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Een waar zomernummer. Met 
artikelen die vooral zonnig en 
positief zijn. Alsof er geen oor-
log is. Alsof er geen stikstofcri-
sis is. Alsof er geen wooncrisis 
is. Alsof er geen ongelijkheids-
crisis is. Alsof de klimaatcrisis 
een kwestie van geen daden, 
maar woorden is. 

Ja, op sommige pagina’s is de 
lokale overheid laks of nalatig. 
En een vorm van sociale on-
dersteuning is onderwerp van 
meerdere artikelen. Maar cul-
tuur, boeken en succes zetten 
toch de toon in deze Dwars 229.

En op de voorpagina lopen we 
niet tegen bezorgersbrommers 
of terrastafeltjes op. Struikelen 
we niet over opgebroken stuk-
ken stoep. Horen we niet het 
getimmer aan woningen om ze 
kleiner en duurder te maken. 
Nee, we wandelen onbelem-
merd en gezellig door Oost.

Evengoed, of juist door het 
benadrukken van die mooie 
kant, hopen we dat ook Dwars 
229 veel leesplezier verschaft. 
En we wensen u een goeie 
zomer! #

De vraag blijft of een stadsdeel-
bestuur aan politiek doet

Maarten Poorter verruilt 
Amsterdam Oost voor de 
gemeente Dijk en Waard waar 
hij burgemeester wordt. Hij 
schuwt enigszins een terugblik 
of een raad voor de toekomst: 
‘Ik wil de toekomstige be-
stuurders niet voor de voeten 
lopen.’ Al hoopt hij natuurlijk 
wel dat initiatieven die tijdens 
zijn periode van de grond ge-
komen zijn een goed vervolg 
krijgen.

Ivar Manuel verruilt het 
lokale pluche voor de onge-
makkelijke bureaustoel. Het 

bedrijven van politiek dat hij 
in een interview een relatief 
eenvoudige bezigheid noemde 
houdt hij definitief voor ge-
zien, hij belooft zijn aanhang 
een boek, een door hem zelf te 
schrijven boek welteverstaan. 

Rick Vermin gaat zorgen voor 
de continuïteit. De twee nieu-
welingen in het bestuur lieten 
bij hun presentatie aan de 
bestuurscommissie op 14 juni 
al blijken opgelucht te zijn dat 
juist de man van de energie-
transitie is blijven zitten. De 
kwesties rond windmolens, 
Middenmeer, isoleren, etc. 
zijn dus ook de komende vier 
jaar voor deze Groen Linkse 
doorzetter.

Jan-Bert Vroege is nieuw als 
bestuurder, maar niet als 
politicus in Oost, zat er in de 
stadsdeelraad. Hij stond als 
gemeenteraadslid bekend 

om zijn kritiek op zijn eigen 
bestuur. Hij is liefhebber 
van lange debatten, maar 
dan wel in combinatie met 
veel getwitter. 

Zelf ziet hij zich vooral als 
bruggenbouwer: zowel in 
letterlijke als in figuurlijke 
zin heeft hij bijgedragen aan 
verbindingen. En dat zal hij 
natuurlijk blijven doen.

Echt nieuw in de politieke 
arena van Oost is Carolien de 
Heer. Ze was net als Jan-Bert 
Vroege eerder gemeenteraads-

Column Door: Justus van Oel

In Amsterdam-Noord wonen (nu!) kinderen van 15 die nog nooit 

aan de overkant van het IJ zijn geweest. Nee, kom op, dat kan 

toch niet? Ik hoorde dat een paar jaar terug van een buurtwerk-

ster. Iets in mij weigerde het te geloven. Vandaar dat ik het 

vorig jaar nog eens navroeg, bij een journaliste die in Noord aan 

buurtverbinding doet. ‘Absoluut’, zei ze. ‘Nog steeds wonen hier 

kinderen die nog nooit buiten de wijk zijn geweest. Ik ken ze.’ 

Mijn bek viel me alsnog open. Alsof we potdomme in een halve 

eeuw geen meter waren opgeschoten. 

Ja, vroeger. Vroeger had je overal van dat soort kinderen. Bij mij 

in de Indische Buurt bijvoorbeeld. De Watergraafsmeer, letterlijk 

onderaan de Ringdijk, was voor ons een soort Aerdenhout. Kwam 

je niet. Had je geen moer te zoeken. Laat staan in De Goudkust – 

bijnaam van de buurt rond de Apollolaan – of de grachten-

gordel. Ik herinner me niet dat ik daar als kind ooit was. Waarom 

ook? Wij kenden daar helemaal niemand – en dan hadden wij 

het thuis nog relatief goed. Kan je nagaan hoe het met mensen 

uit de brede onderlaag zat. Die kwamen nooit ergens. 

Zelfs binnen de Indische buurt waren er nog onzichtbare 

grenzen. Kent u die protserige katholieke koepelkerk op het 

Obi-plein, waar nu het Nederlands Philharmonisch Orkest zit? 

Onbekend dichtbij Bij de kerk op dat plein ben ik pas drie jaar geleden voor het 

allereerst geweest. Terwijl ik er als kind van mijn nulde tot 

mijn twaalfde minder dan 400 meter vandaan woonde. 

Is dat mogelijk? Blijkbaar. 

Nu wordt het bijna geestig. Met Pinksteren ging ik uit wandelen 

met Mevrouw Leonie, een oude vriendin van de gracht. Via de 

Kerkstraat naar de Zeeburgerdijk. Van het oudste gebouw van 

Oost, de houten herberg bij de brug, liepen we naar het Flevo-

park, met dat prachtige paadje langs het Nieuwe Diep. Mevrouw 

Leonie was stomverbaasd. Was dit allemaal hier? Geheel volgens 

mijn plan kwamen we aan bij het Jodemanussie, de grootste 

joodse begraafplaats van West-Europa. Ze was er nooit geweest. 

Okay. Maar dat ze er ook nog nooit van gehoord had kon ik 

nauwelijks geloven. Het is van haar gracht naar de Ringdijk krap 

vier kilometer. In de afgelopen veertig jaar had ze die reis niet 

één keer gemaakt. Moest ik nu boos worden? Nee. 

Bizarre bekentenis: tot mijn 35e was ik vaker in Indonesië 

geweest dan in Amsterdam-Noord. Namelijk nooit. Echt waar? 

Ja. Onwaarschijnlijk? Nee, eigenlijk niet. Helaas? Ach. 

Spijt verandert niks. Wandelen wel. # 

Reageren? Graag. Naar: justusvanoel@gmail.com. 

Meer: www.justusvanoel.nl

lid. In stadsdeel West heeft ze 
de afgelopen twee jaar haar 
eerste bestuurderservaringen 
opgedaan. Sinds kort woont 
ze op IJburg – ‘met het mooist 
denkbare uitzicht’ – en roots 
heeft ze in de Dapperbuurt. 
Als voorzitter treedt ze in de 
voetsporen van Maarten Poor-
ter, en zal ze hopen net zo snel 
‘Oost’ te worden als hij.

De drie nieuwe bestuursle-
den zijn voorgedragen en 
benoemd door de nieuwe 
gemeentelijke coalitie. Wet-
houders in het nieuwe college 
zijn: namens PvdA Marjolein 
Moorman, Sofyan Mbarki en 
Hester van Buren, namens 
GroenLinks Rutger Groot Was-
sink, Touria Meliani en Zita 
Pels, en namens D66 Reinier 
van Dantzig, Melanie van der 
Horst en Shula Rijxman.
In Amsterdams Akkoord 2022-
2026 zijn hoofdpunten: 1) een 
solidaire stad met kansen voor 
iedereen, 2) extra inzet op 
duurzaamheid en groen - bv 
veel meer woningen isoleren -, 
3) verantwoorde groei - bou-
wen: 40% sociale huur, 40% 
middenhuur en -koop en 20% 
vrije sector; meer doorstro-
ming - en 4) veiligheid en het 
bestrijden van criminaliteit.

Of die punten ook op 
stadsdeelniveau, bij bestuur 
en stadsdeelcommissie, 
centraal staan zullen we in 
Dwars (en op oost-online) 
gaan volgen. #

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: via stadsdeel

Het nieuwe bestuur in stadsdeel Oost bestaat uit voorzitter Carolien de Heer 
(PvdA), Rick Vermin (GL) en Jan-Bert Vroege (D66). Maarten Poorter (PvdA) en 
Ivar Manuel (D66) hebben afscheid genomen.

Maarten Poorter

Ivar Manuel

Rick Vermin

Jan-Bert Vroege

Carolien de Heer

Oost
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ven weken een column voor de krant. 
Ook las ik columns voor in Theater de 
Roode Bibliotheek onder begeleiding 
van een altviolist en een bassist. Oost 
speelt in bijna alle columns een rol.’ 
In de eerste column getiteld Doe iets 
beschrijft Carolien hoe deze metalen 
letters op het spoorwegviaduct aan 
de Wibautstraat te zien zijn. ‘Ik zag ze 
voor het eerst op een maandagochtend 
in juni. De rest van de dag klonken de 
woorden na. DOE IETS is een kunst-
werk van Serge Verheugen en staat er 
sinds 2011.’

Joyce, vind je dat er veel veranderd 
is in Oost?
‘De wijk is van karakter veranderd. De 
Finsenstraat waar ik woonde, was niet 
deftig; het was stiller; er waren nau-
welijks auto’s. Wij hadden geen fiets 
en liepen altijd alles: we liepen zo de 
polder in, gingen met het pontje over 
de Ringdijk. Van ieder doelpunt dat 
werd gemaakt in het oude Ajax-stadion 
hoorde je het geluid. Nu zijn er ter-
rasjes, is er toerisme, wat je kunt zien 
aan de vele Air B & B’s in de wijk. Maar 
hoe ze het Sportfondsenbad, het oudste 
zwembad van Amsterdam zo hebben 
weggemoffeld in Oostpoort, is onvoor-
stelbaar.’

Dit voorjaar verschenen twee mooi vormgegeven boekjes van twee schrijfsters, beide woonachtig 
in Amsterdam Oost, over hun stadsdeel. Hoe kwamen deze boekjes tot stand? Welke positieve 
veranderingen zien ze in de buurt en wat missen ze? Een dubbelinterview met de schrijfsters, 
Joyce Roodnat en Carolien van Welij.

   3#DWARS

Over de verdwenen bioscoop en moederschap

Van Carolien van Welij kwam Eiland 
Oost, Amsterdam-Oost in 28 columns 
uit. Deze columns verschenen eerder al 
in Dwars. Joyce Roodnat beschrijft de 
wandelingen die ze als kind met haar 
moeder door Amsterdam Oost maakte. 
Met moeder mee, een wandeling, is een 
stervormige wandeling door Amster-
dam Oost, die laat zien wat generaties 
aan elkaar doorgeven en hoe de stad 
veranderd is.
 
Joyce, zonder je moeder was 
het boekje nooit gemaakt?
‘Ik verzin nooit iets zelf met dit soort 
dingen. Ik doe altijd wat mij gevraagd 
wordt; mijn levensmotto is dat ik altijd 
ja zeg, want zo maak je nog eens wat 
mee. In Van Oorschot Terloops nemen 
schrijvers je mee op zijn of haar favo-
riete wandeling. Ik heb gevraagd of 
ik een boek over moederschap mocht 
maken, omdat het een onderwerp is 
waar ik al heel lang mee bezig ben. Ik 
verkende de buurt aanvankelijk aan de 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Joyce Roodnat en Carolien van Welij presenteerden samen hun boekjes

hand van mijn moeder. Ik maakte wan-
delingen de polder in om naar vogels te 
kijken. Ik wil al wandelend beschrijven 
hoe het was en hoe het is. En daar-
bij wilde ik hoofdstukken schrijven 
over moederschap, want zonder deze 
moeder was het boekje nooit gemaakt. 
Een belangrijk hoofdstuk is ook over 
mijn moeder in het ziekenhuis en ik die 
haar enkel voor het raam zie staan. Met 
moeder mee is een eerbetoon aan mijn 
moeder. Daar zit ook een sociale kant 
aan, want zo kort na de Tweede We-
reldoorlog was niemand gescheiden en 
dat drukte een stempel op het leven.’

Carolien, jij won een schrijf-
wedstrijd?
‘Ik won de schrijfwedstrijd van Dwars 
en schreef daarna vijf jaar lang elke ze-

Eiland Oost
De bocht in het spoor bij het Muiderpoort-
station, een vos in het Diemerpark, het geluid 
van de Linnaeusstraat, de bomen van De 
Nieuwe Ooster en de logica van het Javaplein. 
Carolien van Welij staat stil bij wat er is, en 
wat er niet meer is. Wat zie je als je lang 
genoeg kijkt?

Carolien groeide op aan de rand van een 
weiland in het Groene Hart en leeft inmiddels 
meer dan 25 jaar in Amsterdam. Ze studeerde 
Nederlands en filosofie. In haar filosofische 
praktijk helpt ze mensen met het verhelderen 
van hun denken. Ze schrijft interviews en 
artikelen voor Filosofie Magazine.
Met man en dochter woont ze in Amsterdam-
Oost.

Met moeder mee
Als kind liep Joyce Roodnat dag in 
dag uit met haar moeder door 
Amsterdam Oost. Ze gingen samen 
naar de bibliotheek in Betondorp, keken 
naar de bomen op de Oosterbegraaf-
plaats, wandelden naar school ‘aan de 
andere kant’ van de Middenweg.

Joyce is schrijver en journalist. Ze is 
cultureel commentator bij NRC en 
schrijft wekelijks een column in de 
kunstbijlage. Daarnaast schreef ze tien 
jaar over wandelen en publiceerde ze 
verschillende wandelboeken. 
Haar succesvolle Een kwestie van lef, 
stijlgids voor vrouwen tussen de 40 en 
60+ verscheen in 2007. Voor Hé, zie je 
dat!?, over de films van Ed van der 
Elsken, ontving ze in 2017 de Louis 
Hartlooper Prijs. 

Carolien, vertels eens over het gat in 
de Middenweg waar ooit de bioscoop 
heeft gezeten?
‘Aan de Middenweg, tussen de winkel 
van het Leger des Heils en de zonne-
studio, is een gat. Eind november merk-
te ik het voor het eerst op; het biedt een 
glimp uit het verleden.’

In de column Het gat schrijft Carolien: 
‘Middenweg nummer 20. Ik kijk nog 
eens naar de leegte, en zie dat het pand 
een bioscoop geweest moet zijn. Daar 
was het scherm, met daarboven een 
afbeelding van een man en een vrouw. 
Beiden hebben een masker in hun 
hand. Dankzij de sloop kwam dit wand-
reliëf tevoorschijn. Ik probeer er hoop 
uit te putten: afwezigheid maakt soms 
iets zichtbaar.’

Joyce, wat vind je van het boekje 
van Carolien?
‘Ik kreeg het boekje van Carolien 
de avond voor de presentatie in de 
boekhandel. Heerlijk om te lezen 
en ik ontdekte wat ik niet wist, 
bijvoorbeeld over de stoplichten in 
de Molukkenstraat, waarbij het 
verhaal ging dat het placebo-knopjes 
waren die je het idee gaven het 
wachten te verkorten. Ook het 
verhaal over de verdwenen bioscoop 
raakte me.’

Carolien, wat vindt jij van 
Met moeder mee?
‘Ik ben een grote fan van wandel-
boekjes. Bijzonder hoe Joyce de buurt 
uit haar kindertijd beschrijft en heen 
en weer gaat van het heden naar het 
verleden. Anders dan in mijn boekje, 
waarin ik vooral over publieke ruimtes 
schrijf, is Met moeder mee heel 
persoonlijk. Heel mooi hoe Joyce op 
zo’n manier over moeders schrijft dat 
ze het universele van moederschap 
weet te raken’. #

‘Hoe ze het Sportfondsenbad zo hebben 
weggemoffeld, is onvoorstelbaar’

‘Dank zij 
de sloop kwam 
dit wandreliëf 
tevoorschijn’

Literair
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Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Tekst en fotografie: De Rode Loper op school

100 jaar de Vink Schooltuin 

Gemeente eert Machtelt van Thiel 

Op zijn knieën voor een perk doet hij 
voor, hoe je een plant zonder de wortels 
en bladeren te beschadigen uit de pot 
haalt. De klas staat in een kring om hem 
heen en kijken en luistert geconcen-
treerd.

Handen en voeten
Op afstand staan ouders en belangstel-
lenden, waarvan een aantal in druk 
gesprek zijn. Maar de kinderen blijven 
geboeid door Jan Schep. Geknield graaft 
hij met zijn hand een kuiltje in de grond 
terwijl hij zegt: ‘Het handschepje heb je 
altijd bij de hand.’ Vervolgens zet hij de 
basilicum erin: ‘Is het kuiltje diep 

Machtelt Van Thiel is 22 jaar lang de 
drijvende kracht geweest achter de 
Stichting De Rode Loper op School. 
Voor meer dan 27 basisscholen, 200.000 
kinderen in Amsterdam Oost heeft ze 
kwalitatief hoogwaardige kunsteducatie 
mogelijk gemaakt. Met als motto ‘Alle 
kinderen zijn creatief. Als je ze maar 
prikkelt’ bracht zij kinderen in contact 
met kunst en cultuur. Ze liet ze kijken 
en luisteren, zelf maken, nadenken en 
praten. Zo leerden kinderen zich uit te 
drukken over hun eigen leefwereld en 
over maatschappelijke thema’s; juist 

ook de kinderen die van huis uit niet in 
aanraking komen met kunst.

KinderKunstBiënnale
Van Thiel zette zich ook internationaal 
in voor het belang van kunsteducatie 
binnen een grootstedelijke context. Zo 
initieerde ze het project East-Oost-Ost 
waarbij ze in 2019 en 2020 een uitwisse-
ling van kunstdocenten tot stand bracht 
tussen Oost-Londen, Oost-Berlijn en 
Amsterdam Oost. Tevens stond zij aan 
de basis van de eerste Amsterdamse 
KinderKunstBiënnale, vorig najaar. 
Daar werd het werk van kinderen aan 
een groot publiek getoond.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt 
toegekend aan personen die zich tijdens 
een periode van ten minste twaalf 
jaar bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt voor Amsterdam. Voor de pen-
ning komen ook mensen in aanmerking 
die uitzonderlijk grote prestaties voor 
Amsterdam hebben verricht op sportief, 
wetenschappelijk, journalistiek, kunst-
zinnig, politiek, economisch gebied. 
Prestaties met een landelijke of inter-
nationale uitstraling.
Vanwege haar bijdrage aan De Rode 
Loper op School ontving Machtelt van 
Thiel de penning, een kroon op haar 
werk. Machtelt heeft het directiestokje 
vol vertrouwen en met plezier overge-
dragen aan Wendeline Thole. #

genoeg of te diep?’ Voortdurend betrekt 
hij de leerlingen bij zijn werkzaamhe-
den en met de aarde er omheen vult hij 
het kuiltje en drukt de wortels met beide 
handen aan. ‘En nu nog flink water 
geven.’

Daarna gaan de kinderen zelf aan de 
slag. Enthousiast en geconcentreerd 
om de basilicum in hun eigen tuintje te 
planten. ‘Door wat ze leren concreet te 
maken, is leren niet alleen leuker maar 
wordt kennis ook beter opgeslagen’ 
staat in het profiel van de Lidwina-
school. Schooltuinman Jan Schep weet 
daar handen en voeten aan te geven.

Artis
De Vink Schooltuin ligt in tuinpark Klein 
Dantzig aan de Kamerlingh Onneslaan. 
Zo’n 500 basisschoolleerlingen hebben 
daar een eigen tuintje, waarin ze groen-
ten, aardappels, zaden en kruiden 

poten, zaaien, planten en verzorgen om 
die in herfst of winter te oogsten.
Het tuinpark Klein Dantzig werd opge-
richt in 1920 en was het terrein van de 
voormalige hofstede en groentekwekerij 
met dezelfde naam. De grond was in 
gebruik voor het verbouwen van voed-
sel voor Artis. Daarna werd het land 
gebruikt om groente en aardappelen te 
telen als welkome aanvulling in een ar-
moedig bestaan. Twee jaar later startte 
de Vink Schooltuin er.
Na 1945 gaat een deel als tuingebied 
verloren. Ook toen al was er grote wo-
ningnood. 
Dat leverde deze dichtregels op:

BEKENTENIS
Ik eet groenten uit eigen tuin.
Iedereen mag het weten:
ik heb mijn tuin opgegeten,
voordat de gemeente dat doet
en onze tuingrond bouwrijp opslokt,
‘omdat een mens ook wonen moet’.

Op ‘wereldplantdag’, woensdag 18 mei, vierde schooltuin de 
Vink zijn honderd jarig bestaan. Het feest werd gevierd met 
een klas van de Lidwinaschool, die onder leiding van tuinman 
Jan Schep in potjes gekweekte basilicum in de grond ging  
zetten.  

Machtelt van Thiel ontving op 2 juni de Frans Banninck Cocq-
penning uit handen van locoburgemeester Marjolein Moor-
man. Zij zette zich jarenlang in om kinderen in Amsterdam 
Oost kennis te laten maken met kunstenaars en kunstinstellin-
gen. Vorige maand nam ze afscheid van De Rode Loper.   

Kinderburgemeester
Als de basilicumplantjes in de school-
tuintjes zijn gezet en door de kinderen 
met water besproeid zijn, volgt het 
officiële gedeelte van de 100-jarige 
viering. Kinderburgemeester Angel, 
met een heuse ambtsketting, wordt aan 
de leerlingen, die in een kring om haar 
heen zitten, voorgesteld en die mogen 
haar interviewen. Zo komen ze te weten 
dat Angel één jaar kinderburgemeester 
mag zijn en dat ze dat wilde worden 
vanwege haar zorgen over de verande-
ring in ons klimaat. 
Ze vindt dat er meer ruimte voor groen 
in de stad moet komen. Op de basis-
school had ze ook een schooltuintje en 
het allerlekkerste vond ze de aardappels 
die ze daaruit oogstte. Wat ze vooral 
mooi vindt is dat kinderen een boom 
adopteren om die extra liefde en zorg te 
geven.

