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Door: Anneke Hesp

De lente komt met horten en 
stoten dit jaar, in de bekende 
volgorde. Sneeuwklokjes, ker-
senbloesem, magnolia, tulpen, 
fluitenkruid. En na elke bloei-
periode was het ineens weer 
koud. Winterjack weggehan-
gen, teruggehaald, weggehan-
gen, teruggehaald enzovoort. 
Het is de natuur en daar zijn 
we allemaal onderdeel van is 
het uitgangspunt van kunste-
naar en botanist herman de 
vries. Die kringloop van ver-
gankelijkheid, van verschijnen 
en verdwijnen, licht hij toe in 
Museum Tot Zover. 
De straatnamenrubriek op pa-
gina 7, van schrijver Robert van 
Andel en fotograaf Henk Pouw 
is niet weg te denken. Dit keer 
de laatste aflevering met de Wa-
tergraafsmeer als zoekgebied. 
De volgende keer start een serie 
over straatnamen in Oud-Oost.
Wilt u nog wat nieuwe woor-
den leren? De Rode Loper 
brengt kinderen en ouderen 
samen die elkaar woorden 
leren die gloednieuw of bijna 
vergeten zijn. Leest u maar wat 
ze daar mee doen. 

Veel leesplezier! #

Verhalen uit verleden in de openbare ruimte
Afgelopen week is Henriëtte 
Pimentel geëerd met een 
vernoeming.  De voorma-
lige brug 265, de brug van 
het Tropenmuseum naar de 
Plantagebuurt, draagt nu haar 
naam. En terecht want Henri-
ette Pimentel was een ver-
zetsvrouw die in de Tweede 
Wereldoorlog, samen met 
anderen, ruim 600 Joodse kin-
deren heeft gered. Tegenover 
de Hollandsche Schouwburg 
was de crèche gevestigd waar 
zij directeur was en vandaar 
zijn honderden kinderen weg 
gesmokkeld richting onder-
duikadressen en hebben zo 
de oorlog overleefd. Zelf koos 
ze ervoor om zo lang mogelijk 
door te blijven gaan met dit 
gevaarlijke werk. Haar goede 
werk heeft helaas uiteinde-
lijk geleid tot het verlies van 
een groot warm hart uit deze 
buurt. Uiteindelijk is Henriëtte 
door de Duitsers opgepakt 
en getransporteerd naar 
Auschwitz waar ze om het 
leven is gekomen. De prach-
tige brug draagt nu haar naam 
zodat we bij haar heldhaf-
tige werk stil kunnen blijven 
staan. Als stadsdeelbestuurder 
van Oost had ik de eer om bij 
deze plechtigheid aanwezig  te 
zijn. De burgemeester heeft 
een prachtige speech gehou-
den. Wat ook veel indruk op 

mij maakte, was dat er gasten 
aanwezig waren die als kind 
op de voormalige crèche heb-
ben gezeten. 

4 mei is het moment om stil 
te staan bij de vele doden die 
zijn gevallen in met name 
de Tweede Wereldoorlog. In 
Oost kennen we naast nu de 
Henriëtte Pimentel brug meer 
plekken waar we aandacht 
besteden aan bijzondere 
mensen en gebeurtenissen. 
Zoals bij het Keesje Brijde 
plantsoen. Een 13-jarige jon-
gen die werd doodgeschoten 
toen hij in de hongerwinter 
op zoek was naar kolen. Jaren 
geleden was ik daar bij een 
herdenking aanwezig. Ook 

een prachtig initiatief vanuit 
de buurt, elk jaar weer zetten 
zij een mooie herdenking 
op touw voor Keesje Brijde. 
Een ander voorbeeld is het 
vorig jaar vernoemde Albert 
Wittenbergplein in de Trans-
vaalbuurt, dankzij het gezin 
Wittenberg heeft Betty Mock 
de oorlog overleefd door haar 
als baby op te nemen in het 
gezin nadat haar eigen ouders 
gedeporteerd werden. On-
langs is daar een extra bord in 
de openbare ruimte geplaatst 
met een toelichting over de 
kozen naam voor het plein. 

Het is mooi om te zien dat 
steeds meer heldhaftige ver-
halen een plekje krijgen in de 

Column Door: Justus van Oel

Mijn ouders waren immigranten in Amsterdam, en ik zal jullie 

bekennen, ik ook. Ik kwam hier pas wonen met drie maanden, 

dus ben feitelijk net zo’n nep-Amsterdammer als de rest. Maar 

wel met serieuze roots: we begeven ons nu in gedachten naar 

de Linnaeuskade ter hoogte van de Middenweg. De moderne 

fietssnelweg die in het plantsoen is neergelegd vergeten we even, 

aan de overkant is een melkfabriek, te midden van allerlei andere 

bakstenen gebouwen die inmiddels ‘karakteristiek industrieel 

erfgoed’ heten. 

Ik kom zo ter zake, eerst even mijn overgrootmoeder gedag 

zeggen, zij woonde op de oer-Linnaeuskade en las, diep in de 

90 inmiddels, met veel genoegen de boeken van Harry Mulisch, 

een piepjonge moderne schrijver. Nog even geduld, de actuele 

invalshoek komt zo. Maar de man van mijn grootmoeder was 

dus de heer Wiersma, veldwachter in de Watergraafsmeer en 

nog generaties lang werd in mijn familie gemord over zijn ontslag 

wegens corruptie: hij had van iemand een sigaar aangenomen. 

Zo’n rechtschapen man, zo hard gestraft. 

Het ging verder niet zo slecht hoor: dat statige witte gebouw op 

de andere hoek van kade en Middenweg was ook van de familie. 

Van mijn familie. Nog heel lang. Met mijn nichten en neven wind 

ik mij daar nog weleens over op: alle studerend achterklein-

Erfgoed kinderen hadden daar zomaar op kamers gekund. Maar het werd 

verkocht aan de AMRO-Bank, die trouwens ook alweer weg is. 

Ja, ik zit even lekker in de nostalgie, maar er is ook een actueler 

punt dat ik wil maken. Of ik nu wil of niet, ik voel me verbonden 

met de stad, en overal zijn bakstenen en hoekjes en plekjes die 

me herinneren aan het van generatie op generatie doorgegeven 

‘Mokum’-gevoel. En dat is dus aan het verdwijnen. Dat kan ook 

nauwelijks anders, in een stad waar iedereen voortdurend in- en 

uit verhuist. Het aantal Amsterdammers met voorouders die 

ook in Amsterdam woonden is in relatief korte tijd drastisch 

afgenomen. Vraag maar eens aan al uw buurtgenoten of collega-

ouders op het schoolplein of ze hier roots hebben die dieper 

gaan dan het mee kunnen zingen van ‘Bij ons in de Jordaan’. 

Dat zal maar zelden het geval zijn. En hoe ondieper de wortels, 

des te sterker de neiging om op een dag maar weer te gaan. 

Bijvoorbeeld naar een betaalbaar dorp, zoals Zutphen of 

Deventer, waar nog wél dat oude collectieve gevoel leeft, waar 

nog steeds een door generaties gedeelde geschiedenis de 

mensen verbindt. Omgekeerd, Amsterdam is steeds meer 

industrieel en sociaal-cultureel erfgoed geworden. Een gewild 

tussenstation voor zeer diverse stadsgebruikers. Ook mooi.  # 

Wil je me over mijn ouwe Oost zien praten, 

google dan ‘Salto+Justus’... 

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Rick Vermin

openbare ruimte. Zo wordt de 
geschiedenis steeds meer on-
derdeel van ons dagelijks leven 
en staan we stil bij al die
warmhartige mensen die iets
voor een ander hebben bete-
kend. Verhalen die niet verge-
ten mogen worden over gru-
weldaden en naastenliefde in 
tijden van wanhoop en oorlog. 

Het is spijtig om te zien dat 
er nog steeds nieuwe oorlogs-
verhalen bijkomen. Zoals nu 
woedt er een oorlog in Europa, 
met wederom afschuwelijke 
beelden van agressie en van 
weerloze mensen die zijn ge-
marteld en vermoord. Nu zijn 
Oekraïners wanhopig op zoek 
naar een veilig onderkomen. 
Als stad vangen we ruimhartig 
Oekraïense vluchtelingen op 
onder andere in een boot op 
de Kop van Java. Vrijwel naast 
die boot staat het monument 
‘Zeeman op de uitkijk’, ter na-
gedachtenis aan alle zeelieden 
die de Tweede Wereldoorlog 
niet overleefden. 

Het is mooi om te zien hoe-
veel mensen ook nu weer een 
warm hart hebben en klaar 
staan voor de ander, maar ook 
beangstigend dat het verle-
den en heden dichtbij elkaar 
komen. Laat ons ook daarbij 
stilstaan. #
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hond even bezoekt die bij vrienden is. 
Daryna mist haar husky maar weet dat 
opa er goed voor zorgt.

Sleutel en thermostaat
Taras is nu de enige die wat Engels 
kent. Maar hoe communiceer je over 
gevoelige onderwerpen, zoals dat de 
deur echt altijd op slot moet of dat we 
de thermostaat op hoogstens 19 graden 
zetten in de strijd tegen het Russische 
gas? Een Poolse vriendin komt erbij 
en de sleutelkwestie wordt tactvol 
uitgelegd. Dat van het gas moet dan 
maar rusten, we zien de rekening 
wel tegemoet. Natuurlijk zijn het dit 
soort kleine dingen die lastig zijn als 
het contact 24 uur per dag is, maar in 
een leeg appartement is de irritatie 
minimaal.

Fietsen of zwemmen
De vrienden weten inmiddels dat ieder 
bezoek eten betekent, van pinda’s tot 
uienpannenkoeken, en houden er 
rekening mee. Afslaan kan niet altijd. 
Ook de Nederlandse kant wil attenties 
bewijzen die niet altijd goed aanko-
men. Ze kregen alle twee een fiets. 
Daryna heeft al dertig jaar niet op een 
fiets gereden en gelooft niet dat ze een 
fietsritje in Amsterdam zou overleven. 
Als de man in huis voelt Taras te veel 
verantwoordelijkheid om er vandoor 
te gaan op de fiets en zijn oma alleen te 
laten. Wel willen ze samen zwemmen 
en zoeken het Sportfondsenbad op.

De nabije toekomst is onzeker. Wan-
neer kunnen ze terug? Wat gebeurt er 
na die twee maanden? Daryna zou wel 
les willen gaan geven aan de Oekraïen-
se school. Ze hopen in elk geval in de 
buurt te blijven tot ze terug kunnen. #

Wil je ook Oekrainers steunen? Bel de 
Regenboog Groep: 020 - 531 76 00 of zie 
www.deregenboog.org

Twee weken bivakkeerden ze in de ondergrondse parkeergarage. Toen besloot de familie met de auto 
van Kiev naar de Poolse grens te rijden. Daar namen ze de bus naar Warschau en toen het vliegtuig 
naar Amsterdam. Waarom Amsterdam? Opa is zeeman en heeft er goede herinneringen aan. ‘Ga daar 
heen’, had hij gezegd en kende iemand die iemand kende in Amsterdam Oost.
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Van Kiev naar de Middenweg

Ida was die laatste iemand en wist dat 
haar vriendin aan de Middenweg voor-
lopig op vakantie was. Oma Daryna, 
moeder Vladka en zoon Taras van 13 
zouden daar twee maanden onder 
dak zijn. Al snel komt de routine. In 
de ochtend geeft Daryna zoomlessen 
Oekraïens en Russisch aan haar leerlin-
gen die nu over heel Europa verspreid 
zijn. Ze vindt het belangrijk dat ze bij 
blijven. Taras maakt zijn huiswerk en 
volgt ook de zoomlessen van zijn school 
zodra de pc vrij komt.

Hooligan en doerak
In de middag gaan ze op ontdekkings-
tocht; het Flevopark, de stad. Dan kan 
moeder Vladka even slapen. In de 
avond gaat ze naar het (centraal) 
station om landgenoten op te vangen 
en te verwijzen. In de nacht is het te 
druk in haar hoofd met haar angsten, 
beelden en berichten via de media.
In Ida’s netwerk zijn wel vrienden 
die af en toe langs gaan en helpen. 
De inschrijving bij de schakelklas van 
Montessori Lyceum Oostpoort, regi-
stratie, Rijksmuseum, tafeltennis in de 
Wethouder Verheij Hal, Koningsdag en 
de iftar van de Marokkaanse vereni-
ging Assadaaka. De communicatie heeft 
wat hindernissen, dus af en toe spelle-
tjes: Nederlands kwartetten of kaarten. 
Daarbij blijken we toch taal gemeen te 
hebben. Hooligan betekent pesten en 
de verliezer is een doerak.

Tekst en fotografie: Anneke Hesp

Mannelijke chauffeurs
Dan komt de oproep van de regering 
in Kiev. Ambtenares Vladka moet 
terugkomen en weer aan de slag bij de 
belastingdienst. Ze was steeds optimis-
tisch over de terugkeer: ‘In Kiev zijn 
ze alweer aan het bouwen aan nieuwe 
huizen!’ Echt waar of propaganda? 
Daryna is er niet gerust op en maakt 

Op het Amsterdam Centraal worden arriverende Oekraïense vluchtelingen opgevangen

zich zorgen totdat ze hoort dat Vladka 
veilig thuis is aangekomen. ‘De tocht 
van Lviv naar Kiev is altijd hectisch. 
Daar zitten zoveel mannen achter het 
stuur.’ Een verfrissend perspectief voor 
de oudere generatie waar nog steeds de 
aloude schuldvraag voor het slechts bij 
vrouwelijke chauffeurs wordt gelegd. 
Taras hoopt dat Vladka zijn mops-

Donderdag 31 maart, ’s avonds om 8 uur, was er in Jungle Amster-
dam aflevering 37 van de talkshow ‘Dwars door Oost in de Jungle’. 
De gasten schotelden een prachtig programma voor. Maar helaas, 
voornamelijk aan elkaar.

Talkshow stopt

Het was die uitzonderlijke dag, dat het 
zowaar winters aan deed, met (natte) 
sneeuw en kou. Terwijl de lente zich 
al weken lang had aangediend. Dus ja, 
dan wordt het bij twijfel wel heel lastig 
om de deur uit te gaan. De iets meer 
dan twintig aanwezigen waren gasten, 
medewerkers en enkele verstokte fans.

Voorlopig laatste
De magere publieke belangstelling was 
weliswaar extreem dit keer, maar ook 
een hardnekkige tendens. De bezoe-
kersaantallen van het eerste seizoen, 
zo’n 50 a 60 mensen, werden nooit 
meer gehaald. Niet alleen corona was 
daarvan de oorzaak, al wilden wij orga-
nisatoren dat het liefst veronderstellen.
Hoe dan ook, de talkshow gaat in deze 
vorm niet verder door. Enkele talk-
show medewerkers denken na over 
een talkshow nieuwe stijl. Iedereen die 
hierover mee wil denken kan mailen 
naar martvanoorsouw@ziggo.nl. Zeker 
is dat er tot aan de zomer geen nieuwe 
aflevering zal volgen.
Daarmee is aflevering 37 een unieke ge-
worden. Een dieptepunt wat publieke 
belangstelling betreft, een hoogtepunt 
wat betreft diversiteit van onderwer-
pen, informatief gehalte, sfeer en com-
municatie onderling na afloop. 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Lyk Burggraaff

Aan die laatste talkshow, maar daar-
mee ook aan alle voorgaande, wil ik bij 
deze een kleine herinnering achterla-
ten door de gasten met hun onderwerp 
hier te noemen. Op oost-online is er 
van videomaker Lyk Burggraaff een sa-
menvattend beeldverslag te zien en te 
horen onder de titel ‘Groot succes voor 
Jaap Boots in talkshow Dwars door 
Oost’ – oost-online.nl/talkshow-dwars-
door-oost-met-jaap-boots.

Gasten
Bestuurslid Dirk Jan Methorst van 
voetbalvereniging SC Overamstel was 
de eerste gast. Zijn meest opmerkelijke 
statement was dat het mogelijk was 
‘verschuifbare’ zonnepanelen aan te 
brengen op voetbalvelden. Een pen-
ningmeester die het tot zijn taak rekent 
over duurzaamheid na te denken bin-
nen een sportvereniging!
Als jongen een hekel hebben aan zwem-
men, maar er dan als volwassene ver-
slaafd aan raken en er zelfs een boek 
over te schrijven! Jim Jansen schreef 
Zwemmersgeluk. Daarin schrijft hij 
over zijn eigen zwemmersgeluk, maar 
interviewt hij ook Nederlanders over 
het geluk dat zwemmen brengt. En bij 
de talkshow vertelde hij daar dan weer 
buitengewoon smakelijk over!

Jaap Boots trakteerde de aanwezigen 
op een gedicht, twee liedjes en anek-
dotes die én erg persoonlijk waren, 
én veel herkenning opriepen bij zijn 
generatiegenoten. In de bundel Bamba-
lam worden de 30 rockgedichten van 
tekeningen voorzien door Erik Kriek.
Waarschijnlijk waren ‘tachtigers’ 
Anne-Ruth Wertheim en Rudi Künzel 
onze oudste gasten van de hele reeks 
talkshows. Hun verhaal was indruk-
wekkend, al was zeker bij hen de tijd 
van 15 à 20 minuten te krap bemeten. 
Over identiteit, jodendom en racisme 
gaat het in hun gezamenlijke werk Drie 
Joodse Herkomsten en ging het in de 
talkshow. Het toneelstuk Ghetto van 
Heijermans, in 1905 gespeeld in Odessa, 
vormt de draaischijf van het boek.
De laatste gast van de avond was Guido 
Koster. Hij vertelde, met terechte trots, 
van het succes van de Fixbrigade. Het 
initiatief van Jungle Amsterdam om 

huishoudens te ondersteunen bij ‘ener-
gieklussen’ wordt zeer gewaardeerd 
door stadsdeel en gemeente, ook met 
subsidies. Krijgt navolging in andere 
delen van de stad. En heeft de afgelo-
pen tijd landelijke bekendheid gekre-
gen via tv en kranten.

Dank
De vele verschillende gasten en hun 
onderwerpen stonden centraal in de 
37 afleveringen van de talkshow. 

Maar zonder de volgende medewer-
kers was het nooit gelukt ze bij elkaar 
te brengen en aan het woord te laten: 
Irene Kuiper, Stan Polman, Hella de 
Groot, Jan Molenaar, Peter de Rijk, 
Bert van Galen, Martien van Oorsouw, 
John Prop, Lyk Burggraaff, Ineke 
Vervoort, Marianne Kuyper, Lennie 
Haarsma, Anita Boelsums, Arie van Tol 
en het team van Jungle Amsterdam. #

Jaap Boots
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Tekst: Arie van Tol | Illustratie: Judith Lammers

Jungle Amsterdam is niet meer weg te denken in de Dapper-
buurt. Het gebouw aan de Tweede van Swindenstraat 26 is 
het centrum van duurzaamheid in Oost. De zaal wordt ook 
volop gebruikt voor theater-, feest- en vergaderactiviteiten. 
Als het aan het Plein Theater ligt, komt aan de buurtfunctie 
van Jungle Amsterdam in 2023 een eind.

De buurt schrok van een bericht in 
Het Parool en op oost-online: in het 
voormalige Muiderpoorttheater komt 
broedplaats De Dapper. Jannekee Jan-
sen op de Haar, sinds de start in 2016 
aan het hoofd van Jungle Amsterdam, 
vertelt dat dit plan al jaren lang de 
verhoudingen tussen de twee directies 
bepaalt.
Stichting PodiumPartners 
is officieel huurder van 
het gebouw Plein Theater 
en eigenaar van Jungle 
Amsterdam. De vorige 
directie van het Plein The-
ater concludeerde in 2016 
dat exploitatie van het 
Muiderpoorttheater, naast 
het Plein Theater zelf, niet langer 
mogelijk was. Met Jungle Amsterdam 
vonden ze een huurder die wel brood 
zag in het gebouw. Er ontwikkelde zich 
het duurzaamheidscentrum van Oost.
Een nieuwe directie, onder leiding van 
Berith Danse, ontkende in zekere zin 
de nieuwe bestemming en de nieuwe 

Infopunt duurzaamheid of broedplaats

Markt op Brink bloeit

Eerst stonden er vier kraampjes, maar 
sinds kort zes, plus een wisselende 
kraam. Othman en Jiddich, twee vrien-
den van Marokkaanse komaf, beman-
nen een olijven- , kruiden- en noten-
kraam. Ze wonen  in Alkmaar en zijn 
getroffen door de behulpzaamheid van 
de bewoners: ‘Die sociale houding zie 
je zelden in Nederland, het is hier zoals 
het hoort.’

Wie de Brink op Betondorp nadert ziet sinds kort op donder-
dagmorgen tot z’n verrassing een kleurige en vrolijke boel. 
In de ochtendzon, fleuren zes leuk ingerichte kraampjes het 
geherprofileerde plein op. Verrast maak ik kennis met de zes 
kraamhouders.

Hotel op de Brink
Naast hen staat Janneke met haar 
kruiden- en andere plantjes. Ik zag 
haar vorige maand nog bij de Bronkerk, 
waar ze haar vijftiende wormenhotel 
opende. ‘Hier op de Brink wil ik bin-
nenkort m’n zestiende hotel beginnen’, 
vertelt ze. Een klant koopt intussen 
koriander, tijm en rozemarijn plantjes. 
Janneke was vorig jaar de tweede, die 

Bij de wisselende kraam deelt buurtdominee Margrietha Reinders paasplantjes uit 

een kraampje begon hier.
De zeevishandel even verderop was de 
eerste kraam en staat hier al veertig 
jaar. Twee pauzerende werklui bestel-
len heerlijk geurende lekkerbekjes. De 
bakgeur komt me tegemoet.
Natasja drijft een groentenkraam. Ze 
staat ook op de Dappermarkt. Ik koop 
onmiddellijk een doosje frambozen, die 
hier maar anderhalve euro doet.
Naast haar staat Willemien, ‘het kaas-
meisje’. Ze is behalve verkoopster, pu-
bliciteitsmedewerker van kindertheater 
De Krakeling. De boerenkazen komen 
van De Groene Griffioen in Weesp. Ik 
sta er watertandend naar te kijken, ben 
dol op kaas.
Tegenover haar staat Milan, alias Bram 
Burger, met zijn zelfgemaakte frites, 
en broodjes hamburger. Waarmee die 
dan wel bakt? ‘Dat is mijn geheim maar 
uiteraard plantaardig.’

