we zijn hier eigenlijk een 
grote familie met elkaar.’ Job en Steven 
lachen veelzeggend. Job: ‘Ik ben hier 
nu sinds half juli, maar enkele jaren 
ervoor werkte ik hier ook al acht jaar 
als serveerder.’ Steven lachend: ‘Ik ben 

Franse kinderen eten ook gewoon mee. 
La Vallade werkt al sinds haar bestaan 
met vaste kleinschalige vis-, wijn- en 
groenteleveranciers, die nog met liefde 
hun oude ambacht beoefenen. Mede 
door corona kreeg Tara de behoefte om 
bewuster om te gaan met de wereld 
en alles wat groeit en bloeit. Ze besloot 
voortaan een volledig vegetarisch 
basismenu te serveren. Voor degenen 
die dit moeilijk vinden is er dagelijks de 
mogelijkheid voor een supplement van 
vis of vlees. Vandaag is dat bijvoorbeeld 
Confit de Canard. 
Tara: ‘Ik zit wel te broeden op af en toe 
‘iets-geks-doen-dagen’ want te weinig 
flexibel past niet bij ons. Als je naar 
onze klanten kijkt, dan zie je dat hier 
veel vanzelf is ontstaan. We hebben 
veel stamgasten die komen voor onze 
formule. Tegenwoordig zitten al tweede 
en derde generaties kinderen hier.’ Job, 
stout: ‘We hebben hier hele liefdes zien 
ontstaan…. Van die mensen die ons  
eerst toevertrouwden dat ze vreemd 
waren gegaan, en vervolgens met een 
nieuwe vlam kwamen aanzetten, tot 
stelletjes die hier hun first date hadden 
en daarna altijd gebleven zijn. We hou-
den van informeel en out of the box.’ 
Tara: ‘Zo hadden we hier eens een ge-
weldige Franse bingo waar jong en oud 
uit de buurt op afkwam. Ook wil ik nog 
een keer een Franse chanson zing/ver-
taal workshop organiseren: vertalen en 
zingen onder het genot van een hapje en 
drankje - hoe verbindend is dat. Trou-
wens per januari gaan we hier eindelijk 
op zondagen warme Franse déjeuners 
(warme lunch) aanbieden.’

Grootste droom
Tara weet het bijna zeker. ‘Ik ga door tot 
ik het loodje leg. Wist je dat mijn nichtje, 
Sophia, dochter van mijn broer en oud-
ste kleinkind van mijn ouders, hier nu 
in training is voor werken in de bedie-
ning? Ze is veel later gaan werken dan 
wij allemaal destijds, maar het is super 
leuk. Zo jammer dat mijn moeder dat 
niet meer mee kan maken. Mijn dochter 
Lola die twaalf is, ga ik, zodra ze op de 
middelbare school zit, hier ook inzetten 
voor klusjes als tafel dekken en afwas-
sen. Ze loopt hier vaak binnen en vindt 
het heel gezellig. Dat de derde genera-
tie ons restaurant voortzet is dus nog 
steeds een mogelijkheid. Maar eerlijk, 
indien biologisch niet lukt, misschien 
wel voortgang door onze derde genera-
tie ‘adoptieve familie’, want onze ouwe 
getrouwen voelen gewoon als familie. 
En de buurt natuurlijk. Onze steun en 
toeverlaat. In de lockdown hebben ze 
zelfs gedoneerd voor onze nieuwe luifel. 
Chapeau!’ #

Het team van La Vallade

‘We zijn hier 
allemaal een beetje 
Heintje Davids’ 
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helpen bij het regelen van praktische 
zaken zoals een indicatie en zorgen 
voor de juiste vorm van opvang en 
dagbesteding.
Er wordt door de omgeving wisselend 
gereageerd en dat hangt sterk af van 
hoe bekend men is met dementie. Bij 
ernstige vormen van dementie waarbij 
het zelfs met veel hulp en ondersteu-
ning niet mogelijk is om zelfstandig 
thuis te blijven is mede om veiligheids-
redenen het verpleeghuis het eindsta-
tion en sluiten de deuren zich. Daar 
gaat een lang traject van soms wel  acht 
jaar aan vooraf. Om die tijd zo soepel 
mogelijk te laten verlopen is kennis van 
een dementievriendelijke aanpak een 
voorwaarde.

Samen dementievriendelijk
De organisatie ‘Samen dementievrien-
delijk’ geeft in een folder tips voor een 
juiste aanpak door middel van het 
ezelsbruggetje GOED. 