‘We hebben onszelf een cadeautje 
gegeven’, zegt de ceremoniemeester na 
het interview en nodigt de kinderburge-
meester uit om dat te onthullen. Op weg 
daar naartoe vraagt één van de leer-
lingen aan een klasgenoot: ‘Wie geeft 
zichzelf nou een cadeautje?!’
Het is een stervormige bank, gezaagd uit 
een oude omgewaaide iep, die meteen 
door de kinderen in gebruik wordt 
genomen. Daarna neemt Jan Schep de 
belangstellenden mee naar de kas. Daar 
halen de kinderen de opgestapelde krat-
ten voor de ingang één voor één weg en 
is de tentoonstelling over honderd jaar 
geschiedenis van de Vink Schooltuin 
geopend.  #

Kinderburgemeester Angel wordt door de 
leerlingen geinterviewd

Als de kratten voor de kas zijn wegge-
haald, is de tentoonstelling geopend

Locoburgemeester Marjolein Moorman 
en (r) Machtelt van Thiel

In 2019 heeft de Stichting Vrienden 
van Watergraafsmeer een jaar-
prijs ingesteld. 
Speciaal bedoeld voor mensen die 
zich geruime tijd in/of voor de 
Watergraafsmeer inzetten.

Els is de enthousiaste organisator 
/ coördinator van Natuur Je Beste 
Buur, opgezet in 2005, als aanvul-
ling op het normale beheer. Ze is zelf 
woonachtig in Park de Meer naast 
het Sportpark en wil de mensen 
meer bij het groen betrekken. Na-
tuur Je Beste Buur bestaat uit een 
vaste kern van 25 tot 30 personen. 
Er zitten mensen bij van diverse 

Jaarprijs VvWGM.nl 

Els de Vos
pluimage, van bankdirecteur tot 
caissière tot mensen uit het onder-
wijs.
Els heeft geen specifieke opleiding 
voor biologie gehad maar ze is al 
van jongs af aan zeer geïnteresseerd 
in alles wat met de natuur te maken 
heeft.
Ze geeft zo nu en dan een lezing over 
haar geliefde onderwerp zodat de 
mensen zich meer bewust worden 
van de natuur om zich heen en 
anders naar hun omgeving gaan 
kijken.

Onder haar leiding wordt b.v. regel-
matig in de genummerde nestkasten 
op het sportpark gekeken om te zien 
of er gebroed is. Dat wordt allemaal 
genoteerd. Ook worden de vlinders 
in de Vlinderidylle op het ouwe veld 
van T.O.G. door vrijwilligers van Na-
tuur Je Beste Buur wekelijks geteld.
Diverse klussen als afharken gemaai-
de stukken, inzaaien met bloemrijke 
mengsels, planten die goed zijn 
voor biodiversiteit aanplanten, bol-
len planten, poel schonen, wilgen 
knotten, wintersnoei, takkenrillen 
maken en onderhouden, afval rapen 
(helaas), uittreedplaatsen kleine 
zoogdieren maken op niet verlaagde 
oevers.
Kortom: mede dankzij Els en haar 
fantastische groep vrijwilligers is het 
sportpark Middenmeer/Voorland 
een van de mooiste sportparken van 
Nederland. #

 Els, van harte gefeliciteerd en 
 we hopen je nog vele jaren op 
 het sportpark tegen te komen.

Els de Vos en de 
VvWGM jaarprijs 2022

‘We hebben onszelf 
een cadeautje 
gegeven’
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In de kelder van het De La Mar The-
ater stonden zes mensen van De Kas 
1000 hapjes klaar te maken. ‘De eerste 
hapjes moesten naar boven zodra de 
Michelinsterren waren uitgedeeld,’ 
herinneren de keukenchefs zich. In-
eens kwamen er felicitaties binnen rol-
len op  de mobieltjes. Ze keken even op 
de livestream en zagen verbijsterd hoe 
Wim de Baar de ster in ontvangst nam. 

Onder gejuich kwam die later met een 
grote fles champagne naar beneden 
om de eer te vieren. 
Het echte feest brak los op maandag 
toen iedereen om vier uur naar het 
restaurant kwam. De laatsten trokken 
de deur dicht om twee uur in de nacht. 
De volgende ochtend zag iedereen 
elkaar weer om tien uur voor de geza-
menlijk koffie zoals gewoonlijk.   

Haute Friture
Keukenchef De Kanter kwam drie jaar 
geleden bij De Kas werken. Na een half 
jaar brak de coronapandemie uit. De 
Kas verbouwt zo’n 300 soorten groen-
ten, kruiden en fruit. Een deel ter plek-
ke zoals dat hoort bij deze voormalige 
stadskwekerij in park Frankendael. 
Boer Johan teelt het andere deel op 
zijn stuk land in de Beemster. Toen het 
restaurant dicht moest, stopten al die 
planten niet automatisch met groeien. 
En als er wordt geoogst, moet er ook 
weer nieuw ingezaaid worden. Via 
Instagram begon De Kas tasjes met 
groenten te verkopen. Dat ging goed; 
ieder weekend stond er een rij tot in 
het park om een thuispakket mee te 
nemen. De koks gingen het eten voor-
bereiden en dan instructiefilmpjes 
maken hoe het verder moest. Er kwam 
een winkeltje met ook ingemaakte 
spullen en andere leuke dingen tot aan 
kroketten toe. Zeg maar, echte Haute 

Friture. In januari kon het terras weer 
open: voor 30 mensen, voor mooie 
bordjes eten. 
Nu alles weer open mag, is het elke 
dag vol; voor de lunch 170 mensen, 
voor de avond 170 mensen.  De horeca 
blijkt het beter te doen dan de culture-
le sector die kampt met lege zalen. De 
ploeg die zorgt voor de gasten bestaat 
uit zo’n 60 tot 70 mensen. 

Opgeruimd en opnieuw
Heel anders was de kleine schaal van 
twee-sterrenrestaurant Kadeau in Ko-
penhagen waar De Kanter stage liep. 
Daar werkten 15 koks voor 28 gasten. 
Die kregen 15 gangen. Zijn taak was 
het verzorgen van het eerste, vierde en 
achtste gerecht. Hij heeft veel geleerd 
van de extreme aandacht waarmee 

dat werk gedaan moest worden, maar 
zou zelf nu niet meer zo willen wer-
ken. ‘Hier bij De Kas is het geweldig 
dynamisch maar niet chaotisch terwijl 
er toch krankzinnig veel schakels zijn. 
Eigenlijk zijn wij allemaal een beetje 
gestoorde gekken, zeker  de voorman-
nen Jos Timmers en Wim de Beer. 
Deze ster is door ons allemaal samen 
verdiend. Zo’n grote ploeg heeft na-
tuurlijk veel schakels, maar iedereen 
kan zichzelf zijn, je kunt alles bespre-
ken en gaat voor elkaar door het vuur, 
we zijn familie. En aan het eind van de  
dag is alles klaar, schoon, opgeruimd 
en de volgende dag begin je opnieuw.’ 

Gunfactor
Hij maakt een vergelijking met vroe-
gere studiegenoten die het zakenleven 
in zijn gegaan waar de openheid op de 
werkvloer veel minder is en de compe-
titie groot. ‘Hier krijg je het meteen te 
horen als het niet goed is en dan doe 
je het over. Klaar, uit. Want iedereen 
werkt kneiterhard.’
De Kanter heeft niet direct gekozen 
voor dit beroep. ‘Ik studeerde rechten, 
maar vond het niet leuk. Ik ging reizen 
en merkte dat in de meeste hostels het 
eten niet goed was en de keukens goor. 
Dat zou ik beter gaan doen. Ik ben 
toen naar het ROC in de Elandstraat 
gegaan. Als bijbaan werkte ik al in de 
keuken. Je leert daar veel over psycho-
logie trouwens, wat ik toen ging stude-
ren. Ik stond in de keuken van Wilde 
Zwijnen bij het Javaplein en haalde 
mijn bachelors psychologie. Drie jaar 
geleden wilde ik nog een treetje hoger, 
groter. Dat biedt De Kas. Je hebt diner 
en lunch, meer dan 300 mensen op 
een dag, elke dag volle bak dus. Ons 
geheim? We luisteren naar elkaar.’

Geen kampioen
De gunfactor is groot in de horeca. Er 
staat een boeket van restaurant Flore 
van Hotel de l’Europe. ‘Hun koks kwa-
men gezellig samen eten en feliciteren. 
De collega’s van restaurant Bolenius, 
die ook hun 1000 hapjes in de kelder 
stonden klaar te maken, vierden voluit 
mee.’ 
Het is een opsteker voor iedereen. 
Weer een Michelinster in Amsterdam, 
die werd gegeven voor het totaal van 
De Kas, de smaak van het eten, de in-
richting en de bediening. Gaat De Kas 
daar iets aan veranderen? ‘Natuurlijk 
niet,’ zegt Bram de Kanter. ‘We heb-
ben deze ster gekregen door ons zelf 
te zijn, door na te denken over wat we 
doen. We gaan zo door.’ Een Michelin-
ster is dus fundamenteel anders dan 
het winnen van een kampioenschap in 
de sport. Daar zijn altijd meer verlie-
zers dan winnaars. 

Hyperlokale wijn
Vorig jaar kreeg De Kas al een Groene 
Ster; een blijk van waardering voor 
hun inzet voor duurzaamheid. Twin-
tig jaar geleden vonden mensen de 
denkbeelden waarmee De Kas begon 
nog gek. Je eigen planten verbouwen 
en die in je restaurant aanbieden? Een 
beetje wereldvreemd wel. 
Het restaurant ging eigenwijs door. 
De roman ‘Het Diner’ uit 2009 van 
buurtgenoot Herman Koch laat zien 
hoe de elite van de Watergraafsmeer 
het concept omarmde. De Kanter: 
‘Maar daarin kwam De Kas niet bijster 
positief naar voren, haha!’
Toen Jos Timmers en Wim de Beer 
aantraden werd het concept verder 
uitgewerkt. Alles is hyperlokaal en 
komt vooral uit park Frankendael 
en de Beemster. Het accent ligt op 
groenten. Vis en vlees komt van nabije 
boeren en vissers die ook geloven in 
duurzaam produceren. Jos Timmer: 
‘We proberen in alles zo duurzaam 
mogelijk te zijn, van onze kleding tot 
en met CO2 uitstoot van onze wijnen.’ 
Er zijn geen wijnarrangementen meer 
en de wijn komt van dichtbij. De Kan-
ter: ‘Wijn van ver weg halen is nergens 
voor nodig. Frankrijk is al een gewel-
dig wijnland. Maar we zijn vooral trots 
op onze wijn uit de Betuwe. Hyper-
lokaal! Dat hield je vroeger toch niet 
voor mogelijk?’ #

De mensen van De Kas werden twintig jaar geleden voor gek 
verklaard. Maar hun duurzame insteek blijkt baanbrekend. Keu-
kenchef Bram de Kanter vertelt hoe het team een Michelinster 
binnen heeft gehaald. 

De Kas verdient Michelinster
Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: De Kas

Oordeel Michelin

De koks van De Kas  
beheersen het contras-
terende samenspel van 
zoet en friszuur met veel 
gevoel. Subtiele sauzen 
zetten de creatieve 
groentebereidingen (af en 
toe met vlees of vis) in de 
verf. Van oesterblad maken 
ze bijvoorbeeld schuim om 
een stukje kabeljauw zilte 
pep te geven. Geroosterde 
hazelnoten zorgen voor 
textuur, cimi di rape voor 
een plantaardig bittertje. 
En hebben ze nog aardpeer 
over? Dan laten ze die lang 
garen voor een combinatie 
met yoghurtcreme die 
wordt geparfumeerd met 
notenolie en peterselie. De 
creativiteit van deze chefs 
wordt constant gestimuleerd 
dankzij de natuurlijke 
rijkdom die hen omringt. 

‘We hebben deze 
ster gekregen om-
dat we nadenken 
over wat we doen’ 

Het personeel van Kas vierde samen de Michelinster

Groente speelt de hoofdrol op het menu
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Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Frank Schoevaart

Meer groen voor meer saamhorigheid 

Wonen bijzaak? 

Adela woont er al sinds de oplevering 
van de nieuwbouw 30 jaar geleden 
en Ynze trok 19 jaar geleden bij zijn 
partner in. Op zich zijn het fijne, nieuwe 
woningen in de Dapperbuurt.

Rondhangen
Zo’n vier jaar geleden werd de overlast 
echter steeds erger. Met de coffeeshop 
op de hoek en het rookverbod gingen de 
jongeren steeds meer met hun stickie in 
de buurt rondhangen. In de straat stond 
een speeltuintje met een wipkip en een 
bankje, dat steeds verder vervallen 
raakte. Het werd niet meer door kinde-
ren gebruikt, maar wel door de hangjon-
geren. Deze jonge bewoners maakten 
ook gebruik van de vensterbanken te-
gen de huizen. Vaak ging de overlast tot 
in de vroege ochtend door met lawaai 
en veel afval. Voor de bewoners was het 
duidelijk dat er wat moest gebeuren. 
In plaats van het speeltuintje moest er 
groen komen en er moest ook groen 
komen voor de woningen, waardoor 
jongeren niet meer in de vensterbank 
gingen hangen. Adela zegt lachend: ‘Ja, 
in het dierenrijk gaat het toch ook zo? Je 
moet je territorium afbakenen.’

Houtsnippers
De route naar een groenere en leefbaar-

Pavel Kalianko en Hugo Metsers hebben 
bezwaar gemaakt tegen de vergunning 
die de gemeente heeft verleend aan Co-
con Vastgoed. ‘Die creatieve ruimte gaat 
zeker voor zeer regelmatige geluids-
overlast voor de bewoners zorgen,’ zegt 
Pavel.

Ongegrond
Terwijl er in Amsterdam nogal wat 
kantoorruimte leeg staat, krijgen vast-
goedeigenaren alle medewerking van 
de gemeente om op minder geschikte 
locaties activiteiten te ontwikkelen. In 

de vorige Dwars werd daarvan 
een voorbeeld gegeven in het 
artikel ‘Creatieve industrie in 
de binnentuin’. Dezelfde kop 
is ook van toepassing op dit 
initiatief.
Zo’n 80 bewoners dienden 
een bezwaarschrift in, hun 
bezwaren werden zonder een 
degelijke onderbouwing onge-
grond verklaard. De gemeente 
verwees de bezwaarmakers 
naar de rechtbank als zij een 
volgende stap wilden zetten. 
Het belang van bewoners telt 
politiek en bestuurlijk kennelijk 
niet, en zelfs een inhoudelijke 
argumentatie voor het afwij-
zen van de bezwaren is te veel 
gevraagd.

Garage
Pavel: ‘Het enorme complex in onze 
binnentuin is altijd een garage geweest, 
van de Verenigde Automobiel Bedrijven. 
De entree ervan is tussen panden aan 
de Weesperzijde. Van overlast is nooit 
sprake geweest.’ Inmiddels is het eigen-
dom overgegaan naar Cocon Vastgoed, 
al dan niet via meerdere verkopen. ‘Op 
8 september 2020 heeft de projectont-
wikkelaar een omgevingsvergunning 
verleend gekregen. De stallingsgarage 
mag omgebouwd worden tot een kan-

toorruimte. Bewoners aan de binnen-
tuin was nooit iets gevraagd, waren niet 
geïnformeerd.’
Het volstrekt voorbij gaan aan de belan-
gen van omwonenden lijkt standaard. 
Aanvragen van ondernemers of onder-
nemende bewoners lijken slechts een 
formele toets aan de regels te krijgen. 
Inhoudelijke argumenten lijken geen 
rol te spelen. Pas met bezwaarschriften 
komen burgers in beeld, áls ze al in 
beeld komen. En ook dan zijn de termen 
‘niet ontvankelijk’ en ‘ongegrond’ snel 
gevonden.

Onmogelijk
In de bezwaarschriften gaat het om ge-
luidsoverlast door ventilatoren, airco’s 
en warmtepompen, geluidsoverlast op 
geplande buitenruimtes, verhoogde 
parkeerdruk in de omgeving en licht-
vervuiling door geplande ramen en 
schuifpuien.

De situatie die Pavel schetst is nog wat 
nijpender: ‘Aan de kant waar ik woon, 
komen schuifpuien in plaats van de 
huidige dichte muren. Maar mijn tuin 
grenst direct aan het complex, dus aan 
die wand met schuifpuien. Hoe kan 
een plan goedkeuring krijgen als delen 
ervan onmogelijk zijn? Als de creatieve 
werker de geplande buitenruimte van 
het kantoor betreedt, staat hij in mijn 
tuin! Dat moet de rechter maar uitzoe-
ken, dat is een privaatrechtelijke zaak, is 
dan de reactie van de gemeente.’
Hugo vult aan: ‘Maar de te verwachten 

geluidsoverlast zou op zich al reden 
moeten zijn om een plan met zo veel 
werkenden in een binnentuin niet toe 
te staan. De hoofdfunctie is wonen. 
Waarom is die simpele constatering niet 
leidend bij het beoordelen van onderne-
mersinitiatieven?’

Rust bewaren
De groep bewoners waarvan Pavel en 
Hugo deel uit maken, bestaat uit ruim 
30 omwonenden. Bij de herinrichting 
Weesperzijde verdwijnen 70 parkeer-
plaatsen, het bestemmen van het bin-
nentuincomplex tot Buurtgarage zou 
een logische compensatie zijn. In andere 
stadsdelen, zoals in de Pijp, worden nou 
juist parkeergarages voor buurtgebruik 
vrijgemaakt.
Maar er spelen in het blok en in de 
buurt veel meer zaken waar bewo-
ners nogal eens twijfelen aan de goeie 
bedoelingen van de gemeentelijke 
overheid. De ondernemers krijgen vaak 
alle ruimte hun grenzen te verleggen, 
bijvoorbeeld bij het buiten de vergun-
ning om uitbreiden van hun terrassen. 
Werkzaamheden in het kader van de 
herinrichting Weesperzijde duren veel 
langer dan gepland. Aan regelgeving 
en handhaving door de gemeente 
ontbreekt het nogal eens bij de massa’s 
mensen die op zomerse dagen de wal-
kanten aan de Amstel overspoelen en bij 
de vele ‘schippers’ die hun bootje tijde-
lijk aanleggen achter de Schollenbrug in 
de Weesperhaven.

Pavel en Hugo tot besluit: ‘Aan de voor-
kant is het wonen voor mensen aan de 
Weesperzijde, de Jan Bernardusstraat 
en de Schollenbrugstraat de laatste 
jaren al enorm veranderd, mogen we 
dan in ieder geval aan onze achterkant 
waar de meeste bewoners slapen, in 
onze binnentuin, de rust nog enigszins 
bewaren?’ #

dere buurt ging met vallen en opstaan. 
Het bestemmingsplan ‘speeltuin’ moest 
gewijzigd worden naar ‘groenvoorzie-
ning’. Iemand bij de gemeente liet bij 
verrassing plantenbakken, die Ynze al 
volgens afspraak geplaatst had, wegha-
len. Maar de bewoners benadrukken 
dat ze al met al veel te danken hebben 
aan de gemeente. Met name Luca van 
der Putten heeft veel ondersteuning ge-
boden. Stoeptegels werden weg gehaald. 
De gemeente leverde houtsnippers om 
vlak voor de woningen te strooien, waar 
ooit de jongeren hingen. Adela had een 
ontwerp gemaakt voor de tuinen waar-
bij houtsnippers als basis fungeerde. Er 
kan dan namelijk geen onkruid groeien. 
Ook hebben de bewoners veel te danken 
aan Jungle wat betreft het onderhoud.

Er is een overeenkomst getekend door 
de bewoners en de gemeente dat de be-
woners verantwoordelijk zijn voor het 
onderhoud. Er hebben twintig bewo-
ners getekend.
In juni 2021 riepen de bewoners via 

Facebook op om stekjes te doneren 
voor deze tuinen. Het zelf aanschaffen 
van groen zou de bewoners een fortuin 
kosten.
Tijdens de burendag vorig jaar organi-
seerden de bewoners een bijeenkomst 
en konden ze subsidie krijgen van het 
Oranjefonds. Ynze en Adela weten 
dat er ook subsidiemogelijkheden zijn 
vanuit de gemeente en gaan dit ook nog 
verder uitzoeken. Ook vormt het creë-
ren van een centraal waterpunt om zo 
makkelijk te kunnen sproeien nog een 
uitdaging.

Geslaagd burgerinitiatief
Het is positief dat de bewoners oog 

Enkele jaren geleden trokken Adela Caballer en Ynze Baumfalk,  
bewoners van de Pieter Vlamingstraat, bij de gemeente aan de 
bel vanwege de overlast van hangjongeren. Ze kwamen op het 
idee van een burgerinitiatief om hun wijk te vergroenen door 
een tuin aan te leggen en groen te planten. 

Omwonenden maken bezwaar tegen plannen om in hun bin-
nentuin tussen de panden van de Weesperzijde, de Jan Bernar-
dusstraat en de Schollenbrugstraat, van een autoparkeergarage 
een creatieve ruimte te maken. In de plannen wordt het aantal 
van 200 werkenden genoemd.   

Je moet je territorium 
afbakenen

Bestemmen tot 
buurtgarage zou 
een logische 
compensatie zijn

hebben voor de hangjongeren zelf. Ze 
vinden dat daar ook een oplossing voor 
moet zijn. ‘Want jongeren willen nu 
eenmaal hangen’, zegt Adela. ‘De saam-
horigheid tussen de buren is behoorlijk 
gegroeid en is daarmee een mooie 
bijkomstigheid. Dit geeft natuurlijk ook 
weer nieuwe energie.’

Dit project is een voorbeeld van een  
heel mooi en geslaagd burgerinitiatief. 
De buurt is er op vooruit gegaan en is 
een prachtige tuin rijker. Het is zeker  
de moeite waard om een keer door de 
Dapperbuurt te wandelen en aan het 
eind van de Pieter Vlamingstraat een 
kijkje te nemen! #

Ynze aan het tuinieren

Pavel in zijn tuin waar schuifpuien van de 
‘creatieve ruimte’ moeten komen
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Op zoek naar de magic bullet
Achter de Middenweg bij de Kruislaan ligt de Finsenstraat met 
eengezinswoningen uit 1939. Vlak daarbij loopt de Ehrlich-
straat met drielaags-flats uit de wederopbouw. Beide naamge-
vers zijn vroege Nobelprijswinnaars in de  geneeskunde en de 
fysiologie.

Geleerden en straatnamen
in de Watergraafsmeer - deel 28

Natuurkundig inzicht stond aan de 
basis van meerdere doorbraken in de 
geneeskunde. Een voorbeeld daarvan 
zien we bij Paul Ehrlich(1854-1915). De 
arts van Duits-Joodse afkomst groeide 
op in Silezië, tegenwoordig Polen. Als 
adolescent was hij, via een oudere neef, 
gefascineerd geraakt door de mogelijk-
heden van de microscoop om dunne 
preparaten van biologische weefsels te 
bekijken. Hij bleef daarmee bezig tij-
dens de jaren van zijn medische studie 
en raakte betrokken bij de ontwikkeling 
van kleurtechnieken om de structuur 
van weefsels en de inhoud van cellen 
zichtbaar te maken. Dat gebeurde door 
kleurstoffen aan te brengen op basis 
van het natuurkundige principe van de 
zuurgraad. Met deze techniek opende 
zich een wereld van nieuwe microscopi-
sche onderzoeksmogelijkheden. 

