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Door: Arie van Tol

Er iets over schrijven doet de 
gruwelijkheid van de oorlog al 
snel te kort. Er niets over schrij-
ven kan al evenmin. Er staat 
iets in deze Dwars over de vlag-
gen, ballonnen en inzamelingen 
voor Oekraïne in Oost.
In Buurtberoemd wordt dit keer 
Mehdi El Ghalbzouri van het 
Marokkaanse Ouderen Centrum 
geportretteerd. Aankondigingen 
en herinneringen aan de Joodse 
vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog zijn terug te vin-
den op de pagina’s 8 en 9. 
Een meer dan lokaal onderwerp
zijn ook Samenspraak en de 
Fair Tradewinkel op pagina 4 
en pelgrimage op pagina 6.
Zwemmersgeluk, de Straat-
namen, het Verborgen Verleden, 
de duurzaamheidscolumn, 
Repair Café, MeerEnergie en 
het Galileïplantsoen hebben een 
A’dam Oost-accent. En het boek 
Uitgewoond van Cody Hoch-
stenbach is aanleiding voor een 
artikel.

De dood van Bertie van Gelder 
een maand geleden ging aan 
veel bewoners van Oost niet on-
gemerkt voorbij, ook in Dwars 
staan we er bij stil. #

Veiligheid voorop
Als stadsdeelvoorzitter heb 
ik me de afgelopen vier jaar 
dagelijks ingezet voor min-
der overlast en onveiligheid 
in onze buurten. We willen 
Oost veiliger maken, want er 
gebeurt helaas nog een hoop 
narigheid. Veiligheid gaat ons 
allemaal aan. Als we de stads-
delen vergelijken valt gelukkig 
op dat Oost het steeds beter 
doet. We staan na Zuid op 
tweede plek in het lijstje van 
veiligste stadsdelen. Maar het 
gemiddelde cijfer voor Oost 
mag dan steeds beter worden, 
als je pech hebt in een straat te 
wonen met veel overlast, dan 
heb je echt helemaal niets aan 
dat mooie gemiddelde. Dan 
wil je zo snel mogelijk dat die 
onveiligheid stopt. Continue 
overlast is echt onacceptabel.

Met name in Oud-Oost waren 
te veel hardnekkige overlast-
locaties. Het Krugerplein, de 
Mauritskade, het Dapperplein, 
de Eerste Oosterparkstraat, de 
Roomtuintjes en de Oetgen-
straat. De afgelopen jaren heb-
ben we samen met de politie 
en buurtorganisaties voor 
deze plekken ingezet op extra 
maatregelen. Per straat of 
buurt hebben we samen met 
bewoners en ondernemers 
een plan van aanpak gemaakt. 
Daarbij kijken we niet alleen 

naar extra inzet van de politie 
en handhaving, maar vooral 
ook naar wat jongerenwerk, 
woningcorporaties, stadsbe-
heer of ondernemers kunnen 
doen. We willen overlastge-
vers niet alleen wegjagen of 
oppakken: we willen ze ook 
helpen naar een betere toe-
komst. Veiligheid en zorg gaan 
vaak hand in hand. 
 
Op de meeste van de overlast-
plekken hebben bewoners 
zelf ook het heft in eigen hand 
genomen. Neem bijvoorbeeld 
de Mauritskade / Andreas 
Bonnplein. Deze buurt had 
ontzettend veel overlast van 

intimiderende mannen die 
rondhingen op de ventweg 
voor het gebouw van de HvA. 
Politie en stadsdeel hebben 
stevig ingezet op de rad-
draaiers en er is een camera 
geplaatst. Maar nog belang-
rijker in mijn ogen: bewo-
ners en ondernemers zijn 
samengekomen en hebben de 
hangplek terug geclaimd door 
positiviteit terug te brengen: 
plantenbakken, een pop-up 
terras met klapstoelen, een 
buurtfestival en een tijdelijke 
tentoonstelling over de buurt. 
De politie en handhaving zijn 
op basis van observaties van 
buren vaker gaan surveilleren 

en werken dus samen om het 
in stand te houden. 
 
Rond het Krügerplein hebben 
we een samenwerking met een 
buurtfamilieteam. Zij gaan de 
straat op om jongeren aan te 
spreken. In de Pieter Vlaming-
straat hebben bewoners brede 
geveltuinen aangelegd om 
het hangen in de portieken 
onaantrekkelijk te maken. 
Op het Dapperplein hebben 
bewoners en ondernemers 
‘Dappere bomen’ in verplaats-
bare bakken op het plein gezet 
om auto’s te weren. 

Samen houden we Oost veilig. # 

Column Door: Justus van Oel

Inmiddels heb ik aardig wat corona-kilometers in Oost liggen, en 

vaak krijg ik dan last van virtual reality. Daar zijn ook appjes voor. 

Je richt je mobieltje op een straathoek en ziet op je schermpje 

hoe diezelfde hoek er 50 jaar geleden uitzag. Maar ik kan virtual 

reality in Oost zonder mobieltje, gewoon uit mijn hoofd. Ik zie het 

nieuwe en tegelijk komt het oude tevoorschijn. Een apart geval 

wat dat betreft bleken de eilanden in het Oostelijk Havengebied 

te zijn, zoals het Cruquiuseiland. Niet geschikt voor dyslectische 

bewoners, maar dat is weer een ander onderwerp. Een vriend van 

mij was daar gaan wonen. Ik ging, te voet, op bezoek. Om de hoek 

opgegroeid, zo ongeveer, maar dáár nog nooit van mijn leven ge-

weest. In mijn tijd was dat namelijk nog havengebied, daar kwam 

je niet of mocht je zelfs niet komen. Ik had geen enkel beeld van 

hoe het daar vroeger was. Geen benul. Daardoor voelde het alsof 

al die gebouwen inclusief het eiland zèlf zomaar op een dag uit de 

grond waren gekomen - en mij had verdorie niemand iets verteld! 

Permanent verbaasd, met wijd open ogen, liep ik langs onwaar-

schijnlijke appartementencomplexen, zag Tesla’s en Porsches 

voorbijkomen en overal bouwden noeste werkers aan nog méér 

schitterend afgewerkte centraal gelegen stedelijke woonpaleisjes. 

Huh? Waar kwamen al die mensen vandaan en waar betaalden ze 

Havengebied
dat van? Van mijn oude vriend, met drie etages en panoramische 

blik over een binnenmeer wist ik het al wel. Maar al die anderen. 

Het Cruquiuseiland is het nieuwe Amsterdam-Zuid, de nieuwe 

Apollolaan. Het is niet zo dat ik over dat soort dingen woedend 

word, maar de verbijstering was er niet minder om. Wie had ooit 

kunnen denken, in de jaren zeventig, dat vrijwillig mensen in de 

haven zouden gaan wonen? Geen grootse filosofische gedachte, 

ik geef dat onmiddellijk toe, wat ik probeer te delen is mijn 

kinderlijke verbazing. Totaal onverwacht de toekomst in 

geslingerd. En juist daarom, zeker voor de oudere Amsterdam-

mer, is het Qrucius... eh.. Quericus.... dat eiland! een prachtige 

wandelplek. Tot slot een correctie: dat ik niet kwaad of jaloers 

werd van al die nieuwe weelde is niet waar. Alweer op weg naar 

mijn vertrouwde lijn 3 passeerde ik een interieurwinkel. In de 

etalage lag een tegeltje en daar stond een prijs bij. Ik dacht dat 

het de prijs per vierkante meter was. Per tegeltje. Huh? Als dat 

met brood en melk binnenkort ook zo gaat, zal ik alsnog uit 

Amsterdam weg moeten. Hou nou toch op! # 

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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kleedt je om, gaat het water in, zwemt 
een tijdje, gaat het water weer uit en 
droogt je af. En pas als je klaar bent 
en je hebt afgedroogd, heb je het 
‘yes-gevoel’. Omdat je een prestatie 
hebt geleverd, komen er namelijk 
endorfinen vrij die je een geluksgevoel 
geven. En tijdens het open-water-
zwemmen ervaar je bovendien ook nog 
eens een enorm gevoel van vrijheid.

Ik noem het zelf een omgekeerde kater. 
Als je een paar biertjes drinkt, wordt 
het alleen maar lekkerder en gezelliger, 
maar je betaalt de volgende ochtend 
wel de prijs. Met zwemmen is het ei-
genlijk precies andersom. Je moet naar 
een zwemplek toegaan, je vaak onder 
barre weersomstandigheden omkleden, 
etc. en pas na afloop bij een kop koffie, 
krijg je de beloning. Dat gevoel zorgt 
voor een fantastische voorsprong op de 
rest van de dag.’

Open-water-zwemmen wordt 
steeds populairder. Heb jij daar 
een verklaring voor?
‘Ik denk dat dit mede te maken heeft 
met de lockdowns. Mensen konden 
niet meer in binnenbaden zwemmen 
en niet meer naar de sportschool. En 
in Nederland heb je natuurlijk overal 
water en bijna iedereen kan zwemmen. 
Ieder op zijn eigen niveau en in zijn 
eigen tempo.
Zelf zwom ik tijdens de lockdown 
minstens vier keer per week en ik had 
het geluk dat het buitenbad van het De 
Mirandabad de hele winter open was. 
Je moest wel op tijd reserveren, want 
toen het eenmaal bekend werd dat het 
zwembad open was, kwamen er uit 
het hele land steeds meer mensen naar 
Amsterdam.

Vanaf half april ruil ik het De Miranda-
bad overigens wel weer in voor het 
Flevoparkbad: het mooiste zwembad 
van Amsterdam!’ # 

Begin januari verscheen het boek Zwemmersgeluk: een zoektocht naar de wetenschap achter de frisse 
duik en een ode aan buitenzwemmen. We spreken de auteur van het boek, wetenschapsjournalist 
Jim Jansen (50), in zijn favoriete koffiehuis aan de Middenweg. Aan de overkant ligt de tweede druk 
van zijn boek – kakelvers van de pers – in de etalage van de Linnaeus Boekhandel. 

Oost   3#DWARS

De omgekeerde kater van water

Zwemmen is een vaste routine in het 
leven van Jim Jansen: drie keer per 
week begint hij de dag met een frisse 
duik. Zwemmen houdt hem – naar 
eigen zeggen – fit, geeft hem energie 
en maakt hem creatiever. 
Het boek Zwemmersgeluk schreef hij – 
samen met grafisch ontwerper Kjeld 
de Ruyter – in eerste instantie vooral 
om antwoorden te vinden op vragen die 
hem zelf bezighouden. Wat doet zwem-
men met lichaam en geest? Wat drijft 
zwemmers om het open water te ver-
kiezen boven een verwarmd zwembad? 
En wat zijn de mooiste zwemplekken 
in Nederland?
In het boek interviewt Jim prominente 
wetenschappers en een bonte mix gedre-
ven zwemmers, waaronder zanger en 
zomerzwemmer Huub van der Lubbe en 
Nederlands kampioen triatlon Els Visser.

Hoe ziet je eigen zwemloopbaan 
eruit?
‘Ik ben opgegroeid in de Watergraafs-
meer en als kind had ik zwemles in het 
Sportfondsenbad. Ik had een hekel aan 
zwemmen en deed drie jaar over mijn 

Tekst:  Wendy Danser | Fotografie: Eddy Ellert

diploma. Daarna heb ik gezworen dat 
ik nooit meer zou zwemmen. Dat hield 
ik tot mijn veertigste vol. Ik had toen 
jonge kinderen en een drukke baan 
en voelde dat ik iets aan lichaamsbe-
weging moest gaan doen. Maar wat? 
Het werd baantjes zwemmen in het 
Sportfondsenbad. Daar was sinds mijn 
jeugd niets veranderd: de geur en de 
inrichting was nog hetzelfde.
In het begin bakte ik er niets van, maar 
van het een kwam het ander. Ik nam 
les en gaandeweg verbeterde mijn tech-
niek en kreeg ik er steeds meer lol in. 
In de buurt heb ik nu een aantal vaste 
stekken, waar ik drie keer per week 
anderhalve kilometer zwem. Afwis-
selend, en afhankelijk van het jaarge-
tijde, zwem ik in het Flevoparkbad, het 
buitenbad van het De Mirandabad, het 
Nieuwe Diep, de Javakade, het Marine-
terrein en de Weespertrekvaart.’

Je maakte het boek samen met 
Kjeld de Ruyter. Kennen jullie 
elkaar al lang?
‘Kjeld en ik werken al twintig jaar 
samen en waren elkaar een beetje uit 
het oog verloren toen we elkaar tien 
jaar geleden in het Sportfondsenbad 
weer tegenkwamen. Sindsdien zwem-
men we regelmatig samen en twee 
jaar geleden ontstond het idee voor dit 
boek. We vullen elkaar goed aan en het 
werd een mooie samenwerking: Kjeld 
de prachtige beelden en ik de inter-
views en de teksten.

Kjeld is trouwens een bikkel. Hij zwemt 
de hele winter – zonder wetsuit – in 
open water. Zelf trek ik vanaf half 
september in open water een wet-
suit aan en in de wintermaanden geef 
ik de voorkeur aan een verwarmd 
buitenbad.’

Jim Jansen zwemt graag in het ‘mooiste zwembad van Amsterdam’, het Flevoparkbad

De titel van je boek is Zwemmers-
geluk. Waarom word je gelukkig 
van zwemmen?
‘Het interessante van zwemmen is dat 
je pas achteraf wordt beloond. Hoog-
leraar neuropsychologie Erik Scherder 
– die ik voor het boek interviewde – 
legde het als volgt uit: je bereidt je voor, 

‘Het interessante van zwemmen is dat 
je pas achteraf wordt beloond’

‘Een bonte mix 
gedreven 
zwemmers’
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Tekst en fotografie: SamenSpraak Oost 

Al bijna 19 jaar koppelt SamenSpraak Oost anderstaligen aan een 
taalcoach. Op die manier leren zij beter Nederlands. Wat zijn de 
ervaringen van zowel taalcoaches als anderstaligen die meedoen?

Wie aan taalcoaches van SamenSpraak 
Oost vraagt wat zij leren van hun taal-
maatje, hoort de mooiste dingen. Bij-
voorbeeld dat zij nu pas inzien hoeveel 
lef, doorzettingsvermogen en energie 
het kost om een vreemde taal te leren. 
Of zij realiseren zich door ervaringen 
van hun taalmaatje beter hoe goed we 
het hebben in Nederland. 

Je blik verruimen
Bijzonder is ook dat taalcoach zijn je 
blik verruimt. Taalcoach Marco: ‘Het is 
leuk om meer te leren over een cultuur 
van iemand met wie je anders niet zo 
snel in aanraking komt.’ Een ander 
vult aan: ‘Je hebt op een ongedwongen 
manier contact met mensen met een 
andere culturele achtergrond, buiten je 
eigen bubbel’.
SamenSpraak Oost koppelde hen aan 
een anderstalige die zijn of haar spreek-
vaardigheid wil verbeteren. Want juist 
het praten in een nieuwe taal is moei-
lijk. Sommige anderstalige deelnemers 
hebben weinig mensen om zich heen 
met wie ze Nederlands kunnen pra-
ten. Door SamenSpraak krijgen ze die 
mogelijkheid wèl. Aisha benadrukt hoe 
belangrijk dat is: ‘Met de taalcoach kan 
ik nu meer Nederlands praten en oefe-
nen. Dat is zo goed, want ik wil straks 
gaan studeren en werken hier.’

Vertrouwen en geduld
‘Het voelt veilig om samen met een 
bekende te oefenen’, geven andersta-

ligen die meedoen met SamenSpraak 
Oost, aan. In het dagelijks leven kan het 
spannend zijn om Nederlands te praten. 
Een taalcoach neemt de tijd en vindt het 
niet erg als je fouten maakt. Dat helpt 
een anderstalige over een drempel om 
de nieuwe taal te gebruiken. Stukje bij 
beetje neemt de zelfverzekerdheid toe. 
Voor een taalcoach is het leuk om die 
vooruitgang te zien.

Flexibele vrijwilligersjob
Een taalkoppel spreekt elke week af. Die 
regelmaat is belangrijk. Sommige kop-
pels hebben een vaste dag, maar dag en 
tijdstip kunnen ook per week verschil-
len. Taalcoaching is dus flexibel. ‘Aan 
het begin van de week stuur ik een ap-
pje om af te spreken wat ons beiden het 
beste uitkomt’, zegt één van hen. Ook 
de precieze invulling van het contact 
spreek je samen af. Sommige koppels 
zitten graag thuis aan de keukentafel, 
anderen bezoeken een museum, zoo-
men of spreken buiten af.
Je kunt over van alles met elkaar pra-
ten: de buurt, familie of gemeenschap-
pelijke interesses. Een taalkoppel zegt 
hierover: ‘Het geheim is dat je open 

SamenSpraak Oost: Nederlands oefenen

Een andere manier van consumeren

Vaak weten we als consument niet hoe 
een product gemaakt wordt, door wie 
en met welke grondstoffen. Misschien 
willen we het niet weten. Maar bij Het 
Faire Oosten is daar geen ontkomen 
aan. 

Verre streken
Bij veel producten staat er een klein 
bordje wie de maker is en hoe het 
gemaakt is. Dat leidt tot verrassende 
ontdekkingen. Zo zien we onderaan 
een stellingkast een paar flesjes ‘Bam-
metjesbier’. Op het etiket: ‘Dit biertje 
is gemaakt van gered brood. En dat is 
broodnodig, want brood is een van de 
meest verspilde producten.’ De maker 
zit even verderop, een brouwerij in De 
Czaar Peterstraat.
Een paar schappen verder stuiten we 
op Amsterdamse honing, geleverd door 
hobby-imkers uit de buurt. Vanzelf-
sprekend is de honing onbewerkt.
Wil je een schonere huid die ook nog 
‘beter in balans’ is? De smeersels van 
het Nederlandse merk Witlof zorgen 
voor een ‘huiddetox’, lezen we. Op het 
informatiebordje ernaast staat een hele 
waslijst van ingrediënten van huid-

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: het ecovriendelijke waren-
huis Het Faire Oosten. 

verzorgingsproducten die je voortaan 
beter kunt mijden.
Veel producten komen uit verre stre-
ken, de naam van de winkel wijst daar 
al een beetje op. Zoals de prachtige 
theelichthouder in de vorm van een 
lotus, gemaakt van transparante schel-
pen die in ruime hoeveelheden op de 
stranden van de Filipijnen liggen.

Bevlogen ondernemer
Het zijn maar een paar voorbeelden 

Tekst en fotografie: Wim Crezee

staat voor elkaar en nieuwsgierig bent 
naar elkaar.’ Zij gaan er weleens op uit 
en praten over wat ze om zich heen 
zien. ‘Je krijgt inspiratie voor nieuwe 
gespreksonderwerpen’, zegt ChangS-
heng. Daarnaast is het belangrijk om 
aandacht te besteden aan taal die een 
anderstalige nodig heeft in het dagelijks 
leven. Bijvoorbeeld om boodschappen 
te doen of voor een doktersbezoek. ‘Als 
je er samen op uit gaat, kan iemand de 
taal meteen oefenen in praktijksitua-
ties. Een drankje bestellen op een terras 
bijvoorbeeld’, zegt zijn taalcoach.

De sleutel
Het mooie aan SamenSpraak Oost is dat 

‘Het geheim is dat je 
open staat voor en 
nieuwsgierig bent 
naar elkaar’

het een project is van ‘Amsterdammers 
onder mekaar’, zoals taalcoach Gaya 
het noemt. Je helpt iemand met de taal 
en tegelijkertijd hoor je zelf nieuwe 
verhalen waar je van leert. Een anders-
talige deelnemer verwoordt het belang 
van taalcoaching als volgt: ‘Taal is de 
ingang naar de Nederlandse cultuur en 
denkwijze. Als je echt wilt communice-
ren en contact wilt maken dan is taal de 
brug. Dat wil ik en mijn taalcoach heeft 
voor mij de sleutel.’ #

Lijkt het je ook leuk om taalcoach 
te worden? Kijk dan op www.samen-
spraakoost.nl of mail naar samen-
spraak@wijkopbouworgaanoost.nl. 

Twee taalcoaches (niet uit het artikel) wisselen ervaringen uit

van de vele producten die we in de 
winkel aantreffen. ‘Het is een echt 
warenhuis ’, zegt de trotse eigenaar Ma-
gali Heuberger. Ze startte de winkel in 
2014 in Oostpoort, aan het plein waar 
ook het Stadsdeelkantoor zit. Ze is een 
bevlogen ondernemer. ‘Onze missie is 
om bij te dragen aan een andere ma-
nier van consumeren. We kopen alleen 
producten in die geproduceerd zijn 
met respect voor het milieu en voor de 
mensen die ze maken. We letten op ma-
teriaalgebruik, werkomstandigheden 
en de manier van transport, dus alle 
schakels van de keten.’ Op de site van 
de winkel staat een lijst van merken die 
voldoen aan de vereisten.
Het lijkt een bijna ondoenlijke klus om 
de fairtrade claims van al die duizen-
den artikelen na te gaan. Gelukkig 
hoeven Magali en haar collega’s dat 
niet allemaal zelf te doen. ‘Ik kan niet 
persoonlijk naar alle fabrieken over de 
hele wereld om te zien of ze dag-in-dag-
uit daadwerkelijk biologische katoen 
gebruiken voor hun kledinglijn. Ik ga 
uit van de intenties van een merk of 
maker. Dat is een kwestie van vertrou-
wen. Ik stel wel de zogenaamd ‘moei-
lijke vragen’ aan een producent om te 
weten te komen of die intenties worden 
waargemaakt.’
Bovendien werkt Magali samen met 
een onafhankelijke organisatie (COSH! 
genaamd) die de duurzaamheid van 
merken en leveranciers analyseert. 
‘Daar ben ik heel blij mee, want deze 

organisatie is zeer zorgvuldig en boven-
al scherp en kritisch. Dat is ook nodig: 
tegenwoordig zijn sommige duurzaam-
heidskeurmerken ook gewoon te koop.’

