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Een Dwars vol data. Van wat 
geweest is en van wat gaat ko-
men. Zo zijn de onthulling van 
het kunstwerk in de spoortun-
nel (pag. 3), Keti Koti Junior 
(pag. 6), het Grachtenfestival 
op het Mariotteplein (pag. 8) en 
de expositie Kerken & Slavernij 
(pag. 17) achter de rug. 
Maar in deze Dwars vindt u ook 
een scala aan activiteiten die in 
september gepland staan. Zo 
staan op de 3e de deuren van 
de Oosterparkkerk wijd open 
(pag. 11). Bij de Dierenambu-
lance kunt u op de 4e een kijkje 
gaan nemen (pag. 14). Op de 7e 
is er een Taal & Digitaalmarkt 
in de OBA Javaplein (pag. 6). 
De Huygensmarkt op het Chr. 
Huygensplein staat gepland op 
de 10e (pag. 23). De Participa-
tiemarkt in de Muiderkerk is op 
de 13e. (pag. 21) De boeketten-
dag in de Darwintuin is op de 
18e (pag. 4). 

Dan zijn er nog de Betekenis-
week (pag. 4), de week van de 
dementie (pag. 16), Wij Ouder 
Wijzer in de OBA Linnaeus 
(pag. 16), ‘Biko’ (pag. 18) en 
niet te vergeten de Uit in Oost 
pagina! #

Column Door: Justus van Oel

Over het gevoelige Amsterdamse oor. Ik kwam een keer een 

astronaut tegen. In een grote boekwinkel vertelde André Kuipers, 

want die was het, over een nieuw boek van hem. Zijn zinnen 

waren helder, daar lag het niet aan, maar de inhoud van wat hij 

zei wilde maar niet doordringen. Het duurde een tijdje voor ik 

begreep wat hier gebeurde. Het was niet wát hij zei, het was hóe 

hij het zei. En ik had één dringende vraag. Na afloop stond er een 

rij te wachten op een handtekening in hun nieuw aangeschafte 

boek. Eindelijk was ik aan de beurt. Zonder boek, maar wel met 

die ene vraag. ‘Komt u soms uit Amsterdam-Oost?’ 

Dat was een echte vraag, overigens, ik had me vooraf niet in  

André’s verleden en herkomst verdiept. Ja, moderne mensen!  

Ik had het ter plekke kunnen googelen, maar dit vond ik spannen-

der. André keek even zoekend naar mijn handen. Daar was geen 

boek. Nee. En, inmiddels licht nerveus, stelde ik de enige vraag 

die er voor mij op dat moment toe deed. Best vreemd. Je staat 

tegenover een man die duizenden keren om de aarde is gecirkeld, 

en je vraagt hem: ‘Komt u soms uit Amsterdam-Oost?’ 

‘Ja, van de Zeeburgerdijk’, zei André. Hij was geboren op 300 

meter van mijn geboortehuis. En dat was wat ik, vijftig jaar later, 

onmiddellijk gehoord had. Hij was er in levende lijve, ontspannen 

Komt u soms uit Amsterdam-Oost?
sprekend, en het oude Amsterdam-Oosts piepte zomaar tevoor-

schijn. Een dialect binnen het Mokums dialect. Want inderdaad, 

vroeger had iedere buurt zo zijn eigen variant van het Amster-

dams. Dat had te maken met immigratie, ook vanuit eigen land. 

In sommige buurten kwamen in bepaalde periodes opeens veel 

gastarbeiders uit Oost-Nederland wonen. Of Duitsers. Mijn oude 

buurvrouw van het Javaplantsoen heette Hessing, ‘uit Hessen’ dus. 

De loodgieter in de Ceramstraat heette ‘Reneman’, uit Rheine, in 

Duitsland. En wat dacht u van ‘Van Oel’? Uhl, een stad in Nordrhein 

Westfalen. Mengen in Amsterdam is van alle tijden. Als ik ga 

wandelen lees ik graag de naambordjes naast de deuren. Waar 

zouden Van Essen, Van Dusseldorp, Van Krefeld, Van Kleef en Van 

Berlijn ooit vandaan zijn gekomen? Inderdaad. En Koch kookte, 

Wagner had een paard en wagen, Weber weefde, Schaeffer had 

schapen en Schmidt was smid. Juist in tijden van oorlog, op dit 

moment dan weer een andere, schuilt er troost in Amsterdamse 

naambordjes. En in al die persoonlijke accenten, waar zelfs  

astronauten niet vanaf komen. We kunnen het bèst, samen. # 

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

Meer: www.justusvanoel.nl

Oost

Overlast oplossen begint bij zorg bieden
Ik ben altijd gefascineerd 
geweest door dak- en thuis-
lozen en dan vooral door de 
vraag waardoor mensen dak 
en thuisloos worden en soms 
ook lang blijven. Mijn eerste 
vrijwilligersbaan was dan ook 
in een inloopvoorziening voor 
deze doelgroep. Ik heb daar 
veel geleerd. Vooral dat som-
mige mensen veel pech in het 
leven hebben en (mede) daar-
door soms verkeerde keuzes 
maken. Ook in mijn werkzame 
leven daarna kwam ik vaak in 
contact met deze doelgroep. 
Onlangs was er een item 
op AT5 over overlast in het 
Wibautparkje. Omwonenden 
maken melding van overlast 
zoals openlijk gebruik van 
drugs, dealen en vervuiling. 
Het voelt onveilig. Waarschijn-
lijk is dit een gevolg van het 
aanpakken van overlast in 
andere gebieden zoals in de 
binnenstad, maar ook dich-
terbij in het Oosterpark, het 
zogenoemde waterbedeffect. 

In juni 2021 komen er veel sig-
nalen binnen dat het onrustig 
is in het Oosterpark vooral 
rond het Slavernijmonument. 
Er wordt gedeald en gebruikt 
en er hangt een grimmige 
sfeer. De bankjes waar eerder 
vooral medewerkers van het 
OLVG gebruik van maakten 

om hun lunch te eten worden 
geheel overgenomen door de 
verslaafden. 

In Oost hebben we sinds 2019 
een aanpak die we de locatie-
gerichte aanpak noemen. Dit 
betekent dat we per locatie 
met alle samenwerkingspart-
ners zoals politie, handhaving, 
zorg- en welzijnsorganisaties, 
straatcoaches en woning-
bouwcorporaties samenwer-
ken om overlast tegen te gaan. 
Maar ook het contact hier-
over met buurtbewoners en 
ondernemers is belangrijk om 
overlast tegen te gaan. Vooral 
het melden van overlast bij 
de politie of via 0900-8844 of 
bij de gemeente via 14-020 
is mijns inziens van cruciaal 
belang. Ondernemers, maar 
vooral bewoners weten het 
beste wat er speelt in hun 
buurt. Ze zijn er op tijdstippen 
dat de professionele organi-
saties er niet zijn en zien dus 
veel. Via het Meldpunt Zorg en 
Woonoverlast kan overigens 
melding worden gemaakt 
wanneer bewoners zich zor-
gen maken of overlast ervaren 
van een buurtbewoners. 

Bij het Slavernijmonument 
hebben we de overlast tot 
een minimum weten terug te 
brengen, mede door informa-

tie van bewoners en orga-
nisaties als de vrienden van 
het Oosterpark en Ninsee te 
gebruiken. We hebben repres-
sieve middelen ingezet zoals 
gebiedsverboden en verwij-
deringsbevelen. Daarnaast 
zijn er fysieke maatregelen 
getroffen zoals het snoeien 
van het groen en het wegha-
len van de bankjes. Ook wordt 
de openbare ruimte rond het 
monument opgeknapt. 
Maar misschien wel het 
belangrijkste wat we hebben 
gedaan, is het bieden van zorg 
aan de verslaafden. Want 
dat is natuurlijk uiteindelijk 
het enige dat echt werkt: de 
situatie waarin mensen zich 
bevinden, verbeteren zodat 
ze geen overlast meer veroor-
zaken. We zien dat het lukt, 

Column
De column van een stadsdeelbestuurder 
komt dit keer van Carolien de Heer

maar helaas niet altijd. Dit 
heeft ook te maken met het 
feit dat er ook voor deze doel-
groep te weinig woningen zijn 
en de doorstroom vanuit de 
maatschappelijke opvang dus 
stokt. Een deel van de mensen 
zit nu in het Wibautparkje, 
maar door de eerdere aan-
pakken hebben we de groep 
voor het grootste deel goed 
in beeld. We zetten hier ook 
harde en zachte maatregelen 
in om de overlast te beperken. 
Eind augustus gaan we in 
gesprek met omwonenden om 
met hen te bespreken wat we 
kunnen doen om dit nog verder 
terug te dringen. Maar het beste 
zou natuurlijk zijn dat we deze 
mensen uit hun situatie kunnen 
halen en hen een dak boven het 
hoofd kunnen geven. #

Bij het Slavernijmonument in het Oosterpark
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ik woon hier met plezier, dit is mijn 
buurt.’