Buurtdominee
De wisselende kraam is deze keer van 
buurtkerk ‘Betondorp Bloeit’ van buurt-
dominee Margrietha Reinders. Ze geeft 
alle passanten een vrolijk paasplantje 
cadeau. Margrietha helpt de bewoners 
van het dorp waar ze kan. Ze gelooft 
niet in grote instituten en is liever klein-
schalig en concreet bezig als dominee.
Het plein wordt gecompleteerd door 
een gezellige lange zitbank, bevolkt 
door druk koutende vrouwen en een 
enkele man. Buuf Ans Wels, als ze hoort 
dat ik van de Dwars ben: ‘Oh we zijn 
hier allemaal dwars hoor. En zie je daar 
achter ons die blote billen en linksach-
ter wat ik dan maar de slak noem? Dat 
zijn met het abstracte sculptuur van 
Cruijff de nieuwe kunstaanwinsten 
hier.’ Dat ding van Cruijff vindt ze vre-
selijk. ‘We mochten een keuze maken 
uit een aantal ontwerpen en niemand 

koos dit- een abstracte schoen met een 
abstracte bal-, maar toch werd dit het 
uiteindelijke ontwerp. Rara hoe kan 
dat.’
Midden op het pleintje ligt een marme-
ren cirkel naar het laagste punt van het 
plein, voor de afwatering. ‘Anders drij-
ven we hier weg, je zit hier zes meter 
onder NAP.’ Intussen passeert een kof-
fiekarretje. Dat komt hier elke dinsdag, 
woensdag en donderdag langs en als 
het koud is binnen, in het Brinkhuis. 
Het is hier het centrale ontmoetings-
punt in de buurt.

De Lekkernij
Eugene Weusten, die al zes jaar zo’n 
beetje de scepter zwaait op het plein, 
vertelt nog dat de markt, wil zij be-
staan, het ook van de vele activiteiten 
er rondom moet hebben. Hij noemt 
Betondorp Live, dat voor alle mogelijke 
activiteiten zorgt. Politieke sprekers 
rond de verkiezingen bijvoorbeeld. In 
het kader van Brink Op Zaterdag, zijn 
er ’s zomers drie maanden lang iedere 
zaterdag van 13 tot 15 uur live optre-
dens met wereldmuziek, punk, rock en 
reggae. Er worden spelletjes georgani-
seerd, fitness oefeningen, rondleidingen 
en dat allemaal met lekkere hapjes en 
drankjes.
Aan de Brink zitten nog een paar vaste 
winkeltjes zoals bakkerij De Lekkernij 
waar je behalve brood, heerlijke koe-
ken kunt kopen, er is een zaakje voor 
afhaalmaaltijden, gedreven door een 
vrouw, die ook veel vrijwilligerswerk 
doet in de buurt, ik zie een medicijnpost 
en ook een winkel met oude gram-
mofoonplaten van Fleetwood Mac, de 
Doors en andere oude popgroepen.

Als je hier in Betondorp woont, dan 
hoef je echt de buurt niet meer uit. #

juridische verhoudingen. Vanaf haar 
aantreden in 2018 schermde zij met het 
plan van een broedplaats.

Huurcontract
Jannekee: ‘Dus nee, als een verrassing 
komt al die onrust niet. In het stroeve 
contact is de hindernis die wij vormen 

voor het plan ‘broed-
plaats De Dapper’ het 
basisgegeven. Het 

dedain waarmee 
daarbij op onze 

activiteiten 
wordt neergeke-
ken is veelzeg-

gend.’
Hoe zit het juridisch? 

‘In juni 2023 loopt het huurcontract 
voor vijf jaar af. In het contract staat 
dat de huurder een optie heeft voor 
nog eens vijf jaar huren. Geraadpleeg-
de advocaten zijn merendeels stellig: 
we hebben recht om de huurovereen-
komst en daarmee onze activiteiten 
voort te zetten.’ 

De Dapper
In het bericht van Het Parool van 6 
april j.l. wordt nergens gerept van het 
bestaan van Jungle Amsterdam.
Jannekee: Het is opvallend hoe versnip-
perd de gemeente Amesterdam hierin 
is. Het Bureau Broedplaatsen heeft toe-
zeggingen gedaan om mee te werken 
aan het plan ‘broedplaats De Dapper’, 
maar weet niet eens van het actuele 
gebruik van het gebouw waarvoor zij 
die toezeggingen hebben gedaan. Het 
Plein Theater krijgt uit de culturele 
gemeentelijke hoek toezeggingen (en 
subsidies), en Jungle Amsterdam uit de 
groene gemeentelijke hoek. Er is ken-
nelijk geen enkele afstemming.’

Ventilatie
De onvriendelijke stemming is naar 
een kookpunt gestegen. Jannekee zegt 
dat er ook constructieve suggesties op 
tafel hebben gelegen: ‘Of we niet samen 
zouden kunnen werken bij broed-
plaatsactiviteiten. Die zouden dan deels 
overdag in de Jungle kunnen, deels ook 
in het Plein Theater zelf. Het lijkt er 
op dat het uiteindelijk meer gaat om 
nachttheater dan om broedplaatsen. Er 
kan hier tot 3 uur ’s nachts iets georga-
niseerd worden.’
'De afgelopen periode is er constant ge-
doe rond het gebouw. Wie voor welke 
aanpassingen aan het gebouw en de 
kosten daarvan verantwoordelijk is.  

Perikelen rond ventilatie zijn het top-
punt. Daar ging pesterij over in een 
ronduit destructief handelen van de 
verhuurder, het Plein Theater dus, 
Berith dus.’
Ogenschijnlijk kalm blijft Jannekee er 
onder. Ze bezweert: ‘De activiteiten 
zijn er niet minder succesvol door. De 
Fixbrigade is volop in de publiciteit 
geweest. Het Afvalpaleis is een succes. 
En na de coronatijd komt alles weer op 
gang: feesten, dansactiviteiten, verga-
deringen, etc. Ik maak me geen zorgen, 
ook niet voor na juni 2023.’ #

Tekst en fotografie: Jaap Kamerling

Jungle Amsterdam
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Mousid Akhamrane is net terug uit 
Marokko. In het kleine kantoor waar 
we zitten, achter de Mousid Gym, 
een ook niet al te grote ruimte in de 
Wethouder Verheij Sporthal, is het 
warm. De zon staat pal op de ramen 
en Mousid zit in short bijna verborgen 
achter een groot computerscherm zijn 
administratie bij te werken. ‘Ik houd 
van warmte,’ zegt hij. 
Voel je je meer Marokkaan of meer 
Nederlander? vraag ik, hoewel ik het 
antwoord eigenlijk wel weet. Sinds 
anderhalf jaar maak ik deel uit van het 
groepje mantelzorgers dat hij kick-
bokslessen geeft en elke week opnieuw 
moet ik lachen om de Amsterdamse 
grappen die hij met zijn typerend 
rappe Marokkaans-Amsterdamse tong-
val debiteert tijdens de training. Het is 
gezellig, dus we blijven komen én we 
blijven ons door zijn aanmoedigingen 
het zweet en de frustraties uit de vuis-
ten slaan. ‘Allebei,’ is het antwoord. 
Zonder enige twijfel.

Straatjongetjes
Mousid doet meer dan mantelzorgers 
lesgeven. ‘Ik ben toevallig net gebeld 
door de stadsdeelraad,’ vertelt hij. 
‘Of ik een uurtje kom praten met een 
jongen die veel problemen heeft en in 
en uit de gevangenis gaat. Zo’n jongen 
heeft aandacht nodig. Ik zeg: Wat ga 
je van je leven maken, waarom zou je 
het kapot maken terwijl er ook andere 
leuke dingen te doen zijn? Acht van 
de tien keer lukt het me om dit soort 
jongens verder te helpen omdat ik een 
rolmodel voor ze ben. Ze kijken naar 
me op omdat ik kampioen kickboksen 
ben, maar toch ook normaal. Dan luis-

teren ze. Ze luisteren niet naar iemand 
van het stadsdeel, het zijn straatjonge-
tjes. Je moet in hun taal praten en je 
moet luisteren naar wat ze willen. En 
dan kun je uitleggen wat wel en niet 
kan.’ 

Incasseren
Zelf was Mousid ook ooit een straat-
jongetje. Op zijn tiende komt hij naar 
Nederland, samen met zes broers en 
één zus. Zijn vader is dan al een paar 
jaar eerder geëmigreerd en heeft werk 
gevonden in een kledingfabriek. Het is 
1977 en het gezin betrekt een groot en 
koud huis in Amsterdam Noord bij het 
Mosveld. ‘In het begin vond ik het best 
spannend,’ vertelt hij, ‘maar na een 
tijdje kreeg ik wel heimwee, naar mijn 

vriendjes en zo. Ik kwam in de vijfde 
klas, nu groep 7, en kreeg gelukkig 
bijles in de Nederlandse taal. Verder 
was het hard werken om erbij te ho-
ren, stoer doen, de hele dag op straat 
voetballen, de mán willen zijn en veel 
incasseren. We hadden weinig geld 
dus op een gegeven moment had ik 
een krantenwijk. Van dat geld ging ik 
trainen in de sportschool, maar na een 
maand kon ik dat niet meer betalen. 
Gelukkig had ik zó mijn best gedaan 
dat ik was opgevallen. Van de trainer 
mocht ik blijven trainen zonder te 
betalen. Maar ik moest wel kéihard 
blijven trainen. Toen dacht ik: dat wil 

ik later ook doen. Jongens die geen 
geld hebben trainen en zorgen dat zij 
zich kunnen ontwikkelen.’

Gehuldigd
En dat deed hij. Hij richtte sportscho-
len op en organiseerde activiteiten 
voor kansarme jongeren. Eerst in 
Noord, later in Amsterdam Oost. Zijn 
enorme drive en talent tot inspire-
ren werd gezien en hij hoefde van de 
gemeente vaak geen huur te betalen 
mits hij jongeren van de straat wist te 
krijgen. Naast zijn carrière als kick-
bokser – daarmee verdiende hij zijn 
geld -  hield hij zich volledig bezig met 
het welzijnswerk waarvoor hij onlangs 
nog gehuldigd werd door de Marok-
kaanse consul. ‘Sport is het uitgangs-

punt, maar het is voor mij altijd een 
middel om jongens verder te helpen.’ 
Dat is zijn motto. 

100 %
Met 72 zeges en maar elf nederlagen 
is Mousid een van de beste kickbok-
sers aller tijden. Het mooiste gevecht 
was de strijd om de wereldtitel in 
1990 in de Jaap Edenhal. Hij herinnert 
zich hoe hij eindelijk het gevecht aan 
mocht gaan met Tommy van den Berg, 
de bekendste Nederlandse kickbokser 
in die tijd. En hij won, hij werd we-
reldkampioen. Het was de internatio-
nale doorbraak voor de toen 24-jarige 

Mousid, hij werd overal gezien, erkend 
en ging meer verdienen. Een belang-
rijk moment. 
Winnen, daar ging het hem als klein 
jochie al om en daarom koos hij voor 
een individuele sport. ‘Een teamsport 
is niets voor mij, dan ben je afhanke-
lijk van anderen. Als ik verlies wil ik 
zeker weten dat het alleen aan mezelf 
ligt. Toen ik op school zat, ging ik al 
om half 8 ’s ochtends rennen, daarna 
om half 9 naar school, in de pauze 
trainen en ’s avonds weer trainen. Je 
kunt alleen maar winnen door meer te 
doen dan je tegenstander. Jezelf voor 
100% geven, daar gaat het om.’ Met 
gepaste trots: ‘En je ziet het: ik heb 83 
wedstrijden gestreden en daar maar 
acht van verloren. En van die acht heb 
ik er drie hersteld.’ 

Kickboks-dokter
Mousid Akhamrane heeft in zijn sport-
scholen niet alleen jongeren op het 
rechte pad geholpen maar ook wed-
strijdvechters getraind, gecoacht en 
opgeleid tot kampioenen – Nederlands, 
Europees en Wereldkampioen. Als 
trainer streefde hij net zo naar perfec-
tionisme als hij als kickbokser deed. 
Dertig jaar lang was hij de kickboks-
dokter; zo werd hij genoemd, want hij 
was in staat om precies te zien waar 
het hem aan schortte als iemand ver-
loor of niet lekker in zijn vel zat, wist 
vechters weer te ‘repareren’ – fysiek 
en mentaal. Twee jaar geleden stopte 
hij met het trainen van vechters en 
droeg hij het stokje over aan zijn zoon 
Jaouad. Zelf blijft hij op de achter-
grond aanwezig.

Legende
En nu dan? vraag ik. Je bent pas 56. 
‘Tijd voor een nieuwe uitdaging,’ vindt 
hij. Hij geeft tegenwoordig privélessen 
en seminars in binnen- en buitenland. 
Van één zo’n seminar is hij net terug-
gekeerd uit Marokko. Op Facebook 
is te zien hoe hij aan een groep van 
minstens 300 mensen, jong en oud, de 
basistechnieken van het kickboksen 
bijbrengt. Een ongelofelijk grote en 
dynamische happening waarbij Mou-
sid op zijn geheel eigen inspirerende 
wijze een massa mensen twee en een 
half uur lang laat springen en knok-
ken tot ze erbij neervallen. Zijn eigen 
doorzettingsvermogen, dat is hij wat 
hij ze doorgeeft. 
Ik hoor vaak dat hij een legende wordt 
genoemd. Met recht. #

Pas als zijn foto op een affiche staat, komen zijn ouders erachter dat hij doet aan kickboksen. Hij is 
dan 16 jaar en groeit uit tot een van de beste kickboksers aller tijden: Mousid Akhamrane. Ook zíjn 
portret hangt op het Muiderpoortstation, te midden van andere buurtbewoners die vanwege hun 
actieve betrokkenheid deel uitmaken van het kunstwerk ‘Buurtberoemd’ van Serge Verheugen. 

Wereldkampioen kickboksen 
en buurtberoemd
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart en Anita Boelsums

‘Waarom je leven kapot maken terwijl er 
ook andere leuke dingen te doen zijn?’

Mousid Akhamrane
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Kleine onderhoudsbeurt, en dan? 

Creatieve industrie in de binnentuin 

Op een terras, niet ver van de woning-
blokken in Amsteldorp waar het om 
gaat, schetst Marlijn Lafarre om te 
beginnen de positie van de bewoners-
commissie: ‘Het is lastig manoeuvreren 
als bewonerscommissie tussen bewo-
ners en Ymere. We zijn geen actiegroep 
en ook geen loopjongen van Ymere. 
Onze eigen mening doet er niet toe, we 
moeten zorgen dat het proces zorgvul-
dig verloopt.’

Geen plan
‘De valse start van Ymere, het tactloos 
voorschotelen van mogelijke sloop, 
maakt het moeilijk voor bewoners 
vertrouwen te krijgen in Ymere. Bij 
de informatieavond enkele maan-
den geleden in de Bron werd door de 
woordvoerder van Ymere geprobeerd 
de onrust te pareren met de suggestie 
dat er nog helemaal geen plan is. Dat het 
proces pas in de fase is op weg naar een 
plan. Het kan nog alle kanten op. Eerst 
komen er het technisch onderzoek en 
het bewonersonderzoek. Dan pas komt 
er een plan. Volgens Ymere worden 
bewonerscommissie en bewoners bij 
elke volgende stap in het proces betrok-
ken.’ De toon waarop Marlijn dit vertelt 
verraadt wel degelijk een eigen mening, 
niet over sloop of renovatie, nee, over 
het proces tot nog toe.

Het is een bijzondere stedenbouwkun-
dige variatie, de grootte van de bin-
nenruimte tussen het huizenblok dat 
begrensd wordt door respectievelijk 
Middenweg, Hogeweg, Bredeweg en 
Linnaeuskade. Het is onwenselijk als 
woningen te dicht op elkaar zijn ge-
bouwd, maar ook te veel ruimte tussen 

de panden kan blijkbaar tot vormen van 
overlast leiden.
Overlast was er nauwelijks in de tijd 
dat Adams Rent a Car de loods met een 
oppervlakte van wel 1800 m² in gebruik 
had als stalling/garage. Enkele jaren ge-
leden verkocht het autoverhuurbedrijf 
de garageloods aan projectontwikkelaar 

Buro Amsterdam – een bedenkelijke 
naam gezien het feit dat er geen enkele 
connectie is met de gemeente -. Inmid-
dels is de loods doorverkocht aan AHAM 
Vastgoed.
Anneke Moen en Kees Uitenbroek 
wonen aan de Hogeweg, hun tuin grenst 
aan de loods en samen met zo’n 35 
buren vormen zij het buurtcomité Mid-
denweg 51. Zij leggen mij uit waarom ze 
naar de rechter zijn gestapt en vertel-
len welke uitspraak die inmiddels heeft 
gedaan.

Historie
De genoemde binnenruimte bevat, be-
halve de loods die in dit artikel centraal 
staat, een tweede kolossale loods met 
garageboxen met in- en uitgang aan de 
Linnaeuskade.
Bewoners en gebruikers van de loodsen 
kennen de opmerkelijke afmetingen van 
het weinig fraaie binnenterrein. Voor 
anderen is het één van de vele onge-
kende plekken in de buurt. Het roept de 
vraag op op grond waarvan bestuurders 
en ambtenaren vergunningen verlenen 
bij complexen als Middenweg 51.

Bestemming
Stalling/garage was tot voor een paar 
jaar de bestemming van de loods. In-
middels heeft de gemeente een vergun-
ning verleend voor een ‘bedrijvenverza-
melgebouw voor creatieve industrie’. 
‘Nee, de projectontwikkelaars hebben 
ons niet betrokken bij hun plannen. En 
het stadsdeel is met het verlenen van de 
vergunning volkomen voorbij gegaan 
aan de geuite bezwaren van omwonen-

den,’ vertelt Kees Uitenbroek. Anneke 
Moen vult aan: ‘Als daar 55 of misschien 
wel 200 creatieve mensen komen te 
werken, krijg je onvermijdelijk overlast 
door de drukte buiten de kantoorruimte 
en buiten de normale kantoortijden.’

Uitspraak
Lang hebben ze moeten wachten op de 
uitspraak van de rechter. Maar op 22 
maart was het dan toch zo ver. De recht-
bank heeft een aantal van de bezwaren 
gegrond verklaard en de gemeente huis-
werk opgegeven. Kees: ‘Het stadsdeel zal 
binnen een termijn van drie maanden 
de vergunning zodanig aan moeten 
passen dat aan onze bezwaren tege-
moet wordt gekomen. Of het stadsdeel 
die eisen inhoudelijk juist en tijdig gaat 
verwerken, is een vraag die de komende 
tijd antwoord krijgt.’
De drie belangrijkste punten zijn: 1) het 
stadsdeel moet duidelijker aangeven 
wat in de binnenruimte wel of niet 
toegestaan is, 2) het stadsdeel moet 
duidelijk maken hoe het de verkeer 
aantrekkende werking van het toekom-
stige gebruik gaat oplossen, de enorme 
extra parkeerdruk, en 3) het stadsdeel 
moet veel beter aangeven hoe overlast 
voorkómen kan worden.
Eens zien of na de uitspraak van de 
rechter de ondernemer heilig blijft, 
of dat de bewoner dan toch eindelijk 
gehoord gaat worden. #

Meedoen of verdere info: 
actie-middenweg51@outlook.com

Hoogbouw
Ymere heeft in het ‘Rode Dorp’ (de 
dakpannen van Amsteldorp zijn over-
wegend rood) zo’n 500 sociale huurwo-
ningen. Ze voldoen niet meer aan de 
woonstandaard van deze tijd. Ze zijn 
vochtig, tochtig en niet energiezuinig. 
Vindt Ymere zelf. Vreemd is dat niet, ge-
zien het feit dat een laatste opknapbeurt 
tussen 1980 en 1985 plaats vond.
Daarom wil Ymere een groot deel 
van de woningen opknappen. Aan de 
randen van Amsteldorp wil Ymere 
‘slopen en nieuwe sociale huurwonin-
gen toevoegen’, luidde aanvankelijk het 
plan dat nu geen plan meer is. Het grote 
tekort aan sociale huurwoningen is de 
belangrijkste reden voor deze keuze. 
De oude laagbouw zal dus door nieuwe 
hoogbouw worden vervangen.

Onderzoek
In de nieuwsbrief van maart 2020 deed 
Ymere deze wens voor het eerst uit 
de doeken. In maart 2022 verscheen 
nieuwsbrief nummer 7. Daarin is de 
toon nogal anders, veel voorzichti-
ger. Marlijn: ‘De ontevredenheid van 
bewoners bij de informatieavonden 
kunnen ze niet negeren. Ook wordt de 
bewonerscommissie steeds serieuzer 
genomen. We hameren op de gemeen-
telijke kaderafspraken, op deugdelijke 

participatie.’
Eind mei worden waarschijnlijk de 
resultaten bekend van het technisch 
onderzoek dat tussen november en 
februari is gehouden. Op korte termijn 
start het bewonersonderzoek. ‘Onder-
zoeksbureau Labyrinth en Ymere zullen 
de bewonerscommissie betrekken bij 
het maken van de vragenlijst.’ Er wordt 
nog meer onderzoek gedaan, maar dan 
bij enkele woningen: luchtdichtheids-, 
funderings- en geluidsonderzoek.
Veel bewoners hebben meldingen 
gedaan van achterstallig onderhoud. 
Ymere heeft het voornemen nog dit jaar 
een kleine onderhoudsbeurt uit te voe-
ren. Losse en defecte onderdelen van 
daken en goten worden hersteld en de 
voordeuren worden geschilderd. ‘Maar 

Woningcorporatie Ymere berichtte in maart 2020 voor het eerst 
over mogelijke sloop – nieuwbouw van een deel van hun wo-
ningbezit in Amsteldorp. Nu, ruim twee jaar later, is de onrust 
onder bewoners eerder gegroeid dan afgenomen. Er is inmid-
dels een bewonerscommissie actief. Marlijn Lafarre is één van 
de actieve leden.  