Geen modegril
Aandacht voor duurzaamheid is niet 
zomaar een modegril die weer voorbij 
gaat - daar is Magali van overtuigd. 
‘Een groot deel van de kledingindustrie 
werkt met niet-biologisch katoen. Daar 
komen veel kankerverwekkende be-
strijdingsmiddelen aan te pas. Ga eens 
na wat dat doet voor de werknemers 
in de kledingfabrieken. Als consument 
kun je echt het verschil maken door 
te kiezen voor eerlijke en zo schoon 
mogelijke handel. Ik durf wel te zeggen 
dat je bij ons het grootste aanbod van 
eerlijke mode aantreft van heel Neder-
land.’

Als je een mooi, origineel cadeau zoekt, 
ben je bij Het Faire Oosten aan het 
goede adres. Geen massaproducten, 
geen goedkope rommel uit China, alles 
met liefde opgesteld. Even snuffelen en 
je doet weer een verrassende ontdek-
king. #

Het Faire Oosten, Waldenlaan 208
Magali Heuberger
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Vijfenveertig jaar woont de in Ma-
rokko geboren Mehdi El Ghalbzouri nu 
in Nederland, in Amsterdam Oost. Hij 
spreekt de Nederlandse taal vloeiend, 
in tegenstelling tot velen van zijn 
landgenoten. Maar Mehdi heeft dan 
ook een talenknobbel. Een paar maan-
den Nederlandse les had hij nodig en 
daarna heeft hij zichzelf de taal verder 
eigen gemaakt. ‘Toen de eerste gastar-
beiders naar Nederland kwamen, ging 
het alleen maar om werken, werken 
en nog eens werken. Ik ken mensen 
die van zeven tot vier werkten, even 
aten en daarna ’s avonds weer door-
gingen. Ze wilden zoveel mogelijk geld 
verdienen. Dus de Nederlandse taal 
leren zat er niet in. Ook hun bazen 
stuurden daar niet op aan. Die gaven 
nooit de gelegenheid om Nederlandse 
les te krijgen, maar vroegen alleen 
maar: Achmed, kom je nog een paar 
uur overwerken?’ Het is het motto dat 
bij zijn portret staat geschreven. 

Plastic tas
Dat oudere Marokkanen geen Neder-
lands spreken wordt een steeds groter 
probleem. Ze zijn met pensioen, heb-
ben doktersadvies nodig en ontvangen 
brieven van de GGD zonder deze te 
begrijpen. Mehdi helpt daarmee, met 
de kleine administratie zoals hij dat 
zelf noemt. Hij gaat langs bij de aller-
oudsten, ontmoet anderen in de ont-
moetingsruimte van het Marokkaans 
Ouderencentrum of komt ze tegen op 
straat. ‘Hé Mehdi kan je even helpen, 
roepen ze dan, en dan hebben ze een 
hele plastic tas vol papieren,’ ver-
telt hij. ‘Ik help ze sorteren, kijk wat 
reclame is en wat belangrijke brieven 
zijn. Soms zit er een brief bij van een 
advocaat bijvoorbeeld die ik zelf ook 
niet goed snap. Dan bel ik zo’n man 
op en vraag wat hij bedoelt. En ik leg 
mensen uit waar ze het beste naartoe 

kunnen gaan om verder geholpen te 
worden.’ Het heeft wel iets van maat-
schappelijk werk. ‘Maar ik ben abso-
luut geen maatschappelijk werker,’ 
benadrukt hij. ‘Mensen kunnen wel 
naar zo iemand toe gaan, maar dan 
zitten ze met het taalprobleem. Vaak 
spreken ze alleen maar Berbers, dat is 
weer heel anders dan Arabisch.’  

Lappen tekst
Zelf spreekt hij naast Arabisch en 
Berbers ook Spaans, Italiaans, Engels, 
Duits, Frans en Nederlands. Dat kwam 
goed van pas in de jaren dat hij als ho-
telreceptionist werkte, een baan die hij 
nog aankon nadat hij was afgekeurd 
voor zijn rug. Een gevolg van het wer-
ken in de bouw.
Vóór zijn komst naar Nederland – hij 
was 21 -  studeerde Mehdi Arabische 
en Franse literatuur. Zijn enthousias-

me over de grote Arabische poëten en 
geleerden uit vroegere eeuwen is nog 
steeds groot. ‘Wij moesten enorme lap-
pen tekst uit ons hoofd leren, dat viel 
niet mee. Later merkte ik pas hoe goed 

ik daarmee Arabisch heb geleerd.’ 
Het onderwijs in die tijd was echter 
niet optimaal en er braken regelmatig 
studentenprotesten uit waar hij bij 
betrokken was. Hij leek daarin op zijn 
vader die ooit verzetsstrijder was – we 
hebben het over de jaren vijftig – en 
naar de Sahara werd verbannen. Daar 
mocht hij, ondanks dat hij rechter was, 
slechts lesgeven aan jonge kinderen 
om het gezin dat hij moest achterlaten 
in onderhoud te voorzien. 

Vrijheid
‘Ja, het zit in ons bloed denk ik,’ zegt 
Mehdi peinzend. ‘Ik snakte naar 
vrijheid. Dus toen ik als student op 
vakantie ging naar mijn zus in Neder-
land en die vrijheid daadwerkelijk 
ervoer, besloot ik eigenlijk tamelijk 
onverwacht om te blijven.’ Hij nam 
Nederlandse les en moest natuurlijk 
ook voor brood op de plank zorgen. 
Daarom nam hij allerlei werk aan, 
was schoonmaker, werkte in de bouw 
en was drie jaar lang barkeeper in 
Harderwijk, de enige jaren dat hij niet 
in Amsterdam Oost woonde. ‘Oost is 
alles voor me,’ zegt hij zonder enige 
aarzeling als ik hem ernaar vraag. Hij 
heeft daar een gezin gesticht – zijn 
vier kinderen hebben allemaal mooie 
banen meldt hij met vaderlijke trots 
– en er de meeste tijd van zijn leven 
gewoond. ‘Ik ken Oost in goede tijden 
en in slechte tijden. Medio ‘90 werd al-
les langzaam beter, tot die tijd was het 
stadsdeel verguisd. Veel Nederlanders 
waren vertrokken maar nu zie je ze 
allemaal weer terugkeren!’ 

Dagelijks leven
Hoe is hij zo buurtberoemd geworden? 
‘Toen ik zelf eenmaal goed Nederlands 
sprak, begon ik met tolken voor men-
sen uit de buurt, voor kennissen. Of ik 
ging mee met mensen naar het zieken-

huis. Op een gegeven moment werd 
ook bekend dat ze mij konden vinden 
in het koffiehuis op de Dappermarkt: 
café De Grote Pan. Daar kwamen men-
sen met hun problemen, ze wisten zich 
soms geen raad. Zo is het begonnen.’ 
Toen hem duidelijk werd hoe groot de 
vraag naar hulp is, vooral bij oudere 
Marokkanen, richtte hij in 2006 MOC 
55+ op, het Marokkaans Ouderen Cen-
trum. ‘Het is eigenlijk een verlengstuk 
van wat ik al die tijd als vrijwilliger 
heb gedaan. De gastarbeiders van 
toen zijn allemaal gepensioneerd. Dus 
ik heb een vereniging opgericht om 
ze te ondersteunen. Met hulp van de 
gemeente konden we toen voorlichting 
en lessen geven. Gewoon over allerlei 
zaken die men in het dagelijkse leven 
tegenkomt. En dat doen we nog steeds, 
over diabetes – een veel voorkomende 
ziekte onder Marokkanen - of over de 
boosterprik. We nodigen regelmatig 
gastsprekers uit. Op dit moment is er 
een vrouwengroep die bestaat uit 30 
leden en werken we met twee coördi-
natoren en vijf vrijwilligers.’ Na al die 
actieve jaren is Mehdi nu voorname-
lijk nog bezig achter de schermen als 
organisator. Maar hij blíjft bij mensen 
langs gaan.

Doelpunt
Wat drijft hem om dit vrijwillige werk 
zo lang en intensief te doen? ‘Het zit 
gewoon in me,’ zegt hij. ’Het is een 
passie. Ik vind dat onze Marokkaanse 
achterban buiten hun schuld heel veel 
informatie mist, en daar wil ik hen bij 
helpen. Dat vind ik fijn. Als iemand 
zijn doel bereikt, dan geeft mij dat ook 
voldoening.  Als het iemand eindelijk 
gelukt is om een urgentieverklaring 
te krijgen en ik daaraan heb meege-
holpen, is dat ook een succes voor mij. 
Dat maakt me blij!’ Hij kijkt me triom-
fantelijk aan: ‘Alsof ik een doelpunt 
heb gescoord!’  #

MOC55+ (Marokkaanse Ouderen 
Centrum) is elke maandag, dinsdag 
en donderdag van 13.00 - 16.00 uur 
te vinden in het activiteitencentrum 
van Civic, op het Ambonplein. Wil je 
meehelpen? Graag!

Een duwtje in de rug, zo ervaart Mehdi El Ghalbzouri het portret dat van hem op het Muider-
poortstation hangt. ‘Zo van: ga maar door!’ Niet alleen voor hem, maar ook voor alle anderen die 
zich inspannen voor de buurt vindt hij het een mooi stukje blijvende erkenning. 

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

‘Als ze komen met 
een plastic zak vol 
papieren, kijk ik 
wat belangrijke 
brieven zijn en wat 
reclame is’

Mehdi El Ghalbzouri is geen sociaal werker, maar helpt wel
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Zohra en Marianne op bedevaart 

Zohra had een moeilijke tijd. Door een 
ongeluk in huis leed ze onder ernstige 
brandwonden. Ze raakte gedeprimeerd, 
piekerde veel. ‘Toen, als in een droom, 
voelde ik me geroepen. Ik wilde de hadj 
meemaken. Mijn man begreep me en 
gaf mij de reis cadeau.’
Marianne hield van wandelen en ging 
met pensioen. Toen ze een tentoon-
stelling over pelgrimeren zag, viel het 
kwartje. ‘Dat is leuk om te doen. Het 
is een uitdaging, maar ook interessant 
historisch gezien.’
Ze ging naar het Nederlandse Genoot-
schap van Sint Jacob om zich goed voor 
te bereiden. Routes, tips, adressen om te 
overnachten, een paklijst en de ervarin-
gen van anderen. Het genootschap pro-
beert pelgrims enigszins te ontzorgen.

Geen schulden
Zohra wendde zich tot Celebrity Hajj. 
Het reisbureau helpt pelgrims bij het 
zorgeloos vervullen van hun islamiti-
sche plicht. De vliegreis naar Mekka, 
het transport naar de heilige plekken, 
de overnachtingen. Zohra heeft de reis 
ondernomen met behulp van een aantal 
spirituele begeleiders. ‘Toen ik wegging 
had ik mooie kleren aan, op Schiphol 
zongen ze voor me en er waren bloe-
men. Het vliegtuig ging naar Dubai. Je 
kunt ook via Turkije gaan. Je bent zeven 
dagen in Medina en gaat naar Mekka 
met de bus.’
Wie op de hadj gaat, moet goed afscheid 
nemen volgens Zohra: ‘Heb je ruzie dan 
moet je het eerst weer goed maken en 
persoonlijk om vergeving vragen als je 
iemand kwaad hebt gedaan. Je moet je 
gezin ook goed achterlaten. Mijn man 
bleef bij de kinderen. Hij was al eerder 
op hadj geweest en je mag maar één 

keer in je leven voor jezelf gaan. Je mag 
geen schulden hebben. Het geld voor de 
hadj moet echt geld zijn dat over is, een 
apart potje dat je niet nodig hebt voor 
het dagelijkse onderhoud.’

Zuiver zijn
Een bewijs van gezondheid en de 
gebruikelijke vaccinaties van de GGD 
zijn verplicht. Een pelgrim naar Mekka 
probeert in alle opzichten zuiver te 
vertrekken. Persoonlijke hygiëne is 
belangrijk. Zelfs haren knippen en epi-
leren horen bij de rituelen, ook al zijn er 
ook symbolische varianten van, waar-
bij slechts een klein stukje haar wordt 
afgeknipt. Jaarlijks nemen drie miljoen 
mensen deel aan de hadj binnen de 
laatste maand van het islamitische jaar. 
Bij zo’n massale deelname is het gevaar 
op besmetting natuurlijk groot. Reden 
ook waarom de laatste twee jaar de hadj 
drastisch beperkt werd. Dit jaar valt de 
hadj in juli.

Christelijke pelgrims naar Santiago 
de Compostela willen juist gezuiverd 
terugkomen. Sommigen nemen een 
steen mee van huis en laten die achter. 
Op deze manier leg je symbolisch daar 
de last van je zonde af. Maar niet veel 
mensen hebben die insteek volgens 
Marianne: ‘Je krijgt van het genootschap 
een boekje waar je op pleisterplaatsen 

een stempel in krijgt. Je moet erop 
aankruisen of je beweegreden religieus, 
spiritueel of sportief is. De stempels 
moeten trouwens laten zien dat je min-
stens 100 km hebt gelopen, dan krijg je 
een certificaat.’

Water en crocs
Water speelt een rol in christelijke 
pelgrimages, zoals in Lourdes waar het 
bronwater in flesjes wordt verkocht. 
Ook de hadj kent een heilige bron: 
Zemzem. Toen Sara door Abraham 
achter gelaten was met haar zoon, zocht 
ze wanhopig naar water in de woestijn, 
maar kon het niet vinden. Toen ze met 
lege handen terugkwam bij hem, raakte 
hij met zijn hiel het zand aan en er 
ontstond die bron met geneeskrachtig 
water.
Op een heel praktisch punt zijn Zohra 
en Marianne het roerend eens: een pel-
grim moet plastic crocs bij zich hebben. 
Zohra gebruikte ze de hele tijd omdat 
leren schoenen met naden voor de hadj 
verboden zijn. Marianne; ‘Mijn crocs 
vond ik het nuttigste voorwerp dat ik 
meenam; lichtgewicht, voor na het wan-
delen, maar ook bij het douchen of als je 
door een riviertje lopen moet. Ik kreeg 
het cadeau van een vriendin. Ze kosten 
nog geen vier euro.’

Andere wereld
Ze proberen in hun eigen woorden te 
omschrijven wat de tocht met ze deed. 
Marianne; ‘Heerlijk, alleen maar wande-
len. Daarnaast, je bent niet de enige, er 
komt een historisch besef. Je bent ook in 
een andere wereld waarin mensen meer 
om elkaar geven. Je merkt dat mensen 
rekening met elkaar houden. Normaal 
in jeugdherbergen is het in de ochtend 
geklets en gebonk. Maar hier praten ze 
zachtjes en je hoort hooguit wat geritsel 
als ze hun spullen bij elkaar brengen. 
De sfeer is anders, je bent allemaal met 
hetzelfde bezig, je neus achterna naar 
Santiago de Compostela.
Een bijzonder moment was toen ik in 
daar de Huiskamer van de Lage Landen 
binnenkwam. Die wordt gerund door 
vrijwilligers van het Genootschap. Ik 
had 800 kilometer gelopen en veel talen 
gehoord, maar geen Nederlands. Ineens 
kon ik mijn emoties delen in mijn eigen 
taal en kwamen de tranen.’
Ook Zohra voelde zich in een andere 

‘Je moet aankruisen 
of je beweegreden 
religieus, spiritueel 
of sportief is’

In april breekt het voorjaar aan en willen mensen de deur uit. 
Zo verklaart de oude Engelse dichter Chaucer het verlangen 
om pelgrim te worden. Maar dat was in de middeleeuwen. 
Waarom en hoe gaan Zohra en Marianne uit Amsterdam Oost 
op bedevaart? 

wereld; ‘Je voelt geen haat in je hart. Je 
wilt iedereen helpen, je denkt niet aan 
geld of aan luxe, je bent tevreden met 
je gezondheid. Geen gezeur, je tijd is 
van jezelf. Het is een veilig, licht gevoel. 
Je denkt alleen aan jezelf, niet aan de 
toekomst, je concentreert je op het mo-
ment. Het is spiritueel. Je laat spijt over 
het verleden achter je, je vergeet alles, 
het is een hergeboorte.’

Andere tochten
De lange traditie van pelgrimage wijst 
op een diep gevoelde behoefte aan deze 
ervaring. Al in de middeleeuwen wees 
de Engelse dichter Chaucer hierop. Er 
zijn dan ook meer bedevaarten moge-
lijk. Marianne deed de Camino Ignacio 
tussen Bilbao en Barcelona; ‘Die is veel 
stiller, je komt geen kip tegen. Dan mis 
je het gemeenschappelijke, de saam-
horigheid. Sommige mensen gingen 
door van Santiago de Compostela naar 
Finistere, vroeger het einde van de be-
kende wereld. Dat deed me niet zoveel, 
maar Ieren bijvoorbeeld, die veel meer 
hebben met de Kelten en druiden en zo, 
waren juist daardoor erg geroerd.’
Celebrity Hajj organiseert ook de 
Umrah, een andere pelgrimstocht naar 
Mekka. Maar die kan ook in de andere 
maanden van het jaar worden gedaan. 
En het hoeft geen eenmalige ervaring te 
zijn. De rituelen zijn beperkter.

Terugkomen
Na afloop had Zohra nog twee dagen 
om souvenirs te kopen en toen moest 
ze weer terug. ‘Eigenlijk wou ik daar 
blijven. Het is zo mooi om daar te zijn. 
Je voelt je iemand anders, je zou dit 
iedereen gunnen, dat hoop je voor de 
toekomst. Maar het kost veel geld. Het is 
chique want alles wordt voor je gedaan, 
je hoeft alleen maar te bidden.’
Ook Marianne viel het niet licht: ‘Terug 
ging ik met de bus naar Bordeaux en 
kwam op het station daar terecht in 
een leger zuipende en kotsende En-
gelse voetbalhooligans. Verschrikkelijk. 
Gelukkig kon ik naar de Dordogne en 
afkicken bij twee vriendinnen die daar 
een camping hebben. En toen met het 
vliegtuig naar huis.’ Ook haar laat de 
ervaring niet los. ‘Later dit jaar ga ik een 
paar weken werken als gastvrouw in 
een pelgrimage hotel bij het klooster in 
Roncevalles. Heb ik zin in.’ #

Marianne tijdens haar tocht tussen Baranco de Ruiz en San Juan de la Rambla

Zohra vond haar plastic crocs onmisbaar voor een pelgrim
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Tekst: Robert van Andel | Beeld: Henk Pouw

Christiaan Huygens: val, beweging, 
licht en tijd
Christiaan Huygens, wis- en natuurkundig genie, werd in 1953 
geëerd met de vernoeming van het Christiaan Huygensplein. 
Rond dezelfde tijd verscheen zijn afbeelding op het nieuwe 
bankbiljet van 25 gulden. In de canon van de Nederlandse  
geschiedenis wordt hij genoemd. Maar daarmee blijft de  
diversiteit van zijn wetenschappelijke en technische prestaties 
onderbelicht. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 26

Ook rond 1950 publiceerde het oudste 
geleerde genootschap in Nederland, de 
‘Hollandsche Maatschappij der We-
tenschappen uit 1752’ te Haarlem, de 
laatste delen van het 12000 pagina’s 
beslaande verzameld werk van Christi-
aan Huygens onder de titel Oeuvres 
Complètes.
Professor Vincent Icke, hoogleraar 
theoretische sterrenkunde Universiteit 
Leiden, is een kenner van Huygens’ 
werk en van het Huygens-archief. Hij 
draagt zijn bewondering voor Huygens 
met publicaties en voordrachten onver-
moeibaar uit. De biografie van Hugh 
Aldersey-Williams, Een Eeuw van Licht, 
plaatst Christiaan Huygens, zijn familie-
leden en zijn prestaties, in een 17de-
eeuws perspectief van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden en in 
het internationale wetenschappelijke 
discours tijdens de wetenschappelijke 
revolutie.

Christiaan Huygens’ vernoeming in de 
geleerdenwijk van de Watergraafsmeer 
kwam  later aan bod dan te verwachten 
op grond van zijn status in de weten-
schapsgeschiedenis. Gelukkig werd hem 
bij de uitbreiding van die wijk na WOII 

een prominente locatie toegekend met 
het centraal in de Meer gelegen winkel-
centrum.

Biljartballen en Einstein
Wie leest over Christiaan Huygens 
(1629-1695) krijgt de indruk dat veel 
van zijn sociale leven, al zijn werk en 
zijn intellect de wis- en natuurkunde, de 
kosmologie en de mechanica toegewijd 
waren. Hij bewoog zich, vanuit een in-
tellectueel begaafde, welgestelde familie 
in de allerhoogste kringen, dichtbij de 
stadhouders van de jonge 17de-eeuwse 
Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen. 

Een internationale oriëntatie en intro-
ducties via zijn vader in de kring van 
geleerde genootschappen in Parijs zoals 
de private Académie de Montmor ge-
volgd door zijn deelname aan de oprich-
ting van de koninklijke ‘Académie des 
Sciences’ leidde tot vele jaren verblijf in 
Frankrijk. In Londen bracht hij bezoe-
ken aan het genootschap ‘Gresham Col-
lege’ en was hij betrokken bij de aldaar 
opgerichte ‘Royal Society’.
Voor Huygens waren natuurverschijn-
selen zoals het ter aarde vallen van alles 
wat losgelaten wordt en het zichtbare 
licht in al haar verschijningsvormen 
nooit vanzelfsprekend, maar opmerke-

lijk en bijzonder. Vanuit deze houding 
had hij de drang om verklaringen te 
zoeken voor de baan waarlangs be-
wegingen verlopen, hoe botsingen 
plaatsvinden en wat lichtverschijnse-
len zeggen over de aard van licht. Zijn 
revolutionaire inzicht dat de onderlinge 
beweging van voorwerpen uitsluitend 
relatief is, betekent dat plaats en bewe-
ging niet tegenover de kosmos kunnen 
worden beschreven maar alleen ten 
opzichte van een willekeurig gekozen 
andere positie. Botsingen van biljartbal-
len worden zo inzichtelijk en Einstein 
herkende hierin een uitgangspunt voor 
zijn relativiteitstheorieën 250 jaar later.