Niet te koop
Het tekort aan sociale huurwoningen is 
niet het gevolg van een slechte door-
stroming, maar van de liberalisering 
van de woningmarkt. De woningcor-
poraties verkopen in de stad de beste 
sociale huurwoningen en bouwen 
daar onvoldoende voor terug. Dat zijn 
meestal kleine woningen, aan de rand 
van de stad, vaak met tijdelijke huur-
contracten.

Tegen deze praktijken demonstreert 
iedere zaterdagmiddag om 15.00 uur 

Dit jaar pakt de regering scheefwonen stevig aan. Mensen met een midden- of hoger inkomen 
moeten per 1 juli e 50,- tot e 100,- per maand meer betalen. Deze bedragen staan los van de kwaliteit 
van de woning. 

   3#DWARS

Wonen: meer dan een dak boven je hoofd

Mensen uit deze inkomensgroep 
moeten zichzelf zien te redden op een 
krappe woningmarkt. Toch was in 2018 
slechts 16% van de sociale huurders 
een zogenaamde scheefwoner, nog 
geen 2% had een hoger inkomen.

Geworteld
De forse huurverhoging treft vooral de 
langer zittende huurder. Zo ook Gerard 
Visch. Hij woont al ruim 30 jaar in de 
Oosterparkbuurt. ‘Ik had een tijdje in 
het buitenland gewerkt. Eenmaal terug 
kon ik snel een woning krijgen, omdat 
ik al jaren lid was van een woning-
bouwvereniging. Ik verdiende toen 
niet veel en de woning lag in een buurt 
waar bijna niemand wilde wonen. Het 
huis verkeerde in een slechte staat en 
ik moest veel opknappen. Na een paar 
jaar werd dat huis gesloopt. Ik was 
inmiddels geworteld in deze buurt. Ik 
voelde me helemaal thuis en wilde dus 
graag blijven. Ik kreeg een woning aan 
de overkant, maar die moest ik ook 
weer flink opknappen, dat kon alleen 
omdat ik handig ben en vooral omdat 
de huur betaalbaar was.’

Scheefwoonmythe
Toen Visch zijn sociale huurwoning be-
trok was er nog sprake van volkshuis-
vesting. Sociale huurwoningen waren 
er in principe voor iedereen. Ook was 
er sprake van woonzekerheid. Dat be-
tekende dat het voor Visch loonde om 
zelf zijn woning op te knappen.
Vanaf de tachtiger jaren is het over-
heidsbeleid erop gericht om sociaal 
wonen alleen te bestemmen voor ‘de 

Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Frank Schoevaart

Gerard Visch strijdt tegen huurverhoging

armen en zwakken’ in onze samenle-
ving. Het beleid gaat er in toenemende 
mate vanuit dat sociaal wonen een 
tijdelijke voorziening is. Het houdt geen 
rekening met het grondwettelijk recht 
op een thuis.

Visch: ‘Ik ben in de loop der jaren meer 
gaan verdienen, maar als je met een 
middeninkomen toch in de sociale 
huur blijft wonen word je bestempeld 
als asociaal. Door jou zouden mensen 
die het echt nodig hebben geen woning 
kunnen krijgen. De overheid speelt 
groepen burgers tegen elkaar uit. Deze 
extreme huurverhoging is om men-
sen uit hun woning te pesten. Maar 

Geleerden en straat-
namen gebundeld
Onder welke titel is nu nog niet zeker, 
maar op 2 oktober a.s. verschijnt een 
speciale uitgave van Dwars. In de een-
malige editie zijn de 28 afleveringen 
van Geleerden en straatnamen in de 
Watergraafsmeer gebundeld. 

De afgelopen jaren waren die verhalen 
van Robert van Andel te lezen op 
pagina 7 van Dwars. Aan elke aflevering 
is door Frans van Lier een miniportretje 
toegevoegd van een bewoner uit één 
van de genoemde straten. De foto’s – 
van straten, geleerden en bewoners 
– zijn van Henk Pouw. Ron de Wit heeft 
gezorgd voor de opmaak van de pagina’s.

Vanaf 2 oktober is de speciale kranten-
uitgave van wel 64 pagina’s te koop bij de 
Linnaeus Boekhandel – Middenweg 29. 
De prijs is e 7,50. Op oost-online vindt 
u meer plekken waar de uitgave te koop 
is – bij het maken van deze Dwars zijn 
die nog niet zeker. 
Te bestellen is ie ook. En dat kan al nu. 
Voor e 10,- wordt ie bij u thuis bezorgd. 
Natuurlijk wel pas op zijn vroegst in de 
week van 2 oktober. Betaling kan contant 
aan de deur, een medewerker van Dwars 
bezorgt ’m. Als u het bedrag overmaakt 
naar de rekening van Dwars – NL63 ASNB 
0706 8038 17 t.n.v. A.J. van Tol – onder 
vermelding van straatnamenkrant, krijgt 
u de krant in uw brievenbus.
In grotere aantallen kan dit speciale 
nummer ook worden besteld. In dat 
geval is het goed om te bellen naar  
Arie van Tol – 06 - 428 078 05 – om daar 
nadere afspraken over te maken.
Bestellen kan telefonisch (hetzelfde num-
mer), maar de voorkeur heeft de mail. 
Waarbij u dan behalve uw naam in ieder 
geval ook uw adres dient te vermelden.

In de volgende Dwars zal er meer 
aandacht worden geschonken aan de 
speciale uitgaven van Geleerden en 
straatnamen in de Watergraafsmeer. 
In deze Dwars begint op pagina 7 een 
nieuwe reeks: Geleerden en straat-
namen rond het Oosterpark. #

de actiegroep ‘Niet te Koop’ bij een te 
koop staande begane grond woning. 
Aan woningen om bij te demonstreren 
is geen gebrek.

Visch heeft inmiddels een ongeneeslijke 
spierziekte en kan niet meer werken. 
Hij heeft een traplift aangevraagd via 
de WMO (Wet Maatschappelijke Onder-
steuning). ‘Dat is afgewezen. Ik moet 
zelf een andere woning op de begane 
grond zoeken, of een met een lift. Dat 
zijn nu juist de woningen die er niet 
meer zijn. En kopen is met mijn leeftijd 
én de huidige prijzen geen optie.’

De woningbouwvereniging  gaat de 
huurverhoging niet in rekening bren-
gen bij Visch. Op grond van zijn ziekte 
heeft hij bezwaar aangetekend en dat is 
na het nodige schriftelijke getouwtrek 
gehonoreerd. Voor de traplift moet hij 
een nieuwe aanvraag indienen. Visch: 
‘Het is enorm rot dat je je bezig moet 
houden met allerlei bureaucratische 
procedures als je ziek bent, je hebt alle 
energie nodig hebt om te overleven. Ik 
mis die ambtenaar die naast mij staat 
en helpt met alles regelen.’ #

Meer informatie: Niet te Koop: 
www.niettekoop.org

Uit de buurt

Kunst in spoortunnel Javastraat

Zon en regen, paraplu’s, kinderen, ouderen, een rolstoel; kortom een doorsnee van de mensen die 
je tegen kunt komen in Amsterdam Oost. Dat zie je als je van de Eerste van Swindenstraat het spoor-
tunneltje induikt en een blik werpt op het nieuwe kunstwerk van Enzo Pérès-Labourdette.