Jarenlang bleef het gebruik van de vele vierkante meters be-
perkt tot auto’s parkeren. Maar de nieuwe eigenaar van Mid-
denweg 51 wil nu een immense kantoorruimte maken te mid-
den van achtertuinen. Tegen de zin van bewoners krijgt de 
eigenaar van het stadsdeel alle ruimte. De rechter is minder 
ondernemersgezind.   

hopelijk wel op alle deuren dezelfde 
rustige kleur in plaats van de foeilelijke 
kleuren die ze nu hebben,’ verzucht 
Marlijn.

Droom
De toekomst is onzeker. Wetende dat 
Amsteldorp zo dicht bij het Amstelsta-
tion ligt speelt altijd in de achterhoofden 
van projectontwikkelaars en woning-
corporaties de droom van een stedelijke 
transformatie: dit ‘Rode Dorp’ is niet 
meer van deze tijd! #

Meer info: 
www.ymere.nl/projecten/amsteldorp 
en www.bcamsteldorp.nl

Een huizenblok in het plangebied

Diner bij kaarslicht
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Justus von Liebig, via stikstof naar 
adelstand
Het Von Liebigpad vormt de grens tussen Amsteldorp, school-
tuinencomplex Gerrit Kalff en sportpark Drieburg. De Von 
Liebigweg loopt parallel daaraan tussen de Weespertrekvaart 
en de Gooiseweg. Von Liebig vond kunstmest uit, maar zijn 
waarschuwing voor de bijeffecten ervan is vanwege de stikstof-
problematiek nu uiterst actueel. 

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 27

Justus Liebig (1803-1873) was een 
vernieuwer en wordt beschouwd als 
de eerste moderne chemicus. Toen hij 
zijn aandacht richtte op plantengroei 
en bodemgesteldheid, waarvan voed-
selproductie immers afhankelijk is, had 
hij al roem vergaard als uitmuntend 
docent in de scheikundetheorie en 
laboratoriumpraktijk. Hij was overtuigd 
van de juistheid van het destijds nog 
omstreden concept van de fotosynthese 
zoals gevonden door Jan Ingen Housz: 
‘Planten bouwen zich op uit organische 
koolwaterstoffen dankzij de energie 
van zonnestraling, op basis van koolstof 
afkomstig van koolzuurgas uit de lucht 
en waterstof uit water onder het afstaan 
van zuurstof aan de lucht’. 

Sporenelementen
Liebig toonde met zijn onderzoek aan 
dat plantengroei niet alleen fotosynthe-
se vereist. Afhankelijk van het geteelde 
gewas moet de grond ook, in verschil-
lende verhoudingen, essentiële planten-
voedingsstoffen bevatten zoals stikstof-, 
fosfor- en kaliumverbindingen. Daarbij 
komen nog secundaire zogenaamde 
sporenelementen als magnesium en 
borium. 

Kringloop
Hij ontwikkelde het concept van bo-
demverrijking middels verstrooiing van 
anorganische stikstofverbindingen / 
fossiele guano, maar ook van fosfor- en 
kaliumzouten. Het was een alternatief 
voor het aloude uitrijden van organi-
sche mest afkomstig van vee en vulde 

het ook aan. Hij deed wetenschappelijk 
praktijkonderzoek naar de effecten van 
kunstmest en stelde  gunstige effecten 
op de groei vast met verbluffend grote 
oogsten. Liebig was echter ook de eerste 
die waarschuwde voor de schadelijke 
gevolgen van kunstmest omdat het de 
kringlopen van de natuur verstoord. In 
1861 publiceerde hij een boek waarvan 
de vertaalde Nederlandse titel luidt:  
De Zoektocht naar Kringlooplandbouw.

Bouillonblokjes
Justus Liebig was niet alleen de uitvin-
der van kunstmest maar ook de beden-
ker van geconcentreerd vleesextract, 
de voorloper van het bouillonblokje. De 
handtekening Justus von Liebig stond 
lang op industrieel gefabriceerde bouil-
lonblokjes. Liebig wist dat in Zuid-Ame-
rika vee gehouden werd voor de huiden. 
Het vlees was daar overtollig, terwijl in 
Europa vlees duur was. Zijn in Uruguay 
geproduceerde vleesextract was bedoeld 
om geconserveerde voedingswaarde 
goedkoop aan te kunnen bieden in 
Europa in een tijd dat diepvriezen voor 
vleestransport nog niet bestond.

Bloedrode zonsondergang
Op het eerste gezicht hebben de twee 
door Liebig teweeg gebrachte vernieu-
wingen, kunstmest en bouillonblokjes, 
geen onderling verband, maar een 
enorme, nu haast vergeten, klimaat-
verstoring verduidelijkt dit verband 
wel. Op het noordelijk halfrond traden 
vanaf 1816 - het ‘jaar zonder zomer’ -, 
enkele jaren misoogsten en daarmede  
hongersnoden op. De destijds raadsel-
achtige extreme temperatuureffecten 
- ’s zomers zelfs nachtvorst en sneeuw-
buien op onze breedtegraad - kunnen 
nu aan de hand van rapportages van 
over de gehele aardbol teruggevoerd 
worden op de grootste vulkaanuitbar-
sting en tsunami die beschreven staan. 
De uitbarsting van de Tambora op het 
Indonesische eiland Soembawa begon 
op 10 april 1815 met een kracht van 

duizenden atoombommen van het type 
Hiroshima. Gedurende enkele jaren 
waren daardoor overal op aarde de 
zonsondergangen bloedrood vanwege 
een chemisch schild van vulkanisch stof, 
dat wereldwijd in de atmosfeer hing. De 
uitbarsting van de Tambora met kracht 
7 overtrof die van de Vesuvius, kracht 
5, in het jaar 79, met de ondergang van 
Pompeï en Herculaneum, en die van de 
Krakatou, kracht 6, in 1883. Zowel met 
bouillonblokjes als met kunstmest wilde 
Liebig de voedselvoorziening van het 
volk verbeteren. 

Freiherr von Liebig 
Justus Liebig kwam als adolescent al 
in aanraking met chemie. Zijn ouders 
bereidden en verkochten in Darmstadt, 
Duitsland, voedselconserveringsmid-
delen, verven, vernissen en pigmenten. 
Als 14-jarige werd hij leerjongen in een 
apotheek. Een destijds bekende chemi-
cus zag zijn talent, ontfermde zich over 
hem en stimuleerde hem tot universi-
taire studie.
Op 21-jarige leeftijd volgde zijn benoe-
ming aan de universiteit van Giessen, 
als buitengewoon hoogleraar in de che-
mie. Deze universiteit nam later uit trots 
de naam Justus von Liebig Universität 
aan! Liebig werd bij leven verheven in 
de adelstand en werd Freiherr Justus 
von Liebig. 

‘Elementaire stoffen’
Het Nederlandse woord scheikunde 
voor chemie danken we aan Simon 
Stevin. In de 18de eeuw kreeg het begrip 
heel letterlijk betekenis. De aloude al-
chemie, de zoektocht naar goud maken 

en levensverlengende dranken brou-
wen, was verlaten en met scheikundige 
technieken werden stoffen geïdentifi-
ceerd die niet verder konden worden 
gesplitst. Men onderzocht de eigen-
schappen van die ‘elementaire stoffen’. 
In 1771 en 1772 werden zo de twee 
hoofdbestandsdelen van lucht geïso-
leerd die we nu zuurstof en stikstof 
noemen. De namen van vroege we-
tenschappelijke chemici, de Zweedse 
apotheker Scheele, de Engelsen Priestley 
en Cavendish, de Schot Rutherford en de 
Fransman Lavoisier moeten we hierbij 
noemen. Lavoisier bedacht de namen 
oxygenum,  zuurvormend, (symbool 
O), en concludeerde dat verbranding 
zonder de aanwezigheid van zuurstof 
onmogelijk is. Het Nederlandse woord 
stikstof voor nitrogen, (symbool N), is 
verwant aan de naam die Lavoisier gaf: 
azote, Grieks voor ‘geen leven’. Maar 
deze naam hield terecht geen stand. 

Wilhelm Ostwald (1853-1932), hoogle-
raar chemie te Leipzig, heeft een straat-
vernoeming in de Watergraafsmeer in 
de wijk Frankendael bij de Koningskerk. 
Hij is winnaar van de Nobelprijs 
scheikunde 1909 voor zijn werk aan 
chemische katalysatoren, maar is vooral 
bekend vanwege het Ostwaldprocedé bij  
kunstmestproductie.
Jan Ingen Housz (1730-1799), Antoine 
Lavoisier (1743-1794) en Simon Stevin 
(1548-1620) hebben een straatvernoe-
ming in de Watergraafsmeer in respec-
tievelijk de wijken Frankendael, Mid-
denmeer-zuid en Ringdijk. Zij kregen 
eerder in deze rubriek aandacht. #

… ook de eerste 
die waarschuwde 
voor de schadelijke 
gevolgen van 
kunstmest

Stikstof: kringloop en probleem 
De aardatmosfeer bestaat voor 78% uit stikstof, en 99% van de aardse stikstof bevindt 
zich in die atmosfeer. Alle landleven op aarde wordt dus omringd door stikstofgas / 
N2 / gekoppelde stikstofatomen. In deze vorm gaat stikstof nauwelijks reacties aan bij 
courante atmosferische temperaturen. Slechts sporadisch wordt N2 geoxideerd en met 
N-atoom-houdende moleculen opgenomen in de grond. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 
microbiële / vlinderbloemigen-symbiose en door bliksem en bij verbranding.
Op de schaal van de resterende 1% echter, blijkt dat stikstofatomen in N-houdende 
organische moleculen - anders dan wat ‘azote’ / ‘geen leven’ suggereert - een aanzienlijk 
bestanddeel vormen van de organische stoffen waaruit planten en dieren opgebouwd 
zijn. Alle eiwitten / proteïnen, alle DNA, alle co-enzymen van plant, dier en mens heb-
ben stikstofgroepen in hun moleculen. In de biosfeer, de schil van grond, lucht en water 
waarin zich het leven afspeelt, voltrekt zich een kringloop van stikstofverbindingen. Van 
plant naar dier naar mest en bodem, van ureum naar ammoniak naar nitriet en nitraat, 
naar organische stikstofverbinding in plant en zo door. 
Deze cyclus moet lokaal en uiteindelijk ook wereldwijd in evenwicht zijn, wil de biodiver-
siteit behouden blijven. Gelukkig zorgt tegenwoordig de driewegkatalysator dat stikstof-
verbindingen in de uitlaatgassen van verbrandingsmotoren gereduceerd worden en N2 
teruggegeven wordt aan de lucht, maar energieopwekking leidt nog steeds tot stikstof-
neerslag. 
Kunstmestproductie op basis van aan lucht onttrokken N2 kent twee stappen. 
Stap1: Haber-Boschprocedé: van N2 naar ammoniak. 
Stap 2: Ostwald-procedé: van ammoniak naar salpeterzuur als grondstof voor kunstmest 
(maar ook  voor springstoffen). Dit belast de stikstofkringloop, die qua omvang is verveel-
voudigd sinds Von Liebigs waarschuwing. 

Von Liebigweg

Word Vriend van #Dwars
Help ons om Dwars onafhankelijk en niet-commercieel te blijven maken!

oost-online.nl/dwars-online/vrienden-van-dwars

Word Vriend van Dwars met een jaarlijkse 
donatie vanaf € 10,00. 
Meer is natuurlijk welkom. 
Email: dwarskrant@gmail.com

U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL63 ASNB 0706 8038 17 
t.n.v. van A.J. van Tol, 
met vermelding Vriend van Dwars.
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‘Kunnen de jonge mensen alsjeblief 
gaan staan, want we hebben stoelen 
te kort,’ zegt Edith van de Linnaeus-
boekhandel net voor aanvang van de 
boekpresentatie van kunstenaar Rob 
Kars. Een bont gezelschap van buurt-
bewoners, kunstkenners, muzieklief-
hebbers en vrienden van de auteur 

kwamen samen om te vieren dat het 
boek ‘eindelijk’ af was.

Verzamelaar
‘Het was zwaarder dan een bevalling 
van een zesling,’ zegt Rob Kars toen 
hem werd gevraagd hoe hij het schrijf-
proces had ervaren, dat uiteindelijk 

jaren in beslag had genomen. Kars, ge-
boren in Rotterdam, pendelt wekelijks 
heen en weer tussen zijn woonplaats 
Weert en Amsterdam-Oost, waar zijn 
geliefde Ineke, die trots op de eerst rij 
zit, woont.
De kunstenaar vertelt smakelijk dat hij 
bijna zijn hele leven al spullen heeft 
verzameld en zijn huis in Weert heeft 
meer iets weg van een museum dan 
een plek om te leven. Het publiek knikt 
instemmend. Het was mooi om te con-
stateren dan niet alleen leeftijdgenoten 
van de kunstenaar naar de boekhandel 
waren gekomen, maar ook opvallend 
veel jongeren, waarvan de meesten 
inderdaad stonden en een enkeling 
tegen de kinderboekenkast hing. Zij 
waren vooral gekomen voor LUNA, een 

talentvolle band bestaande uit Lucy 
Latuperissa en Nena Jansen. Met hun 
akoestische en niet versterkte versie 
van Frou Frou’s Guitar Song kregen ze 
de boekhandel volledig stil.

Klappertjespistool
‘Dit smaakt naar meer,’ zegt de kunste-
naar, die er inmiddels is bij gaan staan 
om ook de mensen op de achterste 
rijen goed zicht te geven. We bladeren 
samen door het boek en zien een veel-
voud aan foto’s, voorwerpen en andere 

verzamelstukken, die op een of andere 
manier verbonden zijn aan het leven 
van Kars. Zoals de trouwfoto van Jo en 
Jaap Kars uit 1941, de Kuba tweelingbe-
ker uit Zaïre (1960), tot een restant van 
een klappertjespistool. ‘Ik vind bijna 
alles interessant,’ zegt hij terloops, ‘en 
kan maar moeilijk dingen weggooien.’

Op verzoek van uw verslaggever geeft 
Kars tekst en uitleg bij de tabaksdoos, 
een Pools prachtstuk, vervaardigd 1943. 
‘Mijn vader heeft deze geruild voor vijf 
sigaretten met mede-dwangarbeiders, 
onderweg in een goederenwagon van 
Riga naar Tsjelnipinsk in Rusland’. Na 
nog een aantal smakelijke anekdotes 
over de totstandkoming van het boek 
zet LUNA, ditmaal ondersteund door 
Marcel Latuperissa, een puike versie 
in van Ed Sheerans’ The Joker and the 
Queen. Het applaus na afloop is over-
weldigend.

Begenadigd verteller
Het blijkt een opmaat voor een zinde-
rend slot. Buurtbewoner, kunstenaar 
en medeverzamelaar Jan Rothuizen 
betreedt het mini podium om het eerste 
exemplaar in ontvangst te nemen. 
Alvorens hij dat doet, analyseert hij op 
een mooie manier het werk van Kars 
en hij blijkt niet alleen een geweldige 
tekenaar maar ook een begenadigd 
verteller te zijn.
Het eerste exemplaar is overhandigd 
en als er ooit een nieuw boek van Jan 
Rothuizen komt, dan mag Rob Kars dat 
in ontvangst nemen, wordt er gezegd. 
Kars heeft dat niet meer door, want die 
is druk doende met het signeren van 
exemplaren. Ook dat van mij. ‘Voor 
Jim. My Main Man. Rob Kars.

Wat ik zeg, ik heb een leuke baan. #

‘Je hebt eigenlijk best een leuke baan,’ kreeg ik onlangs van een 
kennis te horen, en ik kon vervolgens niet meer dan beamend 
knikken. Als hoofdredacteur van New Scientist mag ik de beste 
wetenschappers interviewen, publiceer ik boeken en vertel over 
baanbrekend onderzoek in de media. En soms is er een kers op 
de taart, zoals het presenteren van Depot Kars (ontsloten), het 
nieuwe boek van kunstenaar Rob Kars. 

Tekst: Jim Jansen | Fotografie: Eddy Ellert

Depot Kars ontsloten

Jan Rothuizen (l) en Rob Kars (r)

‘Ik vind bijna alles 
interessant, en 
kan maar moeilijk 
dingen weggooien’

Het Leger des Heils is een echte lef-
organisatie. Want zelfs voor iemand 
zoals ik, met een enorme afstand tot de 
arbeidsmarkt, is er genoeg vertrouwen 
om toch weer als vrachtwagenchauf-
feur aan het werk te gaan. Samen met 
bijrijder Ben, een ex-drugsgebruiker, 
voert onze eerste opdracht naar De 
Binnenwaai-kerk op IJburg. Enthou-
siast worden wij binnengehaald door 
predikant Marjolein Hekman en 
Heilssoldaat Harma. Zij hebben voor 
ons een speciale missie: het vervoeren 
van particuliere goodwill in de vorm 
van schoenen, kleding, toiletartikelen, 
ondergoed, kinderspeelgoed en nog 
veel meer.

Saamhorigheid
Amsterdammers weten, net als onze 
overheid, het Leger des Heils goed te 
vinden wanneer het er écht om gaat. 
Nu bij het zoeken van onderdakZoals 
onderdak zoeken en bij de facilitaire 
ondersteuning voor Oekraïense vluch-
telingen op het Java-eiland. Vrijwil-
ligers staan er in een grote kring te 
wachten om alle donaties van buurtge-
noten op IJburg en uit De Binnenwaai-
kerk in ontvangst te nemen. Kleding, 
schoenen, een driewieler, met veel 

saamhorigheid en in hoog tempo 
worden alle particuliere goederen voor 
de Oekraïense vluchtelingen aan de 
Javakade uitgeladen.

Den Haag
Even later rijden wij op de A4 richting 
winteropvang De Schildershoek in 
Den Haag. De maaltijden achterin zijn 
oorspronkelijk bedoeld voor zwervers 
en daklozen en het is alsof majoor Bos-
shardt zelf op onze motorkap zit om 
ons veilig naar de Hofstad te navigeren. 
Nu, met dit mooie weer in mei, hebben 
de zwervers en daklozen een ander 
nachtonderkomen gevonden. En dus 

is ook de winteropvang in Den Haag 
veranderd in een opvangcentrum voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. We worden 
hartelijk welkom geheten wanneer we 
het brood, groenten, fruit en de kant-
en-klare maaltijden komen afleveren.

Tafelvoetbal
Ook in de Schilderswijk in Den Haag 
leeft de goodwill van het Leger des 
Heils in de harten van buurtbewoners. 
Vluchtelingen uit Oekraïne worden er 
warm ontvangen met tal van donaties 
uit deze arbeiderswijk. Zo zie ik in de 
recreatiekamer van het opvangcen-
trum beheerder Michael in zo’n Leger 
des Heils-jas een paar staanders onder 
een tafelvoetbalspel monteren. Maar 
ik zie ook een Oekraïense moeder met 
haar zoon aan een tafeltje zitten, in 
gedachten verzonken en nog helemaal 
geen zin in een tafelvoetbalduel.

Herman Brood
Op de terugweg naar Amsterdam-Oost 
vertelt mijn collega Ben over zijn suc-
cessen als ondernemer. Zo heeft hij ooit 
een koffiehuis gehad en een goedlo-
pende snackbar in de Pijp. Het geld 
stroomde binnen, net als de verleidin-
gen, en eenmaal in de greep van het 
ultieme drugs-vrijheidsgevoel belande 
Ben uiteindelijk in de Jellinek-kliniek. 
Alles kwijt, geen vrienden meer, geen 
goedlopende onderneming, geen inko-
men, zijn vriendelijke reputatie naar de 
filistijnen en geen cent te makken. Nu 
is Ben terug on the road. Hij heeft zijn 
verslavingsproblematiek al jaren over-
wonnen, mede door de participatiepro-
jecten, dagbestedingen en arbeidsre-
integratietrajecten van het Leger des 
Heils, maar bovenal door zijn geloof in 
majoor Bosshardt, die ooit samen met 

drugsadept Herman Brood de kijkcij-
fers van het populaire tv-programma 
Villa Felderhof tot recordhoogte deed 
opbloeien.

Vol vertrouwen
Want ook ik zal het niet ontken-
nen: geloof in de mens kan veel met 
je doen. Zo geeft ’s ochtends bij het 
vertrek, coördinator Chris ons in het 
volle Leger-des-Heils-vertrouwen het 
algemene bankpasje mee voor de lunch 
onderweg. En dus fantaseren wij even 
later op de A4 richting Den Haag over 
de ongekende mogelijkheden van deze 
bankpas. Opeens tikt majoor Bosshardt 
vriendelijk tegen de voorruit van onze 
vrachtwagen en even later staan wij 
gehoorzaam in de rij bij een wegrestau-
rant. De majoor heeft gelijk, geven is 
beter dan ontvangen. En in de wachtrij 
dromen wij weer heel even over onze 
chauffeurstrofee op de vensterbank 
van de chauffeurskantine, in die we-
reld van het Leger des Heils. #

In de wereld van het Leger des Heils is een strafblad of versla-
ving eerder een voordeel dan een nadeel. Want bij het Leger 
des Heils geloven ze niet in een winstbejag-denken van eenen-
vijftig procent. 

Chauffeurstrofee
Tekst: Daan van Pagée | Fotografie: Daan van Pagée / Michael van Heck

Chauffeurstrofee
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

En toen...

24 mei 1890, de zaterdagochtend voor 
Pinksteren. Het is vijf uur en in veel 
Watergraafsmeerse huizen haasten 
de jongeren zich uit bed: ‘Wie met 
luilak als laatst opstaat, moet de bollen 
betalen!’ Dat laat niemand zich twee 
keer zeggen. De bakkers blazen bij 
hun deur op hun hoorn, ten teken dat 
de warme bollen klaar staan.
Groepjes opgewonden knapen trekken 
van deur tot deur aan de bel en zin-
gen: ‘Luilak, beddezak…’ Wee degene 
die nog slaapt. Daar wordt in het beste 
geval ‘luilak’ op de voordeur gekrijt. 
Sommige jongens gaan een stuk ver-
der. Zij hangen dode ratten en muizen 
aan de deurbel.