Dit biedt houvast voor een begripvolle  
benadering. De organisatie geeft 
trainingen aan familieleden en 
mantelzorgers en leert zo de omgeving 
hiermee om te gaan.
Geheugenverlies is echter een grillig 
fenomeen en niet constant. Geuren en 
muziek kunnen herinneringen uit een 
ver verleden oproepen. Stress werkt 
juist averechts. De persoon in kwes-
tie heeft een lang leven achter zich, 
waarin zijn identiteit is gevormd. Wie 
met een respectvolle en nieuwsgierige 
houding ingaat op zijn of haar levens-
verhaal, brengt het gevoel ‘ik doe er 
toe’ naar boven. Vragen die hierbij 
kunnen helpen zijn: ‘vertel eens iets 
over vroeger, heeft u nog foto’s van 
uw ouders, kinderen of huisdieren, 
van welke muziek houdt u?’ Voor het 
inkleuren van de gaten in het geheugen 
is een belangrijke rol voor de familie en 
mantelzorgers weggelegd. Een zinvolle 
dagbesteding draagt verder bij aan 
kwaliteit van leven en het actief  deel 
uit maken van de samenleving. 

•	inzicht	geven	en	informeren	en	voor-
 bereiden op de tijd die nog rest.

In Amsterdam is het eerste Odensehuis 
in 2009 geopend, daarna is het snel 
gegaan, zowel in Amsterdam als in de 
rest van Nederland. De financiering 
van een Odensehuis bestaat voor een 
groot deel uit bijdragen van sponsoren, 
donateurs en legaten.

Dementievriendelijke stad
De ‘DementieKaravaan’ is de ambu-
lante vorm van het Odensehuis en trekt 
van plek naar plek, waar ouderen in 
de wijk elkaar ontmoeten. Aan de hand 
van het thema:  de vele gezichten van 
dementie wordt op een laagdrempelige 
manier op dementie ingegaan.

Er zijn ook plannen om in Amsterdam 
Oost een Odensehuis op te zetten. De 
karavaan is tijdens de week van de-
mentie in september bij onder andere 
het Seniorencafé, Jeruzalem, het ser-
vicepunt van Dynamo en het Flevohuis 
langs gegaan. We kijken uit naar het 
resultaat.

Door vergrijzing zal de behoefte 
aan opvang steeds groter worden. 
Amsterdam heeft al in 2015 het 
eerste projectplan Op weg naar een 
dementievriendelijk Amsterdam 
geschreven als onderdeel van een 
ouderenvriendelijke stad. Het plan is 
niet naar beleid vertaald.

De ingrediënten van een dementie-
vriendelijke aanpak op een rij:
•	kennis	en	begrip	voor	het	ziektebeeld;
•	de	lange	duur	van	het	ziekteproces;
•	interesse	en	waardering	voor	het	
 levensverhaal en u ‘doet er toe’ 
 benadering; 
•	activeren;	
•	de	juiste	begeleiding;
•	een	passende	vorm	van	dagbesteding
 regelen. #

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

Pak dementie vriendelijk aan

Mijn moeder van 80 plus logeert een 
paar dagen bij mijn zuster in haar 
gezin met vijf schoolgaande kinderen. 
Om mijn zus wat werk uit handen te 
nemen helpt ze mee in het huishouden 
en met het opruimen. Soms raken spul-
len zoek. Op de vraag waar ze die heeft 
opgeborgen, schiet haar geheugen 
tekort. Ze vergeet wel meer dingen die 
zij vroeger altijd wel wist en als oma 
haalt ze de namen van de kleinkinde-
ren door elkaar. 
Het is bij ons een vast gebruik om na  
schooltijd  met elkaar  thee te drinken. 
Op een middag is mijn moeder weg. 
Waar is ze  gebleven? We zoeken in 
haar kamer, in de tuin, op straat, maar 
geen spoor. De kinderen worden er op 
uit gestuurd. Geen oma... 
Mijn zuster wordt ongerust en belt de 
politie. Toevallig had kort daarvoor 
een kroegbaas uit de buurt de politie al 
gebeld, dat er een oude vrouw het café 
was binnengelopen, heel vriendelijk, 
maar wat in de war. Ze wist niet meer 
wie en waar ze was.
De klik is snel gemaakt en mijn 
moeder wordt door de politie weer 
netjes bij mijn zus  afgeleverd. Eind 
goed al goed? De alarmbellen gaan 
wel rinkelen: vergeetachtigheid en 
de weg kwijt zijn?

Wat is dementie?
Is mijn vader of moeder aan het de-
menteren? De huisarts is meestal de 
eerste die deze vraag op zijn spreekuur 
krijgt en voor nader onderzoek en diag-
nostiek naar een specialist Ouderenge-
neeskunde kan verwijzen. 

Op de site www.huisarts.nl valt te lezen 
dat dementie de verzamelnaam is voor 
diverse symptomen van een storing in 
de informatieverwerking. Het is dus een 
ziekte van de hersenen en in de meeste 
gevallen een verouderingsziekte.
De ziekte van Alzheimer komt het 
meeste voor. Als gevolg van een ver-
ouderingsproces sterven hersencellen 
af en gaat het geheugen en het oriën-
tatievermogen achteruit.