Kunst in de spoortunnels is een middel 
dat al meer gebruikt wordt in Oost om 
de sfeer wat prettiger te maken. 
Brullende leeuwen tussen de 
Wibautstraat en de Tugelaweg, spe-
lende kinderen  bij het Muiderpoort-
station en nu dus de doorsteek naar 
de Javastraat. Kunstenaar Enzo Pérès-
Labourdette is ook bekend als winnaar 
van Heel Holland Bakt. Hij is geboren 
in Frankrijk en veganist; iemand die 
buiten de kaders wil denken en ver-

Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart

schillen wil vieren. Het recept van zijn 
leven past precies bij de opdracht die 
hij kreeg. Door te praten met bewo-
ners, ondernemers en buurtorganisa-
ties bereidde hij het ontwerp van zijn 
kunstwerk voor. Pride Oost markeerde 
de onthulling omdat bij die gelegenheid 
ook de verschillen tussen ons allemaal 
gevierd worden.  

Maar er is meer. Het stadsdeel en de 
welzijnsorganisatie Dynamo willen 

het kunstwerk inzetten om docenten 
te motiveren aandacht te schenken 
aan verschillen tussen mensen. Er zijn 
ideeën ontwikkeld voor losse activitei-
ten en lesprogramma’s rond het thema 
van het kunstwerk voor gebruik met 
leerlingen. #

Nieuwsgierig? 
Kijk op www.amsterdam.nl/
stadsdelen/oost/nieuws/kleurige-
kunst-viert-verschillen
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Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Frank Schoevaart

Sinds 2017 vindt er ieder jaar in september een Betekenisweek 
plaats. Dit jaar zijn er zelfs twee weken. Van 24 september tot 
en met 9 oktober wordt aan mensen die ernstig of chronisch 
ziek zijn een gratis fotoshoot samen met hun dierbaren aange-
boden. Om tastbare herinneringen aan betekenisvolle momen-
ten van liefde en verbinding te creëren.

De Amsterdamse fotograaf Gerdy 
Schaart is een van de fotografen die 
haar diensten aanbiedt. Ze maakt deel 

Je ziet wat een dierbare  
voor hen betekent

Pluk je boeket!

De Bloementuin van Darwin werd 
in 1953 ontworpen door de tuin- en 
landschapsarchitect Hans Warnau. Hij 
leefde van 1922 tot 1995 en had vier 
jaar daarvoor al het plan voor park 
Frankendael gemaakt. Eind jaren vijftig 
ontwierp hij het Gijsbrecht van Aem-
stelpark. Ook het Robert Kochplantsoen 
en de tuinen van het Stedelijk Museum 
zijn door hem vorm gegeven.
Hans Warnau vond een heldere en 
sobere vormgeving belangrijk, waarbij 
functie en beleving van de plek voorop 
stonden.

Ontmoetingsplekken
De bouw van het tuindorp Frankendael 
was al begonnen met duplexwoningen 
in de wijk die de naam Jeruzalem kreeg. 
Langs de Maxwellstraat en aan het Dar-
winplantsoen werden twee-onder-een-
kapwoningen gebouwd. De groenstrook 
van 500 bij 100 meter sloot aan bij de 
landerijen naast Onderlangs en werd 
begrensd door de toen al belangrijke 
verkeersslagader, de Gooise weg.
In het Darwinpark creëerde Hans 
Warnau ontmoetingsplekken als het 
rosarium, een bomenplein met bankjes 
voor ouderen in de schaduw, een speel-
vijver, speelweides, een zandbak voor 
kinderen en ook een bloementuin van 
80 bij 40 meter met vaste planten.

De enige dag dat het mag: een eigen boeket plukken! Dat kan 
zondag 18 september aanstaande in de bloementuin op het 
Darwinplantsoen. 

Bij de constructies die werden aange-
legd, introduceerde hij nieuwe materi-
alen en in de beplanting vleugelnoot-
bomen. In die tijd was zo’n boom in 
Amsterdam een zeldzaamheid. Aan het 
Weteringcircuit stond er één en sinds 
1907, net als in de tuin van het Rijksmu-
seum.
Onderlangs en het Darwinpark werden 
opgesierd met talrijke vleugelnootbo-
men, die er nu zo’n vijfenzestig jaar 
staan. De meest imposante staat bij het 
kerkje bij de rotonde aan de Duiven-
drechtselaan.
Van de vele kastanjes die Warnau 
toen ook liet planten, zijn er niet veel 
meer over; geveld door ziektes of door 
langere droge en natte periodes in ons 
huidige klimaat.

Kleiner
Het duurde meer dan tien jaar voor 
het park was aangelegd. Tot die tijd 
graasden er koeien die ook de planten 
uit de voortuinen van de huizen aan 
het Darwinplantsoen graasden. De stad 
dijde verder uit en door de jaren werd 
de groenstrook van Onderlangs en het 
Darwinplantsoen kleiner vanwege de 
verbreding van de Gooise Weg en bleef 
van het plantsoen 3.400 m2 over. Om 
de geluidsoverlast door de snelweg te 
beperken werden doorzichtige geluid-

Een doorkijkje in de bloementuin

schermen geplaatst waar menig vogel 
zich tegen te pletter vloog en door de 
kap van bomen verdwenen de grotere 
roofvogels.

Voor de bloementuin werd door de 
gemeente Jan Steenmeijer als hovenier 
aangesteld wat hij vierentwintig jaar 
deed, tot hij in 2016 met pensioen ging.
Iemand schreef over zijn verdiensten: 
‘In Amsterdam is geen vergelijkbare 
tuin te vinden. Geometrische paden 
met taxushagen en de vele soorten 
vaste planten van laag naar hoog in de 
borders, maken deze oase van rust heel 
bijzonder.’

Toen Jan Steenmeijer met pensioen 
ging, werd er door de gemeente geen 
nieuwe hovenier aangesteld en dreigde 

de bloementuin van Darwin te ver-
wilderen. Door de oprichting van de 
Vereniging Vrienden van Park Darwin 
is dat niet gebeurd. Dankzij 200 leden 
en 50 vrijwilligers is een unieke tuin in 
Oost blijven bestaan; ook met steun van 
de gemeente. Daardoor is bijvoorbeeld 
de schamele hut die Jan Steenmeijer tot 
zijn beschikking had, in de vele jaren 
dat hij de bloementuin onderhield, ver-
vangen door een fatsoenlijk tuinhuis.
Elke dag is de tuin open, behalve in de 
wintermaanden. De Vrienden van Park 
Darwin organiseren meerdere activi-
teiten, zoals de verkoop van plantjes, 
lezingen en rondleidingen. Als je vriend 
bent van de Darwintuin mag je op 18 
september tegenover nummer 14, van 
12 tot 16 uur gratis een boeket plukken, 
anders betaal je 5 euro. #

uit van het Moment Design Collectief. 
Negentien fotografen, verspreid over 
heel Nederland, bieden tijdens de Bete-

kenisweken in totaal 100 gratis fotos-
hoots aan.

Heb je bewust gekozen om te foto-
graferen vanuit de techniek van het 
Moment Design Collectief?
‘Jarenlang heb ik mijn werk in de 
kinderopvang gecombineerd met 
fotografie. In 2017 ben ik lid geworden 
van het Moment Design Collectief, een 
netwerk van professionele fotografen 
die zich hebben gespecialiseerd in 
Moment Design, een methode om op 
een ongedwongen, pure en oprechte 
manier de onderlinge band van mensen 
vast te leggen. Het gaat daarbij niet om 
poseren. Samen met de fotograaf ga je 
op ontdekkingstocht naar mooie herin-
neringen, belangrijke momenten en 
geliefde personen. Tijdens het fotogra-
feren wordt veel gelachen en plezier 
gemaakt en is er volop aandacht voor 
mooie, liefdevolle en intense momen-
ten. Twee jaar leden heb ik mijn baan 
opgezegd en sindsdien ben ik werkzaam 
als fotograaf’.

‘Het bijzondere van de Betekenisweek 
is dat het niet om de ziekte gaat, maar 
om de relatie tussen een ernstig zieke 
en haar of zijn dierbare. Dat kan een 
partner, een kind, vader of moeder zijn. 
Tijdens de fotosessies krijg je de gelegen-
heid om je hart te laten spreken en te 
zeggen wat je altijd al voelt, maar nooit 
hardop hebt durven zeggen. Het heeft 
enorm mijn hart en ontroert mij vaak. 
Ik verschuil me niet achter de camera, 
neem veel tijd om contact te maken en 

heb aandacht voor de impact die de 
ziekte op iemands leven heeft. Het liefst 
maak ik de foto’s buiten, op een mooie 
of bijzondere locatie met natuurlijk 
licht, zoals bijvoorbeeld in het Flevo-
park. En natuurlijk is het ook mogelijk 
om foto’s van mensen te maken die 
bedlegerig zijn’.