Het is druk op straat, op ‘Pinkstertje 
Drie’, pinkstermaandag. Grote gezel-
schappen lopen arm in arm zingend 
op straat: ‘’t Is lente, lente! Het blij ge-

schal, Van lente, lente! Klinkt overal.’ 
Op wagens zitten dames in traditionele 
witte jakjes, opgedoft als ‘pinkster-
blommen’. Sommige vrouwen hebben 
een baby op de ene arm en een fles 
jenever in hun andere hand.
Janmaat zit met een lach van oor tot 
oor op de Jan Plezier, als het gezel-
schap vanuit de Jordaan koers zet rich-
ting Watergraafsmeer. Met een paar 
families hebben ze de wagen gehuurd 
om te gaan dauwtrappen. Onder het 
genot van mondharmonicamuziek en 
een fles ‘jajem’ gaan ze om drie uur ’s 
nachts op pad.

De Linnaeusstraat is overvol als 
Janmaat en zijn gezelschap door 
de Muiderpoort gereden zijn. Som-
mige feestvierders zijn al sinds Eerste 
Pinksterdag aan de boemel. Er rijden 
handkarren heen en weer tussen de 
Watergraafsmeer en de stad, om voor 
10 cent ‘verongelukte Pinksterklanten’ 
naar huis te brengen.

De bebouwing van de Linnaeusstraat 
heeft de echte dronken dauwtrappers 
verdreven. Zij voelen zich hier onge-
makkelijk tegenover de nette burgers, 
die er ook op uit trekken.
De ‘nette’ burgers mijden de Water-
graafsmeer wijselijk, zij trekken naar 
de Amstel, waar tot de late avond 
talloze roeibootjes, zeilbootjes en 
stoomboten, getooid met kleurige vlag-
gen varen. Op de stoomboten spelen 
muziekkorpsen.
Janmaat is onderweg naar het echte 
werk. Eindelijk. Daar over de Oetewa-
lerbrug, bij het Rechthuis, begint de 
kermis. De meesten op de Jan Plezier 
zijn al stomdronken als ze arriveren. 
De vrouwen voeren een soort van 
zittende krijgsdans uit, waarbij zij 
uitbundig met beide armen boven 
hun hoofd zwaaien. Janmaat zingt ‘Jo 
diedeldo, diedeldo, doo doo’. Hij gaat 
maar door, tot groot plezier van de 
voorbijgangers.
De Middenweg wordt onveilig ge-

Luilak
maakt door dronken bedelaars. Agres-
sief klampen zij voorbijgangers aan 
voor een ‘gift’. Er is ook veel politie op 
de been: rijksveldwachters en agenten 
uit Watergraafsmeer, Nieuwer-Amstel 
en Amsterdam. De veldwachters 
hebben het druk met het wegslepen 
van dronken mensen die bewusteloos 
langs de weg liggen.

De feestvierders gaan naar Franken-
dael en Oud-Rozenburg, of drinken 
wat in een van de theetuinen. Langs 
de Kruislaan liggen velen uitgeteld na 
een nacht vol vrijpartijen. Kraampjes 
verkopen papieren pinksterblommen 
en bij menig Kop van Jut, kun je een 
medaille van verguld papier winnen.
De jeneverfles gaat voortdurend rond. 
Als die leeg is, stopt het rijtuig bij een 
tapperij. Als Janmaat voelt dat hij niet 
veel meer kan hebben, koopt hij bij 
een kraampje langs de weg wat Am-
sterdams zuur, een stukje lever, of een 
glas karnemelk. Dan kan er weer ver-
der worden gezopen. Sommigen kopen 
een gerookte bokking en eten die met 
hun handen op. Er wordt veel gezon-
gen. Van Diemen tot aan de Ringdijk 
schallen de feestvierders een liedje 
over een meisje dat ’s nachts moede-
loos zit te weeklagen op het kerkfhof.

Om tien uur ’s avonds laat de politie de 
herbergen sluiten. Dit is voor de mees-
te mensen het sein om naar huis te 
gaan. Bewusteloze meisjes met loshan-
gende haren, hangen over de schouder 
van hun dronken vrijer. Op de Jan 
Plezier zijn nog maar een paar men-
sen in staat geluid te maken. Janmaat 
zet nog een laatste lied in: ‘Ben je met 
je moeder naar de Meer geweest. Vort 
jouw leelijkert, vort jouw leelijkert. Ben 
je met je moeder naar de Meer geweest. 
Vort jouw leelijk beest!’ #

Welverdiend ontbijt

Wirwar aan fragiele draden
belegd met flinters dauw 
glittert in het ochtendgloren:
gesponnen zijden rijgdraadjes
gevlochten tot een vakkundig web

midden in de roos zit ze
– uitgehongerd van al d’r gespin –
te wachten op dat ene moment
van die ene argeloze die komt aanvliegen,
bekaf van de queeste langs talloze kelken,

In de jaren twintig kreeg de 
Watergraafsmeer het karakter 
van een voorstad, de landelijke 
aantrekkelijkheid verdween en 
slechts nog enkele werklieden 
kwamen ‘dauwtrappen’. In de 
jaren dertig waren de warme 
bollen op zaterdagochtend, niet 
meer te krijgen door een verbod 
op nachtarbeid. Dode dieren 
werden niet meer aan de trekbel 
gehangen, door de komst van de 
elektrische belknop. De Amster-
damse Pinkstertradities verdwe-
nen langzaam. 

die in een oogwenk niet waakzaam is,
nietsvermoedend raakt die verstrikt
in dat fantastisch gesponnen web:
dan kan zíj die braaf intapen en
genieten van haar welverdiend ontbijt.

Uit: Zijwaarts springen, 2015.
Méland Langeveld
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Poppentheater Koos 
Kneus
In mei en juni elke zondag diverse 
voorstellingen.
[zo 15 mei, 26 juni, 10 juli 11.00 
– 12.15:  
Een huishouden van Jan Klaassen 
(2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 15 mei, 26 juni, 10 juli 13.00 
– 15.00:  
Roodmondkapje en de grote 
broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 22 mei en 3 juli 11.00 – 12.15: 
Jan Klaassen en het eigenwijze ei 
(2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 22 mei en 3 juli 13.00 – 15.00: 
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 5, 12 en 19 juni 11.00 – 12.15: 
Boekje, kom uit je hoekje! (2-4 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 5, 12 en 19 juni 13.00 – 15.00: 
Boekje, lach maar weer! (4-8 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)

Alle voorstellingen inclusief 
prachtig schminken, verkleed-
kleren en koffie, thee, limonade 
en koekjes. Verjaarspartijtjes 
welkom, de jarige krijgt een 
cadeautje en je mag je eigen 
taart meenemen! Reserveren 
noodzakelijk! Via website of tel.nr. 
020-6928532.
Voor het precieze programma, 
reserveren en meer info: www.
kooskneus.nl 

Plein Theater 
van 11 t/m 28 mei verschil-
lende tijden: 
Prepare Festival 2022 – derde-
jaarsstudenten van Opleiding 
Theaterdocent, ATD
di 17 mei 19.30: 
DraMAYAma – a space time travel 
– Jeanette Groenendaal (film)
zo 29 mei 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Tania 
Sikelianou (viool)
zo 5 juni 20.30: 
Oosterpoke Comedy – Richard 
Walker (host) & comedians
wo 8, do 9 en vr 10 juni 20.30: 
Dorit Weintal – Zomer (dans)
za 11 juni 20.30: 
Sandra Kramerova – Majka (dans)
zo 12 juni 20.30: 
Anastasia Kostner – Under the 
skin (dans)
za 18 juni 10.00 - 16.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Feest 
van de muziek! (Dag van de 
componist) 
Hedendaagse kamermuziek + 
jeugdworkshop

zo 19 juni 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Trio 
Basilova / Fridman / Napolov 
(piano, cello, piano) 
Hedendaagse kamermuziek
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
zo 15 mei 15.00:  
Theater Benefit for Ukraine
Gogols ‘The Government Inspec-
tor’
vr 20 en za 21 mei 20.00: 
Mr. Shakespeare’s birthday! New 
show
Reckless ‘as you like it’
vr 27 mei 20.00: 
St. Poema (Pools Ned.): ‘Aanteke-
ningen uit een tijd van pandemie’ 
(film)
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 20.00 – 00.00: 
Kizz Meetup, met DJ Traybeatz
elke di 09.00 – 11.30: 
Dans workshops voor vrouwen 
uit Oost
Wereld van helende geuren - 
Sfera Samenkomsten
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
zo 15 mei 15.00 – 21.00: 
Lindy Hop – live music ‘Tam Tam’ 
Jungle Jam
vr 20 mei 20.00 – 00.00: 
Nataraj (lekker dansen op blote 
voeten)
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
t/m 28 aug 2022: 

Healing Power
Winti, Sjamanisme en Hekserij
t/m 7 jan 2023: 
Cadeau, Hoezo?
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
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 31 juli: 
The Silence of Tired Tongues
27 mei t/m 1 juli: 
KAZAL – Narrating Haitian Me-
mories
---AGENDA---
zo 15 mei 15.15 – 16.00: 
Parade Molenwijk
zo 15 mei 15.00 – 17.00: 
Boekpresentatie: International 
Friendship
wo 25 mei 17.00 – 19.00: 
Opening KAZAL – Narrating Hai-
tian Memories
do 2 en vr 3 juni: 
Conferentie: Refugee Youth, Pu-
blic Space and Artistic Practice
t/m zo 19 juni: 
Liquid dependencies
Meer info: framerframed.nl

Inkijk
tot medio mei: 
Peter van Zwol – ‘Kleurrijke Ver-
binding’ in metrostation Weesper-
plein; ruimtelijke installaties geba-
seerd op geometrische vormen
tot medio mei: 
Karin van Dam – ‘Rondom / 
Round About’ in metrostation  
Waterlooplein; ruimtelijke instal-
laties gecomponeerd uit meer-
dere onderdelen
Meer info: www.polderlicht.com

Tot Zover
t/m 28 aug: 
Expositie: herman de vries * 
vergaan
Meer info: www.totzover.nl 

De Nieuwe KHL
zo 15 mei 16.00: 
KHL Sessie: Maria de Fatima
wo 18 mei 19.30: 
Popup Choir – Fleetwood Mac: Go 
your own way
zo 22 mei 15.30: 
KHL Chantant: Lente!
do 26 mei 20.00: 
Vanzetti’s Vinyl Popquiz
zo 29 mei 16.00: 
KHL Sessie: Christophe Chaplet: 
Chansons de Paris
zo 5 juni 16.30: 
KHL Sessie: Rolinha Kross
wo 8 juni 20.00: 
GRAP Sessie: Paul Bond + Eric 
Devries
do 9 juni 20.00: 
Black Cat Bone: an invitation to 
the blues
zo 19 juni 16.00: 
KHL Sessie: Duo Route Soleil
vr 1 juli 20.30: 
Abel’s Americana
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo
t/m zo 15 mei: 
Victor Luis: ‘Adam & Sofie’ (caba-
ret)
t/m zo 15 mei: 
Tanja: ‘Houdbaarheid’ (cabaret)
t/m zo 22 mei: 
Juliet: ‘Naakt in de stad’ (singer-
songwriter)
18 t/m zo 22 mei: 
Marlies: ‘Somebody to love’ 
(cabaret)
18 t/m zo 29 mei: 
Judith: ‘Allemaal willen we de 
hemel’ (muziektheater)
18 t/m zo 29 mei: 
Alexandra & Ridder: ‘Kom, Zit!’ 
(toneel, sitcom)
18 t/m zo 29 mei: 
Kopje onder: ‘Veel te warm voor 
dit’ (muzikale spoken-word)
wo 1 t/m zo 5 juni: 
Babb & Ewout: ‘Liever verliefd 
dan wijs’ (muziektheater)
wo 1 t/m zo 5 juni: 
Francesca: ‘I have a dream’ 
(singer-songwriter)
wo 1 t/m zo 12 juni (niet wo 8 
juni): 
Thom: ‘Het begaafde kind’ (caba-
ret)
wo 8 t/m zo 12 juni: 
Britt: ‘Uitvlucht’ (muziektheater)
wo 8 t/m zo 19 juni: 
De Amazones: ‘Dwarsliggers’ 
(muziektheater)
wo 15 t/m zo 19 juni: 
Alfred: ‘De deur staat open’ 
(toneel)
wo 15 t/m zo 26 juni: 
Christian: ‘Drift’ (cabaret)

wo 22 t/m zo 26 juni: 
Iris: ‘Een vrouw alleen’ (toneel)
wo 22 juni t/m zo 3 juli: 
Marlijn & Marco: ‘Twee’ (muziek-
theater)
Meer info: www.tapastheater.nl

Badhuistheater
Boerhaaveplein 28
badhuistheater@gmail.com

Tapastheater
Andreas Bonstraat 40 H
020-7759425

Plein Theater
Sajetplein 29
020-6654568.

Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 
020 5688200 

Poppentheater Koos Kneus
Iepenplein 40
020-6928532

Jungle Amsterdam
Tweede van Swindenstraat 26 
020-7373326,

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

Talking Trees is een project waarbij kunstenaar Bert Barten in samenwerking met weten-
schappers data en innerlijke trillingen zoals sapstromen van bomen verwerkt tot mu-
ziekinstallaties en concerten. Door een speciaal ontwikkelde sensor en een 360 graden 
infraroodcamera worden de trillingen van de lokale bomen op het plein opgevangen en in 
samenwerking met musici vertaald naar muziek.
Deze diepe luisterervaring brengt je in contact met de natuur om je heen en creëert een 
bewustzijn dat wij niet alleen zijn, maar dat alles leeft; ook de bomen om je heen.
Er zullen daarnaast workshops voor kinderen en ouderen worden georganiseerd over 
bomen, groen en welke relatie wij hebben als mens met de natuur. De installatie staat 20 
dagen open en de activiteiten zijn gratis te bezoeken. Alleen voor twee liveconcerten wordt 
een toegangsprijs gevraagd, met gepaste korting voor stadspashouders en buurtbewoners.
Op dit project kun je stemmen (tot 29 mei): https://oostbegroot.amsterdam.nl/oudoost/
plan/41795 #

Meer informatie: www.plein-theater.nl

22 mei en 5 juni van 13.30 
– 16.00 uur: Macramé
Van Patricia Poelgeest 
leren wij de eeuwenoude 
technieken van Macramé, 
we gaan werken met eco 
katoen en maken bijvoor-
beeld een plantenhanger of 
iets naar eigen keuze.
Geef je op via  
ernaleussink@gmail.com
Info: 06-45432877; adres: 
Batjanstraat 68

Creatieve 
workshops in 
de Batjanzaal

Marlijn & Marco    foto Boy Hazes

Geef stem aan de bomen
Tekst en fotografie: via Plein Theater

Van 29 juni t/m 23 juli presen-
teert Plein Theater de instal-
latie Talking Trees, waarbij 
bomen een stem krijgen in 
concerten, soundscapes en 
workshops. Met dit project 
willen wij de buurt in contact 
brengen met de prachtige 
bomen, valse christusdoornen, 
op het Sajetplein. 
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In de reeks Verborgen verleden over gebouwen in Oost en hun 
roemrijke verleden ditmaal Huize Frankendael, gelegen aan de 
Middenweg 72.

Huize Frankendael 

Huize Frankendael is de enig overge-
bleven buitenplaats in de Watergraaf-
smeer. In de 17e eeuw liggen er langs 
de Middenweg tientallen buitenverblij-
ven naast elkaar. In de Gouden Eeuw 
laten rijke Amsterdammers tot in de 
wijde omtrek van de stad prachtige 
landhuizen bouwen. Weg van de drukte 
van de stad is het op hun landgoed ge-
nieten van de natuur waar groente en 
fruit welig tieren. Daarnaast is de lucht 
in ‘De Meer’ een stuk gezonder dan in 
Amsterdam. Vooral ’s zomers stinken 
de grachten ontzettend naar riool.

De Watergraafsmeer is in 1629 ingepol-
derd, en het buiten dat we nu kennen 
onder de naam Frankendael is waar-
schijnlijk enkele jaren later gebouwd.
Na tweemaal een overstroming waarbij 
‘De Meer’ volledig onder water komt 
te staan, koopt Izaak Balde in 1695 de 
hofstede en geeft de buitenplaats de 
naam Frankendael, vernoemd naar het 
protestantse toevluchtsoord Franken-
thal van zijn grootvader in de Palts in 
Duitsland. Hij breidt het landgoed uit 
en rond 1733 heeft het huis het huidige 
aanzien: een hoog woongebouw met 

aan weerszijden lagere koetshuizen en 
stallen. Het huis is aan de buitenzijde 
gedecoreerd met versieringen in Hol-
landse Lodewijk XV-stijl, met krulwerk, 
festoenen en rocaillemotieven. 
Aan de straatzijde staat een fontein met 
beelden van stroomgoden, gemaakt 
door de Amsterdamse beeldhouwer 
Ignatius van Logteren. 
Omstreeks 1800 zet onder invloed van 
de economische malaise het verval van 
de Watergraafsmeer in. Alleen huize 
Frankendael blijft gespaard, de andere 
buitenplaatsen gaan geleidelijk tegen de 
vlakte.

Kluizenaarshut
Op een eilandje in het park staat een 
ruïne die minder vervallen is dan hij 
op het eerste gezicht lijkt. Het is min of 
meer als zodanig gebouwd en is destijds 
een van de attracties van Franken-
dael. Het stenen bouwsel, dat vroeger 
een rieten dak heeft gehad, stelt een 
hermitage voor, ofwel een kluizenaars-
hut. Destijds ‘woont’ er een houten pop 
als kluizenaar, gekleed in monnikspij 
die door een mechaniek met z’n hoofd 
knikt én met zijn rechterhand wijst op 
een doodskist met het opschrift ‘Ge-
denk te sterven’. Een ingehuurde man 
bedient het mechaniek van de pop. 
Toentertijd diep verscholen in het park 
en overwoekerd door klimop heeft de 
hermitage voor de wandelaars iets ver-
hevens en griezeligs tegelijk.

De ruïne is enkele jaren geleden geres-
taureerd en de kwetsbare ‘heremiet pop 
van Frankendael’ is na veel omzwervin-
gen beland in het Amsterdam Museum.

Van buitenplaats tot restaurant
Vanaf 1835 is het park gedeeltelijk 
opengesteld voor publiek. In korte tijd 
groeit Frankendael uit tot een veel 
bezocht park met theetuin die onder 
Amsterdam¬mers zeer geliefd is. Een 
nieuwe eigenaar, de Koninklijke Ne-
derlandsche Tuinbouw Maatschappij 
Linnaeus, sluit het park en de theetuin 
in 1866. Het park wordt dan een boom-
kwekerij en het huis een kantoor met 
eetzaal en bibliotheek. In 1882 komt 
het geheel in het bezit van de gemeente 
en maakt men er een stadskwekerij 
van. In het huis komen de kantoren en 
een tuinbouwschool. In 1957 wordt het 
de ambtswoning voor de stadsbouw-
meester Ben Merkelbach. Zijn nazaten 
wonen en werken er tot 2004. 
Het Stadsdeel besluit om Frankendael 
weer een publieke functie te geven. De 
tuin voor het huis knapt men op. Achter 
het huis wordt een quasi achttiende-
eeuwse, symmetrische tuin aangelegd, 
met karakteristieke bloemperken, lage 
buxushagen en parterres. ’s Zomers is 
daar het terras van restaurant Merkel-
bach dat in het voormalige koetshuis 
is gekomen. En in het huis zijn prach-
tige zalen te huur voor vergaderingen 
en partijen. Ook kan daar getrouwd 
worden.
Verder is er de Frankendael Foundation 
die geregeld kunsttentoonstellingen 
organiseert. #

Meer ‘Verborgen verleden’:  
www.melandlangeveld.com

Méland Langeveld | Fotografie: Dienst Publieke Werken

Deze foto van Huize Frankendael dateert van circa 1930

Een tas vol woorden 

Ben je helemaal mesjogge!? Yolo! Wie weet wat een platvink 
is, of een autoped? Kinderen maken er in de klas wel eens een 
janboel van, maar weten ze wat dat woord  betekent? En wat is 
konkelefoezen en achenebbisj? 

Kinderen schrijven met ouderen in het Flevohuis
Tekst: Wendeline Thole | Fotografie: Rode Loper op school

Taal vernieuwt zich voortdurend. 
Woorden verdwijnen en nieuwe woor-
den komen erbij. In een taalkunst-
project van De Rode Loper op School 
wisselen kinderen van de Indische 

Buurtschool en ouderen uit het Flevo-
huis woorden met elkaar uit. Taalple-
zier voor jong en oud!
De Indische Buurtschool is een zogehe-
ten Familieschool en stimuleert activi-

teiten waarbij kinderen leren in en van 
hun directe omgeving. Uitwisseling met 
ouderen uit de buurt past in hun visie. 

Hebt u een oud woord voor mij?
In drie kunstlessen werkten de kin-
deren van groepen 7/8 met kunstdo-
cent Suzy van Schaik aan ‘Een tas vol 
vergeten woorden’. Om woorden van 
vroeger op te sporen schreven ze een 
brief aan de bewoners van het Flevo-
huis. Het is spannend om een brief te 
schrijven aan een onbekend iemand in 
jouw buurt. Ze versierden de envelop-
pen met tekeningen en toen ging de 
post op de bus.
De ouderen van het Flevohuis lazen 
de brieven onder begeleiding van de 
activiteitencommissie van het Fle-
vohuis, die onder andere bestaat uit 
kunstenaars. Zij vonden het bijzonder 
om zomaar een brief van een kind te 
krijgen. ‘Wie zijn die kinderen, en kun-
nen ze niet langskomen?’ dachten ze. 
De ouderen schreven typische woorden 
van vroeger terug aan de kinderen. Het 
werkte heel stimulerend om zo betrok-
ken te worden bij de buurt.