Deuren sluiten
Een op de vijf ouderen krijgt dementie. 
Toch komt dementie ook voor onder 
de 65 jaar. De meest bekende signalen 
zijn: vergeetachtigheid, problemen 
met de dagelijkse handelingen, spullen 
kwijtraken, verdwalen en verandering 
van stemming en andere gedrags-
problemen. De buurtteams kunnen 

Odensehuis
Een voorbeeld van een dementie-
vriendelijke opvang is het Odense-
huis. Dit is een inloophuis voor mensen 
met lichte dementie en hun naasten. 
Het heeft het karakter van een huis-
kamer. De naam is afgeleid van de 
Deense stad Odense, waar het initia-
tief voor zo’n inloopcentrum in 2001 
ontstaan is. Om deel te nemen aan 
de activiteiten in een Odensehuis is 
er geen diagnose of indicatie voor de 
ziekte van Alzheimer nodig. Iedereen 
die te maken krijgt met een beginnende 
vorm van dementie is welkom.  

Aanwezigen kunnen er in een onge-
dwongen sfeer ervaringen met elkaar 
delen en informatie uitwisselen of 
juist meer inzicht krijgen in de ziekte. 
Naast de ondersteunende activiteiten 
is er ook ruimte voor creativiteit, piano 
spelen, tuinieren en wat de wensen, 
ideeën en behoeftes van de bezoekers 
ook maar zijn.

De tijd die rest
De drie uitgangspunten zijn: 
•	de	situatie	in	een		zo	vroeg	mogelijk	
 stadium herkennen en erkennen en 
 open staan voor een andere invulling 
 van het leven; 
•	het	bieden	van	perspectief	door	
 ondersteuning te geven vanuit een 
 niet-medische benadering, elkaar 
 helpen en zich er niet voor schamen 
 om hulp te vragen of te bieden;

Tekst: Ouderadviesraad | Illustratie: Anneke Hesp

Een op de vijf Amsterdammers krijgt dementie. De omgeving 
moet daar goed mee omgaan. Hoe kunnen wij dat doen?

Zij heeft haar handen zo in haar schoot gelegd

alsof zij daar iets zoekt, iets van zichzelf.

Welke woorden zal ze eruit nemen, er zijn er 

zo veel, zij zijn onbegrijpelijk anders.

Het gesprek ligt stil, er ligt een verhaal in

haar schoot, waaruit de woorden zijn verdwenen.

Alsof zij wacht op kinderen. Ze zijn verdwaald

voor ze werden geboren, leefden en stierven.

Rutger Kopland

Verdwaald... of is er meer aan de hand?

Geuren en muziek 

kunnen herinneringen 

uit een ver verleden 

oproepen

Geruststellen, 

Oogcontact maken, 

Even meedenken en 

Dank je wel zeggen
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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

‘Hun horizon wordt verbreed’
Wat doen de medewerkers van Dynamo om van Amsterdam een mooiere 
stad te maken? Joke Hilverda is coördinator van de Talententent. ‘Blije kinde-
ren die ontzettend genieten van een cursus, dat vind ik zó leuk.’ 

Dynamo’s Talententent biedt 
basisschoolkinderen in Amster-
dam al twaalf jaar kunstzinnige 
en sportieve activiteiten om zo 
hun eigen talenten te ontdek-
ken. Joke is al vanaf het begin 
bij de Talententent betrokken 
als kwartiermaker en project-
leider. Wat haar werk zinvol 
maakt? 
‘Dat er 350 kinderen per week 
meedoen aan activiteiten. In 
de Indische buurt is het een 
ontzettend leuke en belangrijke 
aanvulling op hun schooldag. 
Ze zien een andere docent dan 
hun eigen leerkracht en maken 
kennis met verschillende 
activiteiten. Hun horizon wordt 
verbreed.’

Hoe ziet je werkdag eruit? 
‘Het hangt af van het moment 
in het schooljaar. In overleg 
met scholen maak ik nieuwe 
cursusprogramma’s, regel 
docenten en organiseer de 
planning. Dan plaatsen we de 
activiteiten op de website en 

Ondanks alle maatregelen 
doet Dynamo er alles aan 
om niemand in de kou te 
laten staan. Onze activitei-
ten en hulpverlening gaan, 
daar waar mogelijk, door. 
Amsterdam Oost is open.

Dynamolocaties zijn open en 
activiteiten kunnen door-
gaan. Daarbij hanteren we 
natuurlijk wel de maatrege-
len die nog nodig zijn. Bel of 
mail met de locatie of met uw 
contactpersoon voor meer 
informatie. 

Watergraafsmeer: 
Kerstmarkt
Zondag 12 december van 
10.00-16.00 uur aan de Van 
’t Hofflaan. Een gezellige 
markt voor buurtbewoners 
en ondernemers vol kraam-
pjes met nieuwe en tweede-
hands spullen, kerstartikelen 
en workshops voor jong en 
oud. 