Tweeledige afweer
In zijn academische proefschrift be-
handelde hij deze kleuringstechnieken. 

Ehrlich wist zo als eerste verschillende 
typen witte bloedlichaampjes te onder-
scheiden en een indeling te geven die 
nog steeds gehanteerd wordt. Nieuwe 
inzichten in bloedziekten konden zo 
verkregen worden. Ehrlich’s geduld bij 
wetenschappelijk onderzoek en crea-
tiviteit bij het bedenken van nieuwe 
methoden maakten dat Robert Koch 
hem uitnodigde toe te treden tot de staf 
van het Berlijnse Institut für Infections 
Krankheiten, nu bekend als Robert Koch 
Institut, het Duitse RIVM. Hier kon Ehr-
lich een eigen instituut ontwikkelen: het 
Institut für Serumforschung en Serum-
prüfung waarmee hij later naar Frank-
furt verhuisde. Nu draagt dit instituut 
met trots de naam Paul Ehrlich Institut. 
In 1908 ontving hij de Nobelprijs teza-
men met de in Charkov geboren Oekra-
ïense-Russische-Joodse dierkundige Elya 
Ilyich Mechnikov (1845-1916). Zij kregen 
de prijs voor ‘hun onderzoekswerk aan 
immuniteit’. 
Ehrlich en Mechnikov worden nu 
beschouwd als grondvesters van de 
immunologie, de studie van de afweer 
tegen infectieziekten. Ook vandaag-de-
dag wordt die als tweeledig beschouwd. 
Zowel de aangeboren immuniteit als 
de verworven immuniteit bepalen hoe 
sterk de afweer is. 

Zauberkugel
Als grondvesters van de immunologie 
hadden Ehrlich en Mechnikov ieder 
in hun carrières veel aan hun samen-
werking met een grondvester van de 
moderne medische en veterinaire 
microbiologie, ofwel de studie van de 
ziekteverwekkende organismen. Voor 
Ehrlich was dit Robert Koch. 
Koch was beroemd vanwege de iden-
tificatie en ontrafeling van de levens-
cycli van de miltvuurbacterie / Bacillus 
Antracis, van de verwekker van tbc, 
Mucobacterium Tuberculosis, en van de 
cholerabacterie, Vibrio Cholera. Koch’s 
werk aan tbc werd in 1905 beloond met 
de Nobelprijs voor geneeskunde. 

Mechnikov werkte samen met de Franse 
chemicus Louis Pasteur, die het conser-
veren van voedsel verbeterde met het 
naar hem genoemde pasteuriseren en 
die daarnaast de vaccins tegen honds-
dolheid een miltvuur ontwikkelde. 
Pasteur kwam met nieuwe inzichten 
voor hygiëne, wondbehandelingen, en 
ziektepreventie. Robert Koch en Louis 
Pasteur hebben beiden een straatver-
noeming in de Watergraafsmeer aan de 
overzijde van de Middenweg. 
In Frankfurt kreeg Ehrlich naast zijn 
Serum Institut ook de leiding over het 
private Institut für Experimentelle The-
rapie, dat zich bezighield met onderzoek 
naar geneesmiddelen. Hij droomde 
ervan medicijnen te ontwikkelen die zo 
specifiek zijn dat alleen de ziektever-
wekker erdoor getroffen wordt zonder 
dat de patiënt er enige schade van 
ondervindt. Zijn metafoor voor dit idee 
was ‘Zauberkugel’ wat via de Engelsta-
lige wetenschappelijke wereldliteratuur 
bekend geworden is als ‘magic bullet’. 

Bijwerkingen
In 1909, een jaar na de toekenning van 
de Nobelprijs, werd succes geboekt: 
substantie nr. 606 bleek een goede 
gerichte behandeling tegen syfilis. Als 

uitdrukking van de wetenschappelijke 
manier waarop het middel ontwikkeld 
was kreeg het aanvankelijk bekendheid 
onder de naam 606. Voor de industriële 
productie werd als naam Salvarsan 
gekozen. De eerste gerichte medicamen-
teuze behandeling tegen een biologische 
ziekteverwekker, kort gezegd het eerste 
antibioticum was daarmee een feit. 
Ehrlich, als natuurkundig geïnspireerd 
arts, hanteerde de term chemotherapie 
hiervoor. In het tegenwoordige spraak-
gebruik wordt in afwijking van Ehrlich’s 
term chemotherapie gebruikt voor de 
behandeling van kwaadaardige nieuw-
vormingen / kanker door middel van 
medicamenten.  
Het droombeeld van therapie als ‘magic 
bullet’ is onverminderd actueel, want 
chemotherapie kent bijwerkingen 
ondanks de specificiteit die Ehrlich voor 
ogen stond. De hoop is nu gevestigd op 
therapieën met monoklonale antistof-
fen, uitgeselecteerde, gepersonaliseerde, 
gemanipuleerde, gekweekte  antistoffen.

Ultraviolet licht 
Niels Ryberg Finsen (1860-1904) werd 
geboren op de Deense eilandengroep de 
Faeroër. Zijn afkomst was deels lokaal 
en deels IJslands, in Kopenhagen stu-
deerde hij geneeskunde. Finsen merkte 
op dat langdurige blootstelling aan 
rood licht het ontstaan van pussende 
zweertjes uit pokkenblaasjes voorkomt. 
Hij concludeerde correct dat bepaalde 
golflengtes van licht kennelijk bacteriën 
doden. De Nobelprijs werd hem in 1903 
toegekend voor de lichttherapie die hij 
ontwikkelde voor Lupus Vulgaris ofwel 
huidtuberculose. Hij werd hoogleraar 
huidziekten te Kopenhagen; daar staat 
nu het Finsen instituut voor lichtthe-
rapie van huidziekten. Behandeling 
met licht / fototherapie heeft later ook 
toepassingen gevonden bij geelzucht 
van pasgeborenen en in de psychiatrie 
bij seizoengebonden depressies.
Het antibacteriële effect van ultraviolet 
ofwel UV-licht bij de reiniging van ope-
ratiekamers en gehoorapparaatjes is een 
toepassing van Finsen’s vondst. #

Ehrlich droomde 
van medicijnen zon-
der bijwerkingen

Lichttherapie kan 
helpen bij 
winterdepressies

Curie en Von Helmholtz
Ook de Curie- en de Helmholtzstraat in hetzelfde buurtje werden vernoemd om de rol 
van natuurwetenschappen bij doorbraken in de geneeskunde te benadrukken. Al eerder 
schreven we over Marie Curie (1867-1934) en Hermann von Helmholtz (1821-1894). 
De beroemde natuurkundige en meervoudige Pools-Franse Nobelprijswinnaar Madame 
Curie was betrokken bij de allereerste gerichte radioactieve bestraling van kwaadaardige 
tumoren in nieuw opgezette kankerklinieken. Ook organiseerde zij mobiele röntgenap-
paratuur om bij gewonde militairen in WOI de nieuwe mogelijkheid van beeldvorming bij 
botbreuken te benutten. 
Von Helmholtz was als arts en hoogleraar geneeskunde zo natuurkundig georiënteerd 
dat hij overstapte en een tweede carrière had als hoogleraar natuurkunde. Hij was leer-
meester van grote Duitse natuurkundigen van wie sommigen ook een straatvernoeming 
hebben in de Watergraafsmeer: Max Planck en Heinrich Herz. Von Helmholtz maakte op 
de grens tussen geneeskunde en natuurkunde naam bij het natuurkundig begrijpen hoe 
ogen en oren functioneren en analyseerde vervolgens de perceptie van zien en horen. Hij 
vond de oogspiegel uit voor het onderzoeken van het netvlies.

Behring en Mechnikov
Mechnikov ontdekte en beschreef mechanismen van de aangeboren immuniteit en 
Ehrlich die van de verworven immuniteit. Deze laatste wordt ook wel de humorale im-
muniteit genoemd en betreft de aanmaak van antistoffen. Ehrlich werkte op verzoek van 
Robert Koch (1843-1910) enige tijd samen met Emil von Behring (1854-1917), die later de 
eerste Nobelprijswinnaar geneeskunde en fysiologie (1901) werd. Behring kreeg de prijs 
als bedenker van een met hulp van Ehrlich ontwikkeld antiserum als effectieve therapie 
voor difterie-patiënten.  Dit serum bestond uit antistoffen die verkregen zijn uit bloed van 
paarden die van difterie genezen waren. Behring’s tweede succesvolle antiserum redde 
vele gewonden tijdens WOI van de dood door een tetanusinfectie. Passieve immuniteit 
door de therapeutische toediening van antistoffen staat tegenover actieve immuniteit 
waarbij antistoffen door het individu zelf gemaakt worden. Verschillende plaatsen in 
Duitsland hebben een Behringstrasse. 
Mechnikov zag met zijn microscoop hoe bepaalde witte bloedlichaampjes kennelijk 
opruimingswerk verrichtten, met een vakterm cellulaire immuniteit. Hij noemde deze 
cellen fagocyten en macrofagen. Nu, meer dan 120 jaar later, staan de humorale en de 
cellulaire immuniteit vanwege de coronapandemie ook bij leken volop in de belangstel-
ling; denk alleen al aan de vele krantenartikelen over immunologie van de laatste jaren. 
Mechnikov heeft geen vernoeming in Nederland maar Odessa heeft de Mechnikov 
National Universiteit.

linksonder: Ehrlich, rechtsboven: Metchnikoff en Finsen

Dit is de laatste aflevering over geleerden en straatnamen in de Watergraafsmeer. 
Vanaf dit najaar buigt Robert van Andel zich over de medici en straatnamen in de 
Oosterparkbuurt.
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In De hand van Mustang Sally verandert 
een noodlottig ongeval eind jaren ’70 
het leven van de familie De Ridder in-
grijpend. Op de dijk voor hun boerderij 
schept een vrachtwagen de zesjarige 
Abel, die daarbij omkomt. Het verlies 
ontwricht het jonge gezin. De huisarts 
oppert een mogelijke strohalm: nog 
een kind. Een jaar later wordt Kjeld 
geboren. Maar het kind lijkt in niks op 
de engelachtige Abel. De roman volgt 
de bewoners aan de dijk over een pe-
riode van veertig jaar. Het verhaal laat 
zien hoe tragische gebeurtenissen vele 
generaties kunnen doorwerken.

In veel van jouw boeken is een relatie 
met kunst; ook in de columns die je 
met je vader schreef, ging het over 
kunst.
‘Ik kom uit een kunstenaarsnest; mijn 
vader fotograaf, mijn moeder opera-
zangeres. Ze waren van het vrije leven 
en het creatieve denken. Misschien 
kan ik me daarom redelijk makkelijk 
verplaatsen in een kunstschilder, zoals 
in mijn boek de vader van Kjeld.
Ik vind het verschrikkelijk dat mijn 
vader dood is; ik mis hem elke dag. Hij 
was 90, het was geen onrechtvaardige 
dood. Maar hij stond zo dicht bij me. 
Hij vond het leven elke dag zo leuk. Ik 
ben zo blij dat ik de laatste drie jaar 
van zijn leven met hem heb samenge-
werkt. We maakten samen een beeld-
column voor de Volkskrant. Ik schreef 
een tekst, hij zocht er een foto bij. Niet 
illustratief maar associatief. Het was te 
gek om dat met hem samen te doen.’

Hoe is het verloop van het schrijfpro-
ces?
‘Schrijven is een magisch proces. Of het 
nu om romans of columns gaat, ik kan 
nog steeds niet uitleggen hoe het werkt, 
dat ontstaan van zinnen. Ik zet na-
tuurlijk wel een verhaallijn op, vanuit 
daar vertrek ik. Maar hoe het op papier 
komt, weet ik van te voren niet. De weg 
naar het schrijven van een roman toe 

vind ik het zwaarst. Ik doe research 
en schrijf in dagboeken, waarbij ik me 
afvraag waar ik sta, en hoe het verder 
gaat. Tijdens het echte schrijven is het 
voortdurend schaven. Elke dag weer. Ik 
lees veel voor aan mijn man; voorlezen 
helpt me het ritme te voelen. Ik heb 
daarnaast altijd nog twee meelezers: 
mijn redacteur en een goede vriend. Bij 
dit boek zei mijn redacteur na het lezen 
van de eerste versie dat hij nog niet ge-
noeg voelde wie het overleden jongetje 
was. Ik ging natuurlijk eerst even met 
de kont tegen de krib; kritiek is nooit 
leuk. Maar hij had gelijk, en ik voegde 
een paar elementen toe waardoor Abel 
meer tot leven kwam, al leefde hij niet 
meer. Toen klopte het echt beter. Het 
zijn kleine geluksmomentjes die het 
schrijven leuk maken. Zoals ook de 
vondst dat er in het boek één plaats van 
handeling is: de dijk. Daardoor viel er 
veel samen. Eureka!’

Een heftig thema!
‘De hand van Mustang Sally is een 
heftig en tragisch verhaal. Je kind 
verliezen is het ergste wat je kan over 

komen. De meeste boeken eindigen met 
drama; ik begin ermee en ga naar hoop 
en licht toe. Voor mij is het belangrijk 
dat ik met mijn boeken mensen weet 
te raken. In deze roman gaat het voor 
mij over loskomen van oordelen aan 
de hand van de zeven personen vanuit 
wie ik het verhaal vertel. Qua research 
bleek dat er weinig studies zijn gedaan 
naar het fenomeen van een troost- of 
vervangkind. Ik heb gebeld met artsen 

vanwege de rol van de huisarts in het 
boek. Het advies om nog een kind te 
nemen was heel gewoon in de jaren 
’80. Is dat nu nog zo? De ethiek is ver-
anderd. Ik krijg eindeloos veel brieven 
van lezers. Rouwen is zo’n individueel 
proces.’

Zelf kookboeken uitgeven; een keuze 
tussen roman of kookboek?
‘Ik kies niet echt en doe het allebei. Ik 
zit nu in de publiciteit van de roman; 
het boek wordt geweldig ontvangen. 
En al een vierde druk! Daardoor heb 
ik alleen geen rust om weer achter de 
schrijftafel te kruipen. Na de zomer 
begin ik weer.
Ik schrijf meestal ’s ochtends. In de 
middag ben ik bezig met regeldingen 
en ontwikkel ik recepten. Er komt een 
groot bourgondisch kookboek aan. Ik 
ben opgegroeid in de Bourgogne. Ik 
ken de smaken van daar zo goed, hou 
ervan. Sla van paardenbloemenblad, 
artisjokken met pittige vinaigrette: 
de smaken van mijn jeugd. Die wil ik 
vangen in dat boek. Het doel is om klas-
sieke bourgondische recepten te her-
zien, te verduurzamen en minder vet te 

maken. Het boek komt volgend najaar 
uit bij onze eigen kookboekenuitgeverij 
de Keukenkast. In het voorjaar zijn we 
begonnen met de Keukenkastjes, vier 
boekjes met elk 25 recepten over één 
ingrediënt: asperge, chocola, ei en gem-
ber. Nu werk ik aan een speciale editie, 
Keukenkastje Kerst, dat in november in 
de winkels ligt.’

Wat zijn je inspiratiebronnen?
‘Ik vind mijn eigen leven niet interes-
sant genoeg om over te schrijven. Maar 
de thematiek in mijn boeken raakt 
altijd wel aan mijn leven. Het gaat mij 
om klein menselijk leed, ik zoek naar 
wie we zijn, hoe we in elkaar zitten 
en ons tot elkaar verhouden. Al heel 
jong wist ik dat ik iets wilde doen wat 
mensen raakte; die gedachte had ik 
al heel vroeg. Ik vind het goede in de 
mens heel belangrijk. Oordelen leiden 
tot polarisering. Ik geloof dat je je erin 
kunt trainen om niet te oordelen.
Inspiratiebronnen qua schrijvers? Paul 
Auster en John Irving zijn voor mij 
belangrijke schrijvers; zij schrijven bei-
den vanuit realistische fictie met een 
bizarre fantasie. Je gaat er helemaal in 
mee. Dat vind ik smullen en dat geeft 
lichtheid. Grote thema’s niet geschuwd 
en toch lichtheid. Die zoek ik ook. Dat 
zou ik nog wel meer willen. Nog meer 
humor en meer lichtheid. In mijn 
boek zit dat in Lucas, de jongen die 
iets koddigs heeft, en in Kjeld, die ook 
geestig is. Maar ook Joan Didion vind 
ik een bijzondere schrijfster. Het is een 
soort fladderend proza; je kunt het niet 
grijpen en toch komt het aan en neemt 
het je mee. In Nederland vind ik Esther 
Gerritsen een goede schrijfster.’

Wensen voor Oost?
‘Ik heb een voorstelling voor de Parade 
gemaakt, Pulp en Fictie, een quiz met 
schrijvers. Daar kwamen verschillende 
disciplines bij elkaar, daar hou ik van. 
Ik was laatst te gast bij Tekst en uitleg 
van Radio Noord-Holland. De presenta-
tor had een speellijst bij mijn roman ge-
maakt. Bij alle personages had hij een 
liedje uitgekozen dat hij gaandeweg ons 
gesprek liet horen. Zoiets zouden we op 
een podium kunnen doen, met livemu-
ziek en met eten. Literair is altijd zo 
serieus. Laat iemand een leuke column 
voorlezen of de eerste vijf bladzijden 
van een boek, een ander speelt een 
liedje. Voer een mooi gesprek. Dat lijkt 
me wel wat: interdisciplinair en inhou-
delijk met elkaar verbonden’. #

Een interview met Eva Posthuma de Boer over haar zesde  
roman, De hand van Mustang Sally, die in februari verscheen. 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Rouwen is zo’n individueel proces

‘Het zijn kleine 
geluksmomentjes 
die het schrijven 
leuk maken’

Eva Posthuma de Boer
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

En toen...

Langzaam vult de ballon zich met 
hete lucht. Het rood-geel gestreepte 
gevaarte rijst statig op. De ankertou-
wen houden de mand een klein eindje 
boven de grond vast. Op de tribunes 
in de Parktuin zitten dames in hun 
mooiste japon en heren met hoge 
hoed. De fanfare speelt een vrolijk 
deuntje. Een zacht windje ruist door 
de bomen, maar de ballon blijft stevig 
op zijn plaats.

Onder gejuich betreedt de beroemde 
Belgische beroepsluchtvaarder A. De-
nys de Parktuin. Hij loopt een contro-
lerondje om zijn luchtschip. Dan klimt 
hij in de mand. Om de ballon verza-
melt zich een groep wielrenners. De 

directeur van het blad ‘Wielernieuws’ 
betreedt een verhoging en maant de 
menigte in het park tot stilte. ‘Dames 
en heren, jongens en meisjes. Het is 
mij een waar genoegen om hierbij de 
start te verrichten van deze bijzondere 
wedstrijd. Deze dertien wielrijders, 
alle lid van de Algemene Nederland-
sche Wielrijdersbond, zullen de ballon, 
voor deze gelegenheid ‘Wielernieuws’ 
gedoopt, achtervolgen. De wielrijder 
die als eerste de ballon bereikt, zodra 
deze geland is, is de winnaar. De heer 
Denys zal op zijn vlucht vergezeld 
worden door één onzer redacteuren.’

Opnieuw gejuich wanneer de enigs-
zins angstige redacteur van het 
wielerblad in de mand wordt geholpen 
door kapitein Denys. ‘Tevens graag 

een applaus voor de lieflijke actrice 
mejuffrouw Caroline Van Dommelen.’ 
De menigte klapt enthousiast. Het is 
een koddig gezicht, zoals de actrice 
met haar lange jurk zo zedig mogelijk 
in de mand probeert te klimmen, maar 
eindelijk staat ze er dan in en wuift 
naar de mensen.

Kapitein Denys kijkt bezorgd naar de 
mand, die nu op de grond staat. Zijn 
helpers laten de ankertouwen vieren, 
maar de mand blijft aan de grond ge-
kluisterd. Denys overlegt met zijn pas-
sagiers. Uiteindelijk wordt juffrouw 
Van Dommelen weer uit de mand 
geholpen. Zodra zij op de grond staat, 
stijgt de ballon een meter de lucht in.
De directeur op de verhoging gebaart 
naar de wielrenners. ‘Heren, het is 

Ballonnenjacht
precies half vijf in de middag, houdt 
u gereed.’ De wielrenners stijgen op 
hun fiets. ‘En dan nu… los!’ De anker-
touwen worden losgelaten en traag 
stijgt de ballon op, nagezwaaid door 
het publiek. De wielrenners zetten hun 
voeten op de pedalen en weg zijn ze. 
De ballon achterna, die langzaam over 
de Plantage Middenlaan richting de 
Muiderpoort drijft.

De wielrenners zien het publiek dat in 
grote getale de Plantage Middenlaan 
blokkeert, aannemende dat de wiel-
renners daar langs zullen komen. Snel 
duiken de wielrenners de Doklaan in 
en hebben zo vrij baan. Maar erg snel 
hoeven ze niet te fietsen. De ballon 
glijdt rustig op de zachte bries richting 
Diemen.

Twintig minuten later begint de bal-
lon te dalen boven de Ringvaart in de 
Watergraafsmeer. De mand scheert 
rakelings over de nok van het Recht-
huis en landt dan in een veld. Of liever 
gezegd: midden in een sloot. De wiel-
renners rennen met hun rijwiel aan de 
hand het veld in om als eerste bij de 
ballon aan te komen. Kapitein Denys 
en de redacteur kruipen nat en mod-
derig onder de mand vandaan als de 
eerste renners hen bereiken, ruziënd 
over wie nu echt de eerste is. Denys, 
de redacteur en een aantal veldwach-
ters trekken de ruziënde mannen uit 
elkaar. ‘Heren, verman u!’ spreekt de 
redacteur. ‘U heeft niet allemaal op de 
voorgeschreven wijze de ballon benar-
derd, ik kan nu dus nog geen winnaar 
aanwijzen. Kapitein Denys en ik zullen 
met de directie en de veldwachters in 
conclaaf gaan. Wij zien u over een uur 
in de Parktuin voor de prijsuitreiking.’ #

Bezoek aan de mavo op het Linnaeushof

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 inter-
viewen, presenteer ik Lowlands Science en vertel over 
baanbrekend onderzoek in de media. Tevens schrijf ik 
boeken puur omdat ik vind dat die er moeten komen. 
Zoals het boek over de mavo waarin ik prominente Ne-
derlanders interview, die de besten uit hun vak zijn en 
ooit op de mavo begonnen zijn. Ter inspiratie keerde ik 
terug naar mijn oude mavo op het Linnaeushof.