Woordbeelden op een tas
Post terug van het Flevohuis! Ver-
wachtingsvol maakten de kinderen 

de brieven open. Zoveel onbekende 
woorden met grappige betekenissen. 
Ze vergeleken de vergeten woorden 
met hun eigen woorden en ze kozen 
een oud woord en een woord van nu 
uit. Die woorden werden verbeeld met 
typografie in een woordbeeld. Zo leer-
den ze over handlettering en grafische 
vormgeving. 
De uitverkoren woorden werden ver-
eeuwigd op een hippe, stoffen tas. Eén 
tas met alle woorden erop ging naar 
het Flevohuis. Voor de ouderen, zodat 
zij ook osso kunnen zeggen of dagga of 
fakka. Cool toch?! #

Volgend schooljaar voeren we dit 
project weer uit op scholen. Werkt u 
met ouderen en bent u geïnteresseerd 
in samenwerking met ons? Dan horen 
we graag van u: info@derodeloperop-
school.

‘Lucht in de Meer 
was gezonder dan 
in de stad’



12 Cygnus Gymnasium #DWARS

Cygnus Gymnasium   Op 14 juni organiseert het Cygnus Gymnasium ‘De Cultuurdag’.

Alle leerlingen van het Cygnus gaan zich dan bezighouden met het 

thema “crossing borders”. De dag wordt gevuld met lezingen en 

workshops, waarbij ook leerlingen van het Bernard Nieuwentijt 

College zullen aansluiten. Naast de activiteiten op school trekken 

de leerlingen Amsterdam Oost in om rondleidingen te verzorgen 

en culturele instellingen te bezoeken. De dag wordt afgesloten met 

muziek, dans en eten.Als opmaat naar deze cultuurdag zijn leerlingen van klas 4 kunst 

beeldende vormgeving, na een workshop van fotografie museum 

FOAM, op zoek gegaan naar diversiteit in de wijk, met een zeer 

diverse collectie foto’s als resultaat.Zie ook www.cygnusgymnasum.nl

Cygnus 
Gymnasium 
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Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Ik zal deze column optimistisch afslui-
ten, eerst nog een paar persoonlijke 
grieven op een rijtje. Van micro-erger-
nisjes tot echte verontwaardiging, maar 
ook in mijn pandoradoosje zit altijd een 
sprankje Hoop.

Gaan we
Plastic stickertjes op fruit, stom. Enve-
loppen met plastic vensters, ook stom. 
Plastic spateltjes van de ijssalon die 
overal in Park Frankendael liggen. Mi-
croplastics in shampoo. En nu ook op de 
Noordpool en in moedermelk. Sigaret-
tenpeuken op straat. Per roker 25 per 
dag, 9.125 per jaar. Het zijn chemische 
gifbommetjes van plastic.

Zo’n brommerboer Beuner de Jong, 
die in een advertorial zonder blikken 
of blozen zegt dat het onderhoud van 
fossiele brommers iets goedkoper zou 
zijn dan dat van elektrische scooters (is 
al niet waar natuurlijk), maar niks zegt 
over het enorme prijsverschil tussen 
elektrisch opladen en fossiele benzine, 
nog los van de stank en de herrie waar 
je de stad mee lastig valt. Nee de grotere 
actieradius, dat is het grote voordeel, 
zegt ie. Alsof je dagelijks naar Middel-
burg moet kachelen.

Dit is voorlopig mijn laatste column over duurzaamheid in de 
onvolprezen Dwars. Ik heb er nu twintig geschreven en er is 
een zekere inhoudelijke herhaling gesignaleerd. Dat klopt wel, 
want de boodschap is onveranderd: we moeten de CO2 in de 
atmosfeer reduceren, maar de noodzakelijke (gedrags-) veran-
deringen komen helaas langzaam op gang. 

‘U schrijft toch over groen in de Dwars?’, vraagt een mevrouw. 
Regelmatig kom ik haar tegen met een bakfiets waarin soms 
een kind, dan weer een hond zit en maken we een praatje. Nu 
is de bakfiets leeg. Zonder antwoord af te wachten, vertelt ze 
over het paartje koolmezen dat in een nestkastje in haar tuin 
aan het broeden is. 

Mensen die kernenergie bepleiten. Dat 
is toch de duivel uitbannen met Beëlze-
bub. Kernenergie is te duur, inherent 
onveilig (want mensenwerk) en vol-
strekt immoreel wegens het dodelijke 
afval dat we in de schoot van onze kin-
deren kiepen. Bovendien is zo’n centrale 
een terroristisch doelwit, zie Oekraïne. 
Wil jij zo’n ding in Science Park?

Wonderbaarlijk
Maar er is hoop. Dit is mijn voorbeeld: 
de mysterieuze verdwijning van hon-
denpoep op straat. Vroeger stapte ik 
toch zeker 1x per maand vol in de kak, 
terwijl ik mezelf echt had getraind om 
vóór me te kijken tijdens het lopen. Gad-
verdamme, een schijnbaar onoplosbaar 
probleem. Achteraf gezien moet het 
ineens gebeurd zijn, ergens tussen 2005 
en 2010. Een ommekeer in het stede-
lijke leven: geen poep meer op de stoep, 
wonderbaarlijk! Mensen die met plastic 
zakjes daadwerkelijk de hoop van hun 
huishond oprapen en weggooien. Heer-
lijk, dank, wat een opluchting. Een waar 
hondenkakmirakel.

Wat was er gebeurd? Ik denk dat de 
ergernis te groot werd, the shit hit the 
fan, de politiek moest iets doen. Er 
kwam een strenger beleid, de regels 
werden aangescherpt, opruimplicht 
plus aanlijngebod, hogere boetes en 
(jawel) consequente handhaving, vooral 
’s ochtends vroeg en ’s avonds laat. 
Handhaving, beste mensen. Niet meer 
en niet minder.

De oplossing voor het klimaatpro-
bleem is volgens mij precies dat: regels 

Beëlzebub
Mensen die hun overvloedige vleesdieet 
belangrijker vinden dan dierenwelzijn 
en biodiversiteit. Soja uit de Amazone 
als veevoer; karbonades op de bbq en 
de varkenskak in onze arme akkers. 
Iedereen in de top 10 van veelvliegers, 
stikstofuitstoters en methaanproducen-
ten. Ondernemers en aandeelhouders 
die niet voorbij hun kortetermijnrende-
menten kunnen kijken.

Politici die echte maatregelen tegen-
houden of traineren. Ik bedoel dingen 
zoals een CO2-taks, vliegtaks, vleestaks, 
suikertaks en een btw-verlaging voor 
groente en fruit. En intussen gewoon 
doorgaan met de subsidiëring van de 
fossiele industrie en luchtvaart. En de 
lobbyisten en fiscalisten die zich dik 
laten betalen om deze vervuilende 
organisaties hun stinkende gang te laten 
gaan.

Het hondenpoepmirakel

Hoe de koolmees zijn onschuld verloor

De ergernis werd 
te groot, 
the shit hit the fan

De koolmees wordt met zijn schattige uiterlijk ook graag commercieel ingezet

De hondenpoep wordt steeds vaker door 
de baasjes opgeruimd

aanscherpen rond CO2-reductie en vol 
inzetten op aanhoudende, strenge maar 
inlevende handhaving. Een flink deel 
van de Amsterdammers doet al mee, 
zij zullen zich gesteund voelen. Met 
deze aanpak red je de wereld van de 
kortzichtigen, de gemakzuchtigen en de 
criminelen. Mensen zijn net hondenbe-
zitters, en andersom: We weten het wel, 
maar we hebben een flinke zet in de 
goede richting nodig. Er is hoop. Wonde-
ren bestaan. Aan de slag! #

Info:: peter@pbhoogendijk.nl

Driehonderd melodietjes
Ik weet niet anders dan dat koolmezen 
insecten, spinnen, zaden, noten, bessen 
en knoppen eten, maar ook de rupsen 
van de eikenprocessievlinder en dat ze 
graag bijgevoerd worden met pinda’s en 
dat ze daarbij agressief andere vogels 
verjagen.
De koolmees is een standvogel, maar 
in de herfst komen er zo’n anderhalf 
miljoen wintergasten bij uit het noor-
den. Ook vele doortrekkers doen onze 
streken aan. Ze komen in het hele land 
voor waar bossen en struiken zijn, maar 
ze mijden kale vlaktes. Dit vogeltje, een 
veertien centimeter groot en een zeven-
tien gram zwaar, laat zich graag horen 
en heeft meer dan driehonderd melo-
dietjes op zijn repertoire staan.

Elke dag een ei
Het liefst nestelen koolmezen in holtes 
van bomen en in de buurt van soort-
genoten. Als de plek waar het nest 
gebouwd gaat worden is bepaald, wordt 
de ingang gemarkeerd. Dat doen ze met 
hun snavels. Het koppel bouwt samen 
een nest van mos, haren, veren, takjes 
en zelfs zacht plastic. Ook al is het nog 
geen mei, toch legt het mezenvrouwtje 
elke dag één ei. Tijdens het broeden 
krijgt het vrouwtje van het mannetje 
te eten. Als de eieren na zo’n veertien 
dagen uitkomen, worden de jongen zo’n 
drie weken door beide ouders gevoerd 
met alleen dierlijk voer, dus insecten, 
spinnen en rupsen. Na het uitvliegen le-
ren de jongen al snel zelf voedsel zoeken 
en krijgen nu en dan nog wat te eten 
van hun ouders.

Zingen en dansen
Koolmezen kunnen goed uv-licht waar-
nemen. Onder andere daarmee selec-
teert het vrouwtje een mannetje. Een 
brede, zwarte borst en buikband heeft 
de voorkeur, maar ook de zang van het 
mannetje, hoe hij voor haar danst en 
hoe hij haar voert. Door het uv-licht 
herkennen mezen elkaar. Heeft een 
koolmeeskoppeltje elkaar gevonden dan 
blijven ze één of twee nesten bij elkaar. 
Ook al kan het vrouwtje wel vijftien 
eieren leggen; meestal kruipen er zo’n 
zeven jongen uit hun ei, waarvan iets 
meer dan de helft volwassen wordt.
In goede omstandigheden kan een 
koolmees tien jaar oud worden en in 
gevangenschap twee keer zo oud.

Hersenen
Na de opmerking van de vrouw met 
de bakfiets, ga ik op internet zoeken 
en zie de gruwelijkste taferelen. Een 
koolmees valt een vleermuis aan en pikt 
hem dood, om met zijn scherpe snavel 
de kop open te scheuren de hersenen 
te eten. Hetzelfde zie ik op het beeld-
scherm gebeuren met een mus en een 
pimpelmees. Een verklaring voor die 
moordlust is dat het klimaat warmer 
wordt, waardoor mezen vroeger zijn 
gaan broeden. Als de eieren uitkomen 
zoeken de ouders dierlijk voer, insecten, 
spinnen en rupsen. Die zijn er op dat 
moment nog niet of te weinig om het 
koolmezenkroost groot te brengen. Door 
de manier waarop we met onze aarde 
omgaan worden koolmezen moordda-
dig, om hun jongen te kunnen voeren. #

‘Na jaren leegstand was ik blij dat zo’n 
mooi vogeltje met het gele lijfje en een 
zwarte borststreep onze tuin uitkoos. 
En dan dat glanzende zwarte koppie 
met witte wangen, die lichtgroene rug, 
de blauwgrijze vleugels met de witte 
eindpennen. Ze zijn niet alleen prach-
tig, maar ze zien er ook zo onschuldig 
uit. Weet u dat dat helemaal niet klopt? 

Doordat ze in onze tuin gingen broeden, 
wilde ik meer over koolmezen te weten 
komen. Weet u dat het helemaal geen 
lief vogeltje is? Ze maken vleermuizen 
en pimpelmezen dood en vreten ervan. 
Het zijn moordenaars! Daar zou u eens 
over moeten schrijven.’
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Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Tropenmuseum

Het Tropenmuseum is zo’n 100 jaar 
geleden ontstaan als onderdeel van het 
Koloniaal Instituut, het was de etalage 
van projecten in Nederlands-Indië om 
de mensen hier te vertellen welke goeie 
werken we daar deden.
Rik Herder, tentoonstellingsmaker bij 
het Tropenmuseum, vertelt over het hoe 
en waarom van de tentoonstelling, die 
eind april nog helemaal in opbouw is. 
Hij werkt samen met Wendeline Flores, 
zij is de curator van de tentoonstelling.

Waarom een nieuwe vaste opstelling 
van de collectie?
‘Het museum was opgedeeld in regio’s 
zoals Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, 
maar dat vinden we niet meer van deze 
tijd. Premier Mark Rutte maakte in 
februari excuses aan de Indonesische 
bevolking over het gewelddadig op-
treden van de Nederlanders tijdens de 
Indonesische onafhankelijksoorlog van 
1945 tot 1949. Met deze excuses erkent 
Nederland dat zij verantwoordelijk is 
voor de gevolgen van het kolonialisme. 
We leven in een wereld waar grenzen 
er veel minder toe doen en er is maat-
schappelijk veel veranderd de afgelo-
pen vijftien jaar. Denk daarbij aan de 
zwartepietendiscussie, de Black Lives 
Matter-beweging en meer aandacht 
voor racisme.’

Waar begint de tentoonstelling mee?
‘We starten met de eerste reis van 
Cornelis Houtman naar Java rond 1600. 
Toen hij terugkwam in Holland bedacht 
men hier dat er goudgeld te verdienen 
viel in Azië en werd de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, afgekort tot VOC, 
opgericht. Voor ons is dat het startpunt 
van de koloniale handel.
Een team van conservatoren verzamel-
de historische voorwerpen, verhalen, 
kunstwerken, films en foto’s. Aan de 
hand van de thema’s zoals expansie en 
handel, arbeid en uitbuiting, racisme en 
verzet, taal en religie gaat de expositie 
in op de koloniale werking. En het laat 

Centraal in de nieuwe, vaste expositie Onze koloniale erfenis 
in het Tropenmuseum staat de Nederlandse overheersing in 
Suriname, het Caraïbisch gebied en Indonesië. De tentoonstel-
ling opent op 23 juni 2022 en wil de Nederlandse heerschappij 
laten zien van geweld en onderdrukking maar ook van hoop en 
verzet.   

maakten. Via een touchscreen kun je 
op een naam klikken en lees je meer 
informatie over de persoon. Ook zie 
je met wie diegene verbonden was, 
bijvoorbeeld wie de ouders, broers, zus-
sen, ooms tantes waren. Dit interactief 
namenmonument maken we samen met 
studio Dirk Bertels.’

Met wie werken jullie verder nog 
samen?
‘We werken samen met veel verschil-
lende mensen en partijen, vanwege 
hun expertise en hun visie. Zo zijn er 
bijdragen van filmmakers, muzikanten 
en schrijvers met verschillende achter-
gronden.’

En met welke beeldend kunstenaars?
‘Avantia Damberg en Gladys Paulus 
kregen het verzoek voor de expositie 
werk te maken. Damberg maakt een 
keramisch werk en textielartiest Paulus 
maakt een kunstwerk van wol en vilt. 
We werken ook met DeGasten, een jon-
gerentheatergezelschap uit Amsterdam-
Oost. Zij maken een audiotour naar het 
Nationaal monument slavernijverleden 
in het Oosterpark en een voorstelling 
door het hele gebouw. Kip Republic of 
Amsterdam programmeert de opening. 
In de zomer organiseren we elke week 

zien hoe mensen in die landen hier 
steeds tegen ageerden. Daarbij ligt de 
focus op hoop, verzet, veerkracht en cre-
ativiteit. We zoomen uit en laten zo zien 
hoe de ontwikkelingen in de wingewes-
ten in Oost en West elkaar overlapten 
en hoe racisme doorwerkt in het heden. 
Het is niet zo dat, toen de slavernij werd 
afgeschaft, het denken in de zogenaam-
de rassen verdween.’

Hoe vertellen jullie het verhaal?
‘We hebben veel voorwerpen die indrin-
gende verhalen vertellen van onder-
drukking, verzet en creativiteit. Zo is er 
bijvoorbeeld een banjo uit Zuid-Ameri-
ka die slaafgemaakten bespeelden op de 
plantage wanneer ze één keer per jaar 
een feest mochten vieren. Een ander 
voorbeeld is een voorouderbeeldje uit 
de Molukken, dat beeld heeft een hoedje 
op, die hoedjes waren een Europees, 
protestants symbool. De maker van dat 
beeld gaf zo een eigen draai aan zowel 
de voorouderverering, als de acceptatie 
van het opgelegde christendom. We 
hebben een audiotour van vijfentwintig 
verhalen per ruimte, van twee of drie 
mensen die hun perspectief geven op 
onze geschiedenis.’

Waarom nu?
‘Over opstanden van tot slaafgemaak-
ten is weinig bekend omdat we lang 
afhankelijk zijn geweest van geschreven 
bronnen. Er zijn ook andere vormen 
van geschiedschrijving, zoals het elkaar 
verhalen vertellen en liederen zingen. 
Het verhaal van Ma Pansa bijvoorbeeld, 
is van generatie op generatie doorver-
teld. Ma Pansa was een slaafgemaakte 
vrouw die de plantage ontvluchtte 
met rijstkorrels in haar vlechten. Ze 
kwam terecht bij de Marrons en plantte 
die korrels in de grond zodat ze hun 
eigen rijst kon kweken. In de tijd van 
de slavenhandel reisde de rijst mee op 
de schepen en kwam zo in Suriname 
terecht. De Ma Pansa rijst groeit nog 
steeds in Suriname.’

Jullie laten ook een Namenmonument 
maken?
‘In het hart van de tentoonstelling komt 
een groot digitaal en interactief namen-
monument. In dit ontwerp ervaar je de 
grote aantallen tot slaafgemaakten uit 
onze geschiedenis. Het is een database 
met nu 200.000 namen van tot slaafge-

een workshop onder leiding van acht 
verschillende kunstenaars waar je een 
t-shirt of een poster kan drukken met 
behulp van zeefdruk.’

Welk verhaal willen jullie vertellen?
‘Onze stelling is dat de erfenissen van 
het kolonialisme van ons allemaal zijn. 
Denk aan ongelijkheid, racisme, uitslui-
ting en uitbuiting. Denk ook aan onze 
diverse samenleving, cultuur, gedeelde 
keuken, taal en muziek. We hopen door 
de nadruk op veerkracht en verzet te 
leggen, dat de tentoonstelling een inspi-
rerend verhaal is. Voor zwarte mensen 
is het verleden door het hedendaags 
racisme nooit ver weg. Maar het is niet 
alleen een probleem voor mensen uit de 
voormalige koloniën, het is juist de ver-
antwoordelijkheid van witte mensen om 
hier verandering in te brengen. Witte 
mensen zijn niet schuldig aan wat hun 
voorouders hebben gedaan, maar zijn 
wel verantwoordelijk voor onze wereld 
in het hier en nu.’

Het museum wil met de tentoonstelling 
de bezoeker bruikbare kennis en acti-
viteiten  aanreiken om zo te inspireren 
tot diens individuele bijdrage aan een 
rechtvaardigere wereld. #

Onze koloniale erfenis

‘De erfenissen 
van het 
kolonialisme zijn 
van ons allemaal’

Ruwatan Tanah Air Beta; Reciting Rites in its Sites, door Zico Albaiquni, Courtesy of the artist and Yavuz Gallery

Madame de Beauvoir’s painting – onderdeel in de serie Rewriting History
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Elke donderdagmiddag begroeten de bezoekers van het Park-
huis (in Park de Meer) elkaar niet met ‘goedemiddag’, maar 
met ‘Buon Pomeriggio’. Van twee tot vier uur kunnen Italianen 
uit Amsterdam en omgeving binnenlopen om onder het genot 
van een heerlijk kopje echte Italiaanse espresso een praatje met 
landgenoten te maken. 

Na twee jaar stil te hebben gestaan, konden we dit jaar weer 
genieten van het Bredewegfestival. Het festival vond plaats op 
26 en 27 april aan de Bredeweg in Amsterdam-Oost. Voorzitter 
van het festival Annelies Buurman vertelt meer over het  ver-
loop en het ontstaan van het festival. 

enthousiast en wilde graag meehelpen. 
En toen bleek dat er op donderdagmid-
dag een ruimte in het Parkhuis vrij was, 
werd Ada’s idee werkelijkheid. De naam 
was snel bedacht: Pomeriggio Italiano. 
De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 
oktober 2021.

Lekkernijen
Ada en haar ouders zijn, samen met 
Renée Ritsma, de drijvende krachten 
achter de Pomeriggio. Ada versiert 
de bijeenkomstruimte elke week met 

Initiatiefneemster Ada liep een tijdje 
rond met het idee van een Italiaanse 
ontmoetingsplek. Dit bleek best lastig 
te realiseren. Tot Ada’s idee Marieke - 
werkzaam bij Dynamo - ter ore kwam. 
Toevallig hadden bij Dynamo in één 
week, zich drie Italianen aangemeld 
die behoefte hadden aan contact met 
landgenoten. Daarna ging het balletje 
rollen. Marieke sprak op haar beurt met 
Renée Ritsma, die Italiaans heeft gestu-
deerd en regelmatig als vrijwilligster in 
het Parkhuis werkt. Renée was gelijk 

Italiaanse vlaggetjes, gekleurd papier 
en leuke foto’s van Italië. Renée vond 
Italiaanse espressokopjes, Ada het 
traditionele espressopotje en Renée en 
Ada bakken afwisselend eigengebakken, 
zoete lekkernijen, zoals een gembercake 
of Italiaanse tulband.
Via mond-tot-mond-reclame en een 
Facebookpagina weten inmiddels steeds 
meer Italianen de Pomeriggio te vinden. 
Een van de vaste bezoekers is bijvoor-
beeld Antonio Santulli (88). Antonio was 
tot 1992 - toen nam zijn zoon Claudio 
het stokje over - eigenaar van de ortho-
pedische schoenenzaak Santulli in de 
Wakkerstraat. In Dwars 214 verscheen 
een artikel over het familiebedrijf dat 
Antonio in de jaren zestig is gestart. 
Maar ook jongere Italiaanse mannen en 
vrouwen, uit alle regio’s in Italië, lopen 
met vaste regelmaat op donderdagmid-
dag even binnen in het Parkhuis om een 
stukje Italië te ervaren.