Oud-Oost: Brievenbus- 
verrassing
Een groep bewoners worden 
verrast met een nieuwjaars-
brievenbus-verrassing. Dit is 
bedoeld om bewoners te laten 
weten dat Dynamo en veel 
andere partijen en organisa-
ties actief zijn in Oud-Oost. De 
activiteiten en hulpverlening 
gaan door. 

IJburg en Zeeburgereiland: 
Winterkrant
Vanaf 15 december zal de 
mooie IJburg-Winterkant ver-
schijnen op IJburg en Zeebur-
gereiland. Deze krant geeft 
een goed overzicht van wat er 
allemaal is te doen op IJburg 
en Zeeburgereiland. #

www.dynamo-amsterdam.nl/
nieuws/open-oost

Open Oost
delen we folders uit. Komen 
de inschrijvingen binnen, dan 
regelen we de deelnemerslijs-
ten en zodra de cursussen op 
de scholen starten, ontvang ik 
de docenten op de scholen. En 
als de cursussen weer lopen, 
gaan we weer aan de slag met 
het nieuwe programma.’

Wat stemt je vrolijk in 
je werk? 
‘Als ik ’s middags naar de 
scholen ga om bij de activitei-
ten te kijken, zie ik de kinderen 
enthousiast meedoen met de 

cursussen. Blije kinderen die 
ontzettend genieten van een 
cursus, dat vind ik zó leuk. 
Op de fiets denk je dan: ja, dit 
is leuk en belangrijk. Ook de 
samenwerking met de scholen 
en de docenten vind ik fijn. 
Sommige docenten ken ik 
alweer twaalf jaar. Je weet zo 
goed wat je aan elkaar hebt. 
Net zo fijn is het uitwerken van 
nieuwe ideeën en ontmoeten 
van nieuwe docenten.’

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Ik schrijf en ik hou van 
schaatsen, dat doe ik op de Jaap 
Eedenbaan. Ik lees en fiets ook 
heel graag.’ 

Waar kan iemand je voor 
wakker maken?
‘Liever voor niets eigenlijk. 
Maar Japans eten, daar kom ik 
denk ik nog wel mijn bed voor 
uit. En voor Ameland. Ik kom 
van Ameland.’ #
  
www.talententent.nl

Buurtteam 
Amsterdam 
Oost

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

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. # 

In de Dynamo-locaties vinden 
veel activiteiten plaats. Leuke 
en leerzame activiteiten die 
het mogelijk maken om mee te 
doen in de eigen buurt. Voor 
en door Amsterdammers. Dat 
wordt mogelijk gemaakt door 
de vele vrijwilligers die zich 
het hele jaar vol enthousiasme 
inzetten bij Dynamo. Heel veel 
dank! 

Vrijwilligerswerk 
bij Dynamo
Bent u op zoek naar vrijwilli-
gerswerk in Amsterdam? Wilt 
u anderen helpen of blij ma-
ken en tegelijkertijd werker-
varing opdoen? Dan bent u bij 
Dynamo aan het juiste adres. 
Op basis van uw talenten en 
interesses helpen wij u aan 
passende vrijwilligerswerk-
activiteiten waarmee u uw 
steentje kunt bijdragen aan de 
samenleving in Amsterdam. 
Ontdek hier wat de mogelijk-
heden zijn.

Bij Dynamo aan de slag als vrij-
williger? De vrijwillige functies 
variëren van wandelmaatje tot 
tuinhulp en van taaldocent tot 
het bieden van administratieve 
ondersteuning. 

Kennismarkt Oost
De trainingen voor vrijwilli-
gers en mantelzorgers van de 
Kennismarkt Oost zijn bedoeld 
om hen te helpen bij hun 
persoonlijke ontwikkeling 
en hen een hart onder de 
riem te steken. Het werk van 
vrijwilligers en mantelzorgers 
is hard nodig. 
Bent u vrijwilliger of mantel-
zorger en bent u op zoek naar 
persoonlijke ontwikkeling, 
ondersteuning, of gewoon 
meer contact met lotgenoten? 
Bij Kennismarkt Oost bieden 
wij regelmatig online én live 
trainingen, workshops en bij-
eenkomsten. Houd de agenda 
bij voor actuele workshops 
en bijeenkomsten en schrijf 

je in voor onze nieuwsbrief. 
Vrijwilligers en organisaties 
worden van harte uitgenodigd 
om gratis hun aanbod op de 
website te plaatsen. 
Contact: Angela Ruigrok, 
aruigrok@dynamo-amster-
dam.nl, oost.kennismarkt.
amsterdam. 