Het is voor velen waarschijnlijk de meest vormende 
tijd van het leven en ik ben geen uitzondering op die 
regel: je middelbare schoolperiode. Ik heb drie oudere 
broers die keurig naar het gymnasium, het vwo en de 
havo gingen en mijn ouders moesten wel even slikken 
toen bleek dat ik ‘slechts’ naar de mavo kon. Zelf leed 
ik er totaal niet onder en deze schoolselectie had nog 
een ander voordeel: de mavo huisde in de straat waar 
wij woonden.
We schrijven begin jaren tachtig en de demonstraties 
tegen de neutronenbom, de muziek van Doe Maar 
en de terugkeer van Johan Cruyff bij Ajax zijn herin-
neringen die ongemerkt bij me opkomen. Uiteindelijk 

Die avond, donderdag 27 septem-
ber 1894, werd in de Parktuin, 
het huidige Wertheimpark, de 
eerste prijs, een grote zilveren 
herinneringsmedaille uitgereikt 
aan meneer Andries. De race ach-
ter de ballon aan was eenmalig. 

deed ik vijf jaar over de mavo en al met al was het een 
prima middelbareschooltijd. Ik maakte kennis met 
Miguel, nu nog steeds mijn beste vriend, vond er mijn 
eerste liefde en ook de docenten waren aardige en 
gemotiveerde lui. Ruud Meijer, nu al jaren aan Dwars 
Door De Buurt verbonden als illustrator gaf aardrijks-
kunde en ook ‘de juf’ van geschiedenis en ‘de meester’ 
van Engels waren empathische types.
Ik vervolgde mijn schoolopleiding op het mbo, de 
pabo, studeerde af als orthopedagoog en werd 
hoofdredacteur. Voor mijn werk spreek ik de beste 
wetenschappers - voor uw beeld, deze week bijvoor-
beeld Marion Koopmans, Beatrice de Graaf en Robbert 
Dijkgraaf - en ik word wel eens meewarig aangeke-
ken als ik zeg dat ik ben gestart op de mavo. Totaal 
onterecht overigens, en zo is het idee ontstaan om een 
boek over de mavo te schrijven, als ode. Samen met 
Parool journalist Peter de Brock zijn we daar inmiddels 
aan begonnen en puur ter inspiratie maakte ik een 
afspraak met Martine van Hoogen en Lars Hoogmoed 
om een rondleiding te krijgen op mijn oude school.

Op een mooie junidag wacht fotograaf Eddy op me op 
een bankje voor de school. Oneindig veel kinderen, pu-
bers en jongvolwassen staan voor het gebouw of pak-
ken hun fiets om huiswaarts te keren. Een van hen was 
ik ooit, schiet er door me heen. Hoewel het gebouw 
van buiten nog precies hetzelfde is, heeft de inrichting 

een metamorfose ondergaan. Aan de muur hangen 
blow-ups van leerlingen, her en der zijn houten stella-
ge-achtige banken gecreëerd waar de leerlingen naar 
hartenlust kunnen hangen en de voormalige gymzaal 
is getransformeerd tot kantine die gerund wordt door 
de leerlingen zelf.
In de docentenkamer is het een komen en gaan van 
personeelsleden, de conciërge, een hoogzwangere 
docente en natuurlijk de leerlingen, die Lars allemaal 
bij naam kent. ‘Dat moet ook, want anders kan je geen 
band met hen opbouwen,’ is zijn repliek. De jonge 
geschiedenis van de Amsterdamse mavo is indrukwek-
kend. ‘Wij kijken naar wat de leerlingen wel kunnen,’ 
zegt Lars. ‘We leren ze over democratie, participatie en 
burgerschap. Op deze school wordt niet gepest en als 
iemand met het woord kanker scheldt, dan is dat een 
reden om van school te worden gestuurd.’
We lopen een rondje door de school en zijn onder de 
indruk. De sfeer is goed, overal is het schoon en we 
worden verrast doordat op de eerste verdieping een 
sportzaaltje inclusief boksballen is ingericht en een 
ander lokaal is omgevormd tot een heuse bioscoop. 
‘Maar we vertonen wel alleen cultfilms,’ zegt Lars 
wijzend naar de Pulp Fiction poster. ‘Het mag best leuk 
zijn, maar we willen ze ook wat bijbrengen,’ zegt hij 
lachend. #

Jim Jansen



#DWARS DWARS DOOR DE BUURT10    Uit in oost Nummer 229

Poppentheater Koos 
Kneus
Voorstellingen nog op 3 en 10 
juli, daarna vakantie (geen voor-
stellingen) tot september.
3 juli 11.00 – 12.15:  
Jan Klaassen en het eigenwijze 
ei (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
3 juli 13.00 – 15.00:
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 10 juli 11.00 – 12.15:
Een huishouden van Jan Klaas-
sen (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 10 juli 13.00 – 15.00: 
Roodmondkapje en de grote 
broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)

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 
Geen programma in juli en  
augustus, behalve:
zo 28 aug 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: 
Zerewind
Hans Woudenberg (cello), Bas 
Kwakman (schrijver/kunstenaar)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 29 juli 16.30:
Ricciotti Ensemble
Ricciotti are back! Futura Tour
vr 2 sept 20.15: 
Playhouse ‘The Portuguese Kid’
Zie verder www.badhuistheater.nl 

Jungle Amsterdam
Zomerstop van ma 25 juli t/m  
zo 21 aug.
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 – groencoör-
dinator Charlotte is aanwezig 
om vragen te beantwoorden 
(Afvalpaleis)
elke ma 20.00 – 00.00: 
Kizz Meetup, met DJ Traybeatz
NB ook 25 juli
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
NB ook 24 en 31 juli
zo 31 juli 19.00 – 23.00:
Tango Salon
Zie verder www.jungle.amster-
dam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
Nieuw, altijd te zien:
ONZE  KOLONIALE  ERFENIS
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 

Tot Zover
t/m 28 aug: 
Expositie: herman de vries * 
vergaan
zo 10 en 24 juli, 14 en 28 aug 
om 12 en 15 uur:
Ontroertoer
Met kunstenaar en gebiedsbio-
graaf PJ Roggeband op expeditie 

over De Nieuwe Ooster
Meer info: www.totzover.nl 

Framer Framed
---EXPOSITIES---
t/m 31 juli:
The Silence of Tired Tongues
Hedendaagse kunst en Brazilië  
t/m 24 juli:
Reflections 
Door i-psy Open Atelier
t/m 30 juli: 
Denken met de Hand
Door Werkplaats Molenwijk 
kunstenaar in residentie Anan 
Striker
Meer info: framerframed.nl

De Nieuwe KHL
vr 1 juli 20.30:
Abel’s Americana
Met The Bayou Mosquitos, en dit 
keer Tineke Schoemaker (Barrel-
house) en Constant Meijers
vr 1 juli 18.00:
Gipsy Saloon: Servus
Een Hongaars feest met drie 
gangen menu
zo 10 juli 15.00:
Koor Rook & Zangers Howl 
Voicelab
wo 13 juli 20.00: 
Sterre Weldring met ‘melan- 
cholische indie-pop’
zo 28 aug 16.00:
Arie Cupé en André Vrolijk –  
‘tussen nu en straks’
zo 4 sept 16.00:
KHL Sessie: Machteld van der 
Gaag – Machteld chante La 
Rentrée
Meer info: https://denieuwekhl.nl
 
TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo
vr 1 t/m zo 3 juli:
Marleen: ‘X Y I’

Amsterdams Roots Festival
vr 1 t/m zo 3 juli:
Saron: ‘Negus of Peter the Great’
Amsterdams Roots Festival
vr 1 t/m zo 3 juli: 
Sipan: ‘Sea Moru – King of snake’
Amsterdams Roots Festival
wo 6 t/m zo 17 juli:
Esther: ‘Frieda’ (totaaltheater)
wo 6 t/m za 9 juli:
Maria: ‘Meh’ (cabaret)
wo 6 t/m zo 10 juli:
Victor: ‘De lachende derde’ (ca-
baret, storytelling)
zo 10 juli: 
Judith: ‘Allemaal willen we de 
hemel’ (muziektheater
wo 13 juli t/m zo 17 juli: 
Niniane: ‘Johnny’ (muziekthea-
ter)
wo 13 juli t/m zo 17 juli: 
Luuk: ‘Stortvloed’ (muzikaal 
cabaret)
wo 20 juli t/m zo 24 juli: 
Iris & Alfred: ‘Ida’ (toneel)
wo 20 juli t/m zo 31 juli: 
Tobias: ‘Dwaalspoor’ (muziek-
theater)
wo 20 juli t/m zo 31 juli:
Finn: ‘Anders zoals iedereen’ 
(stand-up comedy)
wo 27 juli t/m zo 31 juli: 
Blauwe Vinkjes: ‘Nu al een hit’ 
(cabaret)
do 4 t/m zo 14 aug: 
Marcel Visscher: ‘Cirque du Solo’ 
(Variété 2.0)
wo 17 t/m zo 28 aug:
Iris & Lotte: ‘Ben Back’ (muziek-
theater)
wo 17 t/m zo 28 aug:
Myrthe: ‘Ik ben er even niet 
(berichten graag na de piep)’ 
(muziektheater)
wo 24 aug t/m zo 4 sept (niet 
26 aug): 
Thjum: ‘Tijdloos Genot’ (cabaret)
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 

Tineke Schoemaker (foto Peter 
Vroon)

Esther (foto Boy Hazes)

Snoer en Symbool
Geheugen van Oost organiseert in de leeszaal van het Brink-
huis in Betondorp de tentoonstelling ‘Snoer en Symbool’. U 
bent de hele zomer welkom, u kunt er ook verhalen lezen uit 
de VERHALENMAND. Het adres: Landbouwstraat 63.
In de ruimte van Assadaaka, op de 1e verdieping van de Pol-
derweg 300 (Wethouder Verhey) is iedere dag de opstelling van 
honderden poppen in klederdracht te bezichtigen. Deze ten-
toonstelling heeft de titel 'Kleding en klederdracht wereldwijd'.

Heeft u een verhaal over Oost, stuur het naar  
geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl

PJ Roggeband’s ontroertoer

Koor Rook

Kijk voor onder  
andere meer  

agenda-informatie 
op 

www.oost-online.nl
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Kunstenaar Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) koos voor 
de kunst, niet  voor een huwelijk. Zij werd geboren in een tijd 
waarin zij als vrouw niet de vrijheid kreeg om te doen wat ze 
wilde: kunst maken. Een lettertegel bij Oosterpark 76 markeert 
haar voormalige woning. 

‘Je kunt geen twee heren dienen’

Tijdens Jeanne’s leven kreeg haar 
werk veel lovende kritieken. Daarna 
verdween de naam Jeanne Bieruma 
Oosting uit de kunstgeschiedenis. Een 
in 2021 verschenen biografie en een se-
rie tentoonstellingen in 2022 tonen het 
grote kunstenaarschap van ‘Oosting’ 
– zoals ze signeerde - en haar strijd om 
als vrouw met een beroep erkenning te 
krijgen. 

Doorbraak
Jeanne Bieruma Oosting was afkomstig 
uit een rijk Fries geslacht. Ze groeide 
op in de Achterhoek. Als kind al had 
Jeanne oog voor haar omgeving. De 
benauwende sfeer thuis – haar ou-
ders hadden een slecht huwelijk - kon 
ze ontvluchten door in de landelijke 
omgeving rond te dwalen. Waarbij 
haar schetsboek en aquareldoos nooit 
ontbraken. Ze volgde verschillende op-
leidingen, maar de doorbraak kwam na 
haar periode in Parijs. Oostings kunst 
kenmerkt zich door uiteenlopende on-
derwerpen en technieken. Vooral haar 
grafische werk oogstte veel lof.

Schilderswoede
Jeanne voelde zich soms opgescheept 
met haar ‘schilderswoede’, met het 
talent dat ze bezat. Die drijfveer was zo 

intens dat ze er alle luxe voor liet varen. 
Jeanne kreeg namelijk geen toelage van 
haar vader omdat ze zich niet schikte 
naar zijn ideeën over vrouwen. 'Mijn 
vader heeft altijd het gevoel gehad: 
ze is mislukt, dat wordt niks.' Haar 
leven is een illustratie van de in die tijd 
geldende tweespalt tussen vrouwen en 
mannen. Vrouwen moesten trouwen, 
kinderen krijgen en een huishouden 
voeren. Ze telden niet mee als volwaar-
dige burgers. Jeanne wist hierdoor: ‘Je 
kunt geen twee heren dienen’ en koos 
voor de kunst. 

Oosterpark
Na verschillende woonplaatsen kwam 
Jeanne tenslotte terecht in Amsterdam. 
In 1959 belandde ze in een beneden-
woning aan Oosterpark 31. Het licht 
was te slecht en lekkages zorgden voor 
veel ergernis. Maar ze voelde zich 
meteen thuis in de buurt. Toen haar 
ouders waren overleden, had ze in 1964 
eindelijk geld om twee eigen huizen te 
kopen. Ze kocht buitenhuis Het Elger in 
Almen en haar domicilie in Amsterdam 
werd Oosterpark 76. De bovenste twee 
etages richtte ze in voor zichzelf en als 
atelierruimte. Het Oosterpark bleek een 
bron van inspiratie, zoals bij meer kun-
stenaars (George Breitner en Willem 

Witsen hadden ook een 
atelier aan het Ooster-
park). Ze kon uit haar 
raam goed uitkijken op 
het dagelijkse leven van 
het park, waarin net 
als nu drukte en stilte 
elkaar afwisselden.

De zomer van 
Jeanne
Biografe Jolande Wit-
huis probeert in ‘Geen 
tijd te verliezen’ een 
verklaring te geven 
waarom Jeanne Bie-
ruma Oosting in de 
vergetelheid is geraakt. 
Vrouwelijke kunste-
naars kregen tot voor 
kort sowieso minder 
aandacht dan hun 
mannelijke collega’s. 
Het ‘vrouwelijke’ in de 
kunst van Oosting werd 
nogal eens benadrukt, 
zoals haar onderwerpen 
bloemen, interieurs, 
landschappen. Terwijl 
ook opvallende naakten 
en grimmige voorstellin-
gen in haar oeuvre zijn te vinden. Door 
postuum verschenen artikelen en keuze 
van werken in exposities, ontstond een 
beeld van een keurige vrouw van goede 
afkomst die aardig kon schilderen. 
Maar zij was een vooruitstrevende 
intelligente vrouw, die in haar tijd te-
recht internationale faam had met haar 

kunst. Gelukkig krijgen we deze zomer 
de kans om leven en werk van Jeanne 
Bieruma Oosting te leren kennen. #

Biografie: Jolande Withuis, Geen tijd te 
verliezen, De Bezige Bij 2021
Overzicht van exposities: 
www.dezomervanjeanne.nl

Tekst en fotografie: Anna ten Bruggencate

Zelfportret met palet - Jeanne Bieruma Oosting (Fries Museum)

Kunst beoefenen en beter worden
Met kunstbeoefening mensen met lichte psychische klachten 
of psychosociale problemen erbovenop helpen, dát is waar 
het 'Kunstarrangement' om draait. Na een succesvolle pilot in 
stadsdeel Oost wordt het project over de hele stad uitgerold. 
Cultuurmakelaar Catherine Steenbeek legt uit. 

Tekst: John Prop | Fotografie: Frank Schoevaart

Catherine: ‘Het project ‘Kunstarrange-
ment’ is bedoeld voor mensen die bij 
de huisarts komen met klachten waar-
achter een rouwproces, depressie, een-
zaamheid of een ander psychosociaal 
probleem schuil kan gaan. De huisarts 
kan zo iemand doorsturen naar een 
welzijnscoach die vervolgens probeert 

in te schatten waar de cliënt het beste 
mee geholpen is. Dat kan van alles zijn: 
een kookcursus, sporten, vrijwilligers-
werk... Of kunst, maar daar werd door 
de welzijnscoaches nauwelijks naar 
verwezen. Dat vond men blijkbaar in-
gewikkeld, terwijl bijvoorbeeld zingen 
in een koor, schilderen of verhalen 

schrijven een enorme steun kan zijn 
voor iemand die zich ellendig voelt.’

'Het heeft me geholpen om het on-
bevangen kind in mij weer terug 
te vinden' – een cliënt

Catherine: ‘Er is ontzettend veel kunst 
en cultuur in Oost maar de vraag was: 
hoe breng je de welzijnscoaches daar-
van op de hoogte. En: hoe krijg je je 
cliënten vervolgens op de juiste plaats. 
Daar heb je een uitgebreid netwerk 
voor nodig. In 2019 gaf het stadsdeel 
mij de opdracht om zo'n netwerk te 
realiseren. En nu, dik drie jaar later, 
loopt het project in alle delen van Oost.’

Welke talenten
‘De welzijnscoaches, we hebben er vier 
in Oost, zijn de spinnen in het web. 
Zij zoeken samen met een kunstdo-
cent uit wat de cliënt wil. Waar gaat 
de interesse naar uit? Heeft hij of zij 
latente talenten? Waarmee krijgen we 
zo iemand weer terug op de rails? En 
kan dat het beste individueel of juist 
in sociaal verband? Wil zo iemand 
bijvoorbeeld leren gitaarspelen? Of zin-
gen? Dan moeten de welzijnscoach en/
of de kunstdocent kijken waar ze een 
geschikte leraar vandaan halen en de 
cliënt daarmee in contact brengen. Zo'n 
leraar moet niet alleen kwaliteit bie-
den, maar ook weten om te gaan met 
deze leerlingen. Het proces wordt zeker 
in de beginfase intensief begeleid, je 
wil natuurlijk niet dat iemand na een 
of twee keer afhaakt. Het mooiste is na-
tuurlijk als zo iemand aansluiting vindt 
in het reguliere kunstaanbod. Trou-

wens, nu worden de eerste drie of vier 
lessen betaald door het stadsdeel, maar 
het zou mooi zijn als dit in de toekomst 
door de zorgverzekering zou worden 
betaald. Het helpt immers mee de zorg 
te ontlasten.’

Niet weten wat je wilt
‘Wie liever in groepsverband aan de 
slag gaat, of nog niet goed weet wat zij/
hij wil, kan terecht bij een creatieve 
cursus, bijvoorbeeld in De Eester in het 
Oostelijk Havengebied. Of in de Water-
graafsmeer, in Buurtatelier Koch in het 
grote ateliercomplex aan het Robert 
Koch Plantsoen. Daar kunnen buurtbe-
woners cursussen volgen in tekenen, 
collages maken etc. Onder begeleiding 
van kunstdocent Monica Schokken-
broek kunnen daar ook de cliënten van 
‘Kunstarrangement’ aan deelnemen. En 
dat werkt heel inmiddels goed.’   

'Ik ga zeker door, en goed dat 
de vakdocent nog met mij mee 
denkt' – een cliënt

Catherine: ‘Dit jaar wordt het pro-
ject uitgebreid naar de hele stad. De 
behoefte is groot. Ik heb de welzijns-
coach van de Watergraafsmeer, de zeer 
bevlogen Marike Soeterik, voorgedra-
gen als stedelijke projectleider. Zij is 
daar de juiste persoon voor: ze spreekt 
zowel de taal van zorg en welzijn als 
van kunst en cultuur. Voor mezelf zag 
ik geen rol in de uitbreiding: daarvoor 
bevalt het me te goed in Oost. En er is 
hier nog genoeg werk te doen.’ #

Voor meer informatie over Buurtate-
lier Koch: www.dynamo-amsterdam.nl 

Monica Schokkenbroek, Catherine Steenbeek en Marike Soeterik
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Yuverta Linnaeus Amsterdam Oost
Yuverta Linnaeus is een groene school bij het Archimedesplantsoen. 

Bij ons krijgen leerlingen niet alleen Beeldende Vorming, maar ook 

creatieve groene lessen, zoals bloemschikken, etaleren, bloem- 

perken ontwerpen en werkstukken maken met kamerplanten.  

Daarnaast kweken we zelf bloemen, groenten en kruiden.  
We zijn zelfs bezig met het opzetten van een heus voedselbosje! 
En natuurlijk hoort dierverzorging er ook bij. Tijdens interne stages werken leerlingen in de keuken, het magazijn, 

de kas of de winkels. Wilt u ze eens aan het werk zien?  
Kom dan kruiden en tuinplanten kopen in onze buitenwinkel.  

Voor een vriendelijke prijs krijgt u een plantje met een praatje.  

Wij zijn (onder voorbehoud) op dinsdag, woensdag en donderdag 

geopend van 10.30 uur tot 12.00 uur, ingang Johannes van der 

Waalsstraat.
Voor deze Dwars hebben leerlingen van het PrO en VMBO foto’s 

gemaakt tijdens BeVo, Bloem- en Groenles en de halfjaarlijkse  

activiteitenweek.
Met dank aan: Tala, Myrthe, Shareefa, Miguel, Fiza, Jaylynn,  

Nouvaida, de leerlingen van juf Somers, juf Febis en juf Mertens.
Wilt u meer weten over onze school? Kijk op: www.yuverta.nl/

middelbare-school/scholen/vmbo-amsterdam-oost/ 

Yuverta Linnaeus 
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Tweestrijd
Ook in de proefstroken op sportpark 
Middenmeer leven te weinig bodemor-
ganismen en is er een structureel tekort 
aan mineralen als magnesium. Van 
Aalst: ‘Door organisch te bemesten ho-
pen we daar verbetering in te brengen. 
Dat tekort aan mineralen is een lande-
lijk probleem, zelfs op die mooie Hoge 
Veluwe. We zitten met de rekening van 
twee eeuwen roofbouw op onze aarde.’

In het denken over groen is een twee-
strijd aan de gang. Het ene kamp wil de 
inheemse soorten kostte wat het kost in 
stand houden; het andere kamp zoekt 
naar die soorten die in een warmer 
klimaat met drogere en nattere periodes 
kunnen floreren. Dat geldt niet alleen 
voor de bomen die zijn geplant maar 
ook voor de struiken en vaste planten. 
Dat vijfentachtig procent van de insec-
tensoorten in ons land al is verdwenen, 
is reden dat nieuwe aanplant insecten, 
kevers en vlinders van voedsel moet 
voorzien of die beestjes een verblijf-
plek biedt. Dat zijn vooral mediterrane 
gewassen. Van Aalst: ‘Om een paar voor-
beelden te noemen: de sterk geurende 
Monarda, die de tuinliefhebber kent als 

#DWARSMilieu Nummer 22914

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk | Illustratie: Judith Lammers

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

In andere delen van Amsterdam 
zijn er zogeheten klankbordgroepen 
geraadpleegd, in Oost is gekozen voor 
een Ma.akbank. Ma.ak staat voor 
Ma-atschappelijk Ak-koord. In zo’n 
Ma.akbank gaat een groep betrokke-
nen onder begeleiding een gesprek aan 
waarvan niemand van tevoren weet 
welke kant dat opgaat. 