Thema’s
Soms heeft een bijeenkomst een thema 
dat als gespreksonderwerp kan worden 
gebruikt, zoals dialecten, tradities en 
migratie. Bezoekers kunnen elkaar dan 
bijvoorbeeld vertellen waarom ze uit 
Italië zijn vertrokken, waarom ze naar 
Nederland zijn verhuisd en hoe hun 
leven is verlopen. En bij het thema ‘tra-
dities’ kunnen herinneringen worden 
opgehaald aan typisch Italiaanse 

Antonio Santulli (links), Matteo Marocco (midden) en Renée Ritsma (rechts)

Wanneer Italianen 
over wat dan ook 
praten, gaat het al 
snel over eten

tradities, zoals de festiviteiten rond La 
Befana, die wel wat aan de Nederlandse 
Sinterklaas- of Kersttradities doen 
denken. Alleen worden de cadeautjes 
bij La Befana niet in december, maar op 
6 januari door een oude vrouw op een 
bezemsteel rondgebracht.
Wanneer Italianen over tradities - of het 
weer of wat dan ook - praten, gaat het al 
snel over eten. Over welke gerechten er 
worden gegeten op bepaalde feestdagen, 
welke ingrediënten er in een pastasaus 
gaan of hoe je tomaten het beste kunt 
drogen. Lekker – samen(!) - eten is voor 
Italianen een belangrijk onderdeel van 
het leven.

Vorig jaar was er dan ook voor de 
bezoekers van de Pomeriggio (tegen een 
bescheiden vergoeding) een vijfgangen-
kerstdiner georganiseerd, en op Valen-
tijnsdag werden de bezoekers verrast 
met een snackje en een drankje. Voor 
de toekomst zijn er plannen om een 
Pugliese of een Napolitaanse Pomeriggio 
te organiseren en om wat vaker samen 
te eten.

Interesse?
De Pomeriggio wordt georganiseerd 
voor (half) Italianen uit Amsterdam 
en omgeving. Op de Facebookpagina 
‘Pomeriggio italiano Parkhuis’ is actuele 
informatie over de bijeenkomsten te 
vinden. Geïnteresseerden die tot de 
doelgroep behoren, zijn ook altijd 
welkom om een keer een kopje koffie te 
komen drinken en te ervaren of het iets 
voor ze is. #

Informatie: www.dynamo-amsterdam.
nl/locatie/het-parkhuis/

Een stukje  Italië  in Park de Meer 

Bredewegfestival keert knallend terug 

Tekst: Wendy Danser | Fotografie: Eddy Ellert 

Tekst: Vivian Zimova | Fotografie: Eddy Ellert

Het Bredewegfestival 2022 is dit jaar in 
een kleiner jasje gestopt, dit komt door-
dat er bij het regelen van vergunningen 
voor het festival in november, rekening 
moest worden gehouden met de corona-
maatregelen. Maar dat hield de bewo-
ners van de Bredeweg niet tegen om 
er een groot feest van te maken. ‘Het is 
veel drukker dan andere jaren, mensen 
zijn duidelijk blij en opgelucht dat het 
weer kan’, vertelt Annelies Buurman, 
voorzitter van het festival.

Opgespaard
Op dinsdag konden bezoekers het 
koningsmaal bijwonen en genieten van 
straatopera. En op woensdag, Konings-
dag zelf, kleurde het festival oranje en 
werd er uitgebreid feestgevierd. Er was 
livemuziek en je kon onder andere een 
rondje maken in de zweefmolen of een 
potje schaken bij de schaakclub. Natuur-
lijk stonden er ook talloze mensen hun 
spullen te verkopen, die ze de afgelopen 
twee jaar hebben kunnen opsparen. Op 

het terrein stonden foodtrucks ver-
spreidt en was er een bar aanwezig voor 
de nodige versnaperingen. Ondertus-
sen werd er luidkeels meegezongen en 
gedanst bij het muziekpodium.

Maar hoe is dit geliefde festival eigenlijk 
ontstaan? Dit begon allemaal 45 jaar 
geleden, toen de gemeente besloot een 
parkeerplaats neer te zetten op de Bre-
deweg. Hier waren de buurtbewoners 
niet blij mee, zij wouden juist groen en 
bomen zien! Dit is hun gelukt en om dat 
te vieren is het festival ontstaan. ‘Op 
Koninginnedag kon je doen en laten wat 
je wilde, en daarom is deze dag uitgeko-
zen’, legt Buurman nader uit. 
Inmiddels is het festival uitgebreid tot 

een officieel evenement, en komen daar 
veel meer maatregelen bij kijken.

Kinderraad
Het festival wordt georganiseerd door 
vrijwilligers uit de buurt en na 27 jaar 
neemt Annelies Buurman afscheid van 
haar positie als voorzitter. Daarom zijn 
ze ook op zoek naar nieuwe bestuursle-
den voor de commissie. ‘Na de corona-
periode dacht ik dat het wel leuk zou 
zijn om de nieuwe generatie met jonge 
mensen en nieuwe ideeën bij het festi-
val te introduceren. Nieuwe ideeën heb 
ik niet meer’, vertelt Annelies lachend. 
Ook is het festival op zoek naar leden 
voor de nieuwe kinderraad die dit jaar 
van start gaat. #
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Tekst: Anna Ten Bruggencate | Fotografie: Peter de Lange en Joana Schwender 

Kunstenaar herman de vries (Alkmaar, 
1931) gebruikt geen hoofdletters, want 
in zijn wereld bestaat geen rangorde. 
Hij woont al vijftig jaar aan de voet 
van het Steigerwald in Noord-Beieren 
(Duitsland). Het gigantische bos – ruim 
200 vierkante kilometer - beschouwt 
de vries als zijn atelier. Het is vanaf de 
jaren 70 de bron voor zijn kunst. Of lie-
ver gezegd, de hele natuur met al haar 
processen vormt zijn inspiratiebron. 

Verzamelaar
herman de vries volgde een opleiding 
aan de Rijkstuinbouwschool in Hoorn. 
Hij werkte als plantkundige en later als 
biologisch onderzoeker. Ondertussen 
– in de jaren vijftig - gaat de vries zich 
bezighouden met het maken van kunst. 

Voor de 91-jarige kunstenaar herman de vries is het vergaan 
van hout, planten en ook mensen, niet een einde maar een 
voortzetting van leven. Hij laat voorbeelden van dat voort- 
durende proces zien in een expositie in Museum Tot Zover 
tot en met 28 augustus 2022. 

herman de vries zijn te vinden in veel 
museumcollecties.

Leven, dood, vergaan
In een interview met Het Parool (10 
juni 2019) vertelt herman de vries dat 
zijn jeugdherinneringen bepalend zijn 
geweest voor zijn relatie met de na-
tuur. Zijn ouders namen hem vaak mee 
naar buiten, zoals naar de duinpannen 
bij Petten: ‘Ik lag daar op mijn rug en 
ik voelde me totaal tezamen met de 
omgeving.’ Hij ziet ook een educatieve 
taak voor zich om via zijn werk mensen 
bewust te maken van hun omgeving. 
Alle biologische processen hebben zijn 
aandacht: leven, dood, vergaan. Dood 
hout en dode kadavers bieden leven aan 
planten- en dierensoorten. de vries zegt 
hierover: ‘als het leven ophoudt, gaat 
het leven verder, onophoudelijk.’
In een gedicht schrijft hij zijn vreugde 
over het leven wetende dat dat eens 
over gaat: ‘umarmt / von der welt / 
werde ich / sterben / es gibt / kein / ent-
kommen / freue dich / tanze / tanze’ (om-
armd / door de wereld / zal ik / sterven / 
er is / geen / ontkomen aan / verheug je / 
dans / dans /).

Natuur is kunst
herman de vries ziet zichzelf niet direct 
als kunstenaar, eerder als bemiddelaar: 
‘natuur is kunst – ik laat het zien.’ Hij is 
een verzamelaar van voorwerpen uit de 
natuur – botten van dieren, grassoorten, 
aardemonsters, boomschorsen, stenen 
–. Hij ordent ze, lijst ze in en laat ze zien 
in een museum. Zoals stukken drijfhout, 
dat eerst levend hout was, toen door 
het water is meegenomen en verandert 
van uiterlijk en betekenis zoals te zien 
is op de expositie. Hierdoor kijkt het 
publiek er anders naar; het is van een 
verrassende eenvoud en tegelijkertijd 
van een enorme schoonheid. Dat wat je 
ziet, (her)ken je, maar door de manier 

Begin jaren zestig vormt hij met Henk 
Peeters en Armando de spraakmakende 
NUL-groep, een kunstenaarsbeweging 
die streefde naar kunst waarin voorstel-
ling geen rol speelt. Daarna begint de 
vries met het verzamelen van voor-
werpen die dan al het begrip ‘vergaan’ 
symboliseren. Hij noemt ze ‘artefacten’. 
Het zijn bijvoorbeeld papiersnippers, 
afval, geplette frisdrankblikjes – voor-
werpen die niet meer gebruikt worden, 
van betekenis zijn ontdaan en door het 
presenteren een vorm van schoonheid 
krijgen. Behalve gevonden voorwer-
pen als illustratie van ‘vergaan’ maakt 
herman de vries ook werken waarbij 
hij dat proces zelf in gang zet. Zoals de 
kranten die hij een paar maanden in de 
tuin liet liggen waardoor de inwerking 
van de tijd zichtbaar wordt (te zien in de 
expositie). Vanaf de jaren tachtig komt 
de nadruk te liggen op de verstoorde re-
latie tussen mens en natuur, waardoor 
volgens de vries een belangwekkende 
bron van kennis verloren dreigt te gaan.

Aarde-uitwrijvingen
In boeken documenteert de vries al-
lerlei gewassen en hij begint ook met 
het verzamelen van grondsoorten. In 
jongere jaren reisde de vries over de 
hele wereld en vergaarde monsters 
van gevonden aarde. Hij maakt daar 
uitwrijvingen mee door de aarde tussen 
zijn vingers fijn te wrijven en aan te 
brengen op papier. Zijn archief van deze 
aarde samples bestaat inmiddels uit 
ruim 8000 voorbeelden! Ook archiveert 
hij zijn ervaringen met hallucinogene 
en geestverruimende middelen. Het om-
vangrijke natuurarchief plus de drugsbi-
bliotheek heeft hij ondergebracht bij het 
Nederlands Instituut voor Kunstgeschie-
denis (RKD, Den Haag). Hij vertegen-
woordigde Nederland op de Biënnale 
van Venetië in 2015 met de tentoonstel-
ling ‘to be all ways to be’. Werken van 

van presenteren creëert de kunstenaar 
een verrassende natuurbeleving bij het 
publiek. Zo is het ook in de grote zaal 
van Museum Tot Zover waar het werk 
van herman de vries te zien is tot en met 
28 augustus. Door het grote raam van 
de tentoonstellingszaal zie je de begraaf-
plaats met bomen, rondvliegende hals-
bandparkieten en lieveheersbeestjes. 
Natuur ‘for granted’ wordt opeens een 
heel andere beleving als je het werk van 
herman de vries op je in laat werken. 

Veritas existentiae
Dood en aftakeling maken plaats voor 
nieuw leven, dat is wat herman de vries 
laat zien tijdens deze expositie. Een 
thema dat goed past bij Tot Zover, een 
museum over de relatie met de dood, 
gevestigd op gedenkpark De Nieuwe 
Ooster. Gekozen is voor de titel ‘ver-
gaan’, want dat woord heeft een actieve 
betekenis, het is een voortdurend proces 
dat herman de vries gebruikt in zijn 
werk. ‘Vergaan’ en ‘ontstaan’ zijn twee 
parallelle lijnen die elkaar raken in 
zijn kunst, schrijft Cees de Boer in het 
magazine dat bij de tentoonstelling 
verschijnt. de vries presenteert zijn 
werken zonder enige dramatiek, zonder 
sentiment; de kijker ervaart emoties 
door de betekenis die men er zelf aan 
geeft. Volgorde, ordening, herhaling zijn 
begrippen die de vries gebruikt in zijn 
werk. Hiermee creëert hij als het ware 
een vorm van beeldende poëzie. Ook 
toeval speelt een rol waarmee de vries 
zijn rol als kunstenaar zo klein mogelijk 
wil houden. Overigens haalt hij niet al-
leen voorwerpen uit de natuur, hij geeft 
ook iets terug zoals door het plaatsen 
van een steen met de tekst ‘veritas exis-
tentiae’: de waarheid van wat is. #

‘herman de vries * vergaan’ tot 
28 augustus in Museum Tot Zover, 
Kruislaan 124. 
Openingstijden: wo-zo 11.00-17.00 uur. 
Website: www.totzover.nlwerk in de grote zaal van Tot Zover

herman de vries

Papiersnippers, 
afval en geplette
 frisdrankblikjes 
symboliseren het 
begrip ‘vergaan’

Bij de expositie verschijnt een magazi-
ne. Het bevat verdiepende artikelen en 
columns rond het thema van verschil-
lende schrijvers (o.a. Tommy Wieringa), 
plus een overzicht van de geëxposeerde 
werken. Het is te koop in de museum-
winkel voor € 7,50.
Gedurende de periode van de tentoon-
stelling, organiseert PJ Roggeband, 
kunstenaar en gebiedsgeograaf, 
‘ONTROERTOERS’ over de Nieuwe 
Ooster Begraafplaats.
Een audiotour geeft de expositie extra 
belevingsmogelijkheid. Deze is samen-
gesteld en ingesproken door podcast-
maker en tekenaar Jesper Buursink. 
Hij is opgegroeid op de Enschedese 
Oosterbegraafplaats en schreef ook een 
artikel voor het magazine.

herman de vries * vergaan

herman de vries – handafdruk 
(houtskool op papier, 2022)

from the shore of loch dughall (drijfhout, 1986)
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Zorg, bemiddeling en 
treiteraanpak 
In Oost is een bijzonder project gaande waarbij er zowel aan-
dacht is voor de zorg voor mensen met een GGZ-achtergrond als 
aandacht voor overlast van verwarde personen. Dit is GGZ in de 
Wijk. Het streven is elkaar nog beter te begrijpen en onbegre-
pen gedrag eerder en beter te herkennen, waardoor iedereen 
zich veilig voelt in de wijken van Oost.

GGZ in de Wijk is een samenwer-
kingsverband van GGZ-instellingen, 
welzijnsorganisaties, ervaringsdes-
kundigen en de gemeente Amsterdam, 
om de wijken toegankelijker te maken 
voor bewoners met een psychische of 
psychiatrische kwetsbaarheid. 
Ik ben te gast op het kantoor van stads-
deelbestuurder Maarten Poorter om 
te praten over mensen die te kampen 
hebben met geestelijke gezondheids-
klachten en wat de gemeente hierin 
betekent.

Credits 
Het mooie initiatief GGZ in de Wijk is 
in Zuid begonnen, zij krijgen de credits. 
Samen met stadsdelen Zuid en West 
staat Oost in de top 3 van de meest 
veilige stadsdelen. Als de pleinoverlast 
afneemt, dan wordt Oost een steeds vei-
liger stadsdeel. Dat kan gebeuren als de 
goede onderlinge samenwerking tus-
sen de betrokken instanties doorgaat 
samen met extra initiatieven vanuit de 
gemeente. 

Meldpunt
In Oud-Oost en de Transvaalbuurt 
wonen de meeste mensen met een 
GGZ-achtergrond. Bekende overlast-
gebieden zijn de Dapperbuurt, de 
Transvaalbuurt en het Krugerplein. Als 
mensen in de buurt overlast ervaren 
of zich zorgen maken over iemand met 
GGZ problematiek, dan is het meldpunt 
Zorg- en Woonoverlast van de gemeen-

te altijd het eerste aanspreekpunt. Hier 
zijn professionals aanwezig die naar 
passende zorg kijken. Het is beter het 
meldpunt te bellen, anders wordt de 
politie te vaak overbelast. Maar buurt-
bewoners moeten zich realiseren dat ze 
het echt samen doen.

Om het doel van de veilige buurt te be-
reiken, wordt zoveel mogelijk samenge-
werkt vanuit een centraal punt om de 
leefbaarheid te verbeteren. Dat is een 
van de redenen dat het Dapperhuis aan 
de Eerste van Swindenstraat recent is 
geopend. Er worden allerlei activiteiten 
georganiseerd en voor de GGZ-pro-
blematiek zijn TeamEd en Roads hier 
gevestigd.
Roads begeleidt trajecten voor mensen 
die meer mee willen doen met de sa-
menleving. TeamEd is een adviesteam 
vol ervaringsdeskundigen die zelf erva-
ring hebben met GGZ-problematiek.

Beter Buren
Maarten Poorter is een zeer betrok-
ken politicus omdat hij in zijn jeugd 
zelf GGZ-problematiek van dichtbij 
heeft meegemaakt. Zijn oom had een 
psychiatrische achtergrond en Maar-
ten maakte mee dat zijn oom hierdoor 
vaak werd uitgejouwd. Dit heeft veel 
indruk op hem gemaakt en dat is een 
van de redenen dat Maarten wil dat 
alle buurtbewoners elkaar begrijpen 
en respecteren. Oost moet een stads-
deel zijn waar iedereen zich veilig 
voelt. Een andere reden waarom de 
gemeente zich inzet met GGZ in de wijk 
is extramuralisering. Dat betekent dat 
de mensen uit de klinieken weer vaker 
thuis blijven wonen. Daar staat Stads-
deel Oost helemaal achter, maar het 
heeft ook problemen gegeven.
Als buren elkaar niet begrijpen kan het 
zijn dat bemiddeling van Beter Buren 
helpt. Anders zal de politie het oppak-
ken. Er kan ook gebruik worden ge-
maakt van de treiteraanpak. Deze trei-
teraanpak is bedacht door voormalig 
burgemeester Eberhard van der Laan. 
Er wordt liever met preventie gewerkt. 
De dader krijgt altijd een passend 
zorgaanbod. De Dapperbuurt is eigen-
lijk geen GGZ-wijk, maar eerder GGZ 
in de wijk. Maarten Poorter is klaar 
met de stapeling van GGZ-patiënten in 
kwetsbare wijken. Aan de corporaties 
is gevraagd te stoppen met het stapelen 
van mensen met GGZ-problematiek en 
ze meer over de stad te verspreiden. #

Mocht u zelf overlast ervaren of vragen 
hebben dan bent u bij GGZ in de wijk 
en bij het Meldpunt Zorg- en Woon-
overlast altijd welkom om uw verhaal 
te doen.

Je hoeft niet aan een boom te hangen 
om een eikel te zijn
Als je in de afgelopen weken in de Eerste van Swindenstraat 
bent geweest, is je misschien opgevallen dat alle 73 bomen daar 
een medaille om hebben. Dit is een actie van de Groengroep van 
Jungle Amsterdam en mede uitgevoerd door Montessori Lyce-
um Oostpoort en Ympact 020. 

De gemeente Amsterdam wil alle 73 
iepen in de Eerste van Swindenstraat 
kappen, omdat de straat geherprofi-
leerd gaat worden en de verwachting 
is dat de huidige bomen dit niet zullen 
overleven. De iepen die er nu staan 
zijn niet ziek, wat op zich bijzonder is 
omdat heel veel iepen in Amsterdam 
zijn overleden aan de iepenziekte. Tot 
op heden zijn de exemplaren in de 
Dapperbuurt echter aan deze ziekte 
ontsnapt. In 2005 was Amsterdam nog 
iepenhoofdstad, maar inmiddels zijn 
wij heel veel iepen kwijt geraakt. Des 
te meer reden om de nog bestaande 
gezonde iepen in stand te houden. 

Sjerp
De Groengroep van Jungle Amsterdam 
wil met deze actie aandacht vragen 
voor het lot van de iepen in de Eer-
ste van Swindenstraat en bewoners 
bewust maken van het belang van deze 
bomen en van bomen in de stad in 
het algemeen. Alle bomen hebben een 
sjerp om gekregen van restmaterialen 

die anders de textielcontainer in waren 
gegaan. Aan deze sjerpen hangt een 
houten medaille met een tekst. Alle tek-
sten vertellen iets over iepen, over het 
nut van bomen en over de volkscultuur 
die rond iepen bestaat. 

Medaille
Wereldwijd aanplanten van 1 biljoen 
bomen (ja, dat is duizend maal mil-
jard!) is noodzakelijk. Nu staan er 
ongeveer drie biljoen bomen op aarde. 
Wij begrijpen ook wel dat die 73 iepen 
in de Eerste van Swindenstraat ons niet 
gaan redden van de klimaatverande-
ring, maar ze kappen gaat zeker niet de 
oplossing zijn. Deze bomen hebben er 
zeker 30 jaar over gedaan om zo groot 
te worden, het aanplanten van nieuwe 
bomen kost vervolgens weer tientallen 
jaren om het positieve effect van deze 
bomen te evenaren. 
Dus sluit ik mij graag aan bij de tekst 
op de laatste medaille, die niet om een 
boom hangt, maar achter de ruit van 
het Afvalpaleis op de Dapperstraat. ‘Je 

hoeft niet aan een boom te hangen om 
een eikel te zijn, je kunt ze ook gewoon 
kappen.’ Een oproep aan de gemeente 
Amsterdam, wees geen eikel en laat die 

mooie en nuttige bomen in de Eerste 
van Swindenstraat en overal elders in 
de stad gewoon staan. #

Tekst: Brigitte Knor | Fotografie: via stadsdeel

Maarten Poorter op de Dappermarkt

‘TeamEd is een 
adviesteam vol 
ervarings- 
deskundigen’ 

Tekst: Jannekee Jansen op de Haar | Fotografie: via Jungle
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Altijd al zwaaien naar de mensen
Amper drie jaar oud was Marc de Winter en zijn opa Guus was hem kwijt. Tot hij enthousiaste 
kreten vanuit zijn etalage hoorde. Zijn kleinzoontje stond opgewonden achter het raam naar de 
klanten te  zwaaien. Datzelfde enthousiasme is een kleine vijftig jaar later nog steeds de drij-
vende kracht achter de aloude herenmode zaak aan de Linnaeusstraat 197. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart

Vanaf 1930 was het familiebedrijf van 
Gebroeders de Winter een begrip in de 
Amsterdamse modewereld. Opa Guus 
en zijn zeven broers runden door de 
hele stad hun winkels. Overal zag je 
ze rijden met hun grote bus: op de 
Haarlemmerstraat, de Ferdinand Bol, 
de van Baerlestraat, de van der Pek 
en ga zo maar door. Guus junior (’42), 
de vader van Marc (’71), heeft er nog 
levendige herinneringen aan. In 1963 
trok hijzelf, koud terug uit militaire 
dienst, in bij zijn vaders winkel aan 
de Linnaeusstraat waarvan hij in 1968 
de eigenaar werd, samen met zijn 
bruid Annemieke (’46). Tot een paar 
jaar terug stond hij nog regelmatig in 
de zaak die sinds 2008 door zijn zoon 
wordt gerund. 