Zolderetage Hofwijck
Ook als Christiaan Huygens geen ver-
klaring kon geven, schroomde hij niet 
opmerkelijke verschijnselen te beschrij-
ven en te melden dat een verklaring 
nog ontbrak. Iedere verklaring die hij 
gaf, gold als hypothese die proefonder-
vindelijk getoetst moest worden. Deze 
houding tegenover de wetenschap 
geldt ook nu als voorbeeldig. Huygens’ 
Hofwijck, de bewaard gebleven clas-
sicistische buitenplaats te Voorburg, 
ontworpen door vader Constantijn, is in 
zijn museumfunctie een bezoek waard 
met op de zolderetage instrumentarium 
dat Christiaans onderzoek diende.

Tijdens Christiaans leven komt de we-
tenschappelijke revolutie in haar slot-
fase. Het aloude Europese wereldbeeld 
met de aarde als centrum is onhoud-
baar. Copernicus, Keppler en Galileï 
hebben achtereenvolgens aangetoond 
dat de aarde de derde is van de vier 
kleinere planeten die ieder in hun eigen 
ellipsbaan om de zon wentelen, en dat 
Jupiter vier manen heeft. Het alterna-
tieve wereldbeeld van René Descartes 
(1596-1650), de Franse wiskundige en 
filosoof die lang in ons land woonde, 
wint onder geleerden aanhang ook al 
blijft zijn ideeëngoed omstreden. Vader 
Constantijn en René Descartes zijn 
geboren in hetzelfde jaar, en kennen 
elkaar. Christiaan ontmoet Descartes via 
zijn vader en studeert in Leiden bij de 
Cartesiaanse hoogleraar Van Schooten. 
Descartes construeerde zijn wereldbeeld 
louter op zijn logica, zonder proefonder-
vindelijke onderzoeken naar de houd-
baarheid daarvan. Christiaan Huygens 
hechtte juist zeer aan dat proefonder-
vindelijke onderzoek. 

Verbetering luchtpomp
De wetenschappelijke revolutie kwam 
ten einde na Newtons geniale Principia 
Mathematica met het gevestigd raken 
van een nieuw wereldbeeld op basis 
van de zwaartekracht, een onbegrepen 
kracht, die werkt op afstand. Newton 
bouwde met zijn zwaartekracht voort 
op de wiskunde van Galileï’s parabool-
baan en Christiaan Huygens’ cirkelbaan. 
Hij vroeg Huygens om kritisch commen-
taar op een vroege versie van Principia 
Mathematica. Voor het Newtoniaanse 
wereldbeeld was de aannemelijkheid 
van leegte buiten de dampkring essenti-
eel. Robert Boyle, Ierse natuurkundige, 
maakte dit inzicht bekend in England. 
Terug uit Londen, na gesprekken met 
Boyle, bouwde Huygens een verbeterde 
luchtpomp voor pneumatisch onder-
zoek.

Cirkel, kettinglijn en cycloïde
De diversiteit van Huygens prestaties uit 
zich in zijn observaties van Saturnus. 
Hij ontdekte de eerste maan en later 
verklaarde hij de afwijkende vorm met 
uitsteeksels door een ring te veronder-
stellen. Vervolgens maakte hij deze ring 
ook aannemelijk aan de hand van voor-
spellingen over de uitsteeksels bij toe-
komstige waarnemingen; deze kwamen 
helemaal uit! De telescopen voor deze 
waarnemingen waren van eigen make-
lij; hij sleep zelf de lenzen in samenwer-
king met zijn oudste broer Constantijn 
junior. Ook schreef hij een bijzonder 
sciencefiction boekje over de ring van 
Saturnus vanuit het gezichtspunt van 
‘Saturners’ onder de titel Cosmotheoros. 
Spelen met lenzen en een spiegel bracht 
Christiaan tot de uitvinding en construc-
tie van de toverlantaarn; nu terug te 
vinden in de diaprojector. Ook de bouw 
van microscopen en observatie van het 
kleine ving enige tijd zijn aandacht.
Roem kreeg Huygens door zijn uitvin-
dingen en verbeteringen bij de construc-
tie en bouw van uurwerken. Daarbij 
paste hij een slinger toe op grond 
van Galileï’s hypothese van een vaste 
slingertijd met een ideale slinger. Zijn 
mechanische bravoure en vernuft blij-
ken uit zijn pogingen tot constructie van 
een zeegangneutrale slingerklok voor 
maritieme navigatie ter adequate bepa-
ling van de lengtegraad ten opzichte van 
een vast punt op land. De wetenschaps-
journalist Diederik Jekel demonstreerde 
onlangs op TV in een reconstructie de 
uitdaging waarvoor Huygens stond en 
hoe hij faalde. Hij toonde aan de hand 
van Huygens dat falend onderzoek ook 
prachtig kan zijn.
In het totaal van Christiaan Huygens’ 
werk speelt zijn in Traité de la Lumière 
onderbouwde concept van licht als een 
golfverschijnsel een hoofdrol. In eerdere 
afleveringen van deze rubriek kwam dit 
aan de orde. 
Christiaan Huygens’ meetkundige 
bijdragen aan de wiskundige analyse 
van kromme banen zoals cirkel, ketting-
lijn en cycloïde betekenden een sprong 
vooruit en zijn kansberekeningen vorm-
den de start van een nieuwe tak van de 
wiskunde.  #

Hij speelde met 
lenzen en een 
spiegel; 
dat bracht hem 
tot de uitvinding 
en constructie van 
de toverlantaarn

Erflaters op geld
Graficus Eppo Doeve plaatste in zijn se-
rie guldenbankbiljetten Huygens op het 
oranje/rode 25 guldenbiljet tussen Hugo 
de Groot (rechtsgeleerde rond 1600) in 
het blauw/bordeaurood op 10 gulden, 
Desiderius Erasmus (theoloog, filosoof 
en humanist rond 1500) in groen/beige 
op 100 gulden en Rembrandt van Rijn 
(kunstschilder rond 1650) in het bruin/
groen op 1000 gulden. 
Doeve’s werk wordt nationalistisch de 
eerste serie ‘Nederlandse erflaters’ 
bankbiljetten genoemd; maar de grote 
wetenschappelijke bijdragen van Huy-
gens, De Groot en Erasmus moet men 
niet bezien in een nationaal, maar in 
een internationaal kader.

Huygensstraten in Oud-West 
Christiaan Huygens was de tweede zoon 
van Constantijn Huygens (1596-1687) 
en Suzanne van Baerle(1599-1637). 
Zijn grootvader, ook Christiaan, was 
secretaris van Prins Willem van Oranje, 
de Vader des Vaderlands. Zijn vader, 
Constantijn senior, was secretaris van 
de stadhouders Frederik Hendrik en 
Willem II, en zijn oudste broer, Con-
stantijn junior, vervulde deze functie bij 
Willem III (stadhouder van Holland en 
koning van Engeland). Vader Constan-
tijn, ook diplomaat, dichter, componist 
en architect, is in Amsterdam vernoemd 
met de beide Constantijn Huygensstra-
ten in Oud-West.

Christiaan Huygensplein
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Dit jaar zal er van 23 april tot en met 
5 mei voor de tweede keer een ge-
denkwandeling gemaakt kunnen wor-
den in de Oosterparkbuurt. De wande-
ling voert langs huizen waar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog Joodse buurtbe-
woners hebben gewoond die zijn weg-
gevoerd en omgebracht door de Duitse 
bezetter. Bij die huizen hangen achter 
de ramen verhalenposters waarop met 
tekst, foto’s en afbeeldingen het verhaal 
van betreffende vroegere bewoner 
wordt verteld. Op 4 mei is er om 20.00 
uur de herdenking op het Kastanjeplein.

Bron
Het initiatief om een gedenkwandeling 

langs huizen met verhalenposters te 
organiseren kwam voort uit het project 
Namen en Nummers van kunstenaar 
Ida van der Lee. Na bijna tien jaar 
kreeg Namen en Nummers een natuur-
lijk einde: alle Joodse slachtoffers van 
toen, wonend in de Oosterparkbuurt 
hadden hun gedenkbordje.
Ieke Ginjaar was actief bij Namen en 
Nummers en is nu één van de leden 
van het 4 mei comité Oosterpark dat 
de gedenkwandeling heeft geïntro-
duceerd. De andere drie zijn Gerrie 
Buijze, Bert Runhaar en Emmi Schu-
macher. Ieke: ‘Ik ben als kind groot 
gebracht met de 4-mei herdenking. De 
verschuiving van aandacht is opval-

lend. Vroeger stond vooral het verzet in 
de belangstelling. Nu is dat al jarenlang 
het Joodse drama.’ Ze woont in de Oos-
terparkbuurt, maar niet in een huis dat 
Joodse bewoners had.

Deelnemers
Frank van Pommeren woont op 
Vrolikstraat 54, in een huis dat in de 
oorlogsjaren bewoond is geweest door 
Joodse mensen. ‘Ik wist altijd al toen ik 
hier kwam wonen dat er in de oorlog 
veel Joden hadden gewoond in deze 
buurt. Niet dat dat ook gold voor mijn 
huis, dat ontdekte ik pas later. Toen 
ik vorig jaar van dit initiatief hoorde 

wilde ik direct graag meedoen. Ik heb 
zelf onderzoek gedaan en zelf de tekst 
geschreven voor de verhalenposter.’
Onderzoek – allemaal digitaal overi-
gens - naar de historie van een adres en 
de Joodse bewoners doet in principe de 
huidige bewoner zelf. Heel soms is er 
een nazaat van een voormalige Joodse 
bewoner die het verhaal kan vertellen. 
En regelmatig helpen geïnteresseerde 
vrijwilligers uit de buurt bij dat onder-
zoek.
Symon Miedema woont Vrolikstraat 
56, maar niet begane grond. Het ver-
haal van de Joodse bewoners van zijn 
huis hangt achter de ramen van zijn 
benedenburen. Hij is vrijwilliger bij 
archiefonderzoek voor andere verha-
lenposters. ‘Door het meedoen aan dit 
project is herdenken veel meer gaan 
leven. Dat er mensen in jouw huis heb-
ben gewoond die zijn weggevoerd en 

vermoord brengt het besef dat niets ze-
ker en vanzelfsprekend is naar boven.’ 
De oorlog in Oekraïne is het tragische 
bewijs ervan.

Nieuw
Er zijn een aantal nieuwe deelnemers. 
Ieke: ‘We hebben met name mensen in 
de Vrolikstraat tussen de Beukenweg 
en de Eikenweg per brief gevraagd of 
ze mee willen doen aan het project. 
Ook de komende twee weken zijn 
aanmeldingen nog welkom. De ge-
denkwandeling zal dit jaar langs zo’n 
30 à 40 huizen gaan, denken we. De 
komende weken gaan er dus nieuwe 
posters gemaakt worden.’
‘Ja, die vraag kwam laatst ook bij het 
comité ter sprake,’ antwoordt Ieke als 
ik haar vraag of ook onderduikadres-
sen van Joodse mensen een item zou-
den kunnen zijn. ‘Er is veel moeilijker 
aan informatie te komen over onder-
duikadressen in de buurt. En of er veel 
zijn geweest is dus (nog) onbekend, al 
lijkt het waarschijnlijk dat er meerdere 
waren.’ #

Zie voor actuele info: oost-online.nl 
en facebook 4 mei comité Oosterpark-
buurt Amsterdam

De bordjes op het Kastanjeplein hebben plaats gemaakt voor ver-
halenposters bij een gedenkwandeling. Uit Namen en Nummers 
is het 4 mei comité Oosterparkbuurt voortgekomen. Stilstaan bij 
het gruwelijke lot van Joodse buurtbewoners in de Tweede We-
reldoorlog, daar ging het en daar gaat het om. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: via comité

Gedenkwandeling langs 
verhalenposters

Verhalenposters over de vroegere Joodse bewoners achter de ramen

Fred Zurel woonde zijn eerste 
levensjaar in de Derde Ooster-
parkstraat 125. Hij is één van de 
weinige nabestaanden. Zijn ver-
haal op de poster begint als volgt: 
‘Op 21 januari 1943, ik was bijna 
één jaar, kregen mijn ouders be-
zoek. Iemand kwam vertellen dat 
ze hun koffers moesten pakken 
en klaar moesten staan. Ik was 
te ziek om met mijn ouders en 
beide broers, Robbie en André, 
mee te gaan en werd naar de 
bovenbuurvrouw gebracht.’ 

‘Door het meedoen 
aan dit project is 
herdenken veel 
meer gaan leven’

In de Etalage-galerie aan de 
Weesperzijde 51A is vanaf 10 april 
2022 een tentoonstelling te zien: 
‘Het huis van de Joodse Weduwe’.

Anna Lont liet zich voor deze 
expositie inspireren door het ver-
haal van een bewoonster aan de 
Weesperzijde halverwege de 19e 
eeuw. Deze mevrouw liet het witte 
pand op de hoek van de Weesperzij-
de met de Blasiusstraat bouwen. Dit 
was in 1856 langs de nog landelijke 
Amstel. Ze kreeg bij de Gemeente 
Amsterdam een vooruitgeschoven 
pui voor elkaar zodat zij over de 
hele Weesperzijde uit kon kijken tot 
aan het Amstelhotel aan toe. De stijl 
wordt wel een pre-stedelijk winkel-
woonhuis genoemd.

Deze kleine tentoonstelling is ge-
maakt door Anna Lont, bewoonster 
aan de Weesperzijde met dank aan 
Trees van Mansfeld van de galerie. 
Voor verdere informatie:  
anna@deds.nl #

‘Het huis van de Joodse Weduwe’

Getuigenissen tegen  
rassenwaan 
Anne-Ruth Wertheim schreef De poster 
met de blauwe ogen. De 13 waar ge-
beurde verhalen in het boek gaan over 
racisme. Het zijn getuigenissen tegen 
rassenwaan.

In de vorige Dwars stond een artikel 
over het boek Drie Joodse Herkomsten, 
dat geschreven is door Anne-Ruth Wert-
heim en Rudi Künzel. Ook van Rudi 
Künzel is een volgend boek verschenen: 
Middeleeuwse mensen en hun verhalen.
In de talkshow van 31 maart komen zij 
hun teksten toelichten.

Fotografie: Frank Schoevaart
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En toen...

De Polderweg. Lang een rafelrandje 
van de stad. Een grimmig verleden, dat 
wellicht liever vergeten werd. In 1943 
wachten duizenden joden hier op hun 
deportatie naar Westerbork.
Waar nu de hoge flat staat, spelen op 
een zondagmiddag in oktober 1945 
een paar jongens in de kelders van de 
verlaten synagoge. Twee agenten stap-
pen naar binnen om de bengels weg 
te jagen: ‘De kelders zijn gevaarlijk, 
jongens, ze staan onder water.’ ‘Maar 
waar wij speelden niet, agent. Die gang 
is droog. We hebben hem zelf gevon-
den, achter een ingestorte muur.’ De 
jongens krijgen een standje en kiezen 
het hazenpad. De agenten besluiten 
nog even een kijkje te nemen. Daar 
stuiten ze op een verborgen gang. De 
agenten geloven hun ogen niet. Een 
ruimte vol schatten: zilveren kronen, 

wetsrollen, siertorens, schilden... 
Verborgen voor de Duitse roofzucht. 
De schatten worden meegenomen naar 
bureau Linneausstraat. Ze behoren tot 
de Joodse ritualiën en blijken afkomstig 
uit verschillende Nederlandse synago-
gen, die de schatten reeds als verloren 
beschouwden.

Waar nu de auto’s de parkeergarage 
in- en uitrijden, lag na de oorlog Kamp 
Oost. De ramen van de gebouwen 
beveiligd met dikke tralies, het terrein 
omheind met hoge hekken en prikkel-
draad. Achter het prikkeldraad zitten 
nu de NSB-ers. De collaborateurs. De 
SS’ers. Ze worden zwaar beveiligd. De 
rollen zijn omgedraaid.
Toch hoort niemand die nacht van 16 
mei 1946, hoe de beruchte NSB-er Zoot-
jes een gat breekt in de vloer van zijn 
cel, zich in de kamer eronder laat zak-
ken en weet te ontsnappen via een ven-
ster. Had Zootjes vroeger een smederij 

en lasbedrijf aan de Zeeburgerdijk, nu 
zit hij hier zijn straf uit. Tijdens de Duit-
se bezetting hielp hij Amsterdam te ter-
roriseren als WA-man. Als landwacht 
heeft hij talloze mensen in handen van 
de Duiters gespeeld. De recherche zoekt 
hard naar dit ‘zware geval’.
Drie weken later wordt er een man het 
politiebureau in Coevorden, Drenthe, 
binnen gebracht. ‘Deze had een brutale 
bek’, zegt de agent, die de geboeide 
man op een stoel duwt. Zijn collega 
bekijkt de arrestant eens goed. Hij trekt 
het hemd van de man open. Een opval-
lende, grote pigmentvlek loopt van zijn 
linker schouder tot over zijn gezicht. De 
agent loopt naar het bord met signale-
menten. ‘Bel het hoofdbureau in Am-
sterdam maar. Daar hebben ze nog een 
appeltje met hem te schillen.’ Zootjes 
wordt teruggebracht naar Kamp Oost 
aan de Polderweg.

Het is 18 augustus 1946, half twaalf ’s 

Grimmig
avonds. Vier gedaanten klimmen één 
voor één uit een venster waar de tra-
lies voor weggebogen zijn. Ze sluipen 
over het terrein aan de achterkant van 
Kamp Oost, richting de gasfabriek. Met 
een nijptang knippen ze het prikkel-
draad weg. Drie mannen weten zich 
door het gat te werken. Een vierde 
gebaart: ‘Ga maar vast, ik wacht op de 
rest.’ De drie verdwijnen in de nacht.
Even later helpt de achtergebleven 
man nog zes andere door het prikkel-
draad. Maar daar klinken al hollende 
voetstappen. Honden blaffen. ‘Halt! 
Politie!’ Een rechercheur grijpt de man 
met de nijptang grimmig in zijn kraag. 
‘Zo Zootjes, wat dacht je? Ik probeer 
het nog een keer?’ De bewaker die het 
terrein aan de achterkant had moeten 
bewaken, komt beschaamd aanhollen.
Midden in de nacht wordt de rest van 
de gevangenen van Kamp Oost hun 
bed uit geroepen voor appèl. ‘Er mis-
sen er nog drie,’ bromt de hoofdbewa-
ker, ‘twee SS’ers en een collaborateur.’ 
Hij draait zich om naar de bewaker 
van de achterkant. ‘En jij, jij bent op 
staande voet ontslagen!’

Achter het nieuwe politiebureau 
stond ooit het Kraaiennest. Een van de 
weinige vakwerkgebouwen in Am-
sterdam. Op zaterdag 8 augustus 1953 
worden in het Kraaiennest de twintig 
leden van de fascistische NESB, de 
Neo-NSB, tijdens een geheime vergade-
ring gearresteerd. Hun leider is oud-
SS’er Paul van Tienen. De assistent-
beheerder van het Kraaiennest weet 
niet wat er op de bovenkamer wordt 
uitgevoerd. ‘Twee maal per week ko-
men ze hier, in een klein zaaltje op de 
bovenste verdieping. Ik geloof dat het 
allemaal oud-SS’ers zijn’, fluistert de 
man veelbetekenend, ‘het moet in elk 
geval niet veel zaaks wezen.’

De Polderweg. Het winkelpubliek van 
Oostpoort komt en gaat, net als de 
leerlingen van de middelbare school. 
Huizen kijken nu uit over deze straat 
met zo veel verborgen verleden. Geen 
gebouw herinnert nog aan toen… #

Korzelig kraken
Pril en rank,
slungelig en slank
werpt ze haar groen
in rap tempo uit,
klakkeloos groeit ze
zonder gedachten

rebels morsig neemt
ze zich niet de tijd,
haar ongerepte blaadjes
hangen week klapperend
in de frisvroege wind

haar buurvrouw daarentegen,
hoog en omvangrijk,
wacht de nodige
zon af voordat ze
zich ontpopt

wijs en rijk door
’t korzelig kraken
van de tijd
kijkt ze de zonuren
gezapig voor zich uit

’t is haar wijsheid
die haar rijpt:
onbewogen wachten
op een door de wol
geverfd voorjaar.