Rollercoasterrit
In totaal zaten er zo’n twintig mensen 
aan tafel, allemaal wit, M/V en minimaal 
40+. De vraag ‘Hoe kan Oost bijdragen 
aan wind-op-land?’ was de knuppel 
in het hoenderhok. Veel tumult, veel 
gekakel, op een gegeven moment stond 
iemand letterlijk te stampvoeten. Zeker 
in het begin voelde het als een woeste 
rollercoasterrit.
In ons praatgroepje zaten mensen die in 
in meer of mindere mate bij de actie-

De afgelopen maanden heb ik meegedaan met de ‘Ma.akbank 
Wind in Oost’: meepraten over de vraag of er windmolens moe-
ten komen in Oost, een vraag waarvoor we met z’n alle tot een 
innovatieve oplossing moeten komen. 

In Dwars 221 kon u lezen over twee proefstroken op sportpark 
Middenmeer, met bomen en planten die bestand zijn tegen 
langdurige droogte en nattigheid: klimaatbestendige beplan-
ting. Tijd om de specialist in dit project, Peter van Aalst, aan de 
tand te voelen over de voortgang in de proefstroken. 

front yard’. Met de klimaatontwrichting 
hebben we een wereldwijd probleem, 
we moeten alles op alles zetten. Het zal 
pijn doen, we zullen moeten inleveren 
op ons huidige welvaartsniveau. Laten 
we beginnen met ingrijpende bezuini-
gen. Denk aan isolatie van gebouwen, 
minder vlees, minder vliegen. En maxi-
maal schone energie opwekken: zonne-
panelen, groengas en windturbines. Het 
restant fossiel moet dan zo minimaal 
mogelijk. Dat vergt grote investeringen, 
want de kost gaat voor de baat uit. Daar 
was iedereen het over eens.

Twijfel
Ik ben dus voor windturbines in Oost, 
maar twee inzichten hebben me doen 
twijfelen. Ten eerste dat we in Amster-
dam veel aardappels eten, maar we 
verbouwen ze hier nauwelijks. Zit dat 
ook zo met energie? We verbruiken hier 
veel energie, maar moeten we dat hier 
opwekken? Nou, liever niet. Punt is dat 
er wel is afgesproken dat Amsterdam 
een flink deel van de energiekwestie zal 
oppakken. Nogal onhandig, we hadden 
beter wat bescheiden kunnen zijn in 
onze lokale energieambities, want we 
zitten op een klein dichtbevolkt lapje 
grond. Moet dat allemaal hier?

Het tweede punt van twijfel is de over-
weging dat wind-op-zee veel effectie-
ver is. In de Noordzee kunnen grotere 
turbines staan, je hebt er dan ook veel 
minder van nodig. Achttien windturbi-
nes van 10 MW op zee leveren evenveel 
energie op als 77 turbines van 4 MW op 
land. Het Rijk is nu bezig aanbestedin-
gen uit te zetten bij bedrijven zoals Mit-

groep Windalarm horen. Zij zijn tegen 
de komst van windturbines in Oost. 
Punt. Ze hebben veel argumenten tegen 
wind-op-land aangevoerd, in mijn ogen 
vaak begrijpelijk en niet onzinnig, maar 
tegenspraak werd niet geduld. 
Sommigen konden boos, onaardig
 en emotioneel worden. Lastig 
praten dan. Zo mocht ik het woord 
‘Nimby’ niet gebruiken. Nimby staat 
voor ‘not in my back yard’, een lollige 
benaming voor mensen die op zichzelf 
niet tegen bepaalde zaken zijn, zolang 
het maar niet in hun achtertuin gebeurt 
waar ze er last van kunnen onder-
vinden. Dat lijkt mij een behoorlijk 
adequate omschrijving van sommige 
deelnemers. 

Pimfy
Mijn standpunt: zet maar neer die 
dingen. Ik ben een ‘Pimfy’: ‘please in my 

Hoe maak je Amsterdam groener?

‘We zitten met de 
rekening van twee 
eeuwen roofbouw 
op onze aarde’

De proefstrook op Hetty’s laantje

bergamot en die eau de cologne bolletjes 
vormt, maar ook salvia, verbena (ijzer-
hard) en winterharde banaan. Maar 
geen palmen, die voegen aan de biodi-
versiteit niks toe, dat in tegenstelling tot 
bamboesoorten.’

Zintuigelijke waarneming
De verandering van het klimaat is ook 
de reden dat het plantseizoen verandert. 
De lentes zijn te droog, te nat of te warm 
aan het worden. Van Aalst: ‘Daarom 
planten we nu meer aan het eind van 
de zomer. Alles wat we doen is proefon-
dervindelijk, maar met het doel om een 
groenpark te realiseren waarin gesport 
en gerecreëerd kan worden vol zintui-
gelijke waarneming met geur en kleur. 
Wat me altijd weer verbaast op de par-
keerterreinen en langs de sportvelden, 
is de enorme hoeveelheid zwerfafval die 
sporters en recreanten uit hun han-
den of uit de auto laten vallen. Als de 
mensen die het groen op het sportpark 
onderhouden die troep niet hoefden op 
te ruimen, zouden ze zoveel meer tijd 
kunnen steken in het verfraaien van 
sportpark Middenmeer.’

Het is nog te vroeg om conclusies te 
trekken uit de voortgang in de proefstro-
ken met klimaat bestendige beplanting 
op sportpark Middenmeer. Peter van 
Aalst blijft zich met energie en steeds 
groter wordende kennis en ervaring 
inzetten om Amsterdam groener te 
maken. #

Wordt vervolgd… 

Van Aalst werkt samen met Urban 
Trees, een bedrijf dat zich de afgelopen 
twaalf jaar heeft gespecialiseerd in 
bomen en planten die het in ons veran-
derd klimaat goed blijven doen.
‘De tijd dat je elke winter kon schaat-
sen ligt zo’n halve eeuw achter ons’, 
zegt van Aalst. ‘Dat ons klimaat aan 
het veranderen is en meer subtropisch 
wordt, zie je aan de bomen in de stad. 
Driekwart daarvan is in zorgwekkende 
conditie. Lariks, fijnspar, vliegden en 
taxus hebben het zwaar. Zwarte elzen, 
waterwilgen en knotwilgen sterven af, 

terwijl die het in de noordelijke provin-
cies van het land wel goed blijven doen. 
In februari raasde de storm Eunice over 
de stad. Die heeft hondervijfendertig 
Amsterdamse iepen omver geblazen 
omdat hun wortelstelsel zich onvol-
doende had ontwikkeld. Als je de grond 
bekijkt, waarin die bomen stonden, is 
die verdroogd en vind je er nauwelijks 
bodemorganismen in. En die zijn nodig 
want ze leveren de noodzakelijke voe-
dingsstoffen voor de boom. We wonen 
op een oud moeras en eenmaal uitge-
droogd veen neemt geen water meer op.’

Eindeloos praten over windmolens

subishi en Vattenfall, maar waarom kan 
Amsterdam niet een stukje grond bij 
de Doggersbank krijgen? Er zijn valide 
argumenten tegen al die energiepalen 
in de Noordzee, maar het klinkt wel als 
een aantrekkelijk alternatief in het spel-
letje ‘wat doet het minst pijn?’

Zoals bij elke ‘rollercoasterride’ sukkel-
den we uiteindelijk weer terug naar het 
startpunt. Er was niet veel veranderd, 
we stonden nog steeds voor dezelfde 
‘knarsende kwestie’. Toch waren deze 
praatsessie zeer de moeite waard en 
tegen de nieuwe coalitie zeg ik: ‘aan de 
slag en sta voor je zaak’. Jullie hebben 
een democratisch mandaat en er ligt een 
enorme urgentie als het over energie en 
het klimaat gaat. Vraag maar in Kyiv, in 
Gulpen en in Groningen. #

Info: peter@pbhoogendijk.nl
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Tekst: Evelien Polter | Fotografie: Marc Roodhart

Voor veel jonge theaterliefhebbers 
is DeGasten een tussenstation tussen 
liefhebberij en doorstromen naar een 
kunstvakopleiding. Op de jaarlijkse 
auditiedag worden zeventig jongeren 
tussen de 12 en 25 jaar aangenomen, 
waarvan ongeveer een derde door-
schuift naar de beroepspraktijk. De 
voorstellingen van DeGasten zijn geba-
seerd op ervaringen van de spelers en 
gaan altijd over actuele onderwerpen, 
dichtbij hun belevingswereld.

Activistisch vuur
Maker Sheralynn Adriaansz is met de 
jongeren op zoek gegaan naar hun eigen 
sporen en activistisch vuur. In hun mon-
tagevoorstelling Track Record wordt het 
publiek middels drie ‘tracks’ meegeno-
men in een poëtisch onderzoek, waarin 
muziek, tekst en beweging ruimte 
maken voor spiritualiteit. Centraal in 
de voorstelling staan de vragen: Wat 
betekent het koloniale verleden voor 
jongeren vandaag de dag? Gaat het 
dekoloniseren snel genoeg?

In het restaurant van het Tropen-
museum vertelt regisseur Sheralynn 
Adriaansz enthousiast over haar nieuwe 
theatervoorstelling. Ze heeft zojuist met 
de lichtontwerper van DeGasten het 
lichtplan doorgenomen en later op de 
middag fotografeert Sharon Jane D. de 
spelers.
Adriaansz (1990) volgde vooropleidin-
gen bij DeGasten, Bijlmer Parktheater  
en Likeminds. De afgelopen jaren 
ontwikkelde ze zich verder en maakte 
de voorstellingen Black Privilege, Naar 
Kisondela en We dachten aan jou. In 
2020 maakte en speelde ze de voorstel-
ling BEIGE. Deze voorstelling is één 
van de zes genomineerde voor de ING 
Bank Theaterprijs over het seizoen 
2021-2022. Dit voorjaar leidt Adriaansz 
voor het eerst een eigen productiegroep 
en maakt zij Track Record i.s.m. het 
Tropenmuseum en in co-creatie met de 
spelers. Adriaansz heeft Surinaamse en 
Tanzaniaanse roots. 

Wie zijn voor jou voorbeelden uit 
de theaterwereld?
Adriaansz: ‘Elike Roovers, Farnoosh 
Farnia en Rutger Esajas, oprichters van 
DeGasten, zijn mijn grote voorbeelden 
voor hoe je theater maakt en werkt met 
jongeren. Ik vroeg me tijdens dit repe-
titieproces vaak af: Hoe deden zij het? 
Wat moet ik doen? Rutger begeleidde 
me bij deze voorstelling.
Een heel ander voorbeeld zijn de clips 
van Beyoncé. Zij zijn qua beelden en 
vormgeving heel inspirerend. Met 
mijn spelers heb ik gesproken over hoe 
Beyoncé veel van andere culturen en 
kunstenaars overneemt, bijvoorbeeld 
Black is King (2020), de film die ze 

In het theaterstuk Track Record reageert maker Sheralynn 
Adriaansz, genomineerd voor de ING Bank theaterprijs, met de 
jonge spelers van DeGasten op de tentoonstelling Onze Koloni-
ale Erfenis in het Tropenmuseum. Een tentoonstelling over de 
geschiedenis en erfenissen van kolonialisme en slavernij.    

ling. Zo begint het publiek in de oude 
foyer van het Tropentheater, loopt langs 
de muurschildering van Jan Pieterszoon 
Coen en daarna door een deel van de 
tentoonstelling Onze Koloniale Erfenis. 
Tijdens de route naar de grote lichthal 
stopt het publiek even om naar een 
monoloog te luisteren.’

Het Tropenmuseum is zo’n 100 jaar 
geleden ontstaan en was de etalage van 
projecten in Nederlands-Indië om de 
mensen hier te vertellen welke ‘goede’ 
werken we daar deden. Het beeldhouw-
werk in het museum verwijst naar de 
koloniale band met Nederlands-Indië. 

maakte geïnspireerd op de Lion King, 
heb ik regelmatig gebruikt in de repe-
tities. Beyonce gebruikt beelden die we 
kennen uit het verleden. In één van de 
clips is een klassiek schilderij te zien, 
waar normaal gesproken welvarende 
witte mensen op afgebeeld zijn. Maar 
nu zien we Beyonce geschilderd met 
haar gezin, een welvarend gezin van 
kleur. Ze speelt met die overbekende 
beeldtaal. De jongeren zeiden tijdens het 
repeteren wel eens: ‘Dit mag echt niet’, 
en dan zei ik dat Beyonce dit ook doet.’

Heb je nog andere inspiratie-
bronnen?
Adriaanzs: ‘Een ander voorbeeld is de 
Vlaamse theatermaker en spoken word-
artiest Mathieu Charles. In zijn laatste 
voorstelling bespreekt hij een aantal 
filosofieën die verschillende verhalen 
rond dekolonisatie deconstrueren. Zo 
vertelt hij over de machtsdynamieken in 
‘languaging’. Over hoe taal een manier 
is van weten en ons bewust laat worden 
van de wereld rondom ons. Het is een 
theatrale lezing over geschiedenissen, 
realiteiten en identiteiten die overal 
zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn. 
Ontzettend interessant!’

Hoe ga je te werk?
‘Zonder groep was er geen voorstelling. 
Veel scènes zijn ontstaan vanuit de spe-
lers over onderwerpen die zij interes-
sant vinden. Bij de start ga ik bedenken 
welke onderwerpen de spelers aangaat. 
We doen schrijf- en beweegopdrachten, 
bijvoorbeeld over waarom de Gouden 
Koets niet meer gebruikt wordt. De 
Koning heeft daar iets over gezegd. We 
hebben naar verschillende filmpjes over 
de discussie rond de Gouden Koets geke-
ken en ik, of stagiaire Steven Dinkgreve 
die speltraining gaf, vragen de spelers 
om woorden of zinnen die blijven han-
gen te verwerken in een opdracht.
Een ander gebeurtenis die we gebruik-
ten zijn de excuses die burgemeester 
Halsema aanbood voor de betrok-
kenheid van het stadsbestuur bij het 
slavernijverleden. Ik vraag de jongeren 
om de waarde van sorry zeggen te 
verwoorden. Naar aanleiding van de 
opdracht kwamen we op de vraag of 
het Tropenmuseum ook excuses moet 
aanbieden. Vervolgens improviseren 
we door scènes te spelen en teksten uit 
te proberen. Zinnen uit die opdrachten 
kunnen vervolgens gebruikt worden in 
de voorstelling of we maken een hele 
scène over die excuses.’

Wat gebruikte je nog meer om de 
voorstelling te maken? 
‘We zijn met de groep backstage geweest 
in de gangen achter de tentoonstel-
lingsruimtes. Je ziet in het gebouw de 
verheerlijking van het koloniale verle-
den. In de grote hal is een strook van 40 
meter waar te zien is hoe de Nederlan-
ders Indonesië binnenkwamen. En in de 
gangen een hele grote muurschildering 
van Jan Pieterszoon Coen waar hij als 
held staat afgebeeld. Ik wilde dat de 
bezoekers dat ook zouden zien maar dat 
was lastig. Uiteindelijk is het wel gelukt 
om voor ons optreden het publiek langs 
de muurschilderingen te leiden en een 
theatrale route achter de schermen 
onderdeel te laten zijn van de voorstel-

Op zuilen, muren, boven deuren en 
ramen en zelfs op deurknoppen wordt 
de relatie met het verleden uitgebeeld, 
zo kun je in het hele gebouw afbeel-
dingen zien van VOC-mannen. Een van 
die mannen is Jan Pieterszoon Coen, hij 
staat op de voorgevel en er is een grote 
afbeelding in de gangen, waar Coen als 
held staat afgebeeld.

De voorstelling Track Record was in de 
maand juni in verschillende theaters en 
in het Tropenmuseum te zien. #

‘Zonder groep was er geen voorstelling’

‘Veel scènes zijn 
ontstaan vanuit 
onderwerpen 
die de spelers 
interessant vinden’

Regisseur Sheralynn Adriaansz maakte voorstelling ‘Track Record’
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Hopelijk kom je er op een goede dag achter dat je talent voor 
iets hebt. Als je daar plezier in hebt en er is gelegenheid voor, 
kan je met je talent aan de gang. In Oost biedt de Talententent 
van Dynamo kinderen na schooltijd die kans. 

Mensen met elkaar verbinden, dat is de missie van het festival. 
Vanaf 28 juni tot en met drie juli is het Amsterdam Roots Festi-
val weer terug in Amsterdam. Op verschillende locaties, waar-
onder het Oosterpark, krijgen artiesten een podium om hun 
‘roots’ te laten zien aan het publiek. Het 40-jarige bestaan dit 
jaar wordt gevierd met als thema: transformatie. 

brede talentontwikkeling bij kinderen. 
De gemeente vroeg aan Dynamo om de 
Talententent op te zetten. Joke Hilverda 
nam dit op zich. Ze werkte hiervoor als 
beleidsadviseur. Ze stelde een plan van 
aanpak op en de Talententent startte in 
de Oosterparkbuurt en de Transvaal-
buurt.

Breed aanbod
Inmiddels is het aanbod uitgebreid 
tot zeventien scholen in Oost en Zuid. 
Zowel in Oost als in Zuid werken er vier 
mensen. Deze medewerkers maken af-
spraken met scholen en vakdocenten die 
de activiteiten verzorgen op de scholen 
en andere locaties. Zo is er een breed 
aanbod van activiteiten op verschil-
lende scholen, onderverdeeld in cultuur 
en creativiteit, natuur en techniek, sport 
en gezondheid, media en communicatie, 
en burgerschapsvorming.

Kinderwijkcoach
Tineke van Nooten van Dynamo werkt 
al jaren in Oost. Eerder vervulde ze 
diverse functies bij de welzijnsorga-
nisaties. Haar hart ligt bij kinderen 

Vanuit de politiek werd ruim tien jaar 
geleden het belang benadrukt van een 

en zo kwam ze bij de Talententent. De 
buurthuizen die er vroeger waren in 
Oost bestaan eigenlijk niet meer of er 
is geen kinderwerkfunctie meer. Er is 
dus geen laagdrempelige inloop waar-
bij de buurthuiswerker het kind en het 
gezin kent, op de hoogte op wat voor 
manier het kind benaderd kan worden 
en het gezin ondersteund kan worden. 
In wijken in oud Oost is dit zeker geen 
overbodige luxe.
Tineke: ‘Eigenlijk zouden brede talent-
vorming en laagdrempelige ontmoeting 
naast elkaar moeten bestaan. Ik vind het 
heel waardevol dat vakdocenten vanuit 
verschillende vakgebieden echt leren 
hoe kinderen kennis en vaardigheden 
kunnen vergroten.’

Tineke werkt ook als kinderwijkcoach: 
‘In die rol kijk ik gericht naar kinderen 
van scholen die zich niet aangemeld 
hebben voor naschoolse activiteiten. Als 
deze kinderen om een bepaalde reden 
toch heel veel baat hebben om een acti-
viteit te doen, bemiddel ik en zorg op al-
lerlei manieren dat de kinderen ook aan 
een activiteit kunnen deelnemen’. De 

Jacob maakte bij het Kinderpersbureau 
een perskaart

Alogte Oho & His Sounds Of Joy (gospel uit Ghana): 3 juli in het Oosterpark

‘Brede talentvorming 
en laagdrempelige 
ontmoeting 
moeten naast 
elkaar bestaan’

Talententent is gratis voor ouders met 
een stadspas. Ook als die geen stadspas 
hebben, besluiten we soms om kinderen 
gratis toe te laten. Ook bemiddelt Tineke 
met het Jeugd Cultuurfonds: ‘Hierdoor 
kunnen kinderen soms na een activiteit 
doorstromen naar een officiële culturele 
activiteit zoals bijvoorbeeld bij MK24. 
Die cursussen zijn vrij prijzig en voor 
veel ouders onbetaalbaar.’

Kinderpersbureau
Jacob van Elferen is tien en zit op basis-
school De Rivieren in Amsteldorp. Zijn 
moeder gaf hem op voor de activiteit 
‘Kinderpersbureau’ van de Talenten-
tent. In tien weken leerden de kinderen 
onder meer hoe ze de camera moesten 
bedienen, interviewvragen moesten 
bedenken en een script konden maken. 
Toen zijn moeder hem had opgegeven 
bleek zijn vriend Sylvester van scouting 
ook in de groep te zitten. In de eerste les 
maakte iedereen een perskaart. ‘Dan 
kon iedereen zien dat we van het Kin-
derpersbureau waren’, aldus Jacob.

Toen ze zelf een onderwerp mochten 
bedenken voor een interview gingen 
Sylvester en Jacob in gesprek met ‘Ko-
ning Louie’ van de scouting. Of Jacob 
later de journalistiek in gaat of bijvoor-
beeld ook vrijwilliger bij een buurtkrant 
wil worden, weet hij niet. Eigenlijk wil 
hij zzp’er worden, bijvoorbeeld in de 
techniek. Een tip van Jacob: ‘lijkt iets je 
leuk, ga het dan gewoon doen!’ #

Informatie en aanmelden: 
www.talententent.nl

Talent in de tent 

40 jaar Amsterdam Roots Festival 

Tekst: Jan Molenaar | Fotografie: Catelijne van Melle

Tekst: Vivian Zimova | Fotografie: van website Roots

Door middel van hun culturele erfgoed 
mensen met elkaar verbinden is dus de 
missie van het festival. De ‘roots’ van 
een persoon leren kennen en jezelf ver-
rijken met een cultuur waar je eerder 
nog niet veel van af wist, is in deze tijd 
van polarisatie van essentieel belang. In 
het Oosterpark is de entree daarom dan 
ook gratis, om het evenement zo toegan-
kelijk te maken voor iedereen die maar 
wil. Alle leeftijden, sociale achtergron-
den en culturele achtergronden komen 
hier samen. 

‘Ik hoor van heel veel mensen op zo’n 
dag dat er een magische sfeer is,’ zegt 
Danka Dodewaard, de directrice van  
het Roots Festival. Ook wil het festival  
nieuw talent een podium geven, en 
artiesten die tijdens corona zo’n ach-
terstand hebben opgelopen de kans 
geven weer op te treden. Dit jaar is het 
40-jarige bestaan van het festival, maar 
hoe zijn ze hier eigenlijk gekomen? 