Voor mensen uit Amsterdam-Oost 
met een ingrijpende ziekte zijn onge-
veer tien gratis fotoshoots mogelijk.
‘Ik heb een aantal jaren in Amsterdam-
Oost gewoond en heb daar mijn hart 
verloren. Mij viel de hartelijkheid en 
de warmte in het contact met mensen 
op. Daarom wil ik graag de fotoshoots 
tijdens de Betekenisweken met men-
sen in Amsterdam-Oost maken. Als er 
meer dan tien aanvragen zijn, wordt er 
geloot. Tegelijkertijd start er een cam-
pagne over de Betekenisweek op social 
media. Na de fotosessie worden de foto’s 
uitgezocht en bewerkt. In overleg wordt 
een afspraak gemaakt en wordt het re-
sultaat bekeken. Mensen ontvangen een 
digitale foto naar keuze. Ik vraag men-
sen altijd of ik hun foto en het verhaal 
erachter op mijn website of op facebook 
mag zetten; uiteraard mogen mensen 
dat ook weigeren’. 

Opgeven voor een fotoshoot is vanaf 
5 september mogelijk op de website 
van Moment Design Collectief: www.
momentdesigncollectief.nl/betekenis-
week. Daarin aangeven dat het om een 
foto voor de Betekenisweek gaat en dat 
de fotograaf Gerdy Schaart de voorkeur 
heeft. Zij krijgt dan vervolgens de fotos-
hoots toegewezen. #

Meer informatie en een overzicht van 
foto’s en suggesties voor mooie locaties 
zijn te vinden op de website van Gerdy 
Schaart: www.grryfotografie.nl. 

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Fotograaf Gerdy Schaart biedt gratis fotoshoots aan
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‘Ja, dat is leuk, dat mijn portret daar 
hangt op het Muiderpoortstation, ik 
krijg er veel reacties op. Mensen her-
kennen me wel.’ Buurtberoemd dus? 
‘Jaaa… zeker als ik door de Javastraat 
loop, houd ik niet op met groeten.’ Gijs 
de Rooij is er geboren en getogen. Aan 
de overkant van het café stond zijn 
wieg, op nummer 6. Helaas overleed 
zijn moeder op jonge leeftijd en werd 
de kleine Gijs door diverse familie-
leden grootgebracht. Allemaal zaten 
ze in de horeca, een café in de Suma-
trastraat, op de Zeeburgerdijk, in As-
sendelft, noem maar op. Het zat er dik 
in dat hijzelf ook het vak in zou gaan. 
‘Nee, ik heb nooit iets anders willen 
worden. Van jongs af aan moesten wij, 
de kinderen, ook altijd helpen in het 
café, dus je wist eigenlijk niet beter.’ 

Jongste kastelein
Toen zijn vader overleed, was Gijs de 
Rooij 17 jaar. Hij had zijn kelner/kok-
opleiding afgerond maar mocht nog 
geen café-eigenaar worden: voor een 
vergunning moest je 25 jaar zijn. Zijn 
tantes namen waar voor hem met de 
belofte dat hij het café van zijn vader 
later kon overnemen en Gijs ging aan 
het werk in het Apollohotel als kelner. 
Een paar jaar later – hij was nog maar 
21 – verruilde hij het serveren voor 
een plek achter de bar in zijn eigen 
café. ‘Toen kwamen er een paar amb-
tenaren controleren en die zeiden: hij 
wordt opgevoed door zijn klanten. En 
kreeg ik de vereiste vergunningen.’ Hij 
glimlacht. Daarmee was De Rooij de 
jongste kastelein in Amsterdam. Het 
staat vermeld boven zijn portret.

Acht kroegen
Café Gijs de Rooy is één van de laatste 
bruine kroegen in Amsterdam Oost. 

En heel bijzonder in deze tijd: er staat 
een groot biljart. Met zijn schoonzoon 
Marco - die de zaak een paar jaar gele-
den heeft overgenomen en samen met 
vrouw, kind en Gijs zelf boven het café 
woont – heeft hij afgesproken dat dat 
biljart er blijft staan zolang hij leeft. 
Maandag is het biljartavond en vrijdag 
dartavond. ‘Vroeger waren hier op dit 
gedeelte van de Celebesstraat, tussen 
de Borneostraat en het Muiderpoort-
station, acht kroegen,’ vertelt De Rooij. 
‘Nu zijn wij er alleen nog maar!’ 
In juni is het 75-jarig bestaan van 
het café gevierd. ‘Met vaste klan-
ten, hapjes, drankjes, Amsterdamse 
muziek, heel gezellig.’ Hij wijst op het 
grote zwart-witte portret dat tussen 
de andere foto’s, trofeeën, oorkondes, 

bekende Nederlanders, schilderijen 
en menukaarten aan de muur hangt. 
‘Kijk, die heb ik toen gekregen: mijn 
schoonzoon Marco staat links, dan ik 
en daarnaast hebben ze mijn vader 
erin gemonteerd. Prachtig!’

180 gram gehakt
De Rooij heeft altijd met veel ple-
zier het horecavak beoefend. ‘Ik ben 
een positief mens, kan goed met de 
mensen opschieten, lekker kletsen en 
eigenlijk best bijzonder: we hebben 
hier nooit politie aan de deur gehad. 
Natuurlijk heb ook ik wel eens een 
jaartje gehad dat ik er wat minder lol 

in had, maar dat komt overal voor, 
toch?’ Het is een sociaal mens. ‘Ja dat 
moet je wel zijn, anders moet je niet 
in dit vak zitten.’ Vroeger sloot hij de 
zaak op eerste kerstdag en maakte hij 
eten voor alleenstaanden (‘ja, gratis’), 
tegenwoordig maakt hij in de winter 
iedere woensdag een lekkere stamp-
pot klaar voor zijn klanten. Mét zijn 
beroemde gehaktballen. ‘Die maak 
ik ook op andere dagen hoor, je kunt 
ze los kopen met wat jus. Nee, geen 
geheim recept, dat heb ik van huis uit 
meegekregen. En ik weet precies hoe 
ik met één handbeweging 180 gram 
gehakt pak.’

Telefoonboek
Anekdotes? Hij heeft ze te over. Van 
dat oude vrouwtje dat altijd dronken 
was en met haar hondje in de kroeg 
zat. ‘Op een bepaald moment was ze 
zó dronken dat we het zielig vonden 
voor dat hondje. We hebben hem toen 
losgemaakt van zijn lijn en er een 
telefoonboek aan vastgebonden. Liep 
ze zo met dat telefoonboek achter zich 
aan naar huis!’ Hij kan er nog smake-
lijk om lachen. Of de keer dat hij met 
zijn visclub de volgende dag zou gaan 
‘snoeken’ en ontdekte dat de leden de 
nodige aasvisjes alvast in de biergla-
zen spoelbak hadden gegooid om te 
bewaren. ‘Had ik daar lekker de hele 
avond bierglazen in staan spoelen…!’

Slagers
Alle veranderingen in vooral de 
Javastraat heeft hij van zeer nabij 
meegemaakt. ‘Er was een tijd met veel 
drugspanden en criminaliteit natuur-
lijk. Veel Amsterdammers trokken 
naar Almere en Purmerend vanwege 
de grotere huizen en de veiligheid van 
de kinderen. Nu willen al die kinde-

ren weer terug, maar kunnen het niet 
betalen, al die panden zijn zo duur 
geworden.’ Hij vertelt over de grote 
hoeveelheid slagers die in de Java-
straat ooit hun winkel hadden. ‘We 
zaten vlakbij het abattoir hè. Nu is er 
geen één Hollandse slager meer.’ De 
Rooij heeft wel vrede met de huidige 
staat van de buurt. Alleen zou hij meer 
keuze van winkels willen hebben, het 
overgrote deel is nu groentewinkel en 
belwinkel. Er zouden wel meer kle-
dingzaken, schoenenzaken en bijvoor-
beeld banken bij mogen komen. ‘Maar 
de winkeliersvereniging is daar goed 
mee bezig!’