Méland Langeveld

John Lee Hooker Stereo II

Ik lig in bed en droom van john lee hooker
Ik zie zijn handen
Mooie helende handen waarop gezwollen zwarte aderrivieren
Hun weg zoeken naar zijn lange zwarte vingers
Mooie oude vingers die dansen op de hals van zijn gitaar
En
Dan schiet opeens zijn gezicht uit het duister op mij af
En hij gromt
How how how
En hoor ik papa en mama beneden praten
Ik hoor papa tegen mama zeggen
Als die jongen nou wil spelen laat hem dan spelen
Want het zit erin
En het moet eruit
En ik juich in mijn kussen

Deel van een rockgedicht uit Bambalam van Jaap Boots; hij is 
te gast in de talkshow van 31 maart
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Poppentheater Koos Kneus
In maart, april en mei elke zondag 
diverse voorstellingen.
zo 27 mrt en zo 24 april 11.00 – 
12.15:  
Jan Klaassen en het eigenwijze ei 
(2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast Op-
gepast (Erik van Ophem)
zo 27 mrt en zo 24 april 13.00 – 
15.00: 
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast Op-
gepast (Erik van Ophem)
zo 3 en 10 april 11.00 – 12.15: 
Kleine Hannes in het Grote Vogel-
bos (2-4 jr)
door gastspeler: Scratch Marionet-
ten (Janet Scratchley)
zo 3 en 10 april 13.00 – 15.00:  
Kleine Hannes in het Grote Vogel-
bos (4-8 jr)
door gastspeler: Scratch Marionet-
ten (Janet Scratchley)
zo 17 april 11.00 – 12.15: 
Een huishouden van Jan Klaassen 
(2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast Op-
gepast (Erik van Ophem)

zo 17 april 13.00 – 15.00: 
Roodmondkapje en de grote 
broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast Op-
gepast (Erik van Ophem)
zo 1 en 8 mei 11.00 – 12.15: 
Bibi en de Zonnebloem (2-4 jr)
door gastspeler: Scratch Marionet-
ten (Janet Scratchley)
zo 1 en 8 mei 13.00 – 15.00: 
Bibi en de Zonnebloem (4-8 jr)
door gastspeler: Scratch Marionet-
ten (Janet Scratchley)
Alle voorstellingen inclusief 
prachtig schminken, verkleedkle-
ren en koffie, thee, limonade en 
koekjes. Verjaarspartijtjes welkom, 
de jarige krijgt een cadeautje en je 
mag je eigen taart meenemen! Re-
serveren noodzakelijk! Via website 
of tel.nr. 020-6928532.
Voor het precieze programma, 
reserveren en meer info: www.
kooskneus.nl 

Plein Theater 
van 23 t/m 27 maart: Queering 
Puppets Festival Amsterdam 
(QPFA2022) 
vr 25 mrt 17.00: 
Garage – Tamtam Objektentheater
vr 25 mrt 20.00: 
Niets te verliezen – Cat Smits 
Company & Van der Vlugt & Co 
i.s.m. Stichting Granate / Nafiss 
Nia
vr 25 mrt 21.30: 
Alles naar de hemel – tg Winter-
berg & Feikes Huis
za 26 mrt 14.00 en 16.00: 
De kleine prins (6+) – tg Houtje 
Touwtje
za 26 mrt 17.00: 
Speeddates & mini-workshops
za 26 mrt 20.00: 
Last Chance – Tim Velraeds
di 29 mrt 20.00, wo 30 mrt 20.00, 
do 31 mrt 14.30 en do 31 mrt 
20.00: 
Frank Sanders Akademie: het 
derde jaar speelt solo’s, duo’s en 
trio’s

di 5 april 20.00, wo 6 april 20.00, 
do 7 april 14.30 en do 7 april 
20.00: 
Frank Sanders Akademie: het 
derde jaar speelt solo’s, duo’s en 
trio’s
do 14 april 20.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: How 
to play the cactus – Tatiana Koleva 
& Young Percussion
vr 29 april 20.00: 
The Oosterpoke Comedy Show-
case #5 – Richard Walker (host) & 
comedians
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
do 31 mrt 20.00:  
Tag Out: ‘Format Bowl’ 
vr 8 en za 9 april 20.00: 
The Portuguese Kid – Playhouse
vr 15 april 20.00: 
Easy Laughs – Comedy improvi-
satie
do 21, vr 22 en za 23 april 20.15: 
Proof – Down Stage Left
do 5 mei 13.00: 
Vrijheidsmaaltijd
do 5 mei 15.00: 
‘Don’t Mention The War’ (open-
luchtvoorstelling)
vr 6 mei 15.30: 
Ricciotti Regenboog tour (open-
luchtconcert)
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: 
Naai, Haak- en Brei Café in Afval-
paleis
elke ma 20.00 – 00.00: 
Kizz Meetup, met DJ Traybeatz
 elke di 09.30 – 11.30: 
Dans workshops voor vrouwen 
uit Oost
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 do 09.00 – 12.00: 
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
za 26 mrt 10.00 – 15.00: 
Composteren kun je leren (work-
shop in het Afvalpaleis)
zo 27 mrt en zo 24 april 19.00 – 
23.00: 
Tango Salon met DJ Arjan ‘el Ir-
resistible’

wo 30 mrt 10.00 – 12.30: 
Fermenteren (workshop in het 
Afvalpaleis)
do 31 mrt 20.00: 
Talkshow Dwars door Oost in de 
Jungle
vr 8 en 22 april 20.00 – 00.00: 
Nataraj (lekker dansen op blote 
voeten)
zo 17 april 15.00 – 21.00: 
Lindy Hop – live music ‘Tam Tam’ 
Jungle Jam
Zie verder www.jungle.amster-
dam 

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
---EXPOSITIES---
t/m zo 3 april: 
Project: Do It Together
t/m zo 17 april: 
Presentatie: Ik zie, ik zie, wat jij 
niet ziet (eindpresentatie van 
De Muziekstraat in Werkplaats 
Molenwijk)
zo 27 mrt t/m zo 17 april: 
Expositie: LIMBO – queer exilic 
narratives
---AGENDA---

wo 30 mrt 20.00 – 22.00: 
Hybrid Event: The Hmm ON A 
Lighter Internet
do 31 mrt 12.00 – 19.00: 
Digital Flux Symposium: Towards 
a common imagination
zo 3 april 10.00 – 17.00: 
Decolonial Futures: Symposium
Meer info: framerframed.nl

Factor IJ 
t/m za 14 mei: 
Archive Fever
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
zo 27 mrt 16.00: 
KHL Sessie: Gerard Alderliefste
ma 28 mrt 20.00: 
Pittige Mosterd: Piet Boogert
wo 30 mrt 20.00: 
Vanzetti’s Vinyl Popquiz
vr 1 april 18.00: 
Gipsy Saloon: Servus
zo 3 april 16.00: 
KHL Sessie: Philippe Elan + Jaap 
Somsen
vr 8 april 20.00: 
The Burnin’ Burritos
za 9 april 19.30: 
Burlesque Nightclub§
zo 10 april 16.00: 
KHL Sessie: Trio Flambossa
wo 13 april 20.00: 
GRAP Sessie: Nele Needs a Holi-

day
zo 17 april 16.00: 
KHL Sessie: Ringo Maurer
do 21 april 20.00: 
Elsje en de Bluesmannen
zo 24 april 16.00: 
KHL Chantant: Helden!
ma 25 april 20.00: 
Pittige Mosterd: Martin Melgers, 
stadsecoloog
vr 29 april 20.30: 
Abel’s Americana
zo 1 mei 16.00: 
KHL Sessie: Dolly Bellefleur – 
Voorwaarts en niet vergeten
zo 8 mei 16.00:  
KHL Sessie: Ménestrel
wo 11 mei 20.00: 
GRAP Sessie: Krystl
Meer info: https://denieuwekhl.nl 
TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo
t/m zo 27 mrt: 
Sara: ‘Waar ik thuis kom’ (muziek)
t/m zo 27 mrt: 
Iris: ‘TalentVOL’ (muziektheater)
t/m zo 27 mrt: 
Jacob: ‘En nu jij’ (cabaret)
wo 30 mrt t/m zo 3 april: 
Anne & Yldau: ‘Jokkebroque’ (to-
taaltheater)
wo 30 mrt t/m zo 10 april & za 

23 april: 
Francesca: ‘I have a dream’ 
(singer-songwriter)
wo 30 mrt t/m za 2 april & wo 6 
t/m 9 april: 
Parwin & Marcia: ‘Ik lijk steeds 
meer op jou’ (toneel)
wo 6 t/m zo 10 april: 
Milène: ‘Voor mijn part Dolly’ 
(muziek)
zo 3 & zo 10 april: 
Djoni: ‘Geen tijd om te douchen’ 
(stand-up comedy)
wo 13 t/m zo 24 april: 
Esther: ‘Frieda’ (spektakelmusical)
wo 13 t/m zo 24 april, niet de 
23e: 
Marjolijn: ‘Waarvan akte’ (maat-
schappelijk cabaret)
wo 13 t/m zo 24 april: 
Thomas: ‘Tegen wil en dank’ 
(droogkomische anti comedy)
do 28 april t/m zo 1 mei: 
Mirjam & Bas: ‘Nothing Down 
about it’ (muziek)
do 28 april t/m zo 1 mei: 
Ferhat: ‘Privileges van een gast’ 
(storytelling)
do 28 april t/m zo 8 mei: 
Isabelle: ‘Altijd de liefde’ (singer-
songwriter)
Meer info: www.tapastheater.nl

Assadaaka
Polderweg 300, 1e etage, Kleder-
dracht Wereldwijd
t/m juni
dagelijks 10-16 uur
Ook klassikaal bezoek mogelijk
Contact: info@assadaaka.nl, tel. 
06-47440672

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,

De Nieuwe KHL
Oostelijke Handelskade 44A
020-7791575

Framer Framed
Oranje-Vrijstaatkade 71

Factor IJ
Pampuslaan 11

Adressen 

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

Kleine Hannes

Nieuwe  
Inkijk-exposities

Peter van Zwol maakt ruimtelijke installaties gebaseerd op geometri-
sche vormen. Onder de titel ‘Kleurrijke Verbinding’ is zijn werk te zien 
in metrostation Weesperplein tot medio mei.
Karin van Dam componeert ruimtelijke installaties uit meerdere onder-
delen. ‘Rondom/Round About’ heet haar expositie en die is te zien in 
metrostation Waterlooplein tot medio mei.

Lisa Weeda komt op donderdag 31 maart 
spreken over haar debuutroman Alek-
sandra. 
Racheda Kooijman is op donderdag 28 
april te gast met haar debuutroman Vos-
senjacht.

Onder de noemer Schrijvers en Soep 
interviewt Maaike Bergstra (van Schrijvers 
uit Oost) auteurs van wie recentelijk werk 
is verschenen. Inloop vanaf 18.30 uur, 
er is soep. Het programma is van 19.00 – 
20.15 uur. 
Reserveren (tijdig!) via linnaeus@oba.nl. 
Linnaeus Live is een literair programma 
van OBA Linnaeus, Schrijvers uit Oost en 
Linnaeus Boekhandel gezamenlijk. 
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In de reeks Verborgen verleden over gebouwen en objecten 
in Oost en hun roemrijke verleden ditmaal de Elisabeth Ot-
ter-Knoll Stichting, ofwel het ‘Dames Gesticht’. Het robuuste 
pand is gelegen aan het Eikenplein. 

Het ‘Dames Gesticht’ 

Elisabeth Otter-Knoll (1818-1900) bouwt 
door een aantal erfenissen een flink 
vermogen op. In haar testament is de 
bestemming van dit vermogen vastge-
legd: ‘Het is mijn verlangen in het leven 
te roepen een Stichting voor fatsoenlij-
ke Dames die onvermogend en zonder 
eigen schuld niet in staat zijn in hun 
eigen onderhoud te voorzien.’ Elisa-
beth’s opvatting is dat er voor vrouwen 
uit de ‘mindere stand’ genoeg hofjes 
zijn. Ze benoemt deze Stichting tot enig 

erfgenaam.
In 1894 koopt ze een terrein aan het 
Eikenplein. De Elisabeth Otter-Knoll 
Stichting is in het leven geroepen om 
het pand voor deze ‘fatsoenlijke Dames 
uit de deftige stand’ te realiseren. In di-
verse testamenten heeft Elisabeth voor-
geschreven wat haar wensen zijn voor 
het gebouw. Ook heeft zij gedetailleerd 
aangegeven hoe het eruit moet zien. 
Het resultaat is het pand aan het Eiken-
plein, ontworpen door de Amsterdamse 

architect Jan van Looy, dat uiteindelijk 
in 1912 in gebruik is genomen.

Chique inrichting
De officiële eerste steen is in maart 1905 
gelegd, eind 1911 is de bouw gereed. In 
de laatste jaren is vooral aan de binnen-
zijde gewerkt.
Het pand is gebouwd als luxueus 
rusthuis voor zestien ongehuwde of 
gescheiden kinderloze vrouwen, ouder 
dan 55 en liefst van protestantse huize. 
Bovendien dienen de dames buiten 
hun eigen schuld niet in staat te zijn om 
in hun onderhoud te voorzien. Naast 
woonruimte ontvangen zij een jaarlijk-
se toelage om van te leven. De dames 
moeten wel over een eigen jaarlijks 
inkomen van minimaal 500 gulden be-
schikken, de stichting vult dat met 500 
gulden per jaar aan. En het entreegeld 
is eveneens 500 gulden, maar daarna is 
dan ook alles vrij voor de welgestelde 
dames.
Het pand bestaat uit zestien wooneen-
heden, een eet- en conversatiezaal en 
een regentenkamer. Alle woningen 
hebben een kleine entree, een zit- en 
slaapkamer en toilet, met een raam 
aan de straatkant. De kamers zijn chic 
gemeubileerd. Aan de ene kant van de 
ingang aan het Eikenplein bevindt zich 
de regentenkamer in Empire-stijl en 
aan de andere zijde de directeurswo-
ning, met daarachter de binnentuin. 
In de achtervleugel bevinden zich de 
eetkamer, de conversatiezaal in Louis 
XVI-stijl en een tweede conversatiezaal 
in Queen Anne-stijl en een leeszaal. 
Voor het houden van feesten kunnen 
deze zalen door schuifdeuren tot één 
grote zaal worden gemaakt. In de kel-
der bevinden zich de provisiekamers, 

de keukens en de centrale verwarming.

Een nieuw gebouw 
In de jaren zestig veranderen de 
opvattingen over ouderenhuisves-
ting. Ook het ‘Dames Gesticht’ voldoet 
op den duur niet meer aan de eisen. 
Er komt een nieuw gebouw van de 
Elisabeth Otter Knoll Stichting, dat in 
1982 is geopend. Het is een algemeen 
verzorgingshuis gecombineerd met 
aanleunwoningen, aan de Loowaard in 
Buitenveldert. Wederom chic ingericht. 
De inrichting van de regentenkamer 
van het pand aan het Eikenplein met 
de mooiste stukken van Elisabeth is 
meeverhuisd naar de nieuwe regenten-
kamer en een groot portret van haar 
siert de hal.
Het gebouw aan het Eikenplein is 
destijds voor een symbolisch bedrag 
verkocht aan woningbouwcorporatie 
Het Oosten, nu Ymere. De corporatie 
verhuurt in de rechtervleugel individu-
ele wooneenheden, in de linkervleugel 
zit een woongroep en aan de voorkant 
rechts is een gemeenschappelijke 
huiskamer met een kookeiland. In de 
vroegere eet-, conversatie- en leeszaal 
was een artotheek, later het CBK,  dat 
uiteindelijk naar de Oranje Vrijstaatka-
de verhuist. Nu hebben er twee onder-
nemingen een kantoor. #

Meer ‘Verborgen verleden’: www.me-
landlangeveld.com

Voor Geluiden uit Oost sprak Anita 
Boelsums met enkele leden van de 
woongroep Knoll. Ze maakte er een 
podcast van - Chateau Knoll - die te 
beluisteren is op geluidenuitoost.nl.

Tekst: Méland Langeveld | Fotografie: Egbert van Zon

De Regentenkamer in Empire-stijl

Elk groot gebouw is ooit klein begonnen

Kinderen bekijken vol aandacht de plattegrond van hun eigen 
school. Hoe ontwerp je een school en hoe ‘lees’ je eigenlijk een 
plattegrond? Wat is een maquette en waarom maken architec-
ten die? 

Architectuur op basisschool Het Spectrum   
Tekst en fotografie: Wendeline Thole  

Leerlingen van basisschool Het Spec-
trum hebben elke donderdag les van 
Horst Grütering, een kunstvakdocent 
van De Rode Loper op School. En daar 
kijken de leerlingen altijd naar uit. 
Horst, van oorsprong industrieel vorm-
gever, komt namelijk met spannende 
opdrachten in de klas en laat de kinde-
ren bijzondere dingen maken. Horst 
heeft een grote fascinatie voor bewe-
gende design / kunstobjecten en heeft 
als ontwerper o.a. voor de Bijenkorf en 
Schiphol gewerkt. Sinds twee jaar heeft 
hij het roer omgegooid en geeft hij 
‘maaklessen’ in het basisonderwijs. 
Horst is enthousiast: ‘Het is een heer-
lijke familie waar ik wekelijks mag wer-
ken. Elke week word ik door de kinde-
ren verrast.  Ik heb grote affiniteit met 
de kinderen uit het speciaal onderwijs 
en werk hier echt vanuit mijn hart.’ 

Leren door te doen
Leerlingen van het speciaal basisonder-
wijs hebben vaak moeite met vakken 
als rekenen en taal. Het Spectrum kiest 
er bewust voor om de extra subsidie 
die vanwege de coronapandemie is 

bestemd om achterstanden bij kinde-
ren weg te nemen, te gebruiken voor 
kunsteducatie. In kunstlessen leren de 
kinderen op een andere manier, met 
hun handen en door motorische vaar-

digheden te ontwikkelen. Door creativi-
teit te stimuleren en fantasie te prik-
kelen, laten de kinderen zien wat ze wél 
kunnen. Elke week op vaste middagen 
geven verschillende kunstdocenten van 
De Rode Loper op School les op SBO Het 
Spectrum. 

Bouwen in het klein
De kunst- & technieklessen van Horst 
zijn heel divers. Kinderen zoeken op 
eigen wijze naar oplossingen, hoe pak je 
een technisch probleem aan en wat heb 
je allemaal nodig? Ze leren werken met 
gereedschap, verschillende materialen 
en krijgen veel kunstzinnige vrijheid. 
Nadat de kinderen een nieuw school-
gebouw hebben ontworpen, gaan ze 
aan de slag met hightech architectuur. 
Ze maken fascinerende ontwerpen en 
werken die uit in kleine gebouwen van 
karton, hout en tape. Met miniatuur 
poppetjes erbij komen de gebouwen tot 
leven en krijgen de gebouwen een dui-
delijke maatvoering. Trots presenteren 
de kinderen hun werk: van het nieuwe 
hoofdkantoor van Nike tot een moderne 
molen.
 
Zwevende kunst
Kinderen komen zo op een speelse ma-
nier in aanraking met de wetten van de 
natuur, met ruimtelijke vormgeving. Ze 
spelen met evenwicht, ontwikkelen hun 

fijne motoriek en leren anders kijken. 
Zo ook met de lessen rondom de pionier 
van de kinetische (bewegende) kunst 
Alexander Calder. Hij is de eerste die 
sculpturen van hun sokkel haalt en op-
hangt, waardoor ze lijken te zweven in 
de lucht: grote, kleurrijke mobiles. Ook 
de kinderen hebben prachtige mobiles 
ontworpen, hun eigen Calder-installatie 
pronkt in de school. En als kers op de 
taart neemt Horst de kinderen binnen-
kort mee naar de tentoonstelling Calder 
Now in de Kunsthal Rotterdam. Wie is 
hier nu de echte grote meester? #

Een bijzonder ontwerp Anders kijken naar je eigen school
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      De Amsterdamse Mavo  Jonge mensen zijn de burgers van morgen en op die rol wil de Amsterdam-

se Mavo leerlingen voorbereiden. Dat betekent participatie, meedoen, een open blik hebben, ook voor je 

directe omgeving. 
De school ligt aan de Linnaeushof, een honderdjarige parel in het centrum 

van de Watergraafsmeer. CKV-docent Kim vroeg haar leerlingen de Linnaeushof te presenteren aan 

de lezers van Dwars. Op deze pagina’s de mooiste foto’s van Olivier, Nilaya, Milo, Luka, Lars, 

Keet, Julia, Heidi, Erin, Desmont, Cas, Brooklyn en Aaron. Meer weten over De Amsterdamse Mavo? 
Kijk op https://deamsterdamsemavo.nl 

De Amsterdamse 
Mavo
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Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart 

Gek genoeg heeft de Russische invasie 
het probleem van onze verslaving aan 
fossiele brandstoffen toch weer promi-
nent op de agenda gezet. Als we immers 
geen Russisch gas meer willen, welke 
energiebronnen gaan we dan aanbo-
ren?
Mijn welgemeende excuses voor alle 
grote woorden in deze inleiding, ik zal 
het onderwerp terugbrengen naar onze 
eigen keukenkastjes. Het zou namelijk 
flink helpen als we onze huishoudelijke 
etensresten apart inzamelen. Dat lijkt 
onbeduidend, wat schillen en brood-
korsten, maar het is geen klein bier. Het 
scheelt zelfs een slok op een borrel.

Soep met stukjes
Ik ga wat cijfermateriaal aandragen, 
maar eerst is het goed te weten dat 
bacteriën al onze etensresten kunnen 
omzetten in een aantal mooie produc-
ten, vooral compost en groengas. Daar 
kun je tomaten mee kweken en auto’s 
op laten rijden. Niet alleen koffiedik en 
aardappelschillen, maar ook alle left 
overs zoals oude pizzapunten, koude 

Af en aan brengen Jan en alleman hun 
kapotte huishoudelijk apparaat langs, 
dat meestal, onder het genot van een 
bakkie koffie of thee ter plekke, al of niet 
samen met de eigenaar, wordt gerepa-
reerd. Broodroosters, föhns, keukenma-
chines, kapotte lampen, mp3-spelers: 
niks is hen te dol. Theo, Paul en Cees 
zitten aan een grote tafel, met rondom 
bakjes schroeven, doppen, klemmen, 

Wat betreft media-aandacht heeft de klimaatcrisis het ruim-
schoots verloren van de oorlog in Oekraïne. De publicatie van 
het IPCC rapport over de klimaatontwrichting (we kunnen geen 
seconde meer verliezen om de CO2 in de atmosfeer terug te 
dringen en onze aarde leefbaar te houden) werd van de voor-
pagina’s weggevaagd door de verschrikkelijke en gewelddadige 
oorlog die Rusland heeft ontketend. 

Het is het motto van Theo van den Akker, de drijvende kracht 
achter het Repair Café in het Karnhuis in Betondorp. Samen 
met soulmate Marion, gastvrouw en coördinatrice, en twee an-
dere monteurs zitten de vitale zeventigers er nu al sinds 2013 
elke tweede en vierde woensdagmiddag van de maand. 

vochtig. Het wordt ‘natte fractie’ ge-
noemd, het is waterige soep met stukjes. 
Je moet het eerst inkoken voor je het 
kunt verbranden. Zit het AEB ook niet 
op te wachten.