Dat is een Makkie
Vanaf 1 november kunnen 
vrijwilligers van Dynamo 
gratis meedoen aan de proef 
Makkies vergoeding bij 
Dynamo voor vrijwilligers.
Een Makkie is een vergoe-
ding die men verdient als 
men vrijwilligerswerk doet 
bij een aantal organisaties 
in Amsterdam Oost. Dit 
beloningssysteem bestaat al 
langer en o.a. Civic gebruikt 
dit als beloningssysteem voor 
vrijwilligers. De Makkies zijn 
te besteden bij lokale be-
drijven zoals een viswinkel, 
supermarkt, kapper, pedicure, 
Studio K bioscoop, een drankje 
op een terras en bij nog veel 
meer leuke plekken die zich 
hebben aangesloten bij het 
Makkie project.

Om te kijken of dit interessant 
is voor Dynamo is de proef 
gestart voor 100 vrijwilligers 
die werken bij Dynamo. Deze 
Makkies staan los van de vrij-
willigersvergoeding die men 
ontvangt van Dynamo. #
 
Contact: Stephanie Visser, 
svisser@dynamo-amsterdam.nl, 
www.dynamo-amsterdam.nl. 

Vrijwilligers bedankt
Dinsdag 7 december was de nationale en internationale dag van de 
vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol, en talloze mensen doen het 
met veel inzet en plezier. Dynamo is heel dankbaar voor alle vrijwillige 
inzet van de vele Amsterdammers.

foto: M
aria H

eijdendael
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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: Brandon Kharpatoe

Oplichting via uw mobieltje 
komt tegenwoordig veel voor. 
Niet alleen via WhatsApp, 
maar ook via e-mail, SMS en 
sociale mediaplatformen. 
Gemiddeld zijn slachtoffers 
van deze vorm van fraude 
per keer meer dan 2.000 euro 
kwijt.

Hoe gaan criminelen 
te werk bij WhatsApp 
fraude?
Oplichters zoeken via sociale 
media naar informatie en 
foto’s van de personen die u 
kent. Vervolgens verzenden 
zij een bericht/appje naar u 
toe en gebruiken daarbij de 
profielfoto van een persoon 
die u goed kent. In het bericht 
verzoeken zij u om geld over 
te maken. Een vaak gebruikte 
‘oplichtersreden’ is dat er een 

storing is bij de bank en dat ze 
dringend geld nodig hebben 
om een rekening te betalen 
van de telefoon, de huur, de 
belastingdienst of een incas-
sobureau. 

Whatsapp oplichting 
voorkomen
Scherm zo veel mogelijk uw 
gegevens af bij het gebruik 
maken van uw sociale media-
kanalen zoals Facebook en 
Instagram. Wees terughou-
dend met het delen van 
persoonlijke informatie op 
internet. Voor u het weet 
komt deze informatie in 
handen van oplichters en/of 
fraudeurs, die dagelijks het in-
ternet afstruinen op zoek naar 
bruikbare gegevens voor een 
volgende truc. Maak niet zo-
maar geld over na ontvangst 

Oplichting via Whatsapp

van een ‘Tikkie’ of op basis 
van een Whatsapp-bericht. Bel 
eerst even met de persoon die 
u in het bericht om geld heeft 
gevraagd of vraag eerst om 
een ingesproken bericht van 
die persoon. Zo kan u checken 
of het echt wel om een ver-
zoek van een bekende gaat.

Wat moet u doen als u 
slachtoffer bent?
Neem meteen contact op met 
uw bank om uw rekening te 
blokkeren, zodat de oplichters 
niet nog meer geld kunnen op-

Er zijn aardig wat trucjes om 
energie te besparen en zo de 
kosten te beperken, ook als u 
weinig geld hebt voor aanpas-
singen in uw woning. Onze 
energiecoaches geven u gratis 
advies op maat in een gesprek 
bij u thuis of online. 

Op www.wooninfo.nl of 
via 020-5230130 kunt u een 
videogesprek of een huis-
bezoek van één van onze 
energiecoaches aanvragen. 
Dat kan u een paar tientjes 
tot honderden euro’s per jaar 

schelen. De coach kijkt met 
u naar uw energieverbruik. 
U krijgt een bespaarrapport 
en kunt kiezen uit handige 
bespaarproducten zoals led-
lampen, radiatorfolie, tocht-
band of een waterbesparende 
douchekop. 
De gemeente betaalt de 
bespaarproducten en het 
bezoek, voor u is het geheel 
gratis. Het bezoek is een-
malig en vrijblijvend. 
Onze energiecoaches zijn 
vrijwilligers, getraind en 
begeleid door !WOON. # 

U krijgt op uw mobiele telefoon een bericht van een vriend of uw kind via 
een onbekend nummer. Die heeft een nieuw nummer, moet dringend geld 
hebben en belooft het geld snel weer terug te betalen. Wees alert! Steeds va-
ker is zo’n bericht afkomstig van een oplichter.

nemen of overboeken van uw 
rekening. Ook als u slachtoffer 
bent van een poging tot What-
sapp-fraude raadt de politie u 
aan om aangifte te doen. Maak 
dus altijd een afspraak met de 
politie om aangifte te doen. 
Dat kan ook online, maar dan 
heeft u wel een DigiD nodig. 