Tachtig uur
Officieel is Gijs de Rooij nu met pensi-
oen. Bevalt dat? ‘Ja, ik ga meer op reis, 
weekje hier, weekje daar. Naar Spanje 
bijvoorbeeld. Heerlijk, hoor. Ik heb het 
prima naar mijn zin. En dat mag ook 
wel, na al die jaren van hard werken. 
Tachtig uur in de week was niets!’ #

Ooit was hij de jongste kastelein van Amsterdam en sinds kort is hij met pensioen. Toch is hij nog 
altijd actief in de bruine kroeg aan de kop van de Javastraat. Café Gijs de Rooy is een begrip in Am-
sterdam Oost, net als de trotse eigenaar en naamgever. 

Buurtberoemd om zijn gehaktballen
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart

Met of zonder puntjes?

‘Gijs de Rooy’ heet het café, 
maar Gijs heet eigenlijk 
De Rooij mét puntjes. 
Ook zijn schoonzoon heet 
heel toevallig De Rooij – 
met puntjes dus. Ze zijn 
echter absoluut geen 
familie. ‘Op de etalage 
is ooit De Rooy met een 
Griekse ij geschilderd,’ legt 
schoonzoon Marco uit. ‘Ik 
laat het maar zo en het 
staat ook zo op mijn kaartje. 
Anders krijg je steeds 
vragen of we familie zijn en 
dat zou een beetje gek zijn 
omdat ik met de dochter 
van Gijs ben getrouwd!’

‘Het biljart blijft 
staan zolang  
als ik leef’

Gijs de Rooij van de Javastraat was ooit de jongste kastelein van Amsterdam 
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dansoptreden van Untold, een quiz,  
kinderen zongen het Bigi Kaimanlied,  
vertelden op het podium over de 
kunstlessen, luisterden naar muziek van 
Black Harmony en bekeken het indruk-
wekkende Keti Koti Journaal. #

#DWARSOnderwijs Nummer 2306

Tekst: Nettie Sterrenburg | Fotografie: Huub Zeeman (VCA Media)

Tekst en fotografie: De Rode Loper op School 

De taal leren èn sociaal contact 

Kracht van herdenken en creativiteit  

Keti Koti Junior 

Yvonne spreekt zeven talen, heeft in 
haar werkzame leven de wereld rond 
gereisd en belandde 19 jaar geleden in 
Amsterdam. Alleenstaand, geen kinde-
ren, geen huisdieren. En dan maak je in 
Amsterdam niet zo gemakkelijk contact. 
‘Ik woon in een buurt waar veel huizen 
worden gekocht als investering. Mensen 
die hier komen wonen zijn investeer-
ders, geen buren.’

Samen
Met die ervaring geeft ze les. Nieuwko-
mers leren niet alleen lezen, schrijven, 
spreken en luistervaardigheden. Yvonne 
investeert in sociaal contact. Elke klas 
heeft een potje waarin elke cursist 
iedere week een euro stopt. Van dat geld 
maken ze een uitstapje en sluiten af met 
een picknick met gerechten uit de hele 
wereld in het park. De behoefte aan 
het leren van de taal is groot, maar de 
behoefte aan sociaal contact is nog veel 
groter. Samen leren en samenzijn maakt 
dit vrijwilligerswerk de moeite waard. 

Bijscholing
Yvonne geeft les in Vonk, de Meevaart 

Jaarlijks wordt op 1 juli Keti Koti ge-
vierd: de afschaffing van de slavernij in 
de toenmalige Nederlandse kolonies in 
de West. Doel van de Kinderherdenking 
is het vergroten van de kennis van basis-
schoolleerlingen over het Nederlandse 
slavernijverleden, hen bewust te maken 
van de erfenis van dit verleden en dat 
het hier gaat om een gedeelde geschie-
denis die onderdeel uitmaakt van het 
collectieve Nederlandse bewustzijn. 
In aanloop naar deze herdenking werd 
er een speciaal programma op zeven 
scholen in Amsterdam Oost georgani-
seerd. Kinderen kregen les over het 
Nederlands slavernijverleden van me-
dewerkers van het NiNsee en het Tro-
penmuseum Junior. Vervolgens werkten 
de kinderen met kunstdocenten van De 

Rode Loper op School. Door 
maatschappelijke  thema’s met 
creatieve verwerkingslessen te 
verrijken konden de leerlingen 
actief met het onderwerp aan 
de slag gaan, zich uiten, ieder 
op zijn/haar eigen manier en 
niveau. 

Op de rug van Bigi Kaiman
Ter inspiratie van de kunstles-
sen werd het boek Op de rug 
van Bigi Kayman ingezet. 
Schrijfster Henna Goudzand 
Nahar liet zich voor het boek 
inspireren door het leven van 
de Brooskampers, die 
als slaafgemaakten in 
Suriname leefden en 

zich vrij maakten door te vluch-
ten naar een moerasgebied 
tussen de Surinamerivier en de 
Boven-Commewijne. Volgens 
de legende droeg een enorme 
kaaiman met gras op zijn rug 
de eerste Brooskampers naar 
de overkant. Goudzand Nahar 
kreeg onlangs een Bronzen 
Griffel voor haar boek en illu-
stratrice Hedy Tjin een Zilveren 
Penseel. 

Verzet & kunstlessen
Verzet binnen slavernij is een 
onderbelicht thema. Kinderen 
leerden over de verzetshelden 
Tula, Boni en One-Tété. Leerlin-
gen van basisschool De Kraal 

maakten het Keti Koti Journaal: 
vol interviews, gedichten en 
nieuwsitems over de verzets-
helden van toen.
Tijdens de verwerkingslessen 
maakten de kinderen onder-
meer levensgrote kleurrijke 
kaaimannen van papier, karton 
en afvalmateriaal, kaaiman-
talismannen die ze tijdens de 
herdenking droegen en collages 
over Bigi Kayman. De legende 
van de kaaiman sprak bij de 
kinderen zeer tot de verbeel-
ding.

Keti Koti Junior werd gevierd 
met 250 kinderen van de 7 
basisscholen in Q-Factory. Rick 
Vermin, staddeelbestuurder 
van Amsterdam Oost, heette de 
leerlingen van harte welkom. 
De viering was interactief, er was een 

en de buurtkamer op IJburg. ‘Via 
Zdenka, de taalcoördinator, krijg ik een 
lesgroepje dat qua taalniveau goed bij 
elkaar past. Het is een kers op de taart 
als cursisten slagen voor landelijke 
examens Nederlands. Als zij aan de slag 
gaan in hun oude vak als arts, ver-
pleegkundige, thuiszorgmedewerker of 
dakdekker. Het is heel bijzonder als een 
kunstenaar uit Syrië aan de slag gaat 
als zonnepanelenspecialist. Dat is het 
moment dat ik weet waar ik het voor 
doe! Ieder mens wil goed voor zichzelf 
en zijn gezin kunnen zorgen.’

‘Het lesgeven levert me inspiratie en 
ontwikkeling op. Ik krijg bijzondere 
bijscholingen via Civic om mijn lessen 
afwisselend, spannend en interessant te 
houden. Ik heb een diploma NT2 van de 
HVA, maar deze bijscholingen leveren 

Yvonne is vrijwilligster bij Civic en geeft Nederlandse les aan 
nieuwkomers. Mensen uit de hele wereld krijgen Nederlandse 
les van Yvonne. Als Neerlandica houdt ze van de taal. ‘Neder-
landse lessen verzorgen is het allerleukste vrijwilligerswerk!’ 

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseerden het Nationaal instituut 
Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) en Stichting 
Kunsteducatie De Rode Loper op School de Kinderherdenking 
Nederlands Slavernijverleden: Keti Koti Junior.    

Taal&Digitaalmarkt 
op 7 september van 
14.00 uur - 16.00 uur

Verzet is een 
onderbelicht 
thema

Keti Koti Junior in Q-Factory

Aan de slag als taal- of digitaal vrijwilliger in Oost?
Ontdek waar je aan de slag kan op de Taal&Digitaalmarkt op 7 september van 14.00 - 
16.00 in de OBA aan het Javaplein.

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.

me echt veel op. We spelen toneelstuk-
jes, oefenen sollicitatiegesprekken, 
zingen en vertellen elkaar verhalen. 
Zo leren we door de taal elkaars leven, 

gebruiken en zorgen kennen. Er wordt 
gelachen en soms gehuild om de situatie 
in de wereld.’ #
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Tekst: Robert van Andel | Beeld: Henk Pouw

Vrolikstraat en Museum Vrolik
Tussen Vrolikstraat en Museum Vrolik vormt metrolijn 54/Gein 
de snelste verbinding. Zoek op deze straat-museumroute eerst 
naar leuke in gevels gemetselde details; pak dan 54 van  
Wibautstraat naar Holendrecht/UMC-AMC, de medische facul-
teit, Museum Vrolik. Huiver hier bij anatomische details.