Psychologisch effect
Verbranden is niet alleen veel slechter 
voor het klimaat dan vergisten, het is 
ook duurder. Etensresten verbranden, 
samen met het restafval, kost zo’n €110 
per ton. Dat is ruim 7 miljoen euro per 
jaar. Vergisten van apart ingezamelde 
etensresten kost €60 per ton, bijna de 
helft goedkoper. Het break even point 
voor de investeringen in de inzameling 
en vergisting van onze huishoudelijke 
etensresten ligt rond de 50.000 huishou-
dens, ongeveer 13%. Als zo’n 50.000 van 
de 380.000 Amsterdamse huishoudens 
meedoen, dan zijn wel al goedkoper uit.
Kortom, etensresten apart inzamelen en 
vergisten is circulair, het is goedkoper 
en het is veel beter voor het klimaat. Het 
gaat om 64 miljoen kilo etensresten per 
jaar in Amsterdam. Zeg 75 kilo per Am-
sterdammer per jaar. Het psychologisch 
effect van de aparte inzameling is dat je 
bewust of onbewust zuiniger met je eten 
omspringt. Gezien de enorm negatieve 
belasting van onze voedselproductie op 
het klimaat is dat nogmaals winst.

Advies
De voordelen van aparte inzameling en 
vergisting van etensresten zijn groot en 
divers. Toch wordt ruim 98% van die 
64 miljoen kilo samen met ons restaf-

patat en andere kliekjes. Het spaart fos-
siele kunstmest en fossiel gas uit. Het is 
circulair, dat is één.
Sinds Amsterdam de groenbak eind 
jaren ’90 heeft afgeschaft (we gooiden 
er teveel rommel in) worden vrijwel al 
onze huishoudelijke etensresten samen 
met het restafval verbrand in het AEB. 
Er wordt elektriciteit en warmte mee 
opgewekt. Dat is goed, zou je zeggen, 
maar het levert ook onhandige vliegas 
op, kun je niks mee, en een enorme 
hoeveelheid CO2 die zomaar de lucht 
infloept. 
Bovendien zijn die etensresten veel te 

Etensresten, geen klein bier

Opgelapt en hij doet het weer!

Bacteriën kunnen 
al onze etensresten 
omzetten in 
een aantal mooie 
producten

Theo, de drijvende kracht achter het Repair Café, samen met soulmate Marion

Het zou flink helpen als we onze huis-
houdelijke etensresten apart inzamelen

val verbrand. Dat is praktisch alles! 
Amsterdam wil wel overstappen, op 
IJburg wordt al flink wat ingezameld en 
in Zuidoost loopt ook een interessante 
proef, maar dat is nog bijna niks. Mijn 
advies aan het nieuwe college van B&W: 
Investeer direct in grootschalige inza-
meling en vergisting van etensresten, 
zet het beste reclamebureau erop en 
recruteer minimaal 13% van de Amster-
dammers om hun etensresten in aparte 
containers te gooien. We vervangen 
hiermee niet al het Russische gas dat we 
nu opkopen, zeker niet, maar het helpt 
wel. Samen tegen Poetin! #

Wil je in Watergraafsmeer ook je etens-
resten apart inzamelen? Stuur me een 
e-mail: peter@pbhoogendijk.nl

tangen en allerlei soorten gereedschap. 
Het is gezellig, iedereen krijgt thee met 
speculaasjes van Marion, die onder-
tussen alles scherp in de gaten houdt, 
dingen noteert, de bewoners ontvangt, 
en zorgt dat alles loopt.

Mr Repair
Het concept, in 2009 bedacht door 
Martine Postma, milieuactivist, journa-

list en duoraadslid voor stadsdeel Oost 
– Watergraafsmeer, draait om ‘repa-
reerbijeenkomsten’ in je eigen buurt, 
met behulp van vrijwilligers. Het idee: 
minder weggooien, reparatiekennis 
behouden en overdragen, en de sociale 
cohesie in een gemeenschap versterken. 
Dit is Theo op het lijf geschreven. Sinds 
de opening van het eerste Repair Café, 
waar hij even kwam kijken, is hij nooit 
meer weggegaan. Mr Repair, zoals hij 
in zijn buurt genoemd wordt, heeft vele 
andere Repair Café’s in het land mogen 
openen. Wat is zijn geheim?

Niet kapot te krijgen
‘Ik heb gewoon een driemeterlang 
CV,’ lacht Theo, niet zonder trots. ‘Op 
negenjarige leeftijd ging ik al als schil-
lenboer in West de deuren langs, op 
mijn vijftiende werkte ik in de plaat-
selijke garage. Ik heb me tot monteur 
opgewerkt en ben geschoold tot auto-
technisch ingenieur. Ik heb een 24-uurs 
lampenservice bedrijf gerund, aan alle 
landelijke theaters lampen geleverd, 
met zeefdrukken dingen gedaan, een 
problem-solving bureau gehad - ik weet 
niet, er komt gewoon altijd weer iets op 
mijn pad.’ Marion: ‘Theo kan niet stil 
zitten, slaapt zijn hele leven maar vier 
uur per nacht en moet altijd bezig zijn.’ 
Theo, die ondertussen samen met Cees 
in de weer is met een net gebrachte 
graveermachine, mompelt: ‘Ik ben ook 
even dood geweest.’ Hij vertelt Dwars 
hoe hij op zijn vijftiende, spelend op een 
bouwterrein, de giek van een sleepgra-
ver in zijn nek kreeg en neerviel op een 
betonnen put. Theo: ‘Iedereen dacht 
dat ik dood was, ik lag al bijna op de 
snijtafel in het WG, toen een arts me 
hoorde ademen.’ Theo lag vier maanden 

in coma en twee jaar in het zieken-
huis. Marion, oud-verpleegkundige: ‘Ik 
snap nog steeds niet hoe hij dit heeft 
overleefd, maar misschien is hij het de 
wereld nog steeds aan het bewijzen: 
opgelapt en hij doet het weer!’

Persoonlijk verhaal
Theo is een soort uitvinder. Met ge-
duld en precisie schroeft hij alles open. 
‘Nieuwsgierig zijn, alles willen snappen, 
open maken, kijken, kijken, nadenken 
en wat je niet weet zoeken op inter-
net of vragen aan deskundigen om je 
heen.’ Marion laat een foto zien van een 
rolkoffer waarvan Theo met behulp van 
gordijnrails het handvat heeft gerepa-
reerd. Theo: ‘Ongeveer 90% van onze 
reparaties lukt, alleen de mechanische 
dan. Elektronisch wordt te duur. We 
moeten in leven blijven met  subsidies. 
Wij zoeken sponsoren, van de vrijwillige 
bijdrage kunnen wij geen passend ge-
reedschap aanschaffen, zoals meetappa-
ratuur voor de steeds meer oprukkende 
elektronica. Ik vind het nog steeds het 
dankbaarst als ik iets repareer waar een 
persoonlijk verhaal aan vast zit. Zoals 
laatst de lampjes van zo’n klein devotie-
boogje, dat iemand had geërfd van haar 
schoonmoeder. Ze was in tranen van 
blijdschap toen ik ze met behulp van 
28-volt lampjes uit de vliegtuigindustrie 
weer aan de praat had gekregen.

‘Iedereen kent Theo en Marion,’ vertelt 
even later een Betondorper. ‘Ze zijn 
meer dan het Repair Café. Ze hebben er 
via de gemeente voor gezorgd dat we 
hier overal bankjes voor onze ouderen 
hebben gekregen. Ze hebben voor onze 
4 mei herdenking herdenkingsmonu-
mentjes ontworpen. Ze hebben het pro-
ject Groetje Groen bedacht, waarvoor 
Theo grote tuinbakken heeft ontworpen, 
en ze zijn een vraagbaken voor ieder-
een. Hun grootste kracht is hun sociale 
hart.’ #
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Dit allemaal in het kader van Groot 
Onderhoud van de Openbare Ruimte 
in de buurt en de vervanging van de 
infrastructuur zoals waterleiding, 
electriciteitskabels, riolering en gas- en 
warmtenet. Alles met het oog op het 
‘toekomstbestendig’ maken van de 
buurt met een nieuw warmtenet in 
verband met de energietransitie. Een 
prachtig streven natuurlijk, maar ook 
een bron van onrust.

Geen inzage
Om met het laatste te beginnen. De 
bewoners aan het plantsoen waren 
des duivels. Opeens werd hun mooie 
plantsoen verpest zonder dat zij iets 
wisten over de omvang en aard van de 
visuele schade. Er bleek op 18 februari 
opeens een vergunning voor te zijn 
verleend. De bewoners hadden tevoren 
geen inzage gekregen. Dat was niet 
nodig, meende wethouder Vermin, want 
dat was een kwestie van uitvoering. 
Daarbij is van participatie vooraf geen 
sprake. Wel geeft de gemeente toe, dat 
de communicatie met de buurt beter 
had gekund.

De bewoners gingen niettemin naar de 
rechter. Het werk werd stil gelegd door 
aannemer Dura. De rechter woog alle 
belangen voor en tegen af en besloot dat 
het werk toch mocht doorgaan. Het pro-
test ging over de locatie van het opslag-
terrein en de gevolgen voor de verkeers-
veiligheid. De rechter meende, dat er 
geen goede alternatieven waren voor de 
gekozen locatie en aan de verkeersvei-
ligheid zou ook voldoende aandacht zijn 
besteed. Wel zou de keuze van de plek 
van het opslagterrein beter gemotiveerd 
moeten worden. De verwachting in de 
buurt was, dat de hervatting van het 
werk nog wel even over de verkiezingen 
heen zou worden getild en die verwach-
ting kwam natuurlijk uit. Bij verschij-
ning van deze Dwars zal het werk wel 
weer zijn hervat.

Tien jaar overlast
Tom Zoutendijk van de bewonersvereni-
ging wijst op de te verwachten verkeers-
onveiligheid rond de scholen ter plaatse 
door al het bouwverkeer de komende 
jaren. In een rapport van de gemeente 
blijkt dat van alle Amsterdammers de 
bewoners van de Wethouder Frankeweg 

Heel Middenmeer Noord gaat de komende jaren overhoop en 
de eerste tekenen zijn al duidelijk zichtbaar. Aan de Linnaeus-
kade is inmiddels een nieuw, breed en tijdelijk fietspad aange-
legd, er zijn heel wat bomen gekapt en aan het Galileïplantsoen 
verschenen als donderslag bij heldere hemel een opslagterrein, 
een werkplaats en een overslagpunt voor bouwmaterialen.  

van de veiligheid wordt de dijk zo’n 20 
tot 40 cm verhoogd. Hij wordt ook een 
eindje teruggelegd richting de weg om 
zo de bomen langs de waterkant zoveel 
mogelijk te kunnen sparen. Het nu aan-
gelegde, behoorlijk breed uitgevallen, 
fietspad van asfalt is tijdelijk. Uiteinde-
lijk wordt de hele kade fietsstraat, waar 
de auto ‘te gast’ is en een maximum 
snelheid van 30 km krijgt. Tussen oude 
en nieuwe dijk komt uiteindelijk een 
mooi schelpenpad.

Bomenkap
De kap van de 36 bomen zal worden 
gecompenseerd met het planten van 70 
kleinere bomen - maximaal vijf meter 
hoog - aan de binnenkruin van de dijk, 
grote heesters en dichte hagen. Er wordt 
gedacht aan fruitbomen, seringen- en 
krentenboompjes. Dat kan de dijk aan-
trekkelijk maken voor zangvogels van-
wege de schuil- en voedselgelegenheid. 
En door het gras minder intensief te 
maaien, ontstaat er bloemrijk grasland, 
wat weer insecten en vlinders aantrekt. 
De vroeger dichte beplanting langs het 
water van de Ringvaart is uitgedund 
om het zicht op het water te verbeteren. 
Er komen afwisselend lage, nattere 
oevers en wat hogere, droge oevers. Zo 
ontstaan er natte-oevervegetaties met 
waterplanten als gele plomp, die weer 
water- en rietvogels aantrekken. En 
er komen paarplaatsen voor de vissen 
terwijl de waterkwaliteit kan toenemen 
door de zuiverende werking van wa-
terplanten. Er komen liefst 14 dras- en 
plasplekken. Wat wil je nog meer?

De gemeente heeft de ambitie in 2040 
helemaal aardgasvrij te zijn. Vandaar al 
die werkzaamheden, die eind 2026 klaar 

en het Galileïplantsoen de verkeersvei-
ligheid van hun straten als het meest 
zorgwekkend beschouwen. Dus daar-
over zal het laatste woord zeker nog niet 
zijn gezegd.
Tom wijst er ook op, dat het werk in 
Middenmeer Noord zo’n vijf jaar gaat 
duren. Daarna is Middenmeer Zuid aan 
de andere kant van het Galileïplantsoen 
aan de beurt en dat gaat ook weer eens 
vijf jaar duren.
Hij vreest, dat het huidige opslagter-
rein met straks een bouwkeet mogelijk 
ook voor Middenmeer Zuid zal worden 
gebruikt zodat dezelfde omwonenden 
tien jaar lang de overlast ervan zullen 
ervaren. De buurtvereniging ziet het 
allemaal al aankomen en overweegt nu 
naar de Ombudsman te stappen.

Auto te gast
Dan de werkzaamheden aan de Lin-
naeuskade. Al in 2017 werden de plan-
nen voor de dijkversterking en herin-
richting van de kade gepresenteerd. Ze 
werden uitgesteld, omdat eerst nage-
gaan moest worden of de aansluiting 
van het nieuwe warmtenet en de ver-
vanging van kabels kon worden gecom-
bineerd zodat de straten niet twee keer 
hoeven te worden opengebroken. Vier 
jaar later, in januari 2022, is het dan ein-
delijk zover. Met een enorme vaart is de 
dijkversterking ter hand genomen. Bin-
nen een week werden tot verbijstering 
van de meeste bewoners liefst 36 bomen 
gekapt, met name in het plantsoen langs 
de weg. Gezegd moet worden, dat de 
bewoners dit hadden kunnen weten. In 
2017 werd het plan ook al in deze buurt-
krant uit de doeken gedaan. De dijk is 
in de loop der jaren verzakt en omwille 

zouden moeten zijn. Voor het nieuwe 
warmtenet moeten op vijf plaatsen in de 
buurt ook nog eens warmteoverdracht-
stations aangelegd van maar liefst 3 bij 
3 bij 5 meter. De plekken daarvoor zijn 
al vastgesteld – ze zijn gekoppeld aan 
de ondergrondse leidingen -, maar het 
ontwerp van de stations nog niet. Hope-
lijk sluit dat wel goed aan bij de mooie 
architectuur van de straten.

Wadi’s
Om minder last te hebben van de ef-
fecten van klimaatverandering zoals 
hevige regenval, worden zogeheten 
wadi’s aangelegd. Dat zijn greppels met 
sierbeplanting, waarin het regenwater 
tijdelijk kan worden opgevangen.
De straten in de buurt worden helemaal 
opnieuw bestraat en krijgen nieuw 
straatmeubilair, terwijl de kwaliteit 
van het groen wordt verbeterd. Omdat 
de straten opengebroken worden en er 
flink in gegraven wordt, wordt onder-
zocht wat dat betekent voor de bomen 
in de straten. Van de bijna 600 bomen in 
de buurt worden er 116 vervangen door 
jonge, gezonde bomen.
Aan de Linnaeusparkweg, de Wethou-
der Frankeweg, de Middenweg tot aan 
de Hogeweg, een deel van het Hoge-
wegpleintje en de Linnaeushof wordt 
nu nog geen warmtenet aangelegd. Dat 
gebeurt in een later stadium door de 
toekomstige exploitant. Mogelijk wordt 
dat MeerEnergie, een buurtinitiatief 
waarover in Dwars regelmatig wordt 
geschreven en ook elders in dit nummer 
weer. We zijn benieuwd hoe Midden-
meer Noord er over ruim vier jaar uit 
zal zien en of de bewoners dan echt 
tevreden zijn. #

Middenmeer Noord drastisch op de schop

Het ‘toekomst- 
bestendig’ maken 
van de buurt: 
een prachtig 
streven, maar 
ook een bron van 
onrust

De bewoners aan het Galileiplantsoen waren des duivels, dat hun mooie plantsoen 
werd verpest

Het nu aangelegde, behoorlijk breed uitgevallen, fietspad van asfalt op de  
Linnaeuskade is tijdelijk
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Alzheimer Café
Vanwege Corona is het Alzheimer Café in Amsterdam Oost vele 
maanden dicht geweest. Maar in april 2022 openen de deuren 
weer en hopen wij weer maandelijks samen te kunnen komen.

Het Alzheimer Café biedt gezelligheid, muziek (soms live) en verras-
sende ontmoetingen. Een plek om lotgenoten te ontmoeten. Voelt u 
zich welkom en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde zijn, 
maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. Er is altijd een Alz-
heimer Café bij u in de buurt. Het Alzheimer Café voor Amsterdam 
Oost, Diemen en Ouder -Amstel is elke 2e donderdag van de maand 
geopend, de toegang is gratis. #

www.dynamo-amsterdam.nl/activiteiten/alzheimer-cafe/

#DWARSOost Nummer 22716
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Muziek uit de bomen

Ivar Manuel (59) startte achtentwintig jaar geleden zijn poli-
tieke loopbaan in Amsterdam. Na al die jaren stopt hij nu als 
stadsdeelbestuurder. In een koffieshop recht tegenover zijn 
werkplek in het stadsloket spreken we over zijn loopbaan en 
hoe hij de veranderingen in de stad heeft ervaren. Hier op het 
Oranje-Vrijstaatplein staat De vrijheid van gedachte, een beeld-
houwwerk van Hildo Krop. Hildo Krop was begin vorige eeuw 
stadsbeeldhouwer van Amsterdam. Manuel heeft ervoor ge-
zorgd dat dit beeldje er kwam op deze plek.

In twee van de vier Oost-gebieden is de tweede editie van het geldproject 
Oost Begroot al voorbij het stadium van plannen indienen. In de andere 
twee is moeten de thema’s nog worden vastgesteld en de plannen nog 
worden ingediend.   

gerenoveerd en in de loop der jaren 
werd Amsterdam razend populair. Het 
is een stad geworden waar iedereen wil 
wonen. Ik ben trots op die ontwikkeling. 
Ik ben blij dat we de laatste tijd in aller-
lei buurten in Oost sociale huurwonin-
gen zijn gaan verkopen zodat er meer 
gemengde wijken ontstaan. In wijken 
met overwegend sociale huurwoningen 
zijn veel problemen.
  
Na uw studie biologie ging u lesgeven 
op een middelbare school. Al vrij snel 
daarna werd u stadsdeelraadslid in 
Amsterdam Oost en later voorzitter 
van het bestuur van het stadsdeel. 
Gaat u na uw politieke loopbaan 
weer lesgeven?
Nee, zeker niet. Het lesgeven aan klas-
sen van dertig pubers vond ik zwaar. 
Het beroep van politicus vond ik veel 
makkelijker en aantrekkelijker.

Waarom bent u een politicus van 
D66? 
Ik ben een liberaal en D66 is een liberale 
partij, net als de VVD. Vrijheid van het 
individu is voor mij het belangrijkste. 
Ik heb steeds bij de rechtervleugel van 
D66 behoort. Als je linkser wordt zoals 
GroenLinks dan ligt dogmatisme en 
moralisme op de loer. Links wil burgers 
min of meer dwingen om iets te doen 
waardoor hun individuele vrijheid in 
het gedrang komt. 
Ik ben voor een kleinere overheid, 
zeker in Amsterdam. Als overheid mag 
je individuen niet beperken in wat ze 
willen. De woningmarkt bijvoorbeeld is 
voor een groot deel afgeschermd van de 
markt door de grote voorraad woningen 
in de sociale huursector. D66 vindt dat 

U woont sinds 1980 in Amsterdam. 
Wat waren de belangrijkste veran-
deringen die de stad sinds die tijd 
doormaakte?
Toen ik begin jaren tachtig ging stude-
ren was het hier anarchie. Alles was 
verlopen, alles kon, Amsterdam liep leeg 
en er waren veel kraakpanden. In de 
ogen van veel Nederlanders woonden 
hier de losers. In de jaren daarna werd 
de Dapperbuurt en de Indische buurt 

mensen die voor de middenhuur (wo-
ningen met een huurprijs tussen € 740,- 
en € 1.030, - per maand) in aanmerking 
komen daarvan de dupe zijn. Onze 
partij zet in op gewone mensen, niet rijk 
en niet arm. Daarom moet er meer mid-
denhuur woningen gebouwd worden.

De verbouwing van de Christus Ko-
ningskerk riep verzet op van buurtbe-
woners. De eigenaar en de gemeente 
hebben de plannen toch doorgezet. 
Gaat het gebouw binnenkort open? 
De Christus Koningskerk is eigenlijk een 
grote, lelijke hal die we niet mochten 
slopen omdat het een monumenten-
status heeft. Er werden veel plannen 
voor ontwikkeld maar die strandden 
allemaal. Lenny Balkissoon kocht 
vervolgens het gebouw om er culturele 
activiteiten te starten die hij wilde subsi-
diëren uit de opbrengsten van een café/
restaurant en een hotel. 

Vanuit de buurt was er veel weerstand 
wat resulteerde in verschillende rechts-
zaken die uiteindelijk door Balkissoon 
werden gewonnen. De oplevering loopt 
nu vertraging op doordat de status van 
het gebouw als monument het plaatsen 
van zonnepanelen tegenhoudt. Iets 
wat de eigenaar wel wil omdat hij het 
gebouw duurzaam wil verwarmen. 
Ik hoop dat Balkissoon binnenkort de 
vergunningen voor het plaatsen van 
zonnepanelen krijgt zodat de Christus 
Koningskerk in juni open kan gaan als 
theater annex restaurant/hotel. 

Al jaren zijn er problemen met water-
overlast in het Oosterpark. Waarom 
lukt het niet om dat probleem op te 
lossen?  
Het Oosterpark is ontstaan doordat men 
daar vroeger niet goed kon bouwen. Het 
was een moerasput waardoor dat stuk 
grond groen en leeg bleef. Het park ligt 
twee meter dieper dan de rest van de 
buurt, al het water stroomt er naartoe. 
Het is een probleem dat in essentie 

Straks liever schrijver dan leerkracht

Oost Begroot op herhaling

‘Op het gebied van 
kunst ben ik een leek 
en opereer intuïtief’

onoplosbaar is. We moeten daarom 
schipperen met de dingen die daar 
mogelijk zijn. Bij hevige regenval blijft 
het een punt waar alle water naartoe 
wil. We hebben van alles gedaan om de 
wateroverlast te verminderen zoals een 
grootscheepse renovatie. En we hebben 
de pomp voor de afvoer van het water 
vernieuwd, maar het blijft dweilen met 
de kraan open.