Strafmaat
Volgens de wet kan een 
verdachte wegens fraude en 
oplichting veroordeeld wor-
den tot een gevangenisstraf 
van maximaal vier jaar of 
een geldboete van ten minste 
3 euro en ten hoogste van 
67.000 euro. Rechters straffen 
hierbij zwaar omdat er mis-
bruik wordt gemaakt van de 
goedheid en het vertrouwen 
van anderen. 

En verder? 
Medewerkers van HJS staan 
voor u klaar om al uw vragen 
omtrent oplichtingsfraude, 
belastingen, juridische- en 
sociaal-maatschappelijke 
kwesties te beantwoorden. 
Als wij uw vraag niet kunnen 
beantwoorden of als u dient 

te gaan procederen, dan 
verwijzen wij u door naar een 
van onze samenwerkings-
partners. In de periode van 27 
december 2022 tot 10 januari 
2022 is HJS in verband met het 
kerstreces gesloten. # 

Wij wensen u prettige 
kerstdagen en een 
(juridisch) probleemloos 
en gezond 2022 toe!

Met uw vragen kunt 
terecht bij: 

De Buurtcampus Oost
Sumatrastraat 314 (1095 HV)
telefoon: 020 - 233 97 59

HJS-Inloopspreekuur 
elke wo van 09:30 tot 12:30 u. 
Muller-Lulofshuis (MLH), 
ruimte 02A08
Wibautstraat 5ª 
telefoon: 06 - 211 588 82  

bereikbaar: maandag t/m 
donderdag van 09:00-17:00 u.
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs
instagram: hva_hjs
website : www.hva.nl/hjs

Bespaar op energie

Zijn er plannen voor sloop 
of renovatie? Of heeft u enkel 
glas en een verouderde 
CV-ketel en zou u graag wil-
len dat er wat aan energie-
besparende maatregelen 
wordt gedaan? 

In je eentje de discussie 
hierover met de verhuurder 
aangaan is vaak lastig en 
tijdrovend. Bovendien spelen 
vaak voor alle bewoners 
dezelfde problemen. Samen 
bereik je meer dan alleen! 
Elk complex van meer dan 

25 woningen van dezelfde 
eigenaar kan een bewoners-
commissie hebben die mede 
namens de overige bewoners 
het recht heeft te overleggen 
met de verhuurder over zaken 
die de huurders direct aan-
gaan. 

Die commissie heeft recht op 
informatie van de verhuurder, 
en adviesrecht. Dit staat in de 
overlegwet die huurders de 
kans geeft meer op gelijke voet 
met de verhuurder in contact 
te treden.  

Bewonerscommissies bereiken meer 
Wilt u namens uw medebe-
woners met de verhuurder 
overleggen over belangrijke 
zaken en bent u bereid hier 
een paar uurtjes per maand 
aan te besteden? 

En kunt u in uw complex 
tenminste twee bewoners 
vinden die er net zo over 
denken? Dan helpen wij u 
graag bij het opzetten van 
een commissie. #

Voor vragen of behoefte aan 
specifiek advies of ondersteuning 
kunt u zich wenden tot !WOON, 
team Oost, 2e Boerhaavestraat 
46-H. Ook via oost@wooninfo.nl 
of via 020 - 523 01 50 

Onderhoud sociale huurwoningen
Medewerkers van !WOON komen regelmatig in woningen met 
ernstig achterstallig onderhoud. Als de verhuurder te weinig doet 
aan onderhoud is een procedure bij de huurcommissie mogelijk. 

In eerste instantie maakt u 
dan de gebreken schriftelijk 
kenbaar aan uw verhuurder 
en verzoekt om binnen zes 
weken de klachten te ver-

helpen. Dit kunt u zelf doen 
in een briefje of een email. 
Als uw verhuurder hier geen 
gevolg aan geeft, kunt u (met 
onze hulp) de huurcommissie 

verzoeken uw huur te verla-
gen op grond van de klachten. 
De huurverlagingen zijn fors: 
uw verhuurder mag nog maar 
20, 30 of 40% van de geldende 
huur van uw woning in re-
kening brengen, afhankelijk 
van de ernst van de gebreken, 
totdat de klachten verholpen 

Zijn er in uw complex problemen met deuren die niet sluiten, 
vuilniszakken in de gangen, geluidsoverlast enzovoort? Of is 
er een splitsingsvergunning aangevraagd? 