Geleerden en straatnamen
rond het Oosterpark - deel 1

De Oosterparkbuurt is ontstaan als 
deelgebied van het Amsterdamse 
uitbreidingsplan van J. Kalff van 

1875. In de loop van de 19de eeuw nam 
de bevolking van Amsterdam fors toe 
door bevolkingstrek naar de stad. De 
welvaart van de gegoede burgerij en 
de middenklasse steeg door handel en 
industrialisatie;  grootse bouwprojecten 
werden haalbaar. Deze periode wordt 
zelfs weleens als ‘Tweede Gouden-Eeuw’ 
betiteld, maar grote armoede en over-
bevolking lagen daar maar net onder. 
De stad moest uit de beknelling van de 
oude stadswallen breken. 

Poldersloten
De arts en ondernemende weldoener Sa-
muel Sarphati (1813-1866) was de eerste 
die visionaire staduitbreidingsplannen 
maakte. De huidige 19de-eeuwse ring 
rond het centrum, waarvoor de oude 
stadswallen gesloopt werden, draagt 
echter de signatuur van Jan Kalff (1831-
1913). Hij was de oprichter en eerste di-
recteur van de Amsterdamse Dienst der 
Publieke Werken. Het stratenpatroon 
in zijn plan volgde heel pragmatisch 
het eeuwenoude patroon van de oude 
poldersloten, dat zodoende ook nu nog 
voor de kenner zichtbaar is.
Voor de bebouwing in de Oosterpark-
buurt werd aanvankelijk gemikt op het 
luxere segment, maar de Vrolikstraat 
kreeg volkswoningbouw; in lagen ge-
stapelde woningen op smalle kavels in 
opdracht van particuliere bouwheren 

met beleggingsoogmerk. Deze bouwwij-
ze met vier of vijf woningen boven op 
elkaar kenmerkt veel volkshuisvesting 
van de late 19de-eeuw. Het zijn twee-
kamerwoningen met het kraanwater-
punt in de uitgebouwde keuken en met 
slaapplaatsen voor alle gezinsleden in 
de alkoven tussen de voor- en achter-
kamer. Naast de alkoven ligt het door 
alle woningen gedeelde smalle, steile 
trappenhuis en een privaat per etage. 
De bouw van deze woningen vormde 
slechts een druppel ter verlichting van 
de extreme overbevolking in stegen, 
sloppen en kelders binnen de laat 17de-
eeuwse stadswallen. 

De noordelijke gevels van de Vrolik-
straat zijn veelal vervangen bij stadsver-
nieuwingsprojecten maar de zuidelijk 
gevelrij is nog vrijwel origineel en daar 
zitten de leuke, subtiele details: bogen 
boven de ramen opgevuld met gemetsel-
de baksteenpatronen en -kleuraccenten 
en soms stralend geglazuurde groene of 
bruine afgeronde stenen bij portieken. 
Tussendoor zijn er soms charmante 

sporen van een enkele oude winkelpui, 
met daarachter nu een woonhuis.
Rondkijkend in de huidige Vrolikstraat 
met sporadisch een makelaarsbord 
“te koop” aan een hoog raam komt de 
gedachte op dat een handarbeidersgezin 
eind 19de-eeuw waarschijnlijk superblij 
was met een etagewoning in de Vrolik-
straat voor een huur van enkele guldens 
per maand.  Nu zijn hoog opgeleide Am-
sterdamse tweeverdieners superblij als 
ze zo’n appartement in de Vrolikstraat 
kopen voor rond 500.000 Euro. 

Vader en zoon
Naast de straatnamen Oosterpark en 
Eerste, Tweede en Derde Oosterpark-
straat is de keuze voor Vrolikstraat in 
plaats van voor Vierde Oosterpark-
straat verrassend. Met de vernoeming 
van vader en zoon Vrolik, twee in de 
19de-eeuw in Amsterdam praktiserende 
artsen, werd voortgeborduurd op de 
vernoeming in de straten tussen de Am-
stel en het Oosterpark naast het OLVG 
van de beroemde vaderlandse 17de-
eeuwers: de artsen Nicolaas Tulp en 
Hermanus Boerhaave, en de natuurwe-
tenschappers Antoni van Leeuwenhoek 
en Jan Swammerdam.

Gerard Vrolik (1775-1859) en Willem 
Vrolik (1801-1863) bekleedden naast 
hun artsenpraktijk beiden het ambt van 
hoogleraar in de anatomie aan het Am-
sterdamse Athaeneum Illustre, de voor-
loper van de Amsterdamse Gemeente 
Universiteit van 1875. Als gedreven 
verzamelaars waren zij  beroemd in de 
stad door een unieke anatomische pri-
vécollectie in hun grachtenhuis. Na het 
overlijden van Willem in 1863 zorgde de 
aankoop van hun anatomische prepa-
raten door vermogende burgers en de 
donatie daarvan aan het Athaeneum 
Illustre voor behoud en een voorbeeldig 
beheer. De expositie, Museum Vrolik, 
bevindt zich vanaf 1984 in het UMC 
locatie AMC (medische faculteit, bouw-
deel J, begane grond) en is voor ieder-
een voor een bescheiden toegangsprijs 
toegankelijk.

Voorgangers
Vader en zoon Vrolik speurden in hun 
wetenschappelijk werk  naar ordenings-
principes in de natuur. Zij vroegen zich 
af welke krachten er speelden en hoe 
deze tekort kunnen schieten waardoor 
misvorming ontstaat. Zorgvuldige 
conservering en nauwkeurige beschrij-

ving was hun werkmethode. Evolutie-
theorieën hebben in hun werk geen 
rol gespeeld, maar zij waren overtuigd 
van een natuurlijke oorzaak voor alle 
verschijnselen en bestreden zo bijgeloof. 
In hun verzameling liggen duidelijke 
accenten op voortplanting, op groei en 
ontwikkeling in de baarmoeder en op 
daar ontstane aangeboren afwijkingen. 
Ook is er een kast vol met door ziekte 
misvormde skeletten en een opstelling 
met aandacht voor de anatomie van 
dieren. Vooral de misvormingen bij 
kinderen maken diepe indruk en roepen 
huiver op; een bezoek aan Museum 
Vrolik vergeet je niet snel.

Een  plaquette bij Museum Vrolik ver-
meldt in marmer met vergulde letters 
“Professores Anatomiae Amstelodamen-
ses”. Boven de vermelding van vader G. 
Vrolik en zoon W. Vrolik staan N.Tulp, J. 
Deijman, G. Blasius, F. Ruysch, P. Cam-
per en A. Bonn met nog enkele andere 
namen daartussen. Onder hun namen 
staat onder andere L. Bolk.  Aanvanke-
lijk had de gemeenteraad besloten tot 
een Eerste, Tweede, Derde en zelfs een 
Vierde Boerhaavestraat en ten slotte ook 
nog tot een Boerhaaveplein. Binnen en-
kele jaren echter vonden hernoemingen 
plaats en kregen de anatomen, voorgan-
gers van vader en zoon Vrolik, ieder een 
eigen straat ten koste van een hele wijk 
met alleen de naam Boerhaave. #

Een bezoek aan  
Museum Vrolik  
vergeet je niet snel

De spijt van Frederik Ruys
Museum Vrolik is een prachtig klassiek 
voorbeeld van een traditie die stamt van 
de wetenschappelijke revolutie en die al 
eeuwenlang gericht was op het aanleg-
gen van natuurhistorische collecties met 
wetenschappelijk oogmerk voor studie 
en publicaties.  Er was nog een andere 
collectie die rond 1700 in Amsterdam 
een grote wetenschappelijke maar ook 
een grote toeristische attractie was 
Museum Anatomicum Ruyschianum. 
Deze collectie werd samengebracht 
door de al  genoemde voorganger van 
de ‘Vrolikers’, anatoom, zoöloog en 
botanicus Frederik Ruysch (1638-1731). 
Tussen Amstel en ‘s-Gravesandeplein bij 
het Oosterpark achter het OLVG-Oost 
ligt de Ruyschstraat.
Ruysch verkocht zijn collectie voor een 
enorme geldsom aan Tsaar Peter de 
Grote, die alles in 60 kisten liet versche-
pen naar Sint Petersburg. De collectie is 
daar nog steeds te bezichtigen, voorzo-
ver niet door brand in 1754 verwoest 
en als er nu geen oorlog zou woeden. 
Ruysch’s spijt over die deal kon er niets 
meer  aan veranderen. Hij ging door 
met verzamelen en publiceren tot op 
zeer hoge leeftijd. Meer over Frederik 
Ruysch in een volgende aflevering. 