Na de verkiezingen in 2018 werd u 
bestuurder met in portefeuille o.a. 
cultuur. Hoe is het om voor kunst en 
cultuur verantwoordelijk te zijn? 
Het is het leukste en makkelijkste 
onderwerp om te doen in mijn huidige 
bestuurswerk. Het is een cadeautje dat 
je dingen mag openen en dat je bij-
voorbeeld het beeldje van Hildo Krop 
mag plaatsen. Op het gebied van kunst 
ben ik een leek en opereer intuïtief. 
Bijvoorbeeld met dat beeldje kreeg ik 
een tip van een D66-er. Het lag in een 
loods van een opkoper in Aalsmeer. Ik 
ben daar gaan kijken en ik vond het 
gewoon mooi. Ik ben toen, namens het 
stadsdeel, gaan bieden. Toen we het 
hadden verworven ontstond er een 
discussie waar we het zouden plaatsen. 
De stadsdeelcommissie mocht daarover 
oordelen en wilde het voor de deur van 
het stadsloket. 

U neemt afscheid van de Amsterdam-
se politiek, wat is de aanleiding om te 
stoppen?
Mijn belangrijkste reden om te stoppen 
is het overlijden van mijn vader. Hij was 
tachtig toen hij stierf maar in de tien 
jaar daarvoor werd hij steeds zwakker. 
Door zijn overlijden ging ik me afvragen 
wat ik verder met mijn leven wil. Ik 
word binnenkort zestig en ik denk nog 
tien goeie jaren te hebben. Die tijd wil ik 
goed voor mezelf gebruiken. Door mijn 
erfenis kan ik stoppen met werken. 
Ik ben een roman aan het schrijven, 
daar krijg ik straks veel meer tijd voor. 
Eén van mijn favoriete schrijvers is 
Tommy Wieringa. Zijn boek Dit zijn de 
namen had ik wel willen schrijven. 
De Franse schrijver Michel Houellebecq 
vind ik ook erg goed. Vrouwelijke 
schrijvers ken ik eigenlijk niet, maar 
ik krijg nu alle tijd om me daarin te 
verdiepen. #

Bewoners van Oud-Oost hebben de volgende 4 
thema’s gekozen en hebben daarbij een verdeling 
van de beschikbare € 300.000,- gemaakt:
1. Meer groen in de buurt € 90.610,-
2. Kinder- en jongerenactiviteiten  € 71.364,-
3. Kindvriendelijke buurt € 57.312,-
4. Klimaat en duurzaamheid € 80.715,-
Tot 7 maart konden plannen worden ingediend. 
T/m 8 mei doet het stadsdeel een haalbaarheids-
toets. Van 9 t/m 29 mei kan er door bewoners van 
Oud-Oost worden gestemd. 
En op 31 mei 2022 volgt de bekendmaking van de 
winnende plannen.

Meer info en meebeslissen: oostbegroot.amsterdam.nl/oudoost

In het gebied IJburg / Zeebur-
gereiland is de fasering van 
Oost Begroot identiek aan die 
van Oud-Oost. In de gebieden 
Indische Buurt / Oostelijk Ha-
vengebied en Watergraafsmeer 
zijn alleen de inspiratiemark-
ten achter de rug en is nadere 
planning nog niet bekend. #
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Cody Hochstenbach, stadsgeograaf aan 
de Universiteit van Amsterdam, woont 
in de Transvaalbuurt. Zijn eigen ver-
leden en zijn eigen woonsituatie voert 
hij in Uitgewoond op als aansprekende 
voorbeelden, bij zijn betoog waarmee 
hij een elftal mythes ontkracht.
Het noemen van die mythes en het kort 
bespreken ervan het boek zouden tekort 
doen. Lees het vooral zelf, als het onder-
werp je interesseert, het is meer dan de 
moeite waard. In dit artikel kies ik voor 
een meer persoonlijke benadering: waar 
raakt(e) mijn leven aan de wooncrisis, 
aan de mythes van Uitgewoond?

Kraken
Woningnood is van alle tijden. Eind 
jaren ’70 was het vinden van een 
betaalbare woning minstens zo lastig 
als nu, de wachttijd voor een sociale 
huurwoning lag rond de 10 jaar. Maar 
er waren veel lege woningen en kanto-
ren: naderende sloop en speculatie. En 
kraken mocht.
Kraken moest wel, toen ik na bijna vier 
jaar op een zolderkamer weg moest. 
De koevoet maakte voor mij de ingang 
tot een pand in de Indische Buurt vrij. 
Met twee linkerhanden en hulp van 
anderen legden we vloeren, zetten we 
ramen, trokken elektriciteitsleidingen 
en regelden water en gas. Na één jaar 
zou het pand tegen de vlakte gaan, ik 
heb er negen jaar gewoond eer het echt 
gesloopt werd.
Mijn 24-jarige zoon, zo oud als ik aan 
het begin van mijn kraakperiode, woont 
nog thuis, tegen zijn zin; tegen mijn 
zin. Kraken is geen optie. Anti-kraak 
zit overvol. Mijn zoon is geen student, 
dat maakt de kansen op woonruimte 
nog kleiner. Maar vooral dat ik geen 
jubelton voor hem kan ophoesten of niet 

De wooncrisis is inmiddels een veelbesproken onderwerp in 
de politiek en de media. De oplossing is simpelweg veel huizen 
bouwen, klinkt het uit de ene hoek. Het is onaanvaardbaar  
dat veel woningzoekenden geen betaalbare woning kunnen 
vinden, klinkt het uit de andere hoek. Het woonprotest  
benadrukt de urgentie. Met zijn boek Uitgewoond maakte Cody 
Hochstenbach een overtuigende analyse van de crisis en van de 
politiek die er de oorzaak van is. 

hebben gedaan, kopen. Woningbedrijf 
en diverse politieke partijen vinden dat 
we met ons scheefwonen een huis ont-
trekken aan het sociale huursegment. Al 
is zeker dat als we zouden vertrekken 
het huis te koop zouden worden gezet – 
WOZ-waarde is € 520.000,-  - of ver-
huurd zou worden ver boven de grens 
van de sociale huur.
Onze tevredenheid met een betaalbare 
huurwoning is niet marktconform. De 
mensen die een koopwoning hebben 
waarin ze tevreden wonen en die weten 
dat ze bij eventueel vertrek op een winst 
kunnen rekenen van één á twee ton, 
die zijn marktconform. De verontwaar-
diging over de huizenprijzen van deze 
scheefwoners is op z’n minst dubbel-
hartig.

Dakloosheid
Jarenlang heb ik gewerkt bij de Regen-
boog, een organisatie die opvang en 
zorg biedt aan dak- en thuisloze men-
sen. Voor woonruimte was diezelfde 
groep meer aangewezen op een orga-
nisatie als HVO Querido. Het belang 
van een veilige woonplek staat buiten 
kijf. De stelling van Hochstenbach dat 
dakloosheid het meest schrijnende voor-
beeld is van een wooncrisis onderschrijf 
ik. Toch besef ik bij het lezen van Uitge-
woond dat ik nogal eens ben meegegaan 
in de benadering dat dakloosheid eerder 
een zorgprobleem is dan een woonpro-
bleem.
Het recht op wonen is een mensenrecht. 
Toch is het nog altijd te gebruikelijk dat 
als iemand op straat beland – vaak ge-
paard met schulden, verslavingsproble-
matiek of psychische problemen – hij of 
zij pas aanspraak maakt op een woning 
als de boel weer enigszins op de rails 
is. Wonen lijkt geen recht, een woning 
moet verdiend worden. De Housing first 
benadering is in Finland een succes en 
wordt door meerdere landen, waaron-
der ook Nederland, inmiddels schoor-
voetend toegepast: eerst het wonen 
regelen, dan de overige problemen.
Ik ken de verhalen van de mensen die 
op straat hebben geleefd, maar meer 
nog ken ik hun gêne, hun zwijgen. Ik 
herinner me een Amsterdamse wethou-
der aan het begin van deze eeuw: zij be-
loofde dat dakloosheid en voedselban-
ken binnen enkele jaren verleden tijd 
zouden zijn. Het aantal dakloze mensen 
is gegroeid naar 100.000!

Buren
Absurd hoge prijzen maken koopwonin-
gen onbereikbaar voor lage- en midden-
inkomens, voor starters. Absurd hoge 
huren zorgen er voor dat veel bewoners 
een enorm percentage van hun inko-
men aan woonkosten moeten uitgeven. 
Het geringe aantal nieuwbouwwonin-
gen in de sociale sector èn (nog altijd!) 
de verkoop van sociale huurwoningen 

gewoon een huis kan kopen dat ik aan 
hem en vrienden verhuur – ja, het is een 
ouderlijke tekortkoming - maakt hem 
een kansloze op de woningmarkt. Gis-
teren was hij gegadigde nummer 76 bij 
een lullig klein, nauwelijks betaalbaar te 
noemen huis in een buurt die verre van 
zijn favoriete is.
Rijkdom moet zich aandienen, een an-
der alternatief zie ik niet. Hij zelf moet 
rijk worden, of op de valreep toch nog 
zijn ouders.

Scheefwonen
Rijk genoeg om onze zoon het huis uit 
te krijgen zijn we niet. Wel rijk genoeg 
om tot de categorie scheefwoners te be-
horen. Met ons gezamenlijke inkomen 
zitten we ver boven de norm om voor 
sociale huur in aanmerking te komen. 
Al meer dan dertig jaar huren we onze 
benedenwoning en zelf hebben we een 
uitbouw gerealiseerd en bekostigd. We 
zijn tevreden bewoners.
Sinds een renovatie zo’n zeven jaar gele-
den denkt het woningbedrijf dat we nog 
tevredener zouden zijn als we de wo-
ning kochten - daarvoor mocht verkoop 
nog niet -. En ja, ook in onze omgeving 
zijn mensen verbaasd dat we dat nooit 

door corporaties maken voor woning-
zoekenden met een laag inkomen de 
spoeling erg dun.
Er is nog een belemmerende factor. 
Gemeente en corporaties kijken lijd-
zaam toe hoe de woningverdeling in 
Amsterdam nodeloos inefficiënt is. Ik 
heb buren op drie adressen die al bij de 
renovatie zeven jaar geleden, aanga-
ven best te willen verhuizen naar een 
kleinere woning. Ze hebben een woning 
van meer dan 100 m², woonden er 
vroeger met een groot gezin. Alle mooie 
folders – Van Groot naar Beter etc. - ten 
spijt heb ik zelden gehoord dat er een 
acceptabel aanbod gedaan werd. Mijn 
buren werden niet serieus genomen: 
natuurlijk wilden ze niet èn veel kleiner 
gaan wonen èn meer huur betalen èn de 
buurt uit.

Het wachten is dus op het moment dat 
de buren dood gaan, om het maar dui-
delijk en oneerbiedig te zeggen. En nee, 
dan gaan de woningen niet alsnog naar 
een gezin in de sociale sector, dan gaat 
er verkocht worden of een hoge huur 
– eufemistisch middenhuur geheten – 
gevraagd worden.

Alternatief
Geheel volgens het boekje van de 
neoliberale ideologie stond de woonpoli-
tiek de afgelopen decennia in het teken 
van het stimuleren van woningbezit 
en het terugdringen van de volkshuis-
vesting met haar betaalbare huren, 
aldus Hochstenbach. De Minister van 
Volkshuisvesting maakte plaats voor de 
Woningmarkt.
Mythe 11 in Uitgewoond luidt: funda-
mentele verandering is onrealistisch. 
Kern van de oplossing is volgens Hoch-
stenbach het reguleren van de huur: het 
terugbrengen van de huurprijzen naar 
een aanvaardbaar niveau. En verder is 
er wil nodig, de wil van politici om tot 
een nieuwe woonpolitiek te komen. En 
als het credo ‘bouwen, bouwen, bou-
wen’ blijft, dan met de toevoeging dat 
dat voor lage- en middeninkomensgroe-
pen moet zijn. En let wel, een midden-
huur ligt tussen de € 1000,- en € 1200,- 
per maand (aldus een politicus van het 
midden)! #

Uitgewoond

Een zogeheten flitsactie in de Schalk Burgerstraat

Een sociale huurwoning in de verkoop 

Gemeente en 
corporaties kijken 
lijdzaam toe hoe de 
woningverdeling in 
Amsterdam nodeloos 
inefficiënt is
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Middenmeer gasvrij in 2030 
dank zij MeerEnergie? 
Willen bewoners wel warmte van MeerEnergie? Met een bewo-
nersenquête wilde de buurtcoöperatie zelf achterhalen welke 
factoren bewoners het belangrijkst vinden. Tegelijkertijd zou 
die moeten zorgen voor meer draagvlak en grotere bekendheid. 

Ardine Nicolaï van MeerEnergie 
spreekt met mij over de uitkomsten van 
de enquête en over de stand van zaken 
rond de ontwikkeling van een warm-
tenet in Middenmeer. Het burgerini-
tiatief wordt regelmatig genoemd als 
voorbeeld van geslaagde participatie. 
Ardine: ‘Dat is het ook. Nog steeds. 
Maar de gesprekken met gemeente en 
de vele andere in dit proces relevante 
partijen vergen veel professionele ken-
nis. En miljoen euro’s zullen er omgaan 
in het warmtebedrijf dat MeerEnergie 
uiteindelijk wil worden. Maar alles 
begint en eindigt bij buurtbewoners.’

Respons
Het is al weer meer dan zeven jaar 
gelden dat de coöperatie MeerEnergie 
werd opgericht. Meer dan 900 leden 
zijn er, de bewonersenquête heeft 
voor enkele tientallen nieuwe leden 
gezorgd. De enquête was uitgezet in 
Middenmeer Noord en Zuid: op 4.944 
postadressen hebben bewoners een 
uitnodiging ontvangen om een online-
vragenlijst in te vullen. In totaal 869 

mensen hebben dat daadwerkelijk 
gedaan. ‘Een respons van 17,6 % is erg 
hoog,’ is de reactie van Ardine als ik 
aarzelend vraag of dat mee- of tegen-
viel. ‘Onderzoek, Informatie en Statis-
tiek van de gemeente, OIS,  zei vooraf 
dat we op 5 a 10 % respons mochten 
rekenen. Bij de gemeente is het ver-
trouwen in ons met dat percentage van 
17,6 verder toegenomen.’

Meedoen
Een opvallende conclusie is dat 81 % 
van de respondenten zegt zich waar-
schijnlijk tot zeker te zullen aansluiten 
op het warmtenet van MeerEnergie. Ar-
dine voegt daar aan toe: ‘De meest op-
vallende en meest tevreden stemmende 
conclusie is dat onder de respondenten 
die MeerEnergie niet kenden vóór deze 
enquête dat percentage ‘jaknikkers’ 
ook hoog is: 75 %.’ Slechts 2 % zegt zich 
waarschijnlijk niet tot zeker niet te zul-
len aansluiten.
Is er wel keus te zijner tijd? De bewo-
ners moeten toch van het gas af? Ardi-
ne legt uit: ‘Hoe dwingend burgers van 

het gas af moeten is zeer de vraag. De 
streefjaren staan vooralsnog op 2050 
- Nederland gasvrij -, 2040 – Amster-
dam gasvrij – en 2030 – Middenmeer 
gasvrij -. Maar er moet wettelijk nog 
veel gebeuren eer bewoners verplicht 
kunnen worden van het gas af te gaan. 
Het zoeken naar een alternatief wordt 
wel steeds belangrijker. Inmiddels is 
de optie dat er simpelweg geen gas 
meer geleverd kan worden (helaas) een 
reëlere.’

Warmte via bestaande cv-radia-
toren
Dat kosten een rol spelen bij het al 
dan niet meedoen is vanzelfsprekend. 
Volstrekte duidelijkheid is daar nog 
niet over te geven. ‘Maar bij MeerEner-
gie gaat het bewoners niet meer kosten 
dan verwarming nu kost, anders doen 
we het niet.’
Het water van het datacenter heeft 
een temperatuur van 30°. Met een 
centrale warmtepomp die aangelegd 
gaat worden in Sciencepark, niet ver 
van het datacenter, wordt de tempera-
tuur opgehoogd naar 70°. Distributie 
en beheer zullen kosten met zich mee 
brengen. Ardine: ‘Veruit de grootste 
kostenpost is de aanleg van de leidin-
gen. De gemeente legt ze de komende 
tijd aan in Middenmeer Noord. Als dat 
leidingennet klaar is wil de gemeente 
het verkopen. Aan ons, is de bedoeling. 
Dat kost veel geld.’
Via die leidingen gaat het warme water 
langs alle deuren in Middenmeer. Via 
een smallere verbinding komt dat 
warme water je huis binnen en wordt 
met een ‘afleverset’ aangesloten op je 
huidige installatie. Deze ‘afleverset’ 
neemt de taak van de cv-ketel over. 
Daarbij komt niet het water zelf, maar 
de warmte ervan je huis in. De cv-ketel 
wordt vervangen, maar verspreiding in 
de woning gaat gewoon via de bestaan-

de cv-radiatoren.
Hoe dan ook zegt een grote meerder-
heid bij de enquête: beter een buurtco-
operatie zonder winstoogmerk dan een 
commerciële partij.

Wel of geen warmtepomp
Het financiële verhaal mag dan nog 
niet helemaal duidelijk zijn, het is zeer 
onwaarschijnlijk dat deze collectieve 
oplossing voor een bewoner duurder 
uitpakt dan de individuele optie van 
het aanschaffen van een eigen warm-
tepomp. ‘Een warmtepomp is duur, 
maakt veel lawaai, neemt veel ruimte 
in, verbruikt erg veel elektriciteit en 
vergt een zeer goed geïsoleerde wo-
ning.’
Ardine vertelt dat bijvoorbeeld in De-
nemarken warmtenetten al veel langer 
gewoon zijn. De technische kennis is 
dan ook wijder verbreid en goedkoper. 
‘Hoe meer mensen zich aansluiten bij 
MeerEnergie en hoe groter het gebied 
dat is aangesloten op het warmtenet, 
hoe lager de prijs van de warmteleve-
ring door MeerEnergie kan worden.’

Graag meer informatie
Veel respondenten vinden het warm-
tenet van MeerEnergie goed voor het 
milieu. Het gebruik van een lokale 
bron wordt belangrijk gevonden. Ook 
uit de enquête valt te concluderen 
dat mensen grote behoefte hebben 
aan goede informatie. Er moet dui-
delijkheid komen omtrent de kosten 
en vertrouwen zijn en blijven in de 
professionaliteit van de coöperatie. 
Gewenst zijn gedetailleerde informa-
tie over aanpassingen in de woning, 
een heldere tijdsplanning, informatie 
over hoe het werkt en onafhankelijke 
vergelijking met alternatieven. Dan zijn 
nog genoemd: ontzorging bij aanleg 
binnenshuis en een laagdrempelig aan-
spreekpunt in de wijk. 
Bewoners willen wel, nu afwachten of 
de onderhandelingen met gemeente en 
andere organisaties ook positief verlo-
pen. Ardine: ‘Eind april hopen we meer 
te weten.’#

Info: meerenergie.amsterdam/ons-
plan-faq/§

Nieuw: Dapperhuis
Medio februari 2022 is het Dapperhuis geopend. Met een ‘sleu-
teloverdracht’ door stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter over-
handigde de sleutel aan de organisaties die er aan de slag gaan 
met hun eigen programmering. 

De buurtkamer belooft een fijn, gezel-
lig, centraal punt te worden waar de 
hele buurt welkom is om activiteiten te 
organiseren. Andere organisaties zul-
len snel volgen om er ook activiteiten 
op touw te zetten.
Dynamo begeleidt de startfase. De 
organisaties die in het Dapperhuis ac-
tief worden zijn Native Oost, Stichting 
Prachtvouw, TEAM ED en Roads. Waar 
mogelijk zullen ze hun krachten bun-
delen. Het programma van Stichting 
Prachtvrouw richt zich op vrouwen 

met een migratieachtergrond. De pro-
grammering van Native Oost richt zich 
op activiteiten voor jongeren met als 
doel om hun te stimuleren om aan hun 
toekomst te werken. TEAM ED biedt 
een luisterend oor voor buurtgenoten 
die behoefte hebben aan sociaal con-
tact. Tot slot Roads: zij helpen mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
om weer aan de slag te gaan.
‘Het is nu dan zover, de vier organisa-
ties hebben een eigen pand gekregen 
vanwaaruit ze veel gaan betekenen 

voor de Dapperbuurt’, stelt Maarten 
Poorter vast. ‘Hiermee vervullen we 
een langgekoesterde wens. Alle vier 
de organisaties geven op eigen manier 
een impuls aan de buurt. Daarom zijn 
we ook zo blij dat ze vanaf nu een of-
ficiële locatie hebben. De krachten zijn 
gebundeld in het pand en we hebben 
veel vertrouwen in de unieke samen-
werking tussen deze partijen. Hopelijk 
voelen bewoners en andere organisa-
ties zich ook snel verbonden met het 
Dapperhuis.’
Op dit moment is het Dapperhuis nog 
niet dagelijks open. De partijen zul-
len eerst aan de slag gaan met hun 
programma en onderling afspraken 
maken. In de startfase begeleidt wel-
zijnsorganisatie Dynamo ze. Ook wordt 
het pand nog verbouwd en aangekleed. 
Na de verbouwing komt er een officieel 
openingsmoment voor de buurt.
Het Dapperhuis, Eerste van Swinden-

straat 511, is in ieder geval open elke 
dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur en 
elke woensdag tussen 16.00 en 18.00 
uur. Je kunt er dan terecht voor vragen, 
ideeën en meer informatie over het 
Dapperhuis. Na de verbouwing is het 
Dapperhuis dagelijks open voor activi-
teiten. #

www.dynamo-amsterdam.nl/locatie/
dapperhuis

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

Bestuursleden van MeerEnergie: Siward Zomer, Wim van der Woerdt, Job van der Grinten, 
Ardine Nicolaï, Coen Borren en Anne-Mette Jørgensen

- MeerEnergie is opgericht door en voor bewoners.
- MeerEnergie heeft geen winstoogmerk: eventuele winst blijft bij bewoners.
- Betaalbaarheid staat voorop.
- De restwarmte die wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen is gratis. Aanslui-
ting op het warmtenet gaat bewoners niet méér kosten dan verwarming met een 
cv-installatie en een cv-ketel. 
- De restwarmte die wordt ingezet wordt nu nog gewoon de lucht in geblazen. Ge-
bruik hiervan, met een centrale warmtepomp, maakt dat het net veel duurzamer is 
dan verwarming met gas; het bespaart veel CO2-uitstoot. 
- Aansluiting op het warmtenet is voor huizen die niet tot label A zijn geïsoleerd en 
geen vloerverwarming hebben het meest betaalbare alternatief voor gas.
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Vlag uit voor Oekraïne
Aan het balkon in een van onze straten waait de Oekraïense 
vlag. In de vintage winkel tegenover het politiebureau zijn de 
kleuren blauw en geel. Maar hoe komen we echt meer te we-
ten over die mensen en hun geschiedenis vanuit de boeken? 