Begin
De eerste editie van het Amsterdam 
Roots Festival vond plaats in 1983, in de 
Melkweg. Dit ging toen onder de naam 

‘Africa Roots Festival’: bekende artiesten 
uit Afrika kwamen hun faam opzoeken 
hier in Europa. In 1987 breidde het 
festival zich uit en alle culturen ver-
welkomde. De naam werd toen ‘World 
Roots Festival’. 
Zo groeide het festival uit tot een groots 
cultureel feest en breidde het uit op 
meerdere locaties rondom Amsterdam. 
In de jaren daarna is het festival zich 
blijven uitbreiden: naar meer locaties 
en in samenwerking met meer partners. 
En uiteindelijk werd ook gekozen voor 
de naam die het festival nu heeft: het 
Amsterdam Roots Festival. 

Dans
Na 2017 veranderde het concept van het 
festival, waar het eerst alleen draaide 
om de muziek, werden er nu ook 
andere kunstvormen geïntroduceerd 
zoals dans, theater of spoken word. Het 
jaarlijkse festival wordt altijd groots 
afgesloten met het Roots Open Air in het 
hart van het festival: het Oosterpark. 
De coronaperiode heeft grote impact ge-
had op het festival. Zo heeft de directie 
in 2020 er een online editie van moeten 
maken. Het jaar erop hadden ze meer 
geluk en konden ze het festival laten 
doorgaan. Maar ook dit ging niet zonder 
slag of stoot, het was namelijk een heel 
gedoe met regelen om de coronaregels 
in acht te houden en ook met name om-
dat er veel minder publiek kwam opda-
gen. Dit kwam uiteraard door de pande-
mie, maar ook omdat mensen geen zin 

hadden om een coronatoegangsbewijs 
te regelen voor een eendaags festival.

Transformatie
‘De wereld staat in vuur en vlam, er is 
een roep voor verandering op heel veel 
vlakken. Of het nou gaat om Black Lives 
Matter, de woningnood of de verde-
ling van de materie op de wereld. De 
ongelijkheid is niet nieuw, maar is door 
corona wel vergroot. De roep is dat het 
anders moet, het moet afgelopen zijn 
met ongewenste intimiteiten en discri-
minatie,’ zegt Danka. Ze vertelt dat er 
heel veel goede initiatieven waren in 
de coronaperiode om dingen anders te 
doen. Maar nu is iedereen weer in de 

trein gestapt van het normale leven en 
daardoor opgeslokt. Daardoor zijn deze 
initiatieven verwaterd. Daar wil het 
festival bewustzijn voor brengen. Danka 
stelt de vraag: ‘Hoe kunnen wij bijdra-
gen om de wereld toch een klein beetje 
bij te sturen in de goeie richting? Hoe 
kunnen wij bijdragen aan een betere 
verdeling? Hoe beter gaan we om met 
elkaar en de aarde?’ Dat is ook waar het 
thema van het festival, transformatie, 
over gaat. #

Roots Amsterdam Festival duurt t/m 
zondag 3 juli, voor het programma en 
meer info: www.amsterdamroots.nl

Sinds 2017 ook dans, 
theater en spoken 
word
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De verleiding is groot schamper te doen 
over deze bijeenkomst in de raadzaal 
van het Stadsdeelhuis op dinsdag 14 
juni. Zeker als het bestempeld wordt als 
een belangrijke stap in de lokale demo-
cratisering. Maar laat ik niet overdrij-
ven: ook de meeste commissieleden zul-
len, hoop ik, de avond wel beschouwen 
als een weinig zeggende rituele dans.

Voorzitter
Beoogd voorzitter Carolien de Heer 
begon met het noemen van haar band 
met Oost. Een opa en oma in de Dap-
perbuurt, een vader die geboren is in de 
Wijttenbachstraat en zelf woont ze sinds 
enige tijd op IJburg, ingetrokken bij haar 
geliefde. Strijd tegen onrecht is de kiem 
van haar politieke bestaan. De laatste 
twee jaar was ze lid van het dagelijks 
bestuur in stadsdeel West, daarvoor zes 
jaar lang Amsterdams gemeenteraads-
lid.

De VVD doet in het vragenrondje direct 
aan vermeende moderne politiek: ‘U 
stuurt twitterberichten waarin u de an-
ti-windmolenclub Windalarm beschul-
digt van complot denken en Russische 
connecties. Luistert u wel naar minder-
heden?’ De andere partijen blijven meer 
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Home Start helpt tijdelijk een gezin dat een steuntje in de rug 
kan gebruiken. Met rustige stem en een natuurlijke wijsheid 
vertelt Romy (28) wat zij doet met haar gezin. 

In wat een hoorzitting werd genoemd, presenteerden de nieu-
we bestuurders van stadsdeel Oost zich. De stadsdeelcommissie 
stemde in met de aanstelling van Carolien de Heer (PvdA), Jan-
Bert Vroege (D66) en Rick Vermin (Groen Links). 

We hebben samen uitgezocht hoe je 
aan betaald werk kunt komen, waar je 
goedkoop bijles kunt krijgen. We pick-
nicken in het park en praten van mens 
tot mens.’
‘Heel gewone dingen. Mijn gezonde 
verstand brengt me een heel eind.  Door 
als vrijwilliger een paar uurtjes per 
week een gezin te bezoeken breng je 

‘Ik help een gezin in de buurt om pro-
blemen die het leven in de weg zitten 
samen op te lossen. Ik ga mee naar een 
gesprek met de gemeente of op school. 
Ik leg uit hoe internet werkt en drink 
een kopje koffie op een terras. Soms 
oefenen we een lastig telefoongesprek of 
maak ik samen met moeder een planne-
tje om haar kind minder te laten gamen. 

een beetje lichtheid. Jouw luisterend oor 
verlicht de stress. Samen oplossingen 
zoeken geeft moed, zelfvertrouwen en 
structuur. 
Je neemt drempels weg waar mensen 
soms niet meer overheen kunnen 
kijken.’

‘Als ik naar huis ga voel ik me blij en 
realiseer ik me hoe fijn mijn leven is. 
Vooral omdat je mensen om je heen 
hebt. Mensen waar je plezier mee maakt 
en je hart kunt luchten. Wanneer je 
geen netwerk om je heen hebt is de 
Nederlandse samenleving eenzaam en 
complex.’ 
‘Een luisterend oor, samen de weg 
vinden, naast iemand staan, een tijdje 
meelopen maakt echt een verschil. Het 
voorkomt grotere problemen. Ik heb 
een drukke baan bij de overheid maar 
maak graag een paar uurtjes tijd om dit 
vrijwilligerswerk te doen.’ #

Romy

Rick Vermin, Carolien de Heer en Jan-Bert Vroege

‘Luistert u wel naar 
minderheden?’

Romy werkt als vrijwilliger bij Home Start 

Stemmen op een benoemd bestuur

Tekst: Nettie Sterrenburg |  Fotografie: VCA Media Huub Zeeman

Tekst: Arie van Tol           

op de vlakte en zijn allervriendelijkst. 
Carolien de Heer glijdt niet uit bij de 
beantwoording: ze geeft een redelijke 
reactie op het ‘windalarm’, logischerwijs 
schuift ze inhoudelijke kwesties als vei-
ligheid op Ijburg voor zich uit naar later 
en ze verwoordt op acceptabele wijze 
nietszeggendheden. 

Oude bekende
Het verhaal van Jan-Bert Vroege heeft 
een heel andere toon. Hij is gepokt en 
gemazeld in Oost. Ook Jan-Bert Vroege 
was gemeenteraadslid, van 2014 – 2022. 
Daarvoor zat hij vier jaar in de stads-
deelraad van Oost (die in 2014 werd af-
geschaft en commissie werd). Hij schetst 
de grote fysieke veranderingen: ‘Toen ik 
begon als lokaal politicus was Oostpoort 
nog een bouwput, Zeeburgereiland nog 
een vlakte, de bouw in Amstelkwartier 
was net begonnen en op Cruquiuseiland 
heerste nog industrie. Er zijn sindsdien 
zo’n 30.000 inwoners bijgekomen!’ 
Diversiteit en veelzijdigheid worden 
geroemd, maar er vallen ook de termen 
segregatie en saai.
In zijn introductie etaleert Jan-Bert 
Vroege ruim zijn successen. Ik noem 
hier alleen de fysieke (fiets) en figuurlij-
ke bruggen tussen Oost en aangrenzen-
de gebieden. ‘Niet het sentiment, maar 
de waarheid telt,’ is een deel van de re-
actie op een vraag over het Oosterpark. 
Natuurlijk gaat hij de geluiden over lood 
in de grond of andere kritische noten 

(kosten verdubbeling, wateroverlast, 
verwaarloosde stukken) over het park 
serieus nemen als het tot zijn porte-
feuille gaat behoren. ‘Ik ben enorme 
voorstander van een autoluwe stad.’ 
Maar ook: ‘De auto hoort bij een vitale 
stad.’ Duidelijk, het kan nog alle kanten 
op kan met deze nieuwe bestuurder. 
Meerbelangen wil dat hij intern op de 
barricaden gaat en minder twittert.

Continuïteit 
Rick Vermin behoeft als de blijvende 
bestuurder voor lezers van Dwars nau-
welijks introductie. Hij schrijft regel-
matig columns op pagina 2 en andere 
artikelen, met name rond duurzaam-
heidskwesties. De directe contacten met 
bewoners en organisaties in de wijken 
vindt hij het grote pluspunt van actief 
zijn in de lokale politiek. De afgelopen 

jaren heeft hij vooral geleerd hoe inge-
wikkeld participatie in de praktijk is.

Instemming
Aan de kandidaat-bestuursleden werd 
ook gevraagd wat hun voorkeur heeft? 
Een gekozen of een benoemd bestuur? 
Mij lijkt een bestuur dat nog wel iets in 
de melk te brokkelen heeft binnen de 
gemeente het meest van belang, of het 
nu gekozen of benoemd is. De stads-
deelcommissie mag dan democratisch 
gekozen zijn, die is vooral overbodig, 
formeel zonder invloed. Dat zal met het 
(weer) invoeren van moties niet wezen-
lijk veranderen. Hoe dan ook kregen de 
drie nieuwe bestuursleden de instem-
ming van de stadsdeelcommissieleden 
(op één na). #

‘Ik ben een keer, op verzoek, met 
mijn hond langs geweest. Een bij-
zondere ervaring voor de kinderen. 
Na afloop ontving ik een sms’je van 
de moeder: ‘Het was de mooiste dag 
van de maand. Dank je wel dat je ons 
de mooiste dag van de maand hebt 
gegeven!’

‘Ik had een bijzonder gesprek met 
het oudste kind tijdens een uitje naar 
Artis. Het lukte niet op school, zijn 
meester was vaak boos op hem en hij 
zat regelmatig apart van de andere 
kinderen. Hij wilde dat graag anders. 
Samen hebben we bedacht hoe hij dat 
kon aanpakken. Samen zijn we trots 
dat het beter gaat.’

Aan de slag als Home Start vrijwilliger? 
Neem contact op met Alexandra van Home Start in Oost & Centrum; 06-35115537; 
www.home-start.nl/amsterdam-oost - Email: a.horne@humanitas.nl 

Ook aan de slag als vrijwilliger?
Kijk op de Vacaturebank van Vrijwilligers Centrale Amsterdam: 
www.vacaturebank.vca.nu of bel voor een persoonlijk gesprek in Oost: 06-38326317.
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MeerEnergie start met 
woningschouwen
MeerEnergie is een initiatief van bewoners in Middenmeer om, 
als alternatief voor aardgas, een eigen warmtenet aan te leggen 
voor en van bewoners, op restwarmte in de buurt. Dit warm-
tenet kan de woningen voorzien van verwarming en warm 
water. Iedereen die in de wijk woont, kan zich aansluiten en zo 
overstappen van aardgas op dit duurzame alternatief. 
Het is een ingewikkeld project. Dwars doet regelmatig verslag 
van stappen die gezet worden om het plan tot uitvoering te 
brengen. Deze keer aandacht voor wat er binnenshuis moet ge-
beuren voordat een woning kan worden aangesloten op het net.

Er is gedurende ruim een eeuw ge-
bouwd in Middenmeer, van eind 19e 
eeuw (rond de Hogeweg, Linnaeuspark-
weg, Bredeweg) tot in de 21e eeuw (in 
de Teslabuurt), en alles daar tussenin. 
Aan sommige woningen is sinds de 
bouw weinig veranderd, andere zijn 
van top tot teen verbouwd en gereno-
veerd. ‘Om te achterhalen wat er in 
de vijfduizend woningen in de wijk 
gebeuren moet om ze aan te sluiten op 
het warmtenet, moeten we heel veel 
verschillende voorbeelden zien,’ zegt 
Anne-Mette Jørgensen, bestuurslid van 
MeerEnergie. 

Meer dan honderd
Daarom heeft MeerEnergie buurtbe-
woners opgeroepen om zich te melden 
voor een woningschouw. Meer dan 
honderd geïnteresseerde bewoners 
hebben hun woning aangemeld. Bij 
de schouw wordt gekeken waar in het 
huis zich de cv-ketel bevindt, en hoe de 
nieuwe leidingen kunnen worden aan-
gelegd. ‘Zo krijgen we een goede indruk 
van het werk dat moet worden gedaan,’ 
aldus Anne-Mette.
Om de schouw uit te voeren heeft 
MeerEnergie leden geworven die zijn 
getraind door een bouwkundige met 
ervaring in de aanleg van warmtenet-
ten, Aleida Verheus. Verheus heeft zo’n 
vijftien vrijwilligers uit de buurt opge-
leid die de wijk in gaan om de schouw 
uit te voeren. De schouw is vorige 
week van start gegaan. In de komende 
maand gaan de vrijwilligers op bezoek 
bij honderd mensen thuis, om te kijken 
hoe hun huidige verwarmingsinstal-

latie eruit ziet en welke aanpassingen 
in huis nodig zijn om de woning aan te 
kunnen sluiten op het warmtenet.

Isolatie
Anne-Mette: ‘De woningen in Midden-
meer zijn heel divers als het gaat om 
isolatie, energieverbruik en manier van 
verwarmen. De meeste mensen hebben 
wel CV-ketels, maar die staan vaak op 
heel verschillende plekken, van tuin tot 
zolder. En er zijn ook mensen die hun 
huis nog met gaskachels verwarmen. 
Om al die verschillen in kaart te bren-
gen gaan we de woningen van binnen 
bekijken.’ 
Ook is het belangrijk om een beeld te 
krijgen van de warmtevraag van men-

sen: hoe warm willen ze het hebben om 
zich comfortabel te voelen, hoe goed is 
hun huis geïsoleerd en op welke tempe-
ratuur stuurt de CV-ketel nu het water 
door de radiatoren. Veel CV-ketels zijn 
standaard ingesteld op 80-90oC maar 
je kunt ze ook lager instellen, bijvoor-
beeld op 60oC. Dan krijg je je huis vaak 
even goed warm. Via het warmtenet 
krijgen mensen straks water van rond 
de 70oC in hun radiatoren en hiermee 
moeten ze het dan nog steeds even 
warm kunnen krijgen als nu. Daarom is 
het van belang om te weten of dit zon-
der problemen gaat lukken, of dat er 
toch iets van extra isolatie nodig is. Ook 
dit wordt uitgezocht tijdens de schouw.

Eén prijs
Afhankelijk van hoe de huidige lei-
dingen voor verwarming en warm 
water lopen, zullen er meer of minder 

aanpassingen moeten worden gedaan 
Anne-Mette: ‘We willen zien hoe we 
een aanbod kunnen doen waarbij 
je, wat je situatie ook is, in een soort 
standaard uitvoering een aansluiting 
op ons warmtenet krijgt. Voor die basis-
uitvoering willen we dan voor iedereen 
dezelfde prijs rekenen. Alleen als je een 
extra mooie uitvoering wil, of ander 
meerwerk, betaal je extra.’
De gegevens van alle onderzochte 
woningen worden geanonimiseerd 
verwerkt in een rapportage door het 
adviesbureau Warmtetransitiemakers, 
in samenwerking met Firan en Meer-
Energie. Zo kan MeerEnergie een goed 
onderbouwde inschatting maken van 
het werk dat moet worden gedaan, en 
de kosten die hiervoor gemaakt zullen 
worden in de huizen. Anne-Mette: ‘Zo 
zijn we goed voorbereid om straks een 
gepast aanbod te doen aan bewoners. ’#

Energie besparen?
Dubbelglas?

Gratis advies en hulp

www.wooninfo.nl/energie
020 5230 130

 

Tekst en fotografie: MeerEnergie 

Als je je woning gaat verwarmen met een warmtenet gebruik je 
warmte die via een geïsoleerde aanvoerleiding (waar het warme 

water van het warmtenet doorheen loopt) in huis wordt gebracht. Als 
je je huis nu verwarmt met een cv-installatie, met de cv-ketel worden 
vervangen door een zogeheten afleverset. Deze afleverset brengt de 
warmte uit de geïsoleerde aanvoerleiding via een wamtewisselaar naar 
je eigen installatie en je radiatoren in huis. Je gebruikt dus niet het 
water uit de afvoerleiding van het warmtenet, maar alleen de warmte 
ervan. Het door afgifte van warmte afgekoelde water van het warm-
tenet moet ook weer worden afgevoerd en hiervoor is een afvoerleiding 
nodig. Er komen dus twee nieuwe leidingen in huis: één voor aanvoer 
van warm water, en één voor afvoer van afgekoeld water.
De afleverset met de warmtewisselaar is kleiner dan een cv-ketel. Een 
gasleiding is dan niet meer nodig, evenmin als de rookgas-afvoerpijpen 
die nu het verbrandingsgas van je cv-ketel afvoeren.
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Decor van een speelse zienswijze

Meetprecisie met een knipoog
Jarenlang stond er een clown voor de etalage van opticien Stork op de Middenweg 55. Na de 
verbouwing van de zaak in 2005 is deze vertrokken. Nu zijn het vooral de kleurrijke, zelfge-
maakte glaskunst decoraties en een antiek kastje met parafernalia van opa Teun in het interi-
eur, die getuigen van de nog altijd speelse zienswijze van het familiebedrijf. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart

In 1929 startte opa Teun (1910) zijn 
zaak aan de Pythagorasstraat. In het 
begin als kleine kunsthandel met 
brillen. En later op de Middenweg. 
Teun Stork gaf daar zijn ‘Instituut ter 
Bevordering van het Zuivere Gezichts-
vermogen’ de gedenkwaardige naam 
Opticultura. Jarenlang stond het in de 
gevel gegrift. Teun woonde hier na 
de oorlog enkele jaren met vrouw en 
zeven kinderen. Boven was de werk-
plaats met de slijpmachines. Oudste 
zoon Ton (1937) deed van jongs af 
aan mee, maar ook zoon Lolle (1944) 
kwam al vroeg in de zaak, die inmid-
dels al weer een aantal jaren gerund 
wordt door kleinzoon Lolle junior 
(1987) en kleindochter Laila (1983). Na 
de vroegtijdige dood van hun vader, 
in 2006, zijn zij inmiddels de centrale 
figuren. Met op de achtergrond de 
altijd beschikbare hulp van moeder 
Irene (1952), die jarenlang ook voor 
haar man Lolle een spilfunctie vervul-
de. Recent is het team uitgebreid met 
Elga (1982), contactlenzenspecialist en 
Tugay (1995), optometrist. 

Feestjes in de kelder
Opticultura deed zijn naam eer aan. 
Irene, met fotoboek op schoot: ‘Mijn 
schoonvader was erg creatief. Kijk 
deze foto eens. - Dwars ziet een zwart- 
wit kiekje met een showmodel fiets 
met grote wielen en allerlei kinderen 
erom heen - Hij had een zwak voor 
kinderen die een bril moesten. Nam 
zelfs het initiatief tot het samenwer-
ken met basisscholen, waarbij hij 
opstelwedstrijden uitschreef voor 
kinderen die over hun brilervaring  
schreven, met prijzen en al.’ Laila: 
‘Hij kreeg ook bedankbriefjes van 
die kinderen, kijk hier bijvoorbeeld.’ 
Lolle: ‘Die is van die oude klant, die 
laatst vertelde over al die feestjes in de 
kelder!’ Irene: ‘Hij bedoelde de borrel 
na lezingen, die hij hier regelmatig 

nog altijd persoonsgerichte service 
dus daar hoort een kopje koffie bij en 
een kletsje over de laatste nieuwtjes 
thuis of in de buurt. Er komen hier 
zelfs mensen uit het buitenland. Al 
verhuizen ze naar Finland of Zuid 
Afrika. Zijn ze even ‘over’, dan komen 
ze langs. Vaak met een vraag over 
bril of lens, maar soms ook gewoon 
om even te chatten. Ik vind dat zelf 
het belangrijkste en leukste van mijn 
werk.’ Lolle: ‘En je doet ook de admi-
nistratie en de agenda, je bent gewoon 
een Pietje Precies.’ Laila: ‘Ja, ja, ik ben 
een controlfreak, beetje autistisch 
trekje van me, maar eerlijk dat is ook 
niet meteen jouw sterkste punt.’ Lolle: 
‘Nou, ik ben net zo precies met appa-
ratuur en metingen, verder gewoon 
‘geordend chaotisch’.’ Irene, lachend: 
‘Kibbelen kunnen ze allebei!’ Laila: 

‘Oh ja hoor, maar evengoed aan het 
eind van de dag een borrel drinken. 
Soms komen hier mensen voor ‘dokter 
Lolle’, en dan ben ik gewoon trots op 
mijn jongere broertje.’ Lolle: ‘Ja, ze 
blijft mijn oudere zus, ze vangt alles 
op dat fout gaat. Soms checkt ze teveel 
en dat vind ik irritant, maar eerlijk, 
het werkt wel.’ Laila: ‘Dag en nacht 
verschillend, maar nooit saai.’

Nieuwe ontwikkelingen
Irene vertelt trots dat de zaak goed 
met zijn tijd is meegegroeid. Dankzij 
Lolle heeft Stork inmiddels sinds twee 
jaar de splinternieuwe AVA Vision - R 
800 meetapparatuur in huis. Met dit 
instrument kan heel verfijnd de lens 

gaf over de laatste snufjes van zijn 
vak: de glazen, de meetapparatuur en 
de monturen. Dan werd daarna een 
drankje geschonken. Jullie vader was 
trouwens ook optisch goed onderlegd 
en creatief. Toen hier jaren terug de 
Middenweg werd opengebroken, ging 
hij meteen naar Intratuin en bestelde 
daar grasmatjes, bruggetjes en plant-
jes, zodat de klant als koning over de 
brug tenminste de winkel in kon.’