Evolutieleer in Oosterpark
Bij alle focus op anatomie/ontleed-
kunde rond het Oosterpark kan niet on-
vermeld blijven dat aan de Mauritskade 
61, kort na 1900, naast de hoek waarop 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
twintig jaar later zou verrijzen, een 
monumentaal Ontleedkundig Labora-
torium gerealiseerd werd naar ontwerp 
van de architect J.B. Springer, die ook 
de ontwerper van het Oosterpark is. De 
grote man achter het Ontleedkundig 
Laboratorium was de hoogleraar ana-
tomie Professor Louis Bolk (1866-1930). 
In Nederland droeg hij de inzichten van 
de evolutieleer uit. Ook hij kreeg een 
straatvernoeming, de Bolkstraat in de 
Watergraafsmeer, terzijde van de Kruis-
laan tegenover de ‘Nieuwe Ooster’. Het 
al langgeleden ontruimde Ontleedkun-
dig Laboratorium ondergaat momenteel 
een herbestemming tot hotel.Winkelruit Transvaalplein

Vanaf 1902 kwam met de eerste lan-
delijke woningwet een wettelijk kader 
tot stand waarbinnen grootschalige 
projecten voor sociale woningbouw 
met rijkssteun door woningbouwvereni-
gingen goed mogelijk werd. De Trans-
vaalbuurt, tussen Oosterparkbuurt en 
Watergraafsmeer, is een vroeg resultaat 
hiervan. Zie voor meer informatie de 
teksten achter de winkelruit van AH aan 
het Transvaalplein 

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

OOST-ONLINE.NL/DWARS-ONLINE/VRIENDEN-VAN-DWARS

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

U kunt uw gift overmaken op 
rekeningnummer NL63 ASNB 0706 8038 17 
t.n.v. van A.J. van Tol, 
met vermelding Vriend van Dwars.
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Grachtenfestival op Mariotteplein
Op het nieuwe kunstgras van de Mariotteplein-speeltuin speel-
de in het kader van het Grachtenfestival 2022 op een mooie 
dinsdagmiddag in augustus een heel bijzonder ensemble: het 
Gandaya Kwartet. Vier jonge musici vormden dit kwartet. 

Tekst en fotografie: Jan Dijk

Er was een muzikant die verschillende 
fluiten bespeelde, soms twee tegelijk. 
Er was een gitarist. De derde was een 
djembéspeler die ook zelf ritmische 
klanken uitend een twistgesprek imi-
teerde. Tot slot was er een slagwerker 
met bijvoorbeeld een rij sleuteltjes 
waar hij zijn vinger langs liet glijden 
en een verzameling koebellen. 
Het optreden was gratis. Alles was 
Braziliaans. Wat een buitenkans voor 
de buurt.

Toen ik de eerste keer het Grachten-
festival op mijn pc aanklikte las ik 
gelijk: Mariotteplein. Zo ben je snel op 
de hoogte. Ik kwam goed op tijd om 
verzekerd te zijn van een zitplaats. Het het Gandaya Kwartet

zal best druk worden, dacht ik.
Bijna was ik de eerste. Je snapt de men-
sen niet. Zo bijzonder en zo vlakbij! 
Maar geleidelijk werd het redelijk druk 
en geanimeerd. Wat een heerlijke mu-
ziek. In de nieuwe tuinkiosk was zelfs 
iets lekkers te halen.
Halverwege kwam er nog een gast 
mee spelen: blokfluitist Ivan Vendemi-
atti. Een lekkere Braziliaanse medley 
besloot het concert. De musici waren 
ongelooflijk dankbaar voor het fijne 
concert. De organisatie was laaiend 
enthousiast. En het publiek had van 
prachtige muziek genoten. Volgend jaar 
weer! #

‘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 hoofdredac-
teur van New Scientist ontmoet ik de 
beste wetenschappers, presenteer ik 
Lowlands Science en vertel over baan-

brekend onderzoek in de media. En 
daarnaast mag ik allerhande interes-
sante mensen interviewen, waaronder 
deze keer mijn eigen vrouw, die zich 
plaatste voor het wk triatlon in Hawaï, 
alwaar ze geld hoopt op te halen voor 
onderzoek naar Alzheimer.

Zelf ben ik best sportief en minimaal 
drie keer per week zwem ik anderhalve 
kilometer, in het Flevoparkbad of bij 
het Nieuwe Diep, puur omdat ik het 
lekker vind en het ook nog goed voor 

lichaam en geest is. In vergelijking met 
de sportieve aspiraties van Claudine, 
mijn vrouw, is dit echter kinderspel. 
Sinds een jaar of vijf is ze triatleet, en 
een originele triatlon bestaat uit: 3,8 
km zwemmen, 180,2 km wielrennen en 
42,195 km hardlopen. Achter elkaar!

‘Een jaar of tien terug deed ik met het 
team van de Hogeschool van Amster-
dam mee aan de Dam tot Dam loop,’ 
zegt ze aan de tafel in onze huiskamer 

terwijl ze een vegan recovery shake in 
een paar slokken opdrinkt. ‘We kregen 
in dat kader ook hardlooptrainingen en 
de coach aldaar introduceerde me aan 
een aantal triatleten. Deze personen 
bleken anders te lopen; veel zuiniger, 
omdat ze eerst al gezwommen had-
den en later nog moesten fietsen. Mijn 
interesse was meteen gewekt en via via 

ben ik een triatloncursus gaan volgen 
en die werd afgesloten door 1/8 speed-
triatlon. Het moment dat ik kletsnat uit 
het water rende en op de fiets stapte 
vergeet ik nooit meer. Het gaf mij 
een gevoel van vrijheid. Lekker snel 
en meteen door. Toen ik van de fiets 
afstapte en net zo snel op de loopschoe-
nen verder moest, ging ik wel tien keer 
naar mijn voeten kijken. Had ik wel de 
goede schoenen aan? Het voelde toch 
echt gek, alsof ik nog de plaatjes van 
mijn fietsschoenen voelde. Het ging 

totaal niet soepel en ik begreep meteen, 
als ik hier iets mee wil, dan zal ik er 
voor moeten trainen.’

En trainen heeft ze de afgelopen jaren 
zeer zeker gedaan. Hard en vooral veel. 
En andersom. Ze werkt in Hilversum 
als mondhygiëniste en neemt nu voor 
dag en dauw de fiets. In SwimGym aan 
de Wibautstraat is ze meerdere malen 
per week en vanuit haar huis in Am-
steldorp doet ze tussendoor even een 
rondje Ouderkerk aan de Amstel, toch 
dik twintig kilometer. Waarom doe je 
dit eigenlijk, krijgt ze vaak te horen. 
Het antwoord is even kort als eenvou-
dig. ‘Ik word er heel blij van. Neem de 
race in Frankfurt, in juni dit jaar. Het 
zwemmen ging goed, maar toen ik op 
de fiets stapte was mijn fietscomputer 
een zwart scherm. De wattages en ge-
tallen die ik normaal de hele tijd in de 
gaten houd, die waren er niet. Meteen 
dus overschakelen op plan B. Ook dat 
is namelijk triatlon. Ik kon alleen naar 
mijn klok kijken en hield ook nauwlet-
tend mijn voedingsplan in de gaten. 
Want als je zo lang achter elkaar sport, 
dan moet je genoeg eten en drinken. 
Daarna volgden nog vier rondjes 
van dik tien kilometer hardlopen en 
onderweg hoorde ik dat ik op de derde 
plek stond. Toen ik richting finish 
kwam, hoorde ik steeds meer gejubel 
en geschreeuw van de toeschouwers en 
het voelde alsof ik gedragen werd. Mijn 
eindtijd was 10 uur 55 min, daar heb 
ik nooit van durven dromen. Tevens 
kwalificeerde ik me voor Kona, het WK 
waar het ooit allemaal begon.’
‘Ik wil in Hawaï niet alleen een goede 
race neerzetten, ik wil met deze 
wedstrijd ook geld inzamelen. Helaas 
is mijn moeder drie jaar gelden aan 
Alzheimer overleden en ondanks dat 
er steeds meer kennis over de ziekte is, 
hebben we nog een lange weg te gaan. 
Bij mijn moeder weet ik nog dat het 
lastig was om de ziekte aan het begin te 
herkennen, maar ik merkte het bijvoor-
beeld doordat haar mails er steeds cha-
otischer uitzagen. Met grote en kleine 
letters door elkaar, en komma’s en 
punten die verdwenen. Dat was slechts 
het begin van een helaas lange lijdens-
weg. Daarom moet er meer onderzoek 
komen en ik hoop met deze triatlon een 
klein beetje te helpen.’ #

Meer informatie: www.gofundme.
com/f/naar-kona-voor-alzheimer 

‘Tussendoor 
even een rondje 
Ouderkerk aan de 
Amstel’

Triatleet Claudine  

Tekst: Jim Jansen | Fotografie: Eddy Ellert

Op naar Kona
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

En toen...