De energierekening kan in 2022 flink hoger uitvallen, dus is 
het belangrijk om minder energie te gebruiken. Kijk waar u 
kunt besparen zonder dat u er koud bijzit deze winter. 

zijn. Er moet wel sprake zijn 
van ernstige gebreken: u kunt 
bijvoorbeeld denken aan lek-
kage, tochtoverlast of schim-
mel. De ervaren medewerkers 

van !WOON kunnen u advi-
seren of het zinvol is een der-
gelijke procedure te starten. 
Zij komen daarvoor eventueel 
bij u langs om een (gratis) 
woningopname te doen en u 
te adviseren en eventueel te 
ondersteunen bij het voeren 
van de procedure. # 

U kunt ons bereiken via oost@
wooninfo.nl, of op 020 - 523 01 50

foto: freepik.com

foto: freepik.com
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Talent Paspoort 

Ook stimuleren de cultuurcoaches 
cultuureducatie na schooltijd en 
helpen ze kinderen hun talenten 
verder te ontwikkelen door naar 
goed naschools aanbod te zoeken. 
Zij verwijzen kinderen die 
veel plezier beleven aan kunst 
door naar cursussen in culturele 
instellingen. Hun taak is cultuur-
educatie op de scholen te ondersteu-
nen en te verdiepen en een steentje 
bij te dragen aan het verkleinen van 
kansenongelijkheid. 

Allerlei talenten
Mette en Petra ontwikkelden 
een lessenserie waarin ze kinderen 
bewuster willen maken van hun 
talenten. De kinderen onderzoeken 

hun talenten, bijvoorbeeld op kunst-
gebied zoals een goede tekenaar zijn, 
of een super danser. Maar er is ook 
aandacht voor sociale talenten zoals 
veel ideeën hebben, een trouwe vriend 
of een grappenmaker zijn. Er is veel 
mogelijk om je talenten te laten groeien 
en ieder kind heeft ze!
Ze werken met een Talent Paspoort, 
een boekje waarin de 
kinderen aan de slag gaan 
tijdens hun verkenningstocht 
naar dans, muziek, theater 
en beeldend. Elke les wordt 
gegeven door een vakdocent. 
Ze maken kennis met 
verschillende dans-
stijlen, in de muziekles 
is er aandacht voor 
soorten muziek en welke instrumenten 
je kunt leren bespelen. De kinderen 
krijgen theaterles over ‘net doen alsof’ 
en bij beeldende vorming maken ze een 
zelfportret met een grafische techniek. 

Na elke les reflecteren ze door in het 
Talent Paspoort een aantal opdrach-
ten te maken 

speciaal 
toege-
spitst op 
de les.  

Er is ook een Talenten 
Poster om in de klas op 
te hangen. Daarop staan 
26 talenten afgebeeld. 

De aansprekende talent-icoontjes zijn 
ontworpen door grafisch vormgever 
Anja Brunt. We kijken met elkaar naar 
welke talenten aanwezig zijn in de klas. 
Elk kind schrijft zijn naam bij drie 
talenten die hij/zij goed bij zichzelf 
vindt passen. Zo ontstaat er een over-
zicht van de hele groep en zien de kin-
deren welke talenten er in de klas zijn. 
Hierdoor kijken ze weer op een andere 
manier naar elkaar en zichzelf. 

Sinds vorig schooljaar werken er vanuit verschillende culturele instellingen 30 cultuurcoaches op 
basisscholen in Amsterdam. Ook De Rode Loper op School heeft twee cultuurcoaches: Mette Steincke is 
werkzaam op De Kaap en Petra Veenstra op de Flevoparkschool. Ze verzorgen kunstlessen op school, 
die aansluiten bij het cultuurbeleid van de school.  

Tekst en illustraties: De Rode Loper op School 

Advies voor ieder kind
Aan het einde van de lessenreeks 
geven de kinderen in het Talent 
Paspoort aan welke talenten ze 

graag verder willen ontwikkelen en 
geven Mette en Petra con-
creet advies over naschoolse 
mogelijkheden. Ook helpen 
ze bij het praktische gedeelte: 

het begeleiden naar cultuurinstellingen 
waar de workshops worden gegeven, 
ouders helpen met het aanvragen van 
het Jongerencultuurfonds Amsterdam, 
en zorgen dat er een bepaalde cursus 
op school aangeboden wordt. Zo wor-
den er nu na schooltijd gitaarlessen 
gegeven op De Kaap en is er een heus 
kinderkoor op de Flevoparkschool! #

Creatieve en sociale skills in beeld

Elke vrijdag is er van 10 tot 12 uur 
’s ochtends het Infopunt, het eerste 
uur in de Jungle, het tweede in het 
Afvalpaleis. 

Hans Bueno de Mosquito informeert 
de bezoekers over diverse aspecten 
rond duurzaamheid, met name in de 
eigen woonsituatie.