Schok
Laila lachend: ‘Pfff…  en waar zit onze 
kracht, Lolle?’  Irene: ‘Nou, Lolle heeft 
datzelfde technische talent van jullie 
vader en opa. Altijd op de hoogte van 
de laatste optische snufjes.’ Lolle, 
bescheiden: ‘Ik was net begonnen met 
mijn opleiding tot optiekmanager toen 
papa overleed. Ik had hier al even 
stage gelopen en als kind vaak meege-
keken, maar het echte maatwerk zou 
ik van mijn vader gaan leren.’ Laila: 
‘Klopt, ik zat in het laatste jaar van het 
hbo. Het was voor ons allemaal een 
enorme schok, vooral voor mama, die 
opeens de enige hoofdeigenaar was. 
Ik ging eerst nog jaren bij Björn Borg 
werken. Maar toen jij al enige jaren 
hier ‘onze soort technische papa’ was, 
bedacht ik dat ik liever overstapte 
naar ons eigen familiebedrijf. Maar 
eerlijk, mama is onze redding geweest, 
want zij is gewoon doorgegaan op de 
lijn van haar en papa. Terwijl we al-
lemaal in de rouw waren.’ Irene: ‘En 
jij bent een kei in die sociale kant van 
ons werk. Altijd luisteren en babbelen 
met klanten.’ Laila lekker direct, met 
een knipoog: ‘Ja, dát heb ik van jou, ik 
heb de groene vingers van papa, en 
zijn blauwe ogen, en dat was het dan.’

Dag en nacht
Of er veel veranderd is? Laila: ‘Ik 
denk dat we nog net zo’n buurtfunctie 
vervullen als vroeger. Onze missie is 

van het oog op 1/100ste nauwkeurig 
gemeten worden. ‘Doordat Lolle de 
technische ontwikkelingen zo volgt, 
waren wij twee jaar terug de eerste 
opticien in Amsterdam die dit in huis 
had.’ Lolle: ‘We worden tegenwoor-
dig steeds meer de assistent van de 
oogartsen. Ze verwijzen zelfs naar ons 
om meer tijd voor hun complexere 
zorg te hebben. Dat gebeurde vroeger 
niet.’ Irene: ‘En Laila verzorgt onze 
website en het  digitale adressenbe-
stand.’ Laila: ‘Die oude kaartenbak 
kon echt niet meer. Alles is gemoderni-
seerd. Mijn vroegste herinnering is die 
clown, die ik eng vond, en dat toilet in 
het souterrain, waar het altijd nat en 
donker was, ook eng! Ik hoop dat de 
hedendaagse jeugd vooral herinnerin-
gen heeft aan onze stijlvolle inrichting 
en de ruime keus aan hippe brillen.’ 
Lolle: ‘Mijn zus herinnert zich zoveel 
details die ik vergeten ben. Ze ont-
houdt ook altijd alle nieuwtjes van de 
klanten. Vraag je om een incident of 
iets geks, zij weet het.’ Laila, meteen: 
‘Zoals die man, die dankzij AVA een 
super nauwkeurige nieuwe bril kreeg 
en toen opmerkte: ‘Wow, dit is hel-
der!’, maar vervolgens meteen daarna 
keihard tegen de net schoon geboende 
glazendeur op botste! Of hoe papa 
jaren terug hier eens een nacht heeft 
doorgebracht met een knuppel naast 
zich.’ Irene: ‘Ja, dat was na die inbraak 
van dat kleine mannetje, dat door een 
gat in de portiek was gekropen en alle 
brillen en meetapparatuur al in grote 
Blokkertassen had gestopt, tot ie ge-
snapt werd door twee politiemannen, 
die toevallig een laatste ronde reden 
en onraad roken, toen ze bij Stork een 
grote bus op de stoep zagen staan.’

Toekomstdroom?
Op de vraag ‘hoe nu verder’ klinkt een-
stemmig: ‘100 jaar Stork!’ Irene: ‘Dat 
ik dat mag halen.’ Lolle: ‘Ja natuurlijk, 
dat moeten we vieren.’ Laila: ‘We heb-
ben er nu al zin in. En geloof ons, we 
gaan wat origineels bedenken. Geen 
clown, geen glaskunst of bruggetjes 
met planten, maar wel een eigentijdse 
verrassing! Opticultura dus, maar wel 
in een modern jasje.’#

‘Opa had een zwak 
voor kinderen die 
een bril moesten’

Laila, Irene en Lolle gaan voor 100 jaar Stork 
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Sleutelfiguren als wapen tegen armoede

Een Somalische alleenstaande vrouw 
met twee opgroeiende kinderen voelde 
zich volledig overvallen door een kor-
ting  op haar bijstandsuitkering. Na tus-
senkomst van een advocaat werd zes 
maanden later de korting met terug-
werkende kracht ongedaan gemaakt. 
Op de vraag waarom haar uitkering 
is gestopt, heeft zij nog niets gehoord. 
Korting op de uitkering is niet het juiste 
antwoord als mensen in het ongewisse 
blijven en niet weten wat ze verkeerd 
hebben gedaan. Want als je de taal 
slecht begrijpt en moeite hebt met 
lezen zijn de spelregels niet duidelijk.

Strafkortingen
Kortingen op de AOW en de bijstand 
ondergraven het armoedebeleid. Dat 
inzicht begint onderhand te dagen. Een 
voorbeeld hiervan is dat de minister 
van Armoedebeleid de maatregel om  
jaarlijks 2% op de AOW te korten, heeft 
ingetrokken. Dat is verstandig want 
wie geen of te weinig premie betaalt, 
kan door een relatief kleine schuld  
levenslang op zijn AOW uitkering 
worden gekort. Het gaat zelfs zo ver 
dat in de loop der jaren meer belas-
ting kan worden ingehouden dan de 
oorspronkelijke premieschuld was. In 
de tussentijd heeft dan niemand van 
de belastingdienst gecontroleerd of de 
schuld inmiddels wellicht al betaald is. 
Het verband met een schuld bij de be-
lasting en de AOW-korting is, dat naast 
inkomstenbelasting ook een premie 
volksverzekeringen door de belasting-
dienst wordt ingehouden. Hieruit wor-
den de sociale voorzieningen betaald, 
waaronder de AOW. Deze korting treft 
vooral kwetsbare burgers.

Pak je Kans
Dichter bij huis houden gemeenten 
zich ook bezig met armoedebeleid. Dat 
staat in Amsterdam bekend onder de 
naam ‘Pak je Kans’. In de brochure die 
daarbij hoort, staat wie voor extra geld 
in aanmerking komt en welke regelin-
gen er zijn. 
De volgende voorwaarden gelden: 
•	een	laag	inkomen	en	weinig	
 vermogen  
•	ingeschreven	in		Amsterdam	of	Weesp	
•	18	jaar	of	ouder	
•	de	Nederlandse	nationaliteit	of	
 een geldige verblijfstatus.
Niet iedereen is op de hoogte  van ‘Pak 
je Kans’ en daardoor blijft een deel van 
het geld ongebruikt liggen.

Tekst en fotografie: Ouderadviesraad

Als je de taal niet machtig bent en je geen raad weet met brieven 
en formulieren en internet, heb je iemand anders nodig. Bij welke 
mensen kun je terecht die je taal kennen, je cultuur, die je kunt 
vertrouwen?

Flying Squad
Om vraag en aanbod beter op elkaar af 
te stemmen is een speciale brigade op-
gericht onder de naam ‘Flying Squad’. 
Op aanvraag geeft een medewerker 
ervan voorlichting  aan een groep 
belangstellenden in de buurtcentra. In 
de praktijk blijkt dat voor het bereiken 
van migranten  een andere aanpak no-
dig is. De inzet van sleutelfiguren voor 
de culturele vertaalslag is hard nodig. 
De Flying Squad geeft gratis voorlich-
ting over de regelingen voor minima. 
Het is een onderdeel van de afdeling 
Werk, Participatie en Inkomen [WPI]. 
Deze dienst is bereikbaar via het 
stadsloket van de gemeente en helpt 
Amsterdammers met onvoldoende 
inkomen om zelfredzaam te worden. 
De WPI is meer gericht op het vinden 
van werk en een nuttige dagbesteding. 
Bij ‘Pak je Kans’ en Flying Squad staan 
de financiële regelingen van het armoe-
debeleid meer centraal.

Misverstanden
In de praktijk komt het Flying Squad 
vaak drie misverstanden tegen:
a. Soms denken mensen dat ze geen
  recht hebben op extra’s als ze werk 
  hebben of een uitkering. Dat is niet
  zo. Het gaat erom dat je een laag 
  inkomen hebt en weinig eigen 
  vermogen. De regeling geldt ook 
  voor ZZP’ers.
b. De kostendelersnorm geldt niet voor
  Amsterdam. Gekeken wordt naar het
  inkomen van de aanvrager zelf.
c. Natuurlijk vordert de belastingdienst
  het geld niet terug als je financiële 
  situatie verandert. De toekenning
  van extra geld wordt alleen maar 
  stop gezet. 
  Dat gebeurt in Amsterdam als je 
  inkomen meer is dan 20% boven 
  de bijstandsnorm. Voor een 
  alleenstaande gepensioneerde is 
  dat een gedrag van e 1455,69 per 
  maand inclusief vakantiegeld en
  voor gehuwd of samenwonende 
  met pensioen is dat e 1971,05 per 
  maand inclusief vakantiegeld. 
  Heb je hier vragen over, neem dan 
  contact op met flying squad.ink@
  amsterdam.nl. 

Geen pensioen
Habiba Bouanan heeft de Stichting 
Prachtvrouw opgericht om vrouwen 
met een migratie achtergrond finan-
cieel weerbaarder te maken en in hun 
kracht te zetten. Haar stichting werkt 
samen met de Alliantie Samen Sterk 
met Werk. Dit samenwerkingsverband 
van vrouwenorganisaties over de hele 
stad wil vrouwen meer kansen op de 
arbeidsmarkt bieden. Bouanan ziet 

een vergeten groep migrantenoude-
ren die nu boven de zestig is en door 
de gemeente over het hoofd wordt 
gezien. ‘Het is de eerste generatie 
migrantenvrouwen die nu op zichzelf 
zijn aangewezen. De kinderen zijn de 
deur uit en de partner veelal overleden 
of vertrokken. Ze hebben voor zich-
zelf geen pensioen opgebouwd en de 
laaggeletterdheid is een barrière om 
aan de juiste informatie te komen of te 
begrijpen.’

Informatie opsplitsen
Volgens haar kan de gemeente deze 
onzichtbare en kwetsbare groep 
vrouwen beter bereiken. Bouanan: 
‘Maak meer gebruik van sleutelfiguren 
binnen een organisatie met ervaring 
en expertise heeft op het gebied van 
vrijwillige schuldhulp. Zij spreken de 
taal en kunnen een brug slaan tussen 
een vrijwillige en een professionele 
hulporganisatie.’ 
Nu verloopt verwijzing naar het buurt-
team soms teleurstellend. ‘Het gaat aan 
de telefoon al fout door de  moeite met 
de Nederlandse taal en onduidelijk-
heid over de hulpvraag.’ Als mogelijke 
oplossingen ziet zij het afleggen van 
huisbezoeken en meer persoonlijke be-
geleiding. ‘Iemand even over de drem-
pel helpen bij het eerste contact. Een 
huisbezoek geeft meer informatie over 
wat zich achter de voordeur afspeelt.’
In haar ervaring is de tekst van de bro-
chure ‘Pak je Kans’ te ingewikkeld en 
de informatie te uitgebreid om in een 
keer over het voetlicht te brengen. Het 
is beter te begrijpen als eerst de tekst 
met sleutelfiguren wordt besproken 

en in kleine informatieblokjes wordt 
opgesplitst.

Geld blijft liggen
Om de juiste groepen te bereiken en 
maatwerk te leveren noemt Habiba 
‘LOT’ als ezelsbruggetje voor
Laagdrempelig, 
Om de hoek, 
Toegankelijk.
•	Laagdrempelig	door	gebruik	te	
 maken van ontmoetingsruimten in 
 de buurt met een open inloop, waar
 sleutelfiguren de helpende hand 
 kunnen bieden.
•	Om	de	hoek:	op	bekend	terrein,	
 bereikbaar en in een vertrouwde 
 omgeving.  
•	Toegankelijk:	door	regelingen	beter
 uit te leggen en meer duidelijkheid 
 te bieden waar de informatie te 
 vinden is. Bijvoorbeeld bij buurt-
 teams, buurthuizen, of andere plek-
 ken waar buurtbewoners komen en
 waar hulp te vinden is bij digitale 
 problemen. Maar ook andere media,
 zoals de TV met reclamespotjes, 
 internet en sociale media kunnen 
 een brug slaan.

Met ‘LOT’ in het achterhoofd, de inzet 
van sleutelfiguren en het doen van 
huisbezoeken is de kans kleiner dat er 
geld op de plank blijft liggen. # 

Reageren? 
Annette Wiese: wiesegca@gmail.com
Els Nicolas: enicolas@xs4all.nl
Tunny Jongejan: t.jongejanmaat@
chello.nl
Frank Stork; telefoon 020 - 665 10 63 

Prachtvrouwen op de achtergrond van de digitale brochure
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Dynamo
Welzijnsorganisatie Dynamo in 
Amsterdam stimuleert en onder-
steunt bewoners om actief mee 
te doen aan de samenleving. 
Zoals: vrijwilligerswerk, activiteiten 
in de buurt, mantelzorgonder-
steuning, hulp via buurtteam, 
activiteiten om talent te ontwikke-
len, activiteiten om te leren. 
Zodat niemand aan de kant hoeft 
te staan. 

www.dynamo-amsterdam.nl
www.dynamojeugd.nl

telefoon 020 - 46 09 300
info@dynamo-amsterdam.nl

facebook Dynamo beweegt 
tot meedoen
instagram Dynamo beweegt 
tot meedoen

www.postoost.nl voor opstap 
naar werk, vrijwilligerswerk en 
activiteiten

Hulp nodig?
Heeft u vragen over geld, zorg, 
meedoen, wonen, gezondheid, 
werk en/of veiligheid?
Medewerkers van Buurt-
team Amsterdam staan voor 
u klaar.
www.buurtteamamsterdam.nl
telefoon 020 46 20 300 
info@ buurtteamamsterdam-
oost .nl 

Voor Elkaar in Oost  
Voor praktische hulp of een 
luisterend oor.
telefoon 020 - 46 09 300 
www.dynamoamsterdam.nl/
voor-elkaar-in-oost

De fijne koffer 
Een van de fijnste werkervaringen die ik dit afge-
lopen jaar meemaakte, was met het project: ’Koffer 
vol muziek’. Ik zal me even voorstellen: ik ben 
Kiki Heessels, theatermaker uit Amsterdam Oost.

Het was bijzonder dat ik ooit 
Marike Soeterik van Dynamo 
tegen het lijf liep, want zij 
zit altijd vol plannen en we 
hebben samen mooie dingen 
bedacht. Zij kwam met het 
idee om Femke Schuiling van 
Dynamo, programmacoördi-
nator dagopvang Kraaipan, 
aan mij te koppelen. We gin-
gen vervolgens met ons drieën 
rond de tafel en bedachten 
het fijne project: ‘Koffer vol 
muziek’. 

Liedjes en voorwerpen
We kozen liedjes uit de vorige 
eeuw en zetten dan de jaren 
vijftig of de jaren tachtig cen-
traal per bijeenkomst. Dan na-
men we van alle decennia een 
voorwerp uit die tijd mee en 
spraken daarover. We hadden 
onder andere: een zeepklop-
per, oude kleiknikkers, en een 
telefoon van toen met krul-
draad. Vanuit het voorwerp 
kwamen oude familieverhalen 
of schoolherinneringen naar 
boven borrelen. 

Elke bijeenkomst improviseer-
de ik een lied over een verhaal 
wat die morgen indruk had 
gemaakt. Daarbij begeleid door 
Gerrit de Boer, die vele instru-
menten kan bespelen. En oh ja, 
de voorwerpen kwamen uit de 
koffer, net als de muziek, van-
daar de titel van dit project. 

Levensverhalen
De eerste keer, nog midwinter, 
kwam ik thuis met een warm 
gloeiend hart omdat iedereen 
zoveel gedeeld had en we 
elkaar echt ontmoet hadden 
door de levensverhalen. Het 
authentieke, oude leesplankje 
riep veel op en de meesten 
kenden nog de hele volgorde 
van aap, noot en mies en ver-
der. Wat bleek het waardevol 
om het plankje vast te mogen 
houden en je weer even dat 
kind te voelen. 
Soms was de herinnering 
mooi en soms minder, want er 
was dan thuis niet veel geld en 
je had misschien een jurk van 
de steun aan, waar je je voor 

schaamde. Het was fijn om 
je nu niet meer te schamen 
en het te delen met de ande-
ren uit de groep. Het zingen 
daarna gaf dan letterlijk weer 
adem aan iedereen om het-
geen we besproken hadden te 
laten bezinken. 

Zingen
Eerst zongen we nog met 
geprinte teksten erbij maar 
we ontdekten dat juist zonder 
geprinte teksten iedereen veel 
beter mee kon doen. Het werd 
leuker toen iedereen met sha-
kers het couplet begeleidde en 
alleen het refrein meezong. 
Tot onze vreugde bleek dat 
de groep prachtig kon zingen 
en allerlei canons ook aankon 
en dus weken we soms van 
het programma af om dat wat 
meer te doen. We leerden 
fantasieklanken te zingen met 
elkaar zonder of met gitaar 
erbij. Er werd spelenderwijs 
geleerd over de dynamiek 
van muziek, want je kan heel 
zachtjes zingen of juist heel 
hard en sneller of langzamer. 

Samen delen
Zelf vond ik eigenlijk het 
meest leerzame van dit pro-
ject: snel bijsturen als dingen 
niet werken. Gelukkig waren 
dat maar kleine dingen want 
de grote lijnen die we van te 
voren bedacht hadden met 
muziek en oude voorwerpen 
en vooral het samen delen 
werden nog mooier dan we 
ons hadden kunnen beden-
ken. Wat een ontroerend 
project met fijne mensen van 
Dynamo en de lieve warme 
deelnemers die ik allemaal 
een beetje mis nu. 
Gelukkig gaan we nog een 
keer samen komen om het 
boekje met de foto’s te bekij-
ken. En zingen natuurlijk! #

Dit project werd mede moge-
lijk gemaakt door Fonds Lang 
Leven Kunst Fonds.
www.dynamo-amsterdam.nl/
community-art

Kiki Heessels en Gerrit de Boer

MidzomerMokum

MidzomerMokum komt er 
weer aan, doe je mee?
Ook deze zomervakantie orga-
niseert de Talententent allerlei 
activiteiten tijdens Midzomer-
Mokum. Zes weken lang kun 
je meedoen aan leuke, span-
nende en leerzame activitei-
ten, bij jou in de buurt! # 

Alle kinderen en jongeren tot 
23 jaar kunnen meedoen aan 
culturele, sportieve en educa-
tieve activiteiten. Ga naar de 
website van de Talententent, 
kijk wat er allemaal te doen is 
deze zomer, en schrijf je in!  
www.talententent.nl 

Het eerste wat ze deed toen 
ze weer in Nederland was? 
‘Mijn kinderen opzoeken. Die 
had ik al die tijd niet gezien, 
gehoord of gesproken. Ghana 
was te ver weg voor hen om 
te bezoeken. En als gevan-
gene mocht ik niet bellen of 
schrijven naar Nederland.’ Ze 
vond het fantastisch om weer 
bij haar zoons en dochters te 
kunnen zijn. Bij haar vertrek 
waren ze alle vijf nog kind 
geweest. Nu waren sommigen 
al volwassen. ‘Wat had ik ze 
gemist! Wat was ik blij dat ze 
allemaal gezond waren! En 
wat voelde ik me schuldig. 
Door mijn slechte keuze in het 
leven hadden zij hun moeder 
verloren, hun huis, hun kans 
op een zorgeloze jeugd. Ik zag 

hoe moeilijk ze het daar nog 
mee hadden. En ik wilde het 
zó graag goedmaken.’ 

Hulp inschakelen
‘Dat schuldgevoel bracht me al 

Hoe Bianca zich bevrijdde van schuld
Ze kwam vol hoop terug in Nederland. Na tien jaar in een Ghanese gevangenis 
kon ze eindelijk een nieuwe start maken. Maar al snel ging het mis. 
‘Ik maakte razendsnel heel veel schulden,’ zegt Bianca. ‘En mijn pogingen om 
dat te herstellen mislukten.’ Ze ontmoette net op tijd buurtteammedewerker 
Margit van Vugt. ‘Anders was ik uit huis gezet.’ 

vrij snel in de problemen. In 
het bijzonder met mijn oudste 
zoon. Die hield namelijk van 
mooie spullen, maar had daar 

lees verder op pagina 23

Vernieuwde 
podcast studio 
Jav’art 
Het is eindelijk zover! 
Jongerencentrum Jav’art in 
de Indische Buurt heeft een 
tienerruimte omgetoverd 
tot een professionele pod-
cast studio met alles erop en 
eraan. Collega Graciano 
vertelt hoe het idee is ont-
staan.

‘Onze kracht ligt in hoe wij 
communiceren met de jeugd. 
Dit willen we vastleggen en 
iedereen laten zien,’ aldus 
jongerenwerker Graciano 
Loswijk.

In een persoonlijk gesprek legt 
hij uit hoe het idee is ontstaan 
om een geheel nieuwe podcast 
studio te bouwen in Jav’art. 
Vaak werd er van buitenaf 
bewondering geuit over de 
zichtbare sterke band tussen 
de jongeren en de jongeren-
werkers. De manier van com-
municeren is een belangrijke 
sleutel die deuren opent om 
jongeren uit te nodigen voor 
een interessant gesprek. Het 
idee om podcasts op te nemen 
is hieruit voortgevloeid en 
de eerste stappen waren al 
genomen.

Zo praten wij
In 2018 is Jav’art begonnen 
met de podcast ‘Zo praten wij’. 
Er zijn een aantal afleveringen 
met jongeren opgenomen, on-
der meer over het thema Geld, 
over de bewustwording van 
geld als je het huis uit gaat en 
op eigen benen komt te staan. 
Daarnaast zijn er ook interes-
sante gesprekken geweest 
over het meidenwerk.

Tijdens het proces bleek dat 
er behoefte was aan een vaste 
podcastruimte, waar jonge-
ren in samenwerking met het 
jongerenwerk in de toekomst 
gebruik van kunnen maken. 

Vorig jaar zijn er serieuze 
stappen gezet om een tiener-
ruimte om te toveren tot een 
super trendy podcast studio. 
Nu, anno 2022, is-ie er! Een 
mooie studio waar we trots 
op mogen zijn. Het doel is dat 
jongeren en jongerenwerkers 
met elkaar in gesprek kun-
nen gaan over allerlei topics 
die zich afspelen in hun 
leefwereld en vooral authen-
tiek blijven. Aan tafel jezelf 
kunnen en durven zijn is het 
uitgangspunt. 