Opgewekt en luidruchtig
En nu staat hij daar weer zijn verhaal 
te doen. Net als zijn zoon vult hij met 
luide stem de winkel. Waar Dwars, 
Annemiek, en schoondochter Joyce 
(‘76) allemaal zitten, blijft de bijna 
tachtigjarige liever staan. ‘Luidruchtig 
was ie altijd al,’ vertelt Annemiek. Zijn 
oudere zus Simone (’68) verzuchtte in 
de puberteit regelmatig:  ‘Hou eens op 
met dat gefluit, ik ben amper wakker.’ 
Joyce: ‘Marc is altijd opgewekt, daar 
ben ik op gevallen.’ Guus: ‘Ja, dat is 
Marc’s kracht. Altijd enthousiast, soci-
aal en spontaan, daar houden mensen 
van.’

Vertegenwoordigers
Marc vindt van zijn werk het contact 
met de klanten het allerleukst. Kij-
ken wat bij ze past, ze leren kennen, 
persoonlijk en eerlijk adviseren. Hij 
wil niet meteen elke nieuwe trend 
achterna rennen, maar gaan voor 
duurzaamheid en kwaliteit. ‘Je zult 
hier niet veel schooljeugd zien, want 
die gaat voor een andere prijs – kwa-
liteitsverhouding. Ik heb ook niks met 

altijd gevonden dat onze kinderen vrij 
moesten zijn in het kiezen van hun be-
roep. Niks zo verkeerd, als je kinderen 
dwingen te doen wat jij hebt gedaan. 
Zo is onze dochter Simone psycholoog 
geworden. Zij had niets met de zaak. 
Terwijl beide kinderen hier geboren 
zijn. Kijk daarboven, waar Marc, in 
2008  het plafond liet doorbreken, 
hebben wij als gezin nog een aantal 
jaar gewoond.’ Guus: ‘Lange tijd heb 
ik niet voorzien dat Marc de zaak in 
zou gaan. Hij hield niet echt van leren 
en voetbalde liever. Toch ging hij de 
HEAO doen, maar vond daar niks aan. 

Tot Simone hem vertelde dat Shop 
64, een trendy jeans winkel aan de 
overkant, een nieuwe eigenaar zocht. 
Marc meteen enthousiast, het leek een 
jongensdroom.’ Annemiek en Guus 
vonden het zonde van zijn opleiding 
maar zagen ook wel in dat hun zoon 
meer een doener was en zin had in 
een nieuw avontuur.  
Guus: ‘We gingen akkoord, mits hij 
zich door ons liet helpen want je weet 
hoe dat gaat bij jongeren. Die weten 
nog niet dat je van elke euro die je ver-
koopt maar een dubbeltje overhoudt. 
Dus wij gingen hem helpen en hebben 
hem ook een ondernemersopleiding 
laten volgen.’ 

vertegenwoordigers die hier nog nooit 
binnen zijn geweest en dan tijdens de 
inkoop tegen mij zeggen wat goed zou 
passen bij mijn zaak. Ik zeg dan rustig: 
‘Je kent mijn klanten en winkel niet 
eens!’ Het verloop van vertegenwoor-
digers is tegenwoordig ook veel groter. 
In de jaren van mijn ouders bleven ze 
langer bij het bedrijf werken en was 
de relatie dan ook heel anders.’

Klanten uit Texel 
Marc schetst hoe hij nog altijd de klas-
sieke en tegelijkertijd informele stijl 
van de Gebroeders de Winter in ere 
houdt. Van een kostuum, pantalon met 
overhemd, stropdas, colbert tot een 
chino met vest, trui, jeans, T-shirts, 
pyjama’s en ondergoed. Annemiek: 
‘Jarenlang kwam Nel, de moeder van 
Johan Cruijff hier onze Schiesser 
pyjama’s kopen voor haar zoon.’ Marc : 
‘Die verkoop ik nog, net als mijn opa.’ 
Guus, droog: ‘Ja, wat wil je, we waren 
natuurlijk donateur van Ajax.’ Anne-
miek: ‘Veel van onze klanten komen 
hier al jaren en overal vandaan. Vroe-
ger zelfs vanuit Texel. Met de vroegste 
veerpont. We maakten er een vast ritu-
eel van. Na aankomst eerst koffie met 
gebak, daarna de jaarlijkse inkopen.’ 
Marc: ‘Onderschat mijn moeder niet, 
zoals die kon verkopen! En de inkoop 
was gewoon haar hobby! Eerlijk, ik 
had dit nooit gekund zonder mijn 
ouders. Ze zijn altijd mijn steun en 
toeverlaat geweest.’ Annemiek: ‘Nou  
vergeet niet de rust en stabiliteit van 
je vader naast ons babbelaars.’ Marc: 
‘Daar heb ik Joyce voor, die is ook mijn 
rustpunt. Zij wekt net als pa vertrou-
wen en onderhoudt onze website, daar 
heb ik het geduld niet voor.’ Joyce 
lacht bescheiden. 

Van euro tot dubbeltje
Guus: ‘Denk nou niet dat wij Marc 
gepusht hebben.’ Annemiek: ‘Ik  heb 

Zand erover
Marc, trots: ‘Ik ben daar dertien jaar 
eigenaar geweest en was de eindver-
antwoordelijke. Mijn moeder hielp 
mijn vader in deze zaak en mij in de 
mijne. Zij was de spil.’ Annemiek: 
‘Staaltje misbruik toch, ... nee, grapje, 
ik deed het graag want, ja, never a 
dull moment!’ Marc beamend: ‘Ik zal 
nooit vergeten dat hier een paar jaar 
terug een man binnenkwam met de 
opmerking dat ie een paar polo’s wilde 
afrekenen. Ik: ‘Je weet kennelijk wat 
je wil?’ Hij: ’Nee, het gaat mij om het 
betalen.’ Ik: ‘Huh?’ Hij: ‘Ik had jaren 
terug een donkere periode in mijn 
leven. Ik wil de polo’s die ik toen ge-
stolen heb, alsnog afrekenen. Ik totaal 
verrast: ‘U meent het! Nou, ik zou zeg-
gen zand erover of zoek een mooie uit 
waarvoor je betaalt.’ Uiteindelijk kon 
ik hem overhalen niet meer dan een 
paar tientjes neer te leggen. Bijzonder 
toch?’ 

De bretels van Theo van Gogh
Guus: ‘De meeste impact had het jasje 
van Theo van Gogh. Die was hier kind 
aan huis, als ie weer eens met Marcel 
van Dam of zo op tv moest. Hij zag 
er vaak smoezelig uit, maar liet zich 
door ons aankleden. Een keer kwam ie 
terug met een jasje dat ie wilde laten 
repareren. ik stuurde hem eerst naar 
de stomerij want het stonk. Dat deed 
ie. Laat hij nu een paar weken later 
juist in dat jasje een eindje verderop 
dood op straat liggen. Nou, dan gaat er 
wel wat door je heen!’ Annemieke ‘Ja, 
en met onze bretels die hij hier altijd 
kocht. Het was zo’n lieve man.’

Bugatti, Vanguard, Lacoste
Marc: ‘Ik heb nog steeds veel klanten 
uit de tv wereld en ook inmiddels via 
mijn eigen connecties, zoals architect 
Soeters van Oostpoort zelf. Die gaf me 
ooit uit dank voor een leuk gesprek 
een van zijn prachtige boeken. Ik ga 
natuurlijk ook mee met mijn tijd en 
verkoop naast klassiek net zo goed de 
nieuwste Bugatti vesten of Vanguard 
jeans en overhemden en polo’s van 
Lacoste. Weet je dat ik nog wekelijks 
mensen krijg die mijn ouders de 
groeten overbrengen? Begrijp je nu 
dat ik het nog steeds leuk vind om de 
winkel te runnen na 27 jaar? Ik hoop 
met mijn ouders en Joyce, over ruim 
8 jaar, in goede gezondheid, feestelijk 
het 100-jarig bestaan van De Winter 
herenmode te vieren!’ #

’Jarenlang kwam 
de moeder van 
Johan Cruijff hier 
onze Schiesser 
pyjama’s kopen 
voor haar zoon’
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Ouderen in de kou

Ook ouderen hebben te maken met 
verminderde koopkracht door onder 
andere de hoge energieprijzen. Om 
de ergste pijn te verzachten heeft het 
kabinet besloten tot een eenmalige 
energietoeslag van 800 euro voor so-
ciale minima. Dat minimum is dit jaar 
951,27 euro voor wie samen woont, 
1500 euro voor een alleenstaande. 
Dat geldt in ons land voor 800.000 
huishoudens.  De gemeenten zijn er 
verantwoordelijk voor, dat het geld niet 
op de plank blijft liggen. Maar vooral 
bij ouderen is dat een probleem, als zij 
zelf de toeslag moeten aanvragen en 
niet bij de gemeente in de administratie 
bekend staan als financieel kwetsbaar. 
Schaamte en onvoldoende digitale 
vaardigheden vormen een extra drem-
pel om achter de toeslag aan te gaan.

Armoede in gaaf land
Er zijn mensen, die ontkennen dat in 
dit ‘gave land’ armoede bestaat. Wij 
zien een ander beeld: een voortduren-
de strijd om uit de schulden te komen. 
Sommige mensen zijn te vergelijken 
met Sisyphus, die als straf zijn verdere 
leven vergeefse pogingen doet om een 
steen naar boven te rollen.

Tekst: Ouderadviesraad | Illustratie: Ruud Meijer

De thermostaat op 19 graden en korter douchen is het advies om op de energierekening te besparen. 
In de kou en aan het eind van de maand de rekeningen niet meer kunnen betalen is de nieuwe realiteit 
voor grote groepen huurders van slecht geïsoleerde woningen en hoge vaste lasten.

Iemand is arm wanneer hij langdurig 
onvoldoende geld heeft om in zijn 
levensonderhoud te voorzien na aftrek 
van de vaste lasten. Die lasten zijn:
•	huur	of	hypotheek
•	gas	en	elektriciteit
•	water
•	gemeente	belastingen
•	telefoon,	tv,	internet
•	verzekeringen
•	onderwijs
•	kinderopvang

Voortdurend ligt de angst op de loer 
dat er iets kapot gaat - de wasmachine 
bijvoorbeeld - en er nieuwe schulden 
moeten worden gemaakt. De post blijft 
ongeopend liggen vanwege openstaan-
de rekeningen en boetes. Dat gold in 
2019 voor een miljoen mensen.

Maar door de torenhoge inflatie komen 
ook de middeninkomens steeds meer 
in zwaar weer terecht, omdat ze buiten 
alle financiële regelingen vallen.
Iedere maand moet de jaarlijkse huur-
verhoging worden betaald. Om voor 
een huursubsidie in aanmerking te 
komen wordt een huurgrens boven de 
752 euro gehanteerd. De gevolgen zijn 

Marieke is getrouwd geweest en 
heeft uit dit huwelijk  twee kinderen: 
een zoon en een dochter. Zij besloot 
te scheiden vanwege huiselijk ge-
weld. Haar ex-man is na de schei-
ding volledig uit beeld verdwenen. 
De kinderen zijn bij haar geble-
ven. In het begin redt zij het nog. Ze 
heeft wat geld gespaard. In de loop 
van de tijd nemen de problemen 
toe. Marieke wordt ziek van de stress 
en moet stoppen met werken. De 
situatie is zo nijpend dat op eten en 
het gebruik van gas, elektra en water 
moet worden bezuinigd. 
Als de zoon (21+) een opleiding gaat 
doen en hiervoor een stagevergoe-
ding ontvangt gaat het financieel 
verder bergafwaarts. Door dit 
extraatje krijgt zij te maken met de 
gevolgen van de ‘kostendelersnorm’ 
en gaat zij nog meer in inkomen 
achteruit door het wegvallen van de 
toeslagen. Als alle vaste lasten zijn 
betaald, houdt zij geen geld meer 
over om eten te kopen. Zij spaart het 
eten uit haar mond voor de kinderen 
en eet zelf bijna niets. Dit gaat ten 
koste van haar gezondheid. Gelukkig 
kan zij in coronatijd in haar buurt 
terecht bij een Voedselbank en een 
maaltijdvoorziening. Hierdoor eet zij 
beter en verminderen haar medi-
sche klachten.

daarom per huishouden verschillend, 
afhankelijk van het energiecontract en 
de hoogte van de vaste lasten. 

Gevolgen voor ouderen
Sommige groepen ouderen hebben 
een onvolledige AOW. Bijvoorbeeld 
mensen die op latere leeftijd vanuit het 
buitenland of Suriname naar Neder-
land zijn gekomen. Zij kunnen een 
aanvraag doen voor een aanvulling tot 
het bestaansminimum: bekend onder 
de naam Aanvullende Inkomensvoor-
ziening Ouderen. Is er sprake van twee 
partners met AIO-recht dan krijgt ieder 
een halve AIO.

Maar er is een addertje onder het gras. 
Het bedrag wordt niet aangevuld als 
er binnen het gezin andere inkomsten 
zijn, omdat de AIO valt onder de kos-
tendelersnorm.

Kostendelersnorm
De kostendelersnorm geldt niet alleen 
voor mensen in de bijstand, maar ook 
voor ouderen met een onvolledige 
AOW. Als meerdere volwassenen met 
een inkomen op hetzelfde adres wo-
nen, wordt er op de uitkeringen gekort. 
De uitkering wordt ook verlaagd als de 
thuiswonende kinderen 21 jaar worden, 
omdat ze dan geacht worden in hun 
eigen onderhoud te kunnen voorzien. 
Volgend jaar wordt die leeftijd opgetrok-
ken van 21 naar 27 jaar. De hoogte van 
de AOW is gekoppeld aan het minimum-
loon. Het kabinet wil dat minimumloon 
met 7,5 %  verhogen, maar over de 
automatische koppeling met de AOW is 
een discussie. De Eerste Kamer houdt 
wel vast aan deze koppeling. 

Sinds de financiële crisis van 2009 heb-
ben de grote pensioenfondsen 
de pensioenen nauwelijks verhoogd, 
met koopkrachtverlies van de ouderen 
tot gevolg. De AOW is wel wat gestegen 
met de inflatie.

Laag inkomen en weinig 
vermogen
De Gemeente Amsterdam heeft 
voor Amsterdammers met weinig 
geld een berekening gemaakt om in 
aanmerking te komen voor extra 
financiële regelingen.

In de brochure Pak je Kans is dat na te 
lezen (www.amsterdam.nl/pakjekans). 
In 2022 ligt dat bij een jaarinkomen 
over 2021 voor:
•	een	AOW’er	met	partner	op	
 27.087 euro
•	alleenstaande	met	kinderen	onder	
 de 18 jaar op 24.904 euro
•	een	alleenstaande	op	19.765	euro

Onder weinig vermogen wordt ver-
staan voor een gezin of alleenstaande 
ouder een bedrag tot 12.590 euro op 31 
december 2021; voor een alleenstaande 
een bedrag tot 6.295 euro.

De gemeente wil Amsterdammers 
met een laag inkomen helpen als zij 
problematische schulden hebben en/
of moeite hebben om rond te komen. 
Daarom hebben in maart 6000 
Amsterdamse huishoudens met een 
laag inkomen de energietoeslag van 
200 euro ontvangen.

Met de gordijnen dicht
De gevolgen van armoede treffen 
ouderen extra zwaar. Chronische stress 
en geldzorgen zijn niet goed voor de ge-
zondheid en het welzijn. Het verhoogt 
het risico op hart- en vaatziekten, ver-
waarlozing en ondervoeding. Geld en 
de energie om nog iets te ondernemen 
ontbreken. De gordijnen blijven dicht 
en sociaal isolement ligt op de loer. 
Armoede, eenzaamheid, depressie en 
dementie zijn hierdoor aan het gezicht 
onttrokken. #

Reageren?
Annette Wiese, wiesecga@gmail.com; 
Els Nicolas, enicolas@xs4all.nl; 
Tunny Jongejan, t.jongejan@chello.nl 
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Voor de komst van de buurt-
teams werkte Richard als am-
bulant begeleider op Zeeburg, 
en als buurtteammedewerker 
bezoekt hij cliënten ook nog 
thuis. ‘Tegenwoordig heb ik 
ook veel gesprekken met Am-
sterdammers op psychosociaal 
vlak. Als ik te maken krijg 
met bewoners die beter op 
hun plek zijn binnen de GGZ, 
dan is een van onze taken dat 
we contact leggen met meer 
gespecialiseerde organisaties, 
zoals Cordaan of Mentrum. 
Maar ik regel ook andere 
dingen, zoals een oplaadpunt 
voor een scootmobiel voor 
iemand die onder bewind 
staat. Of ik zoek een maatje 
voor iemand uit Eritrea die de 
Nederlandse taal niet spreekt. 
Dan ben ik een soort interme-
diair, een bruggenbouwer die 
mensen helpt om elkaar te 
vinden. Ik vind het heel pret-
tig om in die smeltkroes van 
culturen te werken.’

Team 
‘De mensen met wie ik mag 
werken vind ik ongekend; we 

hebben zo’n divers team, zo-
wel qua leeftijd als verdeling 
tussen vrouwen en mannen, 
we komen uit alle windrich-
tingen van de wereld en we 
hebben alles in huis. We zijn 
een goede afspiegeling van de 
samenleving. Er is kennis en 
respect naar elkaar. We zijn 
ook happy met onze team-
leider, die wordt op handen 
gedragen.’

Muziek
Als Richard niet actief is in het 
buurtteam, maakt hij muziek. 
Dat deed en doet hij als profes-
sional. ‘Mijn artiestennaam is 
Richard Grand. Als zanger ben 
ik gespecialiseerd in Engelsta-
lige soul, latin en jazz. Ik zing 
in casino’s, bij dinner shows, 
in restaurants. Ik val op door 
mijn muziekkeuze. Ik ben niet 
meer de Amsterdamse zanger 
van het levenslied die ik was.’

Gezegend
‘Ik ben in de coronatijd van 
drie naar vier dagen gegaan 
omdat ik een enorme inkom-
stenbron miste, er kwamen 

Even voorstellen... buurtteam-
medewerker Richard
Zijn oma heeft ooit de eerste paal geslagen van het gebouw aan het 
Kramatplantsoen, de plek waar hij nu werkt. Buurtteammedewerker 
Richard is sinds april 2021 met veel enthousiasme actief in team 
Zeeburg. ‘Geen dag is hetzelfde.

Richard

geen boekingen voor de 
muziek meer binnen. Ik zag 
mijn inkomsten opdrogen. Nu 
werk ik vier dagen en dat is 
prima. Ik ga richting de 60 en 
ik vind het ook heel prettig om 
’s avonds bij mijn vrouw thuis 
te zijn. Ik ga met heel veel 
plezier naar mijn werk, dus 
ik hou dit nog wel even vol. 
Jeetje jongens, wat ben ik een 
bevoorrecht mens met deze 
baan!’ #

                  Dynamo  21#DWARS

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

Tekst: Ouderadviesraad | Illustratie: Ruud Meijer

Film: Jeugd onder invloed van drill
Dynamo Jongeren heeft eind april de informatieve film Jeugd onder invloed van drill gelanceerd. 
De video staat op het YouTube kanaal van Dynamo Jongeren. ‘We zijn het allemaal zat; we willen onze 
kinderen niet laten opgroeien om ze op 17-jarige leeftijd te verliezen.’ 

Het idee en de creatie van 
de video komt uit de kokers 
van Dynamo jongerenwerker 
Graciano Loswijk en erva-
ringsdeskundige Redouan. 
Met deze video wil Dynamo 
Jongeren een bijdrage leveren 
aan de oplossing van een gro-
ter wordend geweldsprobleem 
onder jongeren: drill. 

Er is een steeds grimmiger 
wordend klimaat onder jeugd. 
Een specifieke groep bestaat 
uit jongeren die luisteren naar 
en zich bezighouden met drill-
rap. Dit subgenre in de hiphop 

muziek kent zijn oorsprong in 
Chicago. Het is ontstaan van-
uit armoede, ruzie en geweld. 
Vanuit Chicago is het over-
gevlogen naar het Verenigd 
Koninkrijk, vervolgens kwam 
het ook naar Nederland. 
Sinds 2018 komen er steeds 
vaker geweldsdelicten in 
de media met als oorzaak 
drillrap. Jeugdigen imiteren 
de drillrap stijl en intimideren 
daarmee leeftijdsgenoten, 
van wederzijdse bedreigingen 
tot hoogoplopende vetes met 
soms zelfs dodelijke slacht-
offers tot gevolg.

Initiatiefnemer Graciano 
Loswijk van Dynamo legt uit: 
‘We hebben voor het maken 
van de video goed nagedacht 
over de juiste stijl voor een 
groeiend probleem. Veel is al 
gedaan op dit gebied; er zijn 
video’s over drill, zoals Topboy 
op Netflix. Omdat er al veel te 
zien is voor de jongeren zelf, 
wilden wij een andere weg in-
slaan door ouders, verzorgers 
en docenten aan te spreken. 
Onze insteek is: We willen 
niet dat onze kinderen daar 
komen.’

Jongerenwerk van Dynamo 
gaat in de video in gesprek met 
acht experts om het probleem 
bespreekbaar te maken. Reggie 
Hoogvliet verwoordt het in de 
video treffend: ‘We zijn het 
allemaal zat; we willen onze 
kinderen niet laten opgroeien 
om ze op 17-jarige leeftijd te 
verliezen.’