Als Dwarsredacteur en als bewoner ga 
ik bij hem langs op de 26e november j.l. 
Op oost-online kunt u uitgebreid lezen 
over dit bezoek. Het gaat over de vraag 
of mijn huiskamer wel op de beste 
manier verwarmd wordt. # 

ps In deze Dwars was er helaas geen 
ruimte genoeg voor het artikel, het artikel 
is dus wel te lezen op oost-online

Een bezoek aan 
het Infopunt

‘Ik vond de leukste les 
de dansles omdat ik 
de muziek van binnen 
en buiten voelde’ - 
Umaira (groep 4)

‘Als je je talenten 
weet, weet je beter wat 
je later kan worden’ - 
Hala (groep 4) Kinderen bij de Talenten Poster

Tekst: Arie van Tol | 

Illustratie: Judith Lammers 
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Ineens draaide ze
om en liep me
tegemoet. Ze ging

zitten en keek me aan,
een voorpootje
opgetrokken.
Ik heb het pootje bekeken en er
bleek een klein steentje tussen de
voetkussentjes te zitten, een
grintje. Toen het eruit was rende
ze zichtbaar vrolĳk verder… Maar
na een paar meter stopte ze, keek
om, rende terug en sprong tegen
me op. Ze gaf mĳn hand een likje.
Daarna rende ze weer vrolĳk
verder. Ik was nogal verbaasd.
Niet alleen dacht ze aan mĳ om

dat steentje kwĳt te raken, maar ze
dacht er ook aan me te bedanken.
Dit is daarna nog een keer
gebeurd. Ook bleef ze ooit staan
toen er veel bramen met doorns
op het pad waren. Wat is er? vroeg
ik. Toen ik bukte sprong ze in mĳn
armen. Ik moest haar dragen.
Maar Tati leeft met ons in een
roedel. Wĳ zĳn haar roedel, en ze
vertrouwt ons.

Toch zegt het iets over
haar verstand! Ze
bedenkt dat ik haar met
dat steentje kan helpen
en over de bramen kan
dragen.

Risico’s
afwegen
Er zĳn veel meer gevallen als
deze, maar dit zĳn de meest
betrouwbare, geen
fantasieverhalen. Het geeft je te
denken. Dieren weten blĳkbaar
dat wĳ veel kunnen en dus ook
hulp kunnen geven. Maar dat
veel kunnen van ons is meestal
slecht voor dieren. Dieren

kunnen dus een afweging
maken. Als ze geen hulp
vragen gaan ze dood. Dus

het risico van hulp vragen is
klein. Ook zien ze misschien aan
wie ze hulp vragen, of dat
aardige dus ongevaarlĳke
mensen zĳn. En dat maakt het
risico nog kleiner. Er gebeurt
veel meer in hoofden van dieren
dan we denken!

voor de jeugd

Een keer liep ik een eindje
achter ons hondje Tatí in een
bos. Ik zag dat ze iets aan
een voorpootje had. Ze hinkte
af en toe. Soms stopte ze om
er aan te likken.

In Amerika zag een vrouw een raaf op
haar tuinhek zitten met stekels van een
stekelvarken rond de snavel.
Die vrouw deed handschoenen aan en ging er op af. Ze trok de
stekels er één voor één uit. De raaf krĳste van pĳn maar bleef
zitten tot alle stekels eruit waren. Toen vloog ze weg. Nee, ze
vloog niet terug om die vrouw een likje te geven. Ondankbare
rotraaf! Grapje.
En in Australië kwam een koala naar
een paar rustende fietsers toe en klom
tegen een fiets op.
De fietsers begrepen dat het dier dorst had en gaven haar water
uit een fles. Die koala bleek helemaal uitgedroogd. Ook is er een
hert geweest dat naar een politiewagen toeliep en de agenten
zagen dat het een gebroken poot had. Het dier liet zich naar een
opvangcentrum brengen waar de poot gespalkt werd.

Maar hoe zit het met wilde dieren?
Vragen die wel eens om hulp?

Die vertrouwen ons absoluut niet. En terecht. We schieten op ze.
We eten ze op. We rĳden over ze heen. Ook dachten biologen tot
voor kort dat dieren niet nadenken. En als je niet denkt kun je
ook niet bedenken dat een mens je kan helpen met een bepaald
probleem, toch? Maar dieren denken wel degelĳk na en soms
vragen ze ons om hulp.

A

Exclusief: koala beertje wordt geholpen door fietsersExclusief: koala beertje wordt geholpen door fietsers
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker maakt de pagina en tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto Tatí, Connie, foto koala Hans de Bisschop. www.flickr.com CC Lic.

Pleazzzze, beetje water?

Heb jij weleens een dier geholpen? Schrijf lieve.mabelle@gmail.com www.dierenkrant-online.nl

De meest gestelde vragen hier in huis

Rotschelpjes. Waarom gaan julie hier altĳd zitten?

Vragen dieren om hulp?