Tekst en fotografie: Anneke Hesp 

Het leek mij in 2016 geen goed idee om 
in het referendum zomaar mijn stem 
te geven voor de toetreding van Oe-
kraïne tot de Europese Unie. Het voert 
hier te ver om alle redenen daarvoor 

gaan: Djnepropetrovsk en Odessa. 
Van de eerste stad intrigeerde mij de 
uitdaging om dit in een keer uit je 
mond te krijgen. Samen met mijn oud-
ste broer zat ik gebogen over zijn Bos 
Atlas en probeerden we dat zo goed 
mogelijk. 
Jaren later las ik hoe de Rus Konstan-
tin Paustovski de verrukkelijke stad 
Odessa beschreef – wat een schoon-
heid, wat een liefde. En dat van een 
man die zorgvuldig balancerend het 
Stalin tijdperk overleefde. Ooit in mijn 
leven wilde ik daarheen.

Oekraïense tractor
Erg bijdehand konden Oekraïners 
wel zijn, begreep ik al van de lieve 
man van wie ik Russische les kreeg. 
Hij had als dwangarbeider gewerkt 
in Duitsland en leerde daar een leuke 
Ostarbeiterin kennen, een meisje dat 
was weggevoerd uit haar land en ook 
op de fabriek werkte. Ze had in haar 
harde leven geleerd assertief te zijn, 
veel assertiever dan in de Nederlandse 
omgeving waarin ze samen terecht 
kwamen. Het huwelijk hield geen 
stand. 
Ook de Engels-Oekraïnse schrijfster 
Marina Lewycki beschrijft dat as-
sertieve karakter met smaak in Een 
Korte Geschiedenis Van De Tractor In 
De Oekraine. Ik heb bij het lezen ervan 
niets geleerd over tractoren, maar ik 
heb wel gelachen. 

Buurtgenoten
Nu valt er niet zoveel te lachen om de 
moeilijke geschiedenis van Oekraïne 
in de recente eeuwen. Zeker niet voor 
de Joden die in het land woonden, en 

op te noemen. Een van de problemen 
was dat ik gewoon niets wist over het 
land uit eerste hand. Ik was er nooit 
geweest. Wel waren er twee plekken 
waar ik wel eens heen zou willen 

helemaal niet toen de Duitsers binnen-
vielen. Anatoli Rybakov schreef er Het 
Zware Zand over. Het is geen luchtige 
familiekroniek. 
Zouden Paustovski en Rybakov nu in 
Amsterdam wonen, dan zouden ze het 
moeilijk gehad hebben. Beiden waren 
Russen, en Amsterdammers zijn niet 
altijd zo subtiel in het onderscheid ma-
ken tussen ‘goede’ Russen en ‘slechte’ 
Russen. Dat drama in onze buurten 
doet me denken aan de nasleep van de 
moord op Van Gogh. In die dagen was 
normale wederzijdse vriendelijkheid 
tussen moslim en niet-moslim buurtge-
noten extra belangrijk voor iedereen.   

Alice in Wonderland
Schrijfster Lisa Weeda woont in Am-
sterdam Oost en vertelt in Aleksandra 
hoe de geschiedenis van de Oekraïne 
gruwelijke sporen heeft getrokken 
door de levens van haar familieleden. 
Ze krijgt de opdracht terug te gaan 
naar de Donbass en de doek af te 
leveren waar haar oma vele jaren aan 
heeft gewerkt. Haar belevenissen aan 
de grensovergang tussen Oekraïne en 
Loegansk monden uit in een surrealis-
tische vlucht langs vroegere familie. 
De kunstgreep doet denken aan het 
boek Alice in Wonderland van Lewis 
Caroll.  #

De Nederlands-Oekraïense schrijver 
Lisa Weeda is op donderdag 31 maart 
te gast bij Schrijvers en Soep van de 
OBA Linnaeus. Maaike Bergsma van 
Schrijvers uit Oost interviewt haar 
over haar debuutroman Aleksandra. 
De inloop is vanaf 18.30 uur met 
verse soep, het programma duurt 
van 19.00 tot 20.15 uur. De ruimte is 
beperkt, dus van tevoren aanmelden 
verplicht. Dat kan aan de balie  
van OBA Linnaeusstraat 44 of via  
linnaeus@oba.nl. 

Beeld en jubileum

Rugnummer 14 en de schoen zijn de 
opvallendste elementen van het kunst-
werk. Op de zijkanten zijn de initialen 
J en C terug te vinden. Het gedenkteken 
is er gekomen op initiatief van om-
wonenden, waarvan Jannie Leenders 
misschien wel de meest fanatieke was. 
‘Johan Cruyff is hier opgegroeid, wij 
wilden ook iets voor ‘onze Johan’.’ 
Dat de enorme muurschildering van 
‘Oranje Cruyff’ aan de overkant in Park 

de Meer te bewonderen is, steekt veel 
Betondorpers.

Op het Cruyff Court in Betondorp werd 
8 februari j.l. het 25-jarig jubileum 
gevierd van de Cruyff Foundation. 
Dochter Susila Cruyff, Frank Rijkaard, 
Soufiane Touzani en Marlou van Rhijn 
waren bij de kick-off. Stadsdeelbestuur-
der Rick Vermin kreeg van kinderen 
een stoeptegel aangeboden, die gelegd 
werd bij het Cruyff Court Betondorp. 
Op de tegel een quote van Cruyff: ‘Als 
je iets voor een ander kan doen, dan 
moet je dat doen’. Ter gelegenheid van 
het jubileum zijn er tegeltjes gemaakt 
met verschilldende bekende quotes van 
Cruyff.
Anno 2022 is de Foundation een 
organisatie die wereldwijd sport- en 
spelprojecten steunt en ontwikkelt. En 
er zijn 275 Cruyff Courts in 22 landen. 
De focus ligt daarbij op kinderen en 
jongeren voor wie sport niet vanzelf-
sprekend is.
Overigens zullen er in 2022 meer 
feestelijkheden worden georganiseerd. 
Zo komt er op zondag 24 april, een dag 
voordat Johan Cruyff 75 jaar zou zijn 
geworden, de Cruyff Legacy 14K. Een 
run/walk die start en finisht in de Johan 
Cruyff ArenA en die onderdeel is van 
de ‘Space to Run’ campagne. #

Tekst en fotografie: Arie van Tol

Op de Brink staat sinds enige maanden een beeld waarmee 
Johan Cruyff in Betondorp wordt geëerd. Het is niet ver van 
het huis waar Cruyff in zijn jeugd heeft gewoond. 
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Ineens waren die letters er op het 
hek van het Oosterpark. Bertie – 
met een hartje. Wie was Bertie, wat 
betekende ze voor de Dapperbuurt 
en anderen?

Drie mensen die haar gekend hebben, 
delen hun herinneringen aan een bij-
zondere vrouw.

Afifa: ‘We zijn erg verdrietig dat 
Bertie er niet meer is. Zij was een steun 
en toeverlaat voor velen van ons en 
stimuleerde ons het lot in eigen hand 
te nemen.’

Janny: ‘Toen bij de vorming van 
het Stadsdeel Oost de drie OAR-en 
fuseerden en één Ouderen Adviesraad 
werden, was Bertie een van de eerste 
bestuursleden. Zij was onvermoeibaar, 
steunde, nam initiatieven en had aan-
dacht voor iedereen.’

Tunny: ‘Bertie had veel aandacht voor 
diversiteit; zij wilde mensen uit allerlei 
groeperingen bij de OAR betrekken. 
Deze betrokkenheid heeft zij tot het 
einde toe behouden en ze heeft er voor 
gezorgd dat het op de agenda van het 
Stadsdeel kwam en aangepakt werd. Zij 
heeft ook een belangrijke rol gespeeld 
om de contacten tussen de diverse 
groepen te bevorderen en eventuele 
confrontaties te helpen voorkomen. Dit 
moeten wij voortzetten en het voor-
beeld van Bertie in ere houden.’ #

In memoriam Bertie van Gelder

#DWARS20    Ouderenadviesraad

kosten van een eigen restaurant zon-
der aanvullende financiering te hoog 
werden. De koks werden naar huis 
gestuurd en de keukens van bijvoor-
beeld het Dreeshuis en het Flevohuis 
gesloten. In coronatijd ontwikkelde 
de mogelijkheid om online maaltijden 
te bestellen zich in een razend tempo 
mede door het sluiten van de horeca.
Het sluiten van restaurants en buurt-
huizen vroeg om een creatieve oplos-
sing. Dynamo als maatschappelijke 
organisatie zag zich genoodzaakt om 

Maaltijdvoorzieningen: teken des tijds

Maaltijdvoorzieningen voor  specifieke 
doelgroepen zijn niet nieuw. In 1980 
werd in Watergraafsmeer een gesubsi-
dieerd restaurant geopend, het oude-
renrestaurant De Meerhoek. Dat was in 
het kader van het toenmalige Flanke-
rend Ouderenbeleid en bedoeld als 
experiment. De Wijkpost voor Ouderen 
aan de Middenweg nam het voortouw 
en richtte met subsidiegeld een heus 
restaurant in. Een volledige maaltijd 
kostte 5 gulden. Hoewel het eten prima 
was, bleek het project  onbetaalbaar 
door te weinig belangstelling en viel 
het doek al na een paar jaren.

Eten aan huis
Tafeltje-dek-je is een van de oudste 
thuisbezorg-diensten. De naam is 
afgeleid van het sprookje van Grimm. 
In 1967 werd voor het eerst een warme 
maaltijd bij mensen die zelf niet meer 
konden koken thuisbezorgd. 
De Algemene Nederlandse Bond voor 
Ouderen, de ANBO, heeft zich behalve 
met de strijd voor een goed pensioen 
ook bezig gehouden met het verstrek-
ken van maaltijden ter bestrijding van 
armoede en eenzaamheid. In 2010 liep 
in Betondorp een eettafelproject. Na 
tussenkomst van de Voedsel- en Waren-
dienst is het thuis maaltijden voorbe-
reiden en uitdelen gestopt en heeft 
verzorgingshuis Tabitha van Amsta de 
catering overgenomen.

Van wijkrestaurant naar online
Voor Dwars besteedde de OAR in 2009 
aandacht aan de kwaliteit van wijkser-
vice restaurants als maaltijdvoorzie-
ning voor ouderen. De wijkrestaurants 
maakten  meestal deel uit van een 
verzorgings- of verpleegtehuis. Onder 
bepaalde voorwaarden: 75 + en een 
indicatie vanuit WMO of AWBZ konden 
ook buurtbewoners in het restaurant 
eten. De regelingen zijn veranderd en 
de AWBZ is in 2015 afgeschaft. De tijd 
van zelfredzaamheid en de eigen broek 
ophouden deed zijn intrede. Verzor-
gings- of bejaardenhuizen werden ge-
sloten vanuit het principe dat ouderen 
langer thuis moeten blijven wonen met 
hulp van de naaste omgeving. Daarmee 
verviel deze voorziening, omdat de 

Tekst: Ouderadviesraad 

Een gezonde eetlust en regelmatig eten spreekt niet meer vanzelf bij ouderen die alleen zijn 
komen te staan en die zich eenzaam en depressief voelen. Ondervoeding dreigt als niemand in 
de omgeving alarm slaat. Zelf zijn ze zich de ernst van de situatie niet altijd bewust. 

over te gaan tot het uitdelen van maal-
tijden of thuis te bezorgen. Nieuwe 
spelers dicht in de buurt dienden zich 
aan uit medemenselijkheid.

Stichting Veerkrachtig  
Betondorp
In maart 2020 is Carleen de Lange 
in Betondorp begonnen met het 
rondbrengen van maaltijden aan de 
buurtbewoners, die door corona hun 
inkomsten verloren. Zij schrok van de 
verborgen armoede achter de deur 
en besloot met het oprichten van de 
Stichting Veerkrachtig Betondorp zicht-
baarder in de wijk aanwezig te zijn en 
contact te maken. De maaltijdservice is 
inmiddels uitgegroeid tot een winkeltje 
waar behalve gratis boodschappen ook 
andere diensten worden verleend zoals 
het verstrekken van gratis kleding en 
andere vormen van hulp, zoals in de 
Groene Amsterdammer valt te lezen.

De Archipel
In Buurthuis de Archipel op het Makas-
sarplein wordt gewoonlijk drie keer 
per week gekookt voor buurtbewoners. 
Het is ook een uitgiftepunt van de Voed-
selbank. Onder het motto – laten we 
samen de mensen in onze buurt helpen 
die in nood zijn - werd besloten om ook 
maaltijden uit te delen en te bezorgen. 
Het groeide uit tot een grootscheeps 
maaltijdproject voor kwetsbare bewo-
ners in de Indische Buurt. Er worden 
meer dan tweeduizend maaltijden per 
week verstrekt.

Op de woensdagen is de Archipel 
Eetkamer Oost vanaf 17.00 open voor 
mensen met een verworven hersenlet-
sel, zoals een beroerte. Een maaltijd 
kost 5 euro. Het is gezellig druk onder 
lotgenoten, dus reserveren via Anita 
Muscher telefoon 06-48586628.

Op de donderdagen worden vanaf 
17.30 de maaltijden verzorgd door  
Resto van Harte. Met de verruiming 

Stichting Prachtvrouw verstrekt maaltijden en wil vrouwen in hun kracht zetten

Alzheimer Café

van de coronamaatregelen begin febru-
ari kan er ook weer gegeten worden 
onder de bekende coronavoorwaarden.

Resto van Harte
Ook Resto van Harte moest vanwege 
corona overgaan op het uitdelen van 
maaltijden: op donderdag in de 
Archipel; en dinsdag in het voormalige 
Grand-Café Genieten in het Stadsdeel-
kantoor. Uitgangspunt is voor een 
redelijke prijs een gezonde driegangen 
maaltijd te serveren en vooral een ont-
moetingsplek te zijn voor buurtbewo-
ners. Het samen eten is dan een middel 
voor contact, de binding met de buurt 
en het verminderen van eenzaamheid. 
De toekomst in het Stadsdeelkantoor 
is onzeker. Het thuiswerkadvies voor 
de ambtenaren geldt nog en daardoor 
wordt van de capaciteit van het restau-
rant te weinig gebruik gemaakt. 

Stichting Prachtvrouw
Habiba Bouanan is de drijvende kracht 
achter de stichting Prachtvrouw en 
wil de Marokkaanse vrouwen, die bij 
haar langs komen in hun kracht zetten. 
Door het geven van cursussen werkt 
de stichting aan de mentale gezond-
heid. Zij zat tijdelijk in een pand op de 
Dappermarkt zonder eigen keuken en 
kon hierdoor slechts eenmaal per week 
aan een vaste kern van 30 vrouwen 
een maaltijd geven. De subsidie van 
25 euro vanuit de sociale basis van de 
gemeente dekt nauwelijks de kosten. In 
februari is de buurtkamer Dynamo in 
de van Eerste van Swindenstraat fees-
telijk geopend en de Stichting Pracht-
vrouw is daarnaar toe verhuisd. 

De Vonk 
Het activiteitencentrum op het Ambon-
plein van maatschappelijke organisatie 
CIVIC verstrekt op donderdag en zater-
dag 300 gratis maaltijden aan mensen 
zonder papieren of vaste woon- of ver-
blijfplaats. De keuken van de Meevaart 
staat hiervoor ter beschikking.

Tegemoetkomen in de kosten 
van de maaltijd
Verschillende bronnen subsidiëren 
maaltijden. Het Rode Kruis geeft bon-
nen van 15 euro uit waarmee bij AH 
boodschappen kunnen worden gehaald 
en het stadsdeel kan vanuit de sociale 
basis subsidie verstrekken.
Ook de buurtteams kunnen hierin een 
rol spelen bij voldoende kennis van  de 
sociale kaart en door af te wegen of een 
WMO-maaltijdsubsidie haalbaar is.
Nu zijn alle beperkende maatregelen 
losgelaten en gaan we terug naar nor-
maal. De vraag is of in dit ‘gave land’ 
het normaal is dat iemand afhankelijk 
is van een voedselbank of maaltijd-
voorziening. Gemeente en Stadsdeel 
zijn verantwoordelijk voor het armoede-
beleid en moeten hierover besluiten 
nemen. We blijven het volgen. #

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

Tafeltje-dek-je is 
een van de oudste 
thuisbezorg-
diensten



Nummer 227   DWARS DOOR DE BUURT

Ze werkt al dertig jaar in de 
kinderopvang, startte haar 
carrière bij een van de voor-
lopers van Dynamo. In het 
jarenlang werken met kin-
deren heeft Audrey veel zien 
veranderen. Maar de kinde-
ren, die blijven onveranderlijk 
leuk. ‘Ik krijg er energie van.’

Hoe ziet je werkdag eruit?
‘We werken met startblokken, 
een programma voor ontwik-
kelingsgericht werken. We 
maken een jaarplanning die 
aansluit bij de belevingswe-
reld van het kind. We introdu-
ceren het in de kring, met een 
boek, met een lied, de thema’s  
bouwen we samen uit met 
activiteiten in kleine groepjes 
of met een grote groep. Maar 
binnen het dagprogramma 
is er ook genoeg ruimte voor 
eigen inbreng van de kinde-
ren. We kijken en luisteren 
goed naar de kinderen. Zo 
hebben we nu het thema 
Kunst, we doen veel verschil-
lende dingen met verf, krijt, 
scheerschuim, klei en muziek. 
Wij hebben alles tentoonge-
steld en sluiten het thema af 
met een ‘echt’ museum. Als ze 
eigen speelgoed meenemen, 
is dat op ‘eigen risico’. Samen 

spelen, samen delen. Het kan 
ook stukgaan. Of ze nemen 
een boek mee, dan gaan we 
dat voorlezen. Dan heeft het 
misschien niks met ons thema 
te maken, maar dat maakt 
niks uit. Dat is onze kracht, dat 
we kunnen improviseren.’ 

Waar krijg je een glimlach 
van op je werk?
‘Ik ben geen goede zangeres, 
maar ik vind het wel heel 
erg leuk om met mijn stem 
te spelen! Ik zing veel liedjes, 
zoals een simpel liedje ‘met je 
vingertjes’ of geïmproviseerde 
liedjes. Vooral liedjes met 
bewegingen slaan goed aan, 
kinderen vinden dat gewoon 
heel erg leuk. Als ik dan op 

Even voorstellen... pedagogisch mede-
werker Audrey Eigenhuis
Audrey Eigenhuis is pedagogisch medewerker op voorschool Lidwina in de 
Watergraafsmeer, ze valt een dag in op andere voorscholen en een dag op 
‘t Kabouterhuis. ‘Ik vind het zo mooi dat kinderen zich bij ons veilig voelen 
en spelend leren.’

‘Haar kinderen’ verzorgen het haar van Audrey 

een groep inval waarvan ik de 
kinderen niet ken en we zitten 
aan tafel, kan ik afwachten 
maar ik kan ook alvast een 
bewegingsliedje gaan zingen. 
Als kinderen dan enthousiast 
meedoen, dan word ik daar 
heel gelukkig van.’

Wat vond je een heftige ge-
beurtenis op de voorschool?
‘Een paar jaar geleden viel een 
kind zo hard met zijn mond 
op een plantenbak dat er twee 
tanden uit vielen. Dat is de 
eerste keer dat ik gigantisch 
ben geschrokken. Eerst het 
kind opvangen en troosten, en 
dan moet je een moeder gaan 
bellen. Bij de jaarlijkse her-
haaltraining over Eerste hulp 

bij jonge kinderen vraagt de 
trainer wie weleens wat heeft 
meegemaakt. Dan heb ik wel 
een verhaal.’ 

Wat doe je in je vrije tijd?
‘Wandelen, sporten, muziek 
luisteren, varen en gezel-
schapsspelletjes. Ik volg voor-
al groepslessen in de sport-
school: Sh’bam, BodyShape en 
Zumba. Misschien ben ik toch 
wel een klein beetje ritmisch, 
maar ik hou gewoon van mu-
ziek. Het gaat me niet om de 
teksten, maar om de muziek.’