Recentelijk is er een opname 
geweest met jongeren van 
10 jaar geleden en een op-
name met meidenwerkers 
onderling.

www.dynamojongeren.nl

Dynamo
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Tekst: HJS-medewerker Thessa de Ruijter

Een miskoop in de webwinkel. U ziet 
een leuke broek op internet, de zeer po-
sitieve recensies/reviews van eerdere 
kopers en beoordelingen van het pro-
duct met vijf van de vijf sterren, doen 
u nog sneller besluiten deze broek te 
kopen. De volgende dag heeft u uw aan-
koop al in huis, maar de vreugde maakt 
al gauw plaats voor grote teleurstelling.
De kleur van de broek wijkt af van de 
afbeelding op de webpagina. Boven-
dien waren de reviews zo positief, de 
broek zou immers van goede kwaliteit 
zijn en perfect passen. Niets is minder 
waar! Tijdens het passen merkt u dat 
de broek geen hoge taille heeft, verder 
blijkt één van de naden los te laten en 
de stof voelt wel erg dun en helemaal 
niet soepel aan. Hoe kan dit, want er 
waren alleen maar goede reviews? 
Kloppen deze reviews eigenlijk wel?

Aantoonbaar echte reviews
De Europese Richtlijn Omnibus 2019/
2161 moet zorgen dat consumenten 
online beter beschermd worden als 

zij (mis-)aankopen doen in bijvoorbeeld 
een webshop. Er is vanaf 28 mei een 
informatieplicht én een inspannings-
plicht.
•	De	informatieplicht	houdt	in	dat	er	
 op de website een stuk moet staan 
 over hoe het bedrijf omgaat met 
 reviews.
•	De	inspanningsplicht	houdt	in	dat	
 bedrijven genoeg moeten doen om 
 nep reviews te voorkomen. Negatieve 
 reviews mogen niet zomaar wegge-
 haald worden, tenzij er aangetoond 
 kan worden dat deze niet echt/vals/
 nep zijn.

Toezichthouder
De Autoriteit Consument & Markt (ACM), 
controleert als toezichthouder of web-
winkels zich aan de nieuwe regels hou-
den. Dat is dringend nodig want uit een 
rapport van de Europese Unie blijkt dat 
97 procent van de populaire webwinkels 
één of meer misleidende manieren ge-
bruikt om klanten te verleiden tot het 
doen van internetaankopen.

Europees internet beter beschermd

Worden deze regels niet serieus geno-
men en/of daadwerkelijk overtreden? 
Dan gaan de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM) en de Autoriteit Financiële 
Markt (AFM) streng en handhavend op-
treden. Boetes kunnen oplopen tot 4% 
van de jaaromzet van de betreffende 
webwinkel of een maximumboete van 
2 miljoen euro. Als er vaker overtre-
dingen worden geconstateerd, kan het 
percentage van de boete oplopen tot 
wel 10% van de jaaromzet.

Review wel of niet echt?
Hierna volgen vragen die u uzelf kunt 
stellen bij reviews.
•	Staat	de	persoon	met	zijn	of	haar	
 echte naam bij de review, of met een
 valse naam?
•	Is	het	product	nieuw,	en	staan	er	toch
 reviews bij met ervaringen die alleen
 bij lang gebruik ontdekt kunnen 
 worden?
•	Is	de	schrijfstijl	alleen	maar	positief?
 Gebruikt deze persoon veel uitroep-
 tekens of hoofdletters?

Consumenten worden vanaf nu beter beschermd door een Europese richtlijn Omnibus. Bij een 
aankoop en/of miskoop online moet de webwinkel informeren en zich voor hen inspannen. 

•	Wordt	er	veel	onnodige	technische	
 informatie beschreven?
•	Komt	deze	zelfde	review	ook	voor	
 bij andere websites of bij andere 
 producten?
•	Worden	er	details	van	het	product	
 beschreven of niet? Worden er 
 argumenten weergegeven waarom
 het product zo goed is? Zo nee, dan
 kunnen dit tekenen zijn dat een 
 product helemaal niet gekocht is, 
 of misschien niet eens gebruikt is. #

Waar(mee) kunnen wij u verder 
nog helpen?
Heeft u zelf juridische en/of sociaal-
maatschappelijke vragen? Medewer-
kers van HJS staan voor u klaar om 
u – gratis – ondersteuning te bieden en 
uw vragen te beantwoorden. Neemt u 
contact met ons op.

Hoofdlocatie HJS: Wibautstraat 5a 
(Muller-Lulofshuis - 2e etage (02A08)
telefoon : 06 - 211 588 82   
Bereikbaar: maandag t/m donderdag 
van 9:00-17:00 uur*
e-mail : hjs@hva.nl 
twitter : @hva-hjs 
website: www.hva.nl/hjs

*HJS opent weer op 29 augustus

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

Opvallend is het ‘grootschalig isolatie-
offensief’, dat samen met woningbouw-
corporaties uitgevoerd gaat worden. 
Er wordt extra ingezet op bijvoorbeeld 
het vervangen van enkel glas. Of het of-
fensief zich ook gaat richten op andere 
isolatiemaatregelen en of dit ook gaat 
over woningen van particulieren is nog 
niet duidelijk. Wel worden er afspraken 
gemaakt met commerciële en particu-
liere verhuurders over het isoleren van 
hun woningen.

Verder zal het mogelijk iets makke-
lijker worden voor corporaties om 
voor sloop-nieuwbouw van bepaalde 
complexen te kiezen, als dit leidt tot 
verbetering van de woonsituatie voor
mensen, het toevoegen van extra 
woningen, en/of duurzaamheidswinst 
geeft. Bewoners van gesloopte wonin-
gen krijgen een terugkeergarantie in de 
buurt en thuiswonenden kinderen
boven de 18 jaar worden meegerekend 
bij het gezin. Dat is nu nog niet zo. Be-

Woonplannen voor Amsterdam

woners afkomstig uit het te slopen com-
plex mogen hun parkeervergunning 
gaan houden als ze naar de nieuwbouw 
terugkeren. Verder is er sprake van 
een woonlastengarantie, zodat dat de 
woonlasten hetzelfde blijven voor een 
woning van dezelfde grootte. Het is nog 
even afwachten hoe dit in de praktijk 
uit gaat pakken.

Voor studenten, jongeren en starters 
gaat bijgebouwd worden. En nadat 
nog niet zo lang geleden paal en perk 
gesteld is aan het woningdelen, 
gaat het woningdeel-beleid nu geëva-
lueerd worden om te bezien hoe 
woningdelen met drie personen weer 
eenvoudiger gemaakt kan worden. 
Ook gaat er gekeken worden hoe er 
meer ruimte kan komen voor zoge-
naamde ‘friendscontracten’ in vrije 
sectorwoningen.

Leraren en werknemers in sommige 
andere maatschappelijke beroepen 
kunnen, onder strenge voorwaarden, 
voorrang op een sociale of midden-
huurwoning krijgen in Amsterdam. 
Daarin bemiddelt de gemeente recht-
streeks. Om de personeelstekorten in 
deze beroepen verder terug te dringen, 
worden de huidige voorrangsregelin-
gen voor deze groepen uitgebreid. #

In het Amsterdamse coalitieakkoord tussen PvdA, Gl en D66 worden de 
plannen voor de komende vier jaar uit de doeken gedaan.  De volgende plannen 
staan er in. Er komen elk jaar 7500 woningen bij; 40% sociaal, 40% middenseg-
ment en 20% duurdere vrije sector. De sociale voorraad die er al is wordt beter 
beschermd dan nu: verkoop van sociale huurwoningen mag in principe niet 
meer, tenzij er minstens evenveel sociale huurwoningen voor terugkomen.

Inschrijven bij WoningNet belangrijk
Helaas maken wij bij !WOON nog 
vaak mee dat iemand die dringend 
op zoek is naar andere sociale woon-
ruimte geen inschrijving bij Woning-
Net heeft. 

Een inschrijving lijkt misschien overbo-
dig als men een goede (huur-)woning 
heeft, maar de praktijk leert dat er 

altijd iets kan gebeuren in het leven 
waardoor er ineens toch een andere 
sociale huurwoning nodig is. 

Vrijwel de enige manier om in 
Amsterdam nog aan een andere sociale 
huurwoning te komen is via Woning-
Net. Tegenwoordig is er al gauw 20 jaar 
inschrijfduur nodig voor een andere 

woning. Nog snel een inschrijving 
doen op het moment dat er een woning 
nodig is, is dus te laat. Het is al lang niet 
meer automatisch zo dat woonjaren 
tellen als inschrijfjaren, en ook een 
inschrijving bij de gemeente Amster-
dam of het feit dat men een geboren en 
getogen Amsterdammer is geven geen 
recht op voorrang. Daarom raden wij 
iedereen met klem aan een inschrij-
ving te doen, ook als uw inkomen op 
dit moment te hoog zou zijn voor een 

sociale huurwoning. Ook thuiswonende 
kinderen kunnen zich vanaf 18 jaar 
inschrijven.
Een inschrijving kost eenmalig 50 euro, 
en daarna elk jaar 8 euro verlenging. #

Komt u er niet uit met de WoningNet-
site, neem dan even contact met ons 
op, dan zullen we proberen u hierbij 
te helpen.
Wij zijn te bereiken via oost@
wooninfo.nl of 020 - 523 01 50

Advies
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zelf het geld niet voor. Daarom zette ik 
die spullen op mijn naam. Een nieuw 
mobieltje bijvoorbeeld. En later zelfs een 
auto. Allemaal op afbetaling.’ Zo begon-
nen Bianca’s schulden zich op te stape-
len. ‘Ik kon al snel mijn huur niet meer 
betalen, zag dat het de verkeerde kant 
op ging en besloot hulp in te schakelen.’
Ze vond online een bewindvoerder. 
‘Iemand die mijn geldzaken zou be-
heren, omdat ik daar zelf niet sterk in 
was. Die bleek daar alleen ook niet zo 
goed in. Op een dag zei hij opeens: ‘Je 
hebt te veel huurachterstand, je wordt 
je huis uitgezet.’ Voor Bianca voelde dat 
als de genadeslag. ‘Ik wás al depressief, 
liet mijn woning verslonzen en zocht 
troost in snacks, dus werd ook steeds 
zwaarder. Waarom lukte het me niet 
om een nieuwe start te maken? En 
hoe moest ik mijn vriend vertellen dat 
uithuiszetting dreigde?’

Goed luisteren
Toch vertelde ze het hem. En dat bleek 
de eerste stap naar verbetering. ‘Hij 
kende iemand die misschien kon helpen; 
een vrouw die af en toe mensen bij hem 
in de kerk bijstond, bijvoorbeeld als ze 
vastliepen in alle regels van de over-
heid.’ Zo kwam Bianca in contact met 
Margit Vugt, toen nog ambulant begelei-

der bij Cordaan, later medewerker van 
Buurtteam Amsterdam Zuidoost. ‘Zij 
luisterde heel goed naar mijn verhaal. 
Ze vroeg net zo lang door tot ze het hele 
plaatje in beeld had. En toen pakte ze 
alles met mij op wat een oplossing nodig 
had – de belangrijkste zaken eerst.’ 
Margit bracht zo snel mogelijk Bianca’s
financiële situatie in kaart. ‘Mijn 
bewindvoerder had me daar nooit 
een overzicht van gegeven. Dus moest 
Margit veel graven en bellen naar al-
lerlei instanties.’ Uit dat graafwerk bleek 
onder meer dat Bianca zes maanden 
huurachterstand had én dat er diezelfde 
week nog een rechtszitting zou zijn: haar 
woningbouwvereniging wilde haar het 
huis uitzetten. ‘Margit heeft toen super-
snel een advocate geregeld. Die zorgde 
dat de woningbouwvereniging me 
toch in mijn huis liet blijven, dat ik een 
nieuwe bewindvoerder kreeg. Mijn oude 
bewindvoerder bleek vaak de verkeerde 
schulden te hebben afbetaald, waardoor 
mijn schulden niet werden opgelost.’

Betrokken blijven
Kort na haar kennismaking met Margit, 
startte Bianca een schuldhulpverle-
ningstraject. En nu, drie jaar later, is 
dat traject bijna voorbij. ‘Op mijn aan-
komende verjaardag is het zover. Dan 
word ik 50 – en ik kan me geen mooier 
cadeau bedenken dan schuldenvrij te 

zijn!’ Margit hielp niet bij de schuld-
hulpverlening. Maar ze bleef wel nauw 
betrokken bij Bianca’s leven. ‘Zo hielp 
ze me leuke en goedkope of gratis meu-
bels te vinden. Ook behoedde ze me 
voor onhandige uitgaven. En ze stond 
me met raad en daad bij als iemand 
weer eens op mijn schuldgevoel pro-
beerde in te spelen of misbruik wilde 
maken van mijn medeleven.’ 
De twee voerden veel gesprekken. ‘Ik 
vertelde haar onder meer hoe ik mezelf 
heel lang waardeloos had gevoeld; een 
meisje zonder diploma’s dat alleen 
geschikt was om drugs te vervoeren. 
Hoe ik in de gevangenis christen was 
geworden en kracht uit het geloof 
had geput. Hoe medegevangenen en 
bewakers steeds vaker bij me waren 
gekomen voor een luisterend oor of ad-
vies. Hoe ik pas tóén had gevoeld dat ik 
waarde had. En dat ik toen ook wist dat 
ik mijn leven wilde wijden aan anderen 
helpen.’ Margit leidde Bianca terug 
naar die droom. ‘Mede dankzij haar 
voel ik me nu sterker dan ooit, ben ik 
ruim dertig kilo afgevallen en besloot 
ik onlangs een opleiding te doen tot er-
varingsdeskundige. Dan help je mensen 
vanuit je eigen ervaringen.’

Band verbeteren
Het liefst wordt ze ervaringsdeskundige 
bij Buurtteam Amsterdam Zuidoost, 

vervolg van pagina 21 waar ze nu al vrijwilligerswerk doet. ‘Ik 
heb me hier altijd welkom en veilig ge-
voeld. Bovendien: ik ken dat stadsdeel 
goed, weet hoe ik mensen het best kan 
aanspreken en denk dat ik ze kan inspi-
reren van hun fouten te leren en hun 
problemen aan te pakken. Precies zoals 
ik zelf heb gedaan, met ondersteuning 
van het buurtteam.’ Over haar ervarin-
gen kan ze zó een boek schrijven, zegt 
ze. ‘Sterker nog: dat heb ik ook gedaan. 
En ik ben met een tweede bezig.’ 
Grote kans dat haar toekomstige erva-
ringen met het buurtteam ook in dat 
nieuwe boek terugkomen. Inclusief de 
ondersteuning van de afdeling Budget-
beheer. ‘Mijn bewindvoerder stopt bin-
nenkort. Zij vindt dat ik mijn geldzaken 
vanaf nu zelf kan regelen. En ik ben het 
daarmee eens. Maar ik vind het toch 
fijn dat ik eerst nog een paar maanden 
begeleiding krijg van een budgetbeheer-
der. Gewoon, om te wennen.’ Bianca 
is blij hoe het buurtteam haar helpt 
steeds beter de regie te voeren over 
haar leven. ‘Dankzij de medewerkers 
van het buurtteam voel ik me stabiel en 
vol energie. Daardoor lukt het me niet 
alleen om de band met mijn kinderen te 
verbeteren, maar ook om een fijne oma 
te zijn voor mijn kleinkinderen. Daar 
geniet ik van – elke dag opnieuw.’ #

www.buurtteamamsterdam.nl/oost
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Maria Zeestraten schreef de laatste 
jaren regelmatig een artikeltje voor 
Dwars. Daarin gaf ze zeer welkome 
informatie over diverse maatschap-
pelijke regelingen. Zij gaat met 
vervroegd pensioen en stopt dus ook 
met het schrijven voor Dwars. Hier-
onder komt zij nog één keer aan het 
woord, nu kort over zichzelf.

‘Ik ben op 25 september 1990 begon-
nen bij de Wijkpost voor Ouderen in de 
binnenstad. Dit was toen nog onderdeel 
van de Stedelijke Stichting Wijkvoor-
zieningen voor Bejaarden. Een jaar 
later ging ik naar de Middenweg 79B, 
eveneens een Wijkpost voor Ouderen, 
maar nu in de Watergraafsmeer. 
De stedelijke stichting werd opgeheven 
en de werkeenheid werd overgenomen 
door de Stichting Welzijn Watergraafs-
meer. Dit is later met andere welzijn-
stichtingen opgegaan in het huidige 
Dynamo.

Het Ouderenwerk werd als aparte 
werksoort opgegeven en de medewer-
kers werden cliëntondersteuner voor 
alle leeftijden. Mijn hart lag echter nog 
steeds bij de senioren in de wijk. Er 
kwamen buurtpunten in de wijk. 
De nieuwste werkwijze is nu het 
buurtteam. Zo werd ik enige maanden 
geleden buurtteammedewerker. Na de 
vele veranderingen van de afgelopen 
jaren heb ik besloten om 1 jaar eerder 
met vervroegd pensioen te gaan.’ #

Geen tips 
meer

Zangers & Zangeressen gezocht
Kamerkoor Straat & Dijk zoekt versterking en, wie 

weet, verjonging. Geldt voor alle stemgroepen. 

Onder leiding van onze geweldige dirigent 

Jelle Leistra, (tenor in Capella Amsterdam) gaan 

we het komende jaar werken aan “The armed 

man” van Karl Jenkins. Koorervaring is nodig; 

noten lezen een voordeel, thuis oefenen een 

must. We repeteren iedere donderdagavond in 

het Claverhuis, Elandsgracht. Interesse? Meld je 

aan via onze website www.straatendijk.nl

Bezorging Dwars

Wij zoeken nieuwe bezorgers voor Dwars. Voor 

een ruime vergoeding wordt er bezorgd in wijken

van Oud-Oost of W’meer. Dwars verschijnt 7 keer 

per jaar en de bezorging is bij voorkeur de vrij., za.

en zo. direct na het verschijnen van een Dwars-

nummer. Mail naar dwarskrant@gmail.com, of 

bel 06-42807805 als je belangstelling hebt.

Buurtcamping terug in Oosterpark
Dit jaar is er van 15 t/m 17 juli een buurtcamping in het Oosterpark. 
Tien jaar geleden begon daar de eerste buurtcamping. 

We maken er daarom een groots feest van. We kamperen op het grote veld bij 
de ingang bij het OLVG. De caravan van Happy Hooping is weer aanwezig met 
hoepels en jongleurs. Er is dit keer zelfs een heuse waarzegster! Ga naar website 
debuurtcamping.nl om te lezen wat er verder het weekend wordt georganiseerd. 
En om je aan te melden. Info is in te winnen bij erna@debuurtcamping.nl. # 

foto: Vincent-van-Kleef

Maria Zeestraten
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Een ander leuk verhaal
heb ik uit een boek.
Een dierenarts schreef dat
koeien niet erg slim zĳn. Zelfs
erg, erg dom. Als hĳ ’s een koe
moest onderzoeken waren ze
soms nogal onrustig en
springerig en schopperig en in
een kleine stal kan dat pĳnlĳk
zĳn voor een mens.

Hĳ deed dan zĳn hele
hand om de neus van
die koe.
En die koe kreeg dan geen adem
en werd al gauw een stuk
rustiger. Maar koeien zĳn zo

dom, schreef die man, dat ze er
zelfs niet aan dachten hun bek
open te doen om zo verder te
ademen. Ik vertelde dit verhaal
aan een boer en die zei dat het
onzin was.

Koeien halen normaal
alleen door hun neus
adem en niet door hun
bek.
Ze kunnen zich dus ook niet
verslikken. Ze hebben niet zoals
jĳ een verkeerd keelgat. Een
groot hap nat gras in je
verkeerde keelgat? Dan is het al
snel met je gebeurd…

Deze dierenkrant
ging wel eens eerder
over maar een enkel
dier, de capybara
bĳvoorbeeld. Maar
nog nooit over zo’n
gewoon dier als een
koe. Alledaags.
Saai, zou je bĳna zeggen. We
gaan het er vandaag dan ook
niet over hebben dat ze melk
geven en biefstukjes. En hoe
nuttig ze zĳn. Maar meer over
de koe als dier. Kent iemand
een leuk verhaal over een koe,
zoals wĳ wel dertig leuke
verhalen over Tati kennen?

Ik heb een keer door
een weiland gelopen
vermomd als groepje
koeien.
Dat ging zo. Ik zag in de verte
een paar lepelaars staat, en
wilde ze graag van dichtbĳ
zien. Ze lĳken op grote witte
reigers maar dan met een
enorme lepel als snavel.
Daarmee roeren ze in de
modder in slootjes en
meertjes. Maar als ze een
mens in het weiland zien
vliegen ze weg. Terwĳl ik zo
stond te turen en te piekeren

waren er ineens wel tien
koeien om me heen. Dat komt
omdat koeien er niet van
houden dat je ze recht
aankĳkt. In de natuur doen
alleen roofdieren dat, wolven
en zo, en dat zit er diep in bĳ
koeien. Maar ik stond de heel
andere kant op te turen en dat
beviel ze. Eindelĳk eens een
mens die je niet aanstaart.
Toen schoot me iets te binnen.

Koeien houden ervan
om tegen elkaar aan
te schurken.
Dat is fijn tegen de jeuk en ze
voelen zich er prettig bĳ. Dus
ik schurkte met mĳn schouder
tegen een van die koeien en zĳ
schurkte terug. Toen bĳ een
ander. Ook die schurkte terug.
En bĳ weer een ander. En al
die tĳd ze niet aankĳken
natuurlĳk. Toen ik begon te
lopen begonnen ze mee te
lopen. En daar liep ik door dat
weiland, midden in een
groepje koeien.

Raad je al waar ik
heen liep?
Inderdaad. In de richting van
die lepelaars. Want vogels zĳn
niet bang voor koeien. Zo ben
ik tot vlakbĳ die lepelaars
gekomen.

voor de jeugd

Het meervoud van koe is koeien.
Kennen jullie iemand die koei zegt
als ie koe bedoelt? Ik wel.

Mij niet gezien tussen al die poten...

Speciaal: zijn koeien leuk?

Heb jij wel eens een leuke koe ontmoet? Vertel het aan lieve.mabelle@gmail.com

Hier in Frankrĳk zĳn de koeien
van het ras Charolais. Ze zĳn
vuilwit en hebben bĳna geen
uiers. Ze zĳn vaak het hele jaar
buiten in een kleine kudde. De
stier is erbĳ en alle kalfjes,. Ze
leven bĳna als dieren in het
wild.

Ze hebben soms
een leuke krul
helemaal over
hun voorhoofd,
net of ze een
krultang hebben
ingehad of zo.