Hoe herken je als ouder, ver-
zorger of docent de eerste teke-
nen van een drillbeef? En hoe 
blijf je in contact met je kind? 
Kijk samen met je kind hoe hij 
zijn leven in kan vullen, zeggen 
de experts. Hoe vul je je dag in, 
wat zijn je interesses? En wie 
ben je eigenlijk? Heel vaak we-
ten ouders niet wie hun kind 
is buiten het huis. De deskun-
digen in de video adviseren: 

‘Ga het gesprek aan. Praat met 
je kind en luister vooral. Blijf 
in contact, weet wat jouw kind 
op straat en in zijn kamer doet, 
zodat je op tijd in kunt grijpen.’

Deze informatieve film is mede
tot stand gekomen door een 
financiële bijdrage vanuit Stads-
deel Amsterdam Oost. De film 
zal o.a. op diverse scholen in 
Amsterdam worden vertoond. #

www.dynamojongeren.nl
Youtube, Facebook, Instagram: 
Dynamo Jongeren

Redouan

Buurtteam 
Amsterdam 
Oost
Het buurtteam staat voor u 
klaar bij vragen of problemen 
waar u hulp bij nodig heeft.
Bij het buurtteam werken 
verschillende professionele 
hulpverleners. Samen met u 
kijken zij naar een oplossing 
die bij u past. U kunt naar een 
buurtteam met uw vragen 
over bijvoorbeeld: zorg, geld, 
wonen, werk, meedoen, ge-
zondheid, veiligheid. # 

Bel 020 46 20 300 of mail info@
buurtteamamsterdamoost.nl.
www.buurtteamamsterdam.nl/
oost 

Mantelzorg-
krant
Dynamo geeft 2 keer per 
jaar de Mantelzorgkrant 
uit. In deze krant staat wat 
Dynamo biedt voor mantel-
zorgers. 

Deze krant is speciaal bedoeld 
voor  mantelzorgers en bewo-
ners uit Amsterdam Oost. Zo 
is in de voorjaarseditie meer 
te lezen over: 
•	Welzijn	op	recept
•	Mantelzorger	in	het	
 zonnetje
•	Mokumse	mantelzorgers	
 on the move
•	Buurtteam	Amsterdam	Oost
•	Gedicht	‘Hope’is	the	thing	
 with feathers
•	Parkeervergunning	mantel-
 zorgers
•	Recept	met	een	verhaal:	
 Roti van Sandra
•	Alzheimer	Café	weer	
 geopend #

De krant is hier te bekijken: 
www.dynamo-amsterdam.nl/
mantelzorg

Voorschool
Heeft u een kind tussen 
de 1 en 3 jaar oud? En wilt u 
weten of de voorschool iets 
voor uw kind is? 

Alle Amsterdammers van 
2 tot 4 jaar kunnen naar de 
voorschool. Ze gaan daar 
tekenen, zingen, bewegen, 
luisteren en taalspelletjes 
doen. Leuk én leerzaam. De 
voorschool werkt vaak samen 
met een basisschool. Het pro-
gramma van de voorschool 
sluit aan bij het programma 
en de werkwijze in groep 1 en 
2 van de basisschool.
Dynamo heeft veel voorscho-
len in Amsterdam. Dus vast 
ook wel een voorschool bij u 
in de buurt. Kom gerust eens 
een kijkje nemen! Op de web-
site van Dynamo Peuters leest 
u alles over de Dynamo voor-
scholen. Is uw kind al 1 jaar? 
Dan kunt u uw kind direct 
inschrijven. #

www.dynamopeuters.nl 
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Tekst: Jordi Goense

Vroeger moesten de kinderen van 
een overleden huurder binnen twee 
maanden de woning verlaten. De kin-
deren die in de praktijk niet als (mede-)
huurder(s) in het huurcontract staan 
vermeld, dienden dan aan de verhuur-
der te vragen of zij het huurcontract 
konden overnemen. Dit verzoek werd 
vaak geweigerd met als reden dat je als 
kind niet voor altijd bij de ouders blijft 
wonen. Een beroep doen op huurbe-
scherming was ook niet mogelijk. Dit 
heeft geleid tot vele schrijnende situ-
aties; de kinderen moesten niet alleen 
het verlies van een ouder verwerken, 
maar ook in korte tijd een nieuwe 
woning zien te vinden.

Woningcorporaties
Vanaf dit jaar heeft de regering inmid-
dels de hiernavolgende maatregelen 
genomen om de positie van deze kin-
deren te verbeteren. Zodoende wordt 
hen ook tijd gegund om te rouwen en 
keuzes te maken voor hun toekomst. 

Van belang is om op te merken dat de 
maatregelen voor de woningcorpora-
ties op basis van vrijwilligheid werken.

1) Aanbieden tijdelijke huurcontracten
Woningcorporaties hebben de moge-
lijkheid om kinderen een huurcontract 
van maximaal twee jaar aan te bieden. 
Dit kan voor het ouderlijk huis of voor 
een andere woning zijn. 

2) Gedragscode woningcorporaties
In samenwerking met verhuurders en 
experts is een gedragscode opgesteld 
voor woningcorporaties. Deze gedrags-
code geeft regels over hoe de woning-
corporaties zouden moeten handelen, 
als een kind zijn ouder verliest. De 
woningcorporaties hebben verschil-
lende mogelijkheden, zoals het aan-
bieden van een huurcontract voor het 
ouderlijk huis of een tijdelijk huurcon-
tract voor een andere woning voor de 
duur van twee jaar. Bovendien moeten 
woningcorporaties ook onderzoeken 

Gunstige veranderingen in huurrecht  

of deze kinderen ondersteuning nodig 
hebben van andere organisaties.

Geen toestemming verhuurder
De regering wil dat deze kinderen 
uiteindelijk geen toestemming nodig 
hebben van de verhuurder om langer 
in de woning te kunnen blijven. Het is 
de bedoeling dat deze verbeteringen 
gaan gelden voor zowel sociale huur-
woningen als voor vrije sectorwonin-
gen. Maar een wet is er nu nog niet, 
zodat voorlopig gebruik moet worden 
gemaakt van de hiervoor genoemde 
opties 1 en 2.

Huurbescherming op woonboten
De Eerste Kamer is onlangs akkoord ge-
gaan met de wet die huurders van een 

Wonen uw kinderen bij u in? Vanaf dit jaar is het mogelijk dat 
uw kinderen kunnen blijven in de woning die u huurt. En ook 
de positie van huurders van woonboten verbetert.

woonboot betere bescherming biedt. 
Door deze wet vallen de huurders van 
een woonboot onder dezelfde regels als 
de huurders van een ‘normale’ woning 
en kunnen zij bijvoorbeeld ook een 
beroep doen op huurbescherming. 
Er gelden overigens wel uitzonderin-
gen, maar het gaat te ver om deze in 
deze rubriek te melden. Voor meer 
informatie zie ook de website van HJS 
(hva.nl/hjs). 

Waar(mee) kunnen wij u 
verder nog helpen?
Heeft u zelf vragen over uw eigen 
huurcontract, of heeft u problemen met 
uw verhuurder? Medewerkers van HJS 
staan voor u klaar om u ondersteuning 
te bieden en uw vragen te beantwoor-
den. U kunt contact met ons opnemen 
of bij ons langskomen op locatie. #
 
Hoofdlocatie HJS: 
Wibautstraat 5a (Muller-Lulofshuis) 
2e etage (02A08)
telefoon: 06 - 211 588 82   
maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur 
e-mail: hjs@hva.nl 
twitter: @hva-hjs 
instagram: hva_hjs
website: www.hva.nl/hjs

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

Team OOST

De extra lasten komen bovenop de voor 
velen tegenvallende afrekening voor 
de energiekosten. Hieronder de meest 
voorkomende huurverhogingen: 
•	Voor de meeste huurders 
 maximaal   2,3%
•	Maximale verhoging voor 
 kamers en woonwagens 2,3%
•	Stijging maximale huren 
 (puntprijs)   2,7%
•	Geliberaliseerde huur-
 contracten   3,3%
•	Huurprijs onder de e 300,- 
 per maand   e 25,- 
•	Bruto inkomen boven e 47.948,- 
 (e 55.486,- meerpersoons)* e 50,- 
•	Bruto inkomen boven e 56.627,- 
 (e 75.369 ,-meerpersoons)*          e 100,- 
* De huurprijs van een niet-
 geliberaliseerd contract mag door 
 de huurverhoging niet boven het maxi-
 mum volgens de punten uitkomen

Geliberaliseerd contract
Bij een aanvangshuur boven de toen-
malige liberalisatiegrens is sprake van 
een geliberaliseerd contract. De libe-

ralisatiegrens is momenteel e 763,47. 
Maar het gaat om de grens in het jaar 
dat je bent begonnen de woning te hu-
ren. Zat de kale huur daar toen boven, 
dan gelden de regels voor huurprijzen 
van sociale huurwoningen niet. Wel is 
er tot 1 mei 2024 een beperking van de 
huurverhogingen op grond van de Wet 
Maximering Huurprijsverhogingen. 
Voor deze vrije sector, oftewel gelibera-
liseerde woningen, geldt in die periode 
een maximale huurverhoging van 
inflatie + 1%. Voor 2022 is de maximale 
verhoging daarmee 3,3%. 

Veel geliberaliseerde contracten heb-
ben een inflatie-index. In dat geval 
geldt dat percentage, maar het moet 
wel lager zijn lager dan 3,3%. Bij een 
geschil over de verhoging kan ook 
de huurder met een geliberaliseerd 
contract binnen vier maanden na de 
ingangsdatum van de verhoging de 
Huurcommissie om een uitspraak vra-
gen. Dit is een uitzondering want nor-
maal gesproken kunnen alleen sociale 
huurders naar de huurcommissie.

Huren hoger op 1 juli

Maximering WOZ
Sinds 1 mei zijn de regels rond de WOZ-
waarde in de puntentelling veranderd. 
Dit is besloten omdat de WOZ-waarde 
in bijvoorbeeld Amsterdam de prijs 
van huurwoningen zoveel opdreef dat 
er teveel woningen in de vrije sector 
verhuurd konden worden en uit de 
sociale sector verdwenen. De WOZ-
waarde bepaalt nu voor maximaal 33% 
de maximale huurprijs op grond van de 
puntentelling. Dit betekent in sommige 
gevallen dat de maximale huurprijs 
(van de sociale huurwoning) is gedaald. 
Corporaties moeten hier in hun 
huurverhogingsvoorstellen rekening 
mee houden, maar reken het zelf na. 
Zeker bij een particuliere verhuurder. 
Dan moet u wel weten hoeveel 
punten uw woning heeft. Dit kunt u 
opvragen bij de verhuurder of zelf 
berekenen middels een formulier op 
onze website, www.wooninfo.nl/vraag-
baak/huurprijzen/puntentelling. 
De regeling is ingewikkeld. Heeft u 
vragen of komt u er niet uit, neem dan 
contact met ons op.

Verhogingen bij 
corporaties
Woningcorporaties hanteren vaak 
lagere huurverhogingen voor de 
lagere inkomensgroepen dan ze wet-
telijk gezien zouden mogen vragen. 
Check de website van uw corporatie 
voor het percentage dat voor u van 
toepassing is.

Bezwaar
De verhuurder berekent soms een 
verkeerd percentage, hij of zij verstuurt 
het voorstel te laat, of laat de kale huur 
boven de maximale grens uitkomen. 
Bij dalend of gedaald inkomen zijn 
er misschien opties om de huur te 
verlagen, maar dat hangt erg af van 
de precieze situatie. Tot 1 juli kunt u 
bezwaar maken (als de verhoging 
op 1 juli ingaat). 

Op onze website meer informatie: 
www.wooninfo.nl/vraagbaak/huur-
prijzen/huurverhoging. Hier kunt u 
tevens het formulier vinden waarmee 
u bezwaar kunt maken. #

Bijna alle huren gaan op 1 juli weer omhoog. Als het goed is heeft u het voorstel al gekregen. 
Mensen met een hoger inkomen kunnen een flinke verhoging krijgen, van e 50,- tot wel e 100,- 
per maand. Wie een huurprijs onder de e 300,- heeft kan een huurverhoging van e 25,- 
per maand tegemoet zien.

Heeft u hulp of advies nodig? 
Neem dan contact op:
020 - 523 01 50, oost@wooninfo.nl. 
Langskomen kan op afspraak 
of op het inloopspreekuur:
woensdag van 9.00-12.00 uur 
2e Boerhaavestraat 46-H.

foto: freepik
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Heb je interesse om vrij-
willigerswerk te doen? 
Of ontmoet je Amsterdammers 
die op zoek zijn naar vrij-
willigerswerk?
Samen met Ida vind je leuk en zinvol 
vrijwilligerswerk in Amsterdam, dat 
aansluit bij jouw talenten, wensen en 
agenda. Met plezier zoekt zij samen 
met jou naar een plek waar je aan de 
slag kan en die goed bij je past. Want 
jij kunt het verschil maken!

Bijvoorbeeld als financieel expert voor 
die ene leuke non-profit organisatie – 
of door je persoonlijke aanpak als taal-
maatje of sportbuddy!
Zit je liever niet stil en steek jij graag de 
handen uit de mouwen? 
Laat je handen dan wapperen in een 
tuin of zet je organisatie talent in bij 
het reilen en zeilen van een duurzaam 
of sociaal buurtinitiatief! 

Kom langs of bel!
Op dinsdag en op donderdag middag 
ben je welkom in Post Oost voor een 
gesprek. Werk je en heb je geen tijd 
om langs te komen? Op maandagavond 
van 17.00-21.00 uur zijn we bereikbaar 
om je telefonisch te helpen aan een 
leuke plek! Maak een afspraak via de 
website van de VCA, of neem direct 
contact op met Ida: i.vankoolwijk@
vca.nu / 06 - 383 263 17.

Loop je als vrijwilligersorganisa-
tie of -initiatief rond met vragen? 
Of heb je behoefte aan deskun-
digheidsbevordering?
Bij Nettie kunnen vrijwilligersorga-
nisaties van maandag t/m donderdag 
terecht voor advies en workshops 
rondom organisatie- en vrijwilligers-
vraagstukken. Met plezier denkt zij 
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met je mee tijdens een adviesgesprek 
of geeft ze workshops en trainingen 
voor jouw organisatie. Ook is Nettie als 
vertrouwenscontactpersoon bij VCA 
beschikbaar voor al je vragen rondom 
sociale veiligheid. Bel of mail: 
n.sterrenburg@vca.nu / 06 - 149 278 79.
Graag tot snel! #

VCA nu ook in Oost
Zin om iets nieuws te leren of om een ander een handje te helpen? Kijk je 
ernaar uit om je netwerk te vergroten en je kennis in te zetten voor een betere 
wereld? Ga aan de slag als vrijwilliger! 
Vanaf 1 maart is Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) in stadsdeel Oost met 
een kakelvers duo aan de slag. Vrijwilligersbemiddelaar Ida en organisatie 
adviseur Nettie stellen zich graag even voor. 

Jute zakken en dozen
Gedurende de Tweede Wereldoorlog 
gebruikten de nazi’s de Hollandsche 
Schouwburg aan de Plantage 
Middenlaan als deportatieplaats voor 
Amsterdamse Joden. Hun kinderen 
werden opgevangen in de crèche aan 
de overkant op nummer 31. De 
Joodse Henriëtte Henriquez Pimentel 
(1876-1943) was vanaf 1926 de 
directeur van deze crèche. Pimentel 
wist zeker 600 kinderen in veiligheid 
te brengen, geholpen door onder 
andere Schouwburgdirecteur Walter 
Süskind, verzetsstrijders Piet Meerburg 
en Felix Halverstad en Johan van 
Hulst van de naast de crèche gelegen 
Hervormde Kweekschool. Verstopt 
in jute zakken, in tassen en dozen 
werden de kinderen meegenomen en 
ondergebracht bij niet-Joodse gezinnen 
ergens in Nederland. Op deze manier 
konden velen de oorlog overleven.

Transport naar Auschwitz
Verschillende keren waren haar 
onderduikadressen aangeboden, 
maar Henriëtte Pimentel gaf aan dat 
ze haar kinderen niet in de steek 
wilde laten. Op 23 juli 1943 werden 
personeel en kinderen van de crèche 
opgepakt en in een overvalwagen 
naar de Polderweg gebracht. Vanaf 
het Muiderpoortstation ging een trein 
naar Westerbork. Van daaruit werd 
Henriëtte op transport gezet naar 
Auschwitz waar ze op 14 september 
1943 arriveerde en direct na aan-
komst de dood vond. 

Brug Mauritskade
Er bestond vanaf 2016 een fietsbrug in 
Amsterdam-West met haar naam. De 
mannelijke collega-verzetsstrijders van 
Pimentel hadden al wel een vernoe-
ming gekregen in de Plantagebuurt. 

Esther Shaya en Frank Hemminga, 
auteurs van haar biografie, samen 
met Fokko Weerstra en Henk Dijkman, 
schrijvers van een boek over de familie 
Pimentel, deden een aanvraag om 
daar ook Henriëtte Pimentel te eren. 
Met instemming van de stadsdelen 
Nieuw-West, Oost en het gemeente-
bestuur is de naam nu overgebracht 
naar de grote brug over de Maurits-
kade. Vlakbij de plek waar zij haar 
heldendaden verrichtte. #

Esther Shaya en Frank Hemminga, ‘Wacht 
maar: het veelbewogen leven van Henriëtte 
Pimentel’, Amphora Books (2020)
Fokko Weerstra en Henk Dijkman, ‘1943: 
het lot van de familie Pimentel’, Amphora 
Books (2020)

ps Op pagina 2 gaat de column deels 
over het zelfde onderwerp, enige overlap 
was onvermijdelijk

Eén naam ontbrak nog

Op 19 april kreeg de grote brug tussen het Tropenmuseum en de Plantagebuurt een 
nieuwe naam: de Henriëtte Pimentelbrug. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze
dappere vrouw actief in het vinden van onderduikadressen voor ruim 600 Joodse 
kinderen. Haar manlijke medestanders hadden al een tijdje een vernoeming in de 
buurt, nu is ook Henriette Pimentel geëerd met een brug die haar naam draagt.

Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate

Ida Nettie



Op Madagaskar komen meer dan honderd
soorten kameleon voor. Sommige zĳn zo groot
als je arm en erg mooi gekleurd.

Kamelons
veranderen aan

één stuk door van
kleur.
Dat schĳnt niet te zĳn om
onzichtbaar te blĳven. Dus niet
groen in het bos en grĳs tussen de
stenen en geel in het zand. Nee,
het heeft met emotie te maken. Ze
worden donker als ze last van
stress hebben, en lichte felle
kleuren als rood en groen en geel
als ze opgewonden zĳn of
agressief. Op die manier
imponeren ze andere kameleons.

In 2021 werd op een
klein eilandje de

allerkleinste kameleon
ontdekt..
Hĳ - het mannetje is iets meer dan
een centimer lang en twee
centimeter met staart erbĳ. Zĳ -
het vrouwtje - is drie centimeter
met staart. Op de foto zie je hem
op de vingernagel van een mens.
Ze leven op de grond onder takjes
en dode bladeren en het is dus
niet zo gek dat ze nooit eerder
gezien zĳn. Er zĳn de laatste jaren
meer van die piepkleine
kameleons ontdekt. Het laatste
nieuws is dat er een nog kleinere
is gevonden, zo klein als een
zonnebloempit. Maar die heeft
nog geen naam en er is ook geen
foto van.

Bekende nieuwe
ontdekte dieren.
Hoe kan dat?
En dan worden er regelmatig
dieren ontdekt die allang
bekend zĳn. Dat gaat zo. Door
genetisch onderzoek blĳken
sommige dieren helemaal niet
te zĳn wie we dachten dat ze
waren. Bĳvoorbeeld in een grote
Australische baai woont een
groep van 150 dolfijnen die
sprekend lĳkt op een andere,
overbekende dolfijn, de
flessenneus dolfijn. Maar door
onderzoek blĳkt dat het
genetisch een heel andere soort
is. Dus helemaal geen
flessenneus al heeft ie wel een
flinke flessenneus. Tja. Dat is
dan wel een ontdekking maar
niet eentje waarvan je een

meter hoog in de lucht
springt.

voor de jeugd

Groot nieuws! Nou ja
groot… Op Madagaskar is
het kleinste reptiel van de
wereld gevonden. Het is
een kameleon.

Een ander nieuw ontdekt groot dier is
de Lesula.
Een ander groot dier dat pas in 2006 in Afrika werd ontdekt is de
Lesula, een aap van de familie meerkatten. In Artis zĳn ook
meerkatten, maar dat zĳn geen Lesula’s. Misschien ken je ze wel.
Ze hebben een mooie groenbruin vacht. Het dier schĳnt erg stil
en timide te zĳn, dus geen luidruchtige vechtersbazen zoals
chimpansees. Op de foto zie je best hoe aardig en timide die
Lesula is. Hĳ of zĳ kĳkt erg dromerig, net of hĳ aan mooie dingen
denkt of op het punt staat een gedicht te schrĳven. En weet je
hoe ze door wetenschappers ontdekt zĳn? Niet tĳdens een
expeditie of zo. Ze vonden ze opgesloten in een schuurtje. De
dorpelingen hadden ze gevangen om ze op te eten, en levend
blĳven ze het beste vers. Niet leuk dat ze die die dromerige
dichters opeten.

Het is veel vreemder dat er ook nog
steeds grote dieren worden ontdekt.

Hoe kunnen die nu al die tĳd niet gezien zĳn? In Vietnam is pas in
2010 voor het eerst een Soala gezien en gefotografeerd. Het dier
lĳkt op een hert maar is familie van de runderen. Het leeft in dicht
oerwoud in een afgelegen grensgebied van Vietnam en Laos. Er
zĳn er naar schatting nog maar een paar honderd.
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Ron de Zeeuw schrĳft. Connie Dekker maakt de pagina en tekent Stinks. MaBelle behandelt de post. Foto lesula: Hart JA, foto nano-kameleon: Frank Glaw. CC Wikipedia Commons

De nano-kameleon van Madagscar.

Stinks op ontdekkingsreis, zal hĳ nog een onbekend nieuw dier ontmoeten?

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

Deze dromerige dichter is een nieuw ontdekte aap. Het is de lesula.

Nieuwe ontdekkingen