Wat maakt je werk op de 
voorschool zinvol?
‘Ik vind het zo mooi om te zien 
dat kinderen zo oprecht zijn 
en zich bij ons ontwikkelen tot 
zelfstandige personen. Soms 
zie je dat kinderen passief bin-
nenkomen, overbemoederd 
worden door hun ouders. Dat 
ze niet gewend zijn om aan 
tafel te zitten, thuis worden 
achternagelopen met een 
stukje brood. De kinderen 
leren onderling zoveel van el-
kaar. Op onze voorschool zijn 
zeven verschillende culturen, 
het is een afspiegeling van de 
Watergraafsmeer. Ik vind het 
een meerwaarde. Veel her-
halingen, het samenspel met 
andere kinderen, iets voor-
doen, is iets wat ze heel snel 
oppakken. Wat ik ook zinvol 
vind is dat je kinderen kunt 
helpen en meer zelfvertrou-
wen kunt geven met compli-
mentjes, dat ze zich prettig 
voelen en lekker in hun vel 
zitten. Als ze zich veilig en 
geborgen voelen, kunnen ze 
zich goed ontwikkelen.’ #
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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 Buurt-
team Amsterdam staan voor 
u klaar.
www.buurtteamamsterdam.nl
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

Eretekens voor Dynamo vrijwilligers
Twee vrijwilligers van Dynamo kregen van stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter een ereteken voor 
het belangrijke werk dat ze doen. Ze werden voorgedragen door medewerkers van Dynamo. 

Lis Davens Muntenaar
Participatiemedewerker Jelte 
Brontsema droeg Lis Davans 
Muntenaar voor. Jelte: ‘Lis 
is vrijwilliger bij lunches en 
andere evenementen. Ze kwam 
eerst als bezoeker en is nu 
degene die veel vrijwilligers be-
geleidt en een luisterend oor is, 
voor hen en de vele bezoekers. 
En dan hebben we het nog niet 
eens gehad over al die heerlijke 
soeprecepten die in haar hoofd 
zijn opgeslagen.’

Lis zegt dat ze vereerd is, en 
blij met de aandacht. ‘Het was 
heel verrassend. We hebben ge-
bak gegeten, ik kreeg bloemen. 
Het overviel me, maar wat 
was het leuk. Daarna zijn we 
naar de Deelraad geweest. We 
kregen een toespraak, er is een 

filmpje gemaakt en ik kreeg 
een speldje. Ik was blij dat Jelte 
er was. Mijn zoon komt over 
anderhalve week pas terug uit 
Manilla, maar Jelte is een soort 
familie van mij. Ik ben blij dat 
ik op mijn leeftijd nog op drie 
plaatsen vrijwilligerswerk kan 
doen.’

Ina Olivier
Ina Olivier is vrijwillige taal-
docente in Buurtkamer IJburg 
en werd voor het ereteken 
aangedragen door participatie-
medewerker Fatiha Errafay. 
‘Zij doet dit al jaren bij Dynamo 
en geeft taalles aan oudere 
dames die zij door middel 
van taal probeert te empowe-
ren. Het gaat om meer dan 
taal alleen bij haar,’ aldus 
Fatiha.  

Ina geeft wekelijks les in 
Buurtkamer IJburg. Zij doet dit 
in duo met een andere vrijwil-
liger en probeert tijdens haar 
lessen zoveel mogelijk actueel 
thema’s te behandelen met de 
deelnemers om zo behalve taal 
te leren ook goed op de hoogte 
te zijn van de ontwikkelingen 
in de samenleving.

Ina is gepensioneerd maar 
nog erg actief en vitaal en dat 
straalt zij ook uit naar haar 
deelneemsters die vaak tot 
de kwetsbare bewoners op 
IJburg behoren. Zij hebben 
veel bewondering en ont-
zag voor haar. Dit heeft een 
positieve effect op de gezonde 
leefstijl. Naast het lesgeven 
biedt zij een luisterend oor 
voor anderstalige bewoners 

Bloemen en ereteken voor Lis Davens Muntenaar

die soms iets meer ondersteu-
ning nodig hebben. Wat haar 
bijzonder maakt is dat zij 
uitgesproken is en zegt wat zij 
van dingen vindt waardoor er 
altijd wel iets van verbetering 
wordt gerealiseerd voor haar 
taaldeelnemers. 

Tijdens de lockdowns hield zij 
altijd contact met haar deelne-
mers en stuurde vorig jaar bij 
Dynamo aan om met taalwan-
delingen te starten omdat zij 
hoorde dat haar deelneem-
sters niet naar buiten durfden 
vanwege corona. Fatiha: ‘Wij 
zijn enorm trots en vereerd 
dat zij als bewoner vanuit deze 
betrokkenheid haar passie 
voor taal inzet voor de ontwik-
keling en empowerment van 
bewoners op IJburg’. #

Bloemen en ereteken voor Ina Olivier

Hulp bij 
belasting-
aangifte
Heeft u hulp nodig bij 
uw belastingaangifte voor 
2021?

Dan kunt u van 7 maart t/m 
25 april 2022 terecht bij de 
buurtteams in Amsterdam 
Oost. De medewerkers van 
het buurtteam helpen u 
graag. Het is wel nodig om 
van tevoren een afspraak 
te maken. #
 
Zie www.buurtteamamsterdam.nl/
hulp-bij-belastingaangifte-in-oost 
voor spreekuren in Oost 
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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. 

Tekst: Samira Drenth

Een opleiding, training of 
cursus geeft u meer kansen 
om uw baan te behouden 
of om een nieuwe baan te 
vinden. Eerder kon u sommige 
studiekosten en andere scho-
lingsuitgaven onder bepaalde 
voorwaarden als aftrekpost 
opvoeren. Maar een STAP-
budget vervangt nu het 
systeem van fiscale aftrek van 
scholingskosten. Zo wordt het 
makkelijker om snel te kiezen 
voor een opleiding of 
cursus die u een betere 
kans geeft op werk. UWV ver-
zorgt voor u de aanvraag, en 
voor de opleider de financiële 
afhandeling. DUO beheert het 
scholingsregister van de op-
leidingen die in aanmerking 
komen voor STAP-budget.

Heeft u recht op een 
STAP-budget?
Ja, onder deze voorwaarden:
•	U	bent	ouder	dan	achttien
 jaar en ontvangt geen AOW. 
 Of u wel of niet werkt, een 
 uitkering ontvangt of onder-
 nemer bent, dat is voor uw 
 aanvraag niet relevant;
•	U	bent	verzekerd	voor	de	
 volksverzekeringen (dit bent
  u als u van de afgelopen 
 27 maanden minstens 
 6 maanden in Nederland
 gewoond-, gewerkt – of een 
 uitkering hebt gehad);
•	U	hebt	dit	kalenderjaar	nog	
 geen STAP-budget gekregen
 en er is nog budget over;
•	De	opleiding/cursus	valt	
 binnen het STAP-scholings-
 register.

Hoe vraagt u een STAP-
budget aan?
Stap 1. Kijk of uw opleiding 
vermeld wordt bij het STAP-
scholingsregister op www.
STAP-budget.nl.
Stap 2. Kies dan de opleiding 
of training die u wilt volgen en 
schrijf u dan in.
Stap 3. U ontvangt een 
STAP-aanmeldbewijs van de 
opleider.
Stap 4. Als u de aanvraag 
binnen het tijdvak doet, u aan 
de voorwaarden voldoet en er 
nog budget is ontvangt u een 
STAP-budget.
Stap 5. Uw opleider ontvangt 
het bedrag en verrekent dit 
met de opleidingskosten.

Duizend euro voor scholing 

Waar(mee) kunnen wij u 
verder nog helpen?
In februari zijn er weer 
nieuwe medewerkers begon-
nen bij Het Juridisch Spreek-
uur, zij staan voor u klaar om 
al uw vragen over belastingen, 
juridische – en sociaal-maat-
schappelijke kwesties te be-
antwoorden. Als wij uw vraag 
niet kunnen beant-woorden 
wordt u doorverwezen naar 
een van de samenwerkings-
partners. 

U kunt voor de spreek-
uren van Het Juridisch 
Spreekuur terecht bij:
Buurtcampus Oost,
Linnaeusstraat 44
Inloopspreekuur: elke wo. 
van 09.30 tot 12.30 uur. 

Wilt u zich verder ontwikkelen, ook in uw werk? Of op zoek gaan naar 
een opleiding of cursus die u echt leuk vindt? Benut uw kansen en groei! 
Werkenden en werkzoekenden kunnen namelijk vanaf deze maand tot 
1000 euro subsidie aanvragen voor scholing en ontwikkeling uit het STAP-
budget. Deze afkorting staat voor: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. 

Uw belastingaangifte 
bij de OBA
Wilt u hulp bij het invullen 
van het aangifteformulier 
over 2021 of twijfelt u of 
het wel correct is ingevuld?  
Gelukkig zijn wij dit jaar 
weer volledig in staat om 
mensen te helpen op locatie! 
Tot en met 26 april zullen 
de HVA studenten u helpen 
bij diverse locaties van de 
Openbare Bibliotheken Am-
sterdam (OBA). Bijvoorbeeld 
in de OBA aan de Linnaeus-
straat op donderdagmiddag 
14 april. Informatie en aan-
melden op de website van 
de OBA (www.oba.nl/leren/
leef-en-leerpunt/rekenen/
belasting).

Huidige medewerkers van het Juridisch Spreekuur: 
v.l.n.r. achterste rij: Thessa de Ruijter, Rabia Bütün, Abbisag Addison; 
v.l.n.r. voorste rij: Amal Hassani, Samira Drenth, Jordi Goense

Tekst: Dynamo 

Iets leuks doen na school nu 
nog makkelijker. Met een 
nieuwe, frisse stijl, maakt 
de Talententent basisschool-
kinderen en hun ouders in 
Oost en Zuid enthousiast 
om mee te doen aan allerlei 
naschoolse activiteiten. Op 
de nieuwe Talententent-
website zie je meteen wat er 
allemaal te doen is en hoe je 
je aan kunt melden.

Speciale mobiele versie 
en hulp bij inschrijven
Voor de mobiele versie van 
de website is een speciaal 
ontwerp gemaakt, omdat de 
meeste ouders en kinderen 
de website op hun mobiel 
bekijken. Door de duidelijke 
knoppen en het gebruiks-
vriendelijke filter, vind je snel 
wat je zoekt. Talentmakelaar 
Zuid Monique Hoogland: ‘Nu 
de website zo telefoon-vrien-
delijk is merken wij dat ou-
ders makkelijker inschrijven. 
We doen de inschrijvingen 
ook samen met ouders op hun 
telefoon; zo raken ze er snel 
aan gewend.’

Weinig geld
Voor gezinnen met minder 
geld, is er een speciale ‘wei-
nig geld’-knop prominent op 
de website geplaatst. Op de 
‘weinig geld’- pagina staan alle 
contactpersonen en regelin-
gen op een rij. Miranda de 
Wit, teamleider Jeugd en Jon-
gerenwerk: ‘We hopen op deze 
manier drempels te verlagen, 
zodat alle kinderen in Oost en 
Zuid mee kunnen doen.’
Natuurlijk kan het altijd beter. 
Kinderwijkcoach in Oost 
Tineke van Nooten: ‘De 
komende periode kijken we 
samen met een aantal ouders 
naar de website. We vragen ze 
wat er nog beter en duidelij-
ker kan.’
Op een aantal scholen helpen 
de talentmakelaars ouders die 
nog niet zo goed Nederlands 
lezen met inschrijven. 

Doe mee met de 
Talententent!
De Talententent is een onder-
deel van Dynamo en biedt 
basisschoolkinderen naschool-
se activiteiten. Iedereen kan 
meedoen! De activiteiten zijn 
leerzaam en leuk. De Talenten-
tent werkt met professionele 
vakdocenten en biedt gevari-
eerde en uit-dagende activitei-
ten. Er valt ieder blok weer 
veel te kiezen op het gebied 
van Kunst & Cultuur, Media 
& Communicatie, Natuur & 
Techniek, Burgerschap & 
Beroepsoriëntatie en Sport. #

www.talententent.nl

Talententent 
website!

Elthetokerk Amsterdam,
Javastraat 118
Inloopspreekuur: elke wo. 
van 09.30 tot 11.30 uur. 
Hoofdlocatie HJS (Muller 
Lulofshuis), Wibautstraat 5A 
(ruimte 02A08), 06 - 211 588 82  
Bereikbaar: ma. t/m do. van 
09.00-17.00 uur
e-mail: hjs@hva.nl 
twitter: @hva-hjs 
website: www.hva.nl/hjs #
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Team OOST

Cursussen voor huiseigenaars

Afspraken met de buren 
Amsterdam telt ruim 24.000 Verenigin-
gen van Eigenaars ( VvE’s). Dit is goed 
voor zo’n 228.000 woningen. 
Bezit je één van deze appartements-
rechten, dan ben je van rechtswege 
automatisch lid van de VvE. Het doel 
van de vereniging is om gezamenlijk 
het pand te onderhouden en te 
beheren. Dit betekent dat je samen 
met je buren moet beslissen over 
het (toekomstige) onderhoud. Maar 
je bent ook op je buren aangewezen 
als het gaat over het wel of niet 
aanleggen van een dakterras op het 
gemeenschappelijke dak, afspraken 
over de isolatiewaarde van de onder-
vloer of het gebruik van de gemeen-
schappelijke ruimte.

Medegebruik en medeverant-
woordelijkheid
Wie een appartementsrecht koopt, 
koopt dus niet ‘de woning’, maar een 
aandeel in een groter geheel. 
Je koopt eigenlijk twee ‘dingen’: 
het mede-eigendom van het gehele 
gebouw én het recht om de eigen 
woning te gebruiken. Onderdeel van 
het appartementsrecht is het mede-
gebruik van en de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de gemeen-
schappelijke delen, zoals het trap-
penhuis, het dak en de gevels. Voor 
iedere VvE gelden weer andere regels 
en afspraken. Deze regels en afspraken 
zijn terug te vinden in de splitsingsakte 
en het splitsingsreglement. 

Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering is het hoogste 
orgaan binnen een VvE. Zij is als enige 
bevoegd besluiten te nemen die de ver-
eniging aangaan. Elke eigenaar heeft 
het recht de vergaderingen bij te wo-
nen en zijn stem uit te brengen. Mocht 
er geen bestuur zijn en niet vergaderd 
worden dan is het uitroepen van een 
eerste vergadering een logische stap. 
In de vergadering kan ook een bestuur 
worden benoemd. Het bestuur bestaat 
uit minimaal 1 persoon. 

Wat bestuur doet
Het bestuur organiseert de vergaderin-
gen, stelt de agenda op en zorgt ervoor 
dat de notulen gemaakt worden. Daar-
naast is het bestuur verantwoordelijk 
voor het voeren van de administratie 
en het beheer en ook voor het innen 
van de verplichte maandelijkse bijdra-
gen van de leden. Dit kan ook uitbe-
steed worden aan een externe beheer-
der. Vaak mag een bestuurder beslissen 
over noodzakelijk onderhoud tot een 
bepaald vastgelegd bedrag en maakt hij 
de begroting.  

Geld in de kas
Sinds 2010 is een VvE verplicht zich 
in te laten schrijven bij de KvK. Voor 
inschrijving is het benoemen van een 
bestuur noodzakelijk. Zonder dit kan 
een VvE niet worden ingeschreven. Na 

inschrijving kan de VvE een bankreke-
ning openen. Het is noodzakelijk deze 
rekening op naam van de VvE te zetten 
om fraude en andere problemen te 
voorkomen. Het is tegenwoordig ver-
plicht om in een reservefonds te sparen 
voor onderhoud en onvoorziene kosten 
in een meerjarenonderhoudsplan. Het 
kan echter gebeuren dat er niet genoeg 
geld in kas is. Dan moet er bijbetaald 
worden door de individuele leden. 
Een meerjarenonderhoudsplan wordt 
gemaakt voor 20 tot 25 jaar en alle 
leden zijn verplicht om mee te betalen.

Verzekeringen
VvE’s hebben vaak meerdere 
verzekeringen: 
•	Een	gemeenschappelijke opstal-
 verzekering is verplicht. In deze 
 verzekering  dient de zogenaamde 
 ‘appartementsclausule’ te worden 
 opgenomen. Deze zorgt ervoor dat er 
 wordt uitgekeerd ook al heeft een van 
 de eigenaren met opzet schade ver-
 oorzaakt, bijvoorbeeld brand gesticht.
 Een individuele opstalverzekering 
 dekt niet de schade voor de gemeen-
 schappelijke delen.  

•	Een	aansprakelijkheidsverzekering 
 is in de latere splitsingsreglementen 
 verplicht maar ook voor oudere VvE’s 
 zeer aan te bevelen. Schade die door 
 de VvE wordt veroorzaakt , bijvoor-
 beeld omdat de schoorsteen van het 
 dak waait en auto’s beschadigt, is 
 daarmee gedekt. 

•	Een	bestuursaansprakelijkheids-
 verzekering is niet verplicht maar 
 het is verstandig om deze af te sluiten.
 Het bestuur krijgt vaak een mandaat 
 om besluiten te nemen en uit te 
 voeren en daar zijn vaak grote 
 bedragen mee gemoeid. 

•	Een rechtsbijstandverzekering is ook 
 niet verplicht maar kan zeker van pas 
 komen als er een conflict is tussen een
 VvE en een derde partij, bijvoorbeeld 
 een aannemer. 

Webinars en ander contact
Over VvE’s valt meer te vertellen. 
Daarom organiseert de VvE-afdeling 
van !WOON regelmatig gratis cursus-
sen en webinars over uiteenlopende 
onderwerpen die de VvE aangaan. 
Op onze website onder het kopje 
’agenda’ kunt u zien welke cursussen/
webinars precies wanneer gehouden 
worden en wat u ervan kunt verwach-
ten (www.wooninfo.nl/agenda/catego-
rie/vve-cursussen/). Alle cursussen en 
webinars zijn gratis. Aanmelden is wel 
noodzakelijk (via bovenstaande link).

De afdeling is te bereiken via 
vve@wooninfo.nl of het algemene 
nummer van !WOON, 020-5230130. 
Ook is er veel informatie te vinden 
op onze website: www.wooninfo.nl/
vraagbaak/vve. #

Bij !WOON houden we ons niet alleen met huurwoningen 
bezig. Er is een aparte afdeling binnen !WOON die eigenaar-
bewoners in een Vereniging van Eigenaars van hulp en advies 
voorziet en gratis cursussen aanbiedt. Dat is nodig, want net 
als bewoners van huurwoningen lopen deze bewoners vaak 
tegen ingewikkelde problemen aan.



En dat instinct regelde alles, dachten ze. Het
was als biologie student moeilĳk om te zeggen
dat dieren net als wĳ konden denken en
voelen. De professor werd dan erg boos. Pas
nu begint dat een beetje te veranderen.

Hoe dom dat was
zagen wĳ aan ons

hondje Tatí.
Toen ze net een half jaar oud was
liep ze voor me uit op een bospad.
Ze was nooit eerder in een bos
geweest. Het paadje liep tussen
dichte braamstruiken met overal
doorns. Toen stopte ze. Over het
pad groeide een nare, dikke braam
tak in de rondte, net als een
hoepel. Tatí keek er onder.
Mmmm, te laag om onderdoor te
kruipen. Ze keek eroverheen.
Mmmh. Te ver om er in een keer
overheen te springen. En wat deed
ze? Ze sprong heel hoog op, en in
de lucht gooide ze haar achterkant
nog eens de hoogte in, zodat ze

recht omlaag viel, hoofdje
beneden, staartje helemaal boven,
ongeveer of je een grote worst laat
vallen. Ze viel recht in de hoepel,
en schramde zich niet. Vanuit die
hoepel kroop ze onder de verre
kant door en holde verder over
het bospad. Ik begreep er niets
van.

Ze had duidelĳk staan
nadenken en de beste
oplossing gevonden om
zich niet te verwonden.
Hoe denkt een bioloog dat je
instinct dit regelt? Geen enkele
programmering kan een hondje
dit laten doen. Alleen door na te
denken kom je op deze oplossing. Er zijn ontzettend

veel voorbeelden
van instinct.
Wat katten doen in de
kattenbak. Met een pootje hun
drol verstoppen onder het grit.
In de natuur is het veiliger dat
niemand ruikt waar je net
gepoept hebt anders vinden ze
je sneller, maar in de kattenbak
op het balkon is het een tikje
overbodig. Toch doen ze het.
Ook dat is instinct. Of hoe alle
jonge katjes op hun buik naar
een vlindertje tĳgeren zonder
dat iemand ze dat leert. Of hun
gezichtje wassen door steeds
een pootje nat te likken. Instinct
bestaat. Maar denken dat een
dier een robot is met alleen

maar instinct daarvoor
moet je wel heel blind

zĳn.

voor de jeugd

Biologen zijn tientallen jaren
erg dom geweest. Ze zagen
dieren als een soort robotjes.
Geprogrammeerde robotjes.

Natuurlĳk is Tati op andere dingen wel
voorgeprogrammeerd.
Ze rolt op haar rug door een muizenlĳk of half vergane rat. Ze
weet zelf niet eens waarom ze dat doet. Niemand heeft haar dat
geleerd. In de natuur is het voor een roofdier beter om je eigen
geur te verstoppen onder een veel sterkere geur. Zo kunnen
prooidieren je niet ruiken voor wat je echt bent. Wolven doen dit
en vossen en coyote’s en hyena’s en wilde honden. Voor een
braaf huishondje is het van geen enkel nut, integendeel, we doen
Tatí daarna in bad en schrobben haar schoon met zeep, waar ze
een reuze hekel aan heeft. Dat rollen in een lĳkje is puur
instinctief gedrag. Aangeboren. Of zoals het wat moderner heet:
het zit in hun genen.

Wat gaat er allemaal wel niet om in
een hondenhoofdje?

Als ik een uur met Tatí gewandeld heb en we zĳn terug bĳ het
tuinhek, rent ze als een gek het tuinpad af om sneller bĳ het huis
en dus bĳ Connie te zĳn. Maar als Connie er een tĳdje niet is
trippelt Tatí rustig naast me in de richting van het huis. Is dat
instinct? Natuurlĳk niet. Dat is gewoon logisch nadenken. Rennen
heeft geen zin want ze is er toch niet.

A

Exclusief: alleen instinct en geen greintje verstand?Exclusief: alleen instinct en geen greintje verstand?

R

Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker maakt de pagina en tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto’s Tatí: Connie Dekker

Domino kent de 0 en leert nu tellen tot 3

Stinks kan heel goed tellen

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

Je ziet haar luisteren, is er een hert in de buurt of niet? Instinctief gedrag of nadenken?

Kunnen dieren denken?