Op de rotonde van Hoevelaken stopt 
een Opel. De jongeman achter het 
stuur roept naar twee lifters: ‘Waar 
moet u heen?’ ‘Noar Amsterdam,’ 
klinkt het onvervalst plat. ‘U treft het, 
ik moet in Amstelveen zijn. Stapt u 
maar in.’ Rooie Henk stapt achterin. 
Zwarte Gerrit gaat naast de bestuurder 
zitten. Hun bagage gooien ze naast 
Rooie Henk op de achterbank.

‘Zo, en waar gaat de reis heen?’ vraagt 
Zwarte Gerrit. ‘Naar mijn meisje in 
Amstelveen,’ antwoordt de bestuurder, 
‘We zien elkaar niet zo regelmatig. Ik 

kom zelf uit Harderwijk, ziet u. Mijn 
vader heeft daar een slagerij.’
‘Wij gaan naar huis,’ vertelt Rooie 
Henk, ‘We waren van plan om naar 
Duisburg te gaan. Komen we wel 
vaker, bij Gerrits ex-vrouw. Maar we 
strandden gister in Apeldoorn. Geld 
voor een hotel hebben we niet en bij 
het Leger des Heils werden we ge-
weigerd, dus hebben we besloten om 
maar weer om te keren. We kregen 
een lift terug tot Hoevelaken en daar 
zijn we dan.’ ‘Zóó,’ haakt Zwarte Gerrit 
in, ‘dus je pa is slager? Dan zal ’ie wel 
goed in de slappe was zitten? Mooi 
autootje voor zijn zoon… Dat meis-
sie van je heb het goed bekeken!’ De 
slagerszoon schudt zijn hoofd: ‘Nee, 

dit karretje heb ik gehuurd, maar ik 
heb van mijn vader een leuk zakcentje 
meegkregen.’ Hij klopt op de dikke 
portefeuille in zijn jaszak: ‘Hij vond 
dat ik mijn meisje maar eens goed 
moet fêteren.’

De Opel komt bij de Diemerbrug. De 
slagerszoon wil rechts afslaan de trek-
vaart over richting Middenweg. Plots 
voelt hij een koud stuk staal tegen zijn 
rechter wang. ‘Je kunt beter rechtdoor 
langs de vaart blijven rijden. Wij wo-
nen op de Kruislaan. Je brengt ons vast 
wel even thuis, toch? Wij wijzen je 
wel de kortste weg.’ Op de driesprong 
staat een agent het verkeer te regelen. 
De slagerszoon twijfelt of hij zal stop-

De lifters (deel 1)
pen, maar na een flinke por tegen zijn 
wang rijdt hij recht voor de verkeers-
agent langs. Een stuk verderop slaat de 
Opel alsnog rechtsaf de Middenweg op 
en verder over de Kruislaan.
‘Stop hier maar!’ gromt Zwarte Gerrit. 
Hij wisselt een blik met Rooie Henk 
en knikt. Op dat moment klinkt er een 
knal. En nog een. De slagerszoon gooit 
zijn portier open en laat zich uit zijn 
auto vallen.

Op een boerderij aan de Kruislaan 
schrikken de boer en de boerin op van 
harde knallen. ‘Jan daar gaan onze 
eenden!’ roept de boerin. Ze rent het 
erf op in de hoop de stropers te kun-
nen inhalen. Ze ziet een auto staan. 
Het achterportier gaat open en een 
rossige man springt eruit. Hij rent om 
de auto heen, er klinkt nog een knal, 
hij stapt voorin en na enkele malen 
stuntelig starten, rijdt de auto met 
hoge snelheid weg. De boerin snelt 
over het smalle bruggetje voor de 
boerderij de donkere weg op, waar ze 
in het donker bijna struikelt over een 
jongeman die verdwaasd op de grond 
ligt. ‘Er ging een rotje af in de auto, 
ik snap er niets van,’ stamelt hij. De 
boerin knielt naast hem neer en drukt 
haar zakdoek tegen zijn hals, waar het 
bloed uitgutst.

Op een politiebureau elders in Am-
sterdam zit een vrouw aan een tafel 
met een agent die haar verklaring 
opneemt. ‘Ik voel me erg bezwaard 
om mijn vrienden te verraden. Maar 
ze zijn van plan om binnenkort een 
handelaar te overvallen ofzo. Ze heb-
ben zelfs een revolver aangeschaft. 
Ik ben bang dat als u niet ingrijpt, er 
gewonden of zelfs doden zullen gaan 
vallen…’ #

Lokroep

Sereen de spiegeling van
de vijver, waterlelies
openen hun harten in
de opkomende zon

de lokroep uit diep water
overschaduwt haar ver-
beelding, weids licht
spreidt zich voor haar uit

vijver hoogzwanger met nieuw
voortleven, mystiek onder de
oppervlak verborgen laveert
ze loom in de luwte

onvermoeid vult water
schaduw in rondingen
dwingt lucht borrelend
uit haar spelonk.
 
 
Méland Langeveld

De overval in dit verhaal vond 
plaats vond woensdagavond 17 
december 1958. In Dwars 231 het 
tweede deel.
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Poppentheater Koos 
Kneus
Voorstellingen op zondagen, 
altijd inclusief schminken, eerste 
voorstelling van het seizoen op 
18 september.
zo 18 sept 11.00 – 12.15:
Jan Klaassen en het eigenwijze 
ei (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 18 sept 13.00 – 15.00: 
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 25 sept 11.00 – 12.15: 
Een huishouden van Jan Klaas-
sen! (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 25 sept 13.00 – 15.00: 
Jan Klaassen en Katrijn en de 
grote broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 2, 9, 16 en 23 okt 11.00 – 
12.15:
Bij Betty de Brulbij op bezoek! 
(2-4 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 2, 9, 16 en 23 okt 13.00 – 
15.00:
Betty de Brulbij en de heks  
(4-8 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
Reserveren noodzakelijk! Via 
website of tel.nr. 020-6928532.

Voor het precieze programma, 
reserveren en meer info: www.
kooskneus.nl

Plein Theater 
za 3 sept 20.30: 
Kaninchen – Rubèn Sanchez (in-
terdisciplinair / muziektheater)
zo 18 sept 15.00:
Nieuwe Noten Amsterdam: Two 
Envelops & Michela Amici
Lisa Kokwenda Schweiger (klave-
cimbel), Jacob Vanneste (percus-
sie), Michela Amici (harp)
vr 23 en za 24 sept 20.30:
Nouveau Fuck – Cat Smits Com-
pany (theatre)
do 29 sept 20.30: 
NAM / Non-Aligned Movement – 
Christian Guerematchi (dans)
vr 30 sept 20.30:
The Oosterpoke Comedy Show-
case – Richard Walkers (host) & 
komieken (comedy)

wo 5 okt 15.00:
Kinderboekenweek: Het geheim 
van de wilg – Theater Krijt (4+) 
(poppen- / jeugdtheater)
zo 9 okt 20.30:
Soirée of Butch – After the 
Festival – Bushra Arbawi, Chris 
Andreas, Conny Tiebout, Ezio 
Tangini, Houkje van Hoek, Les 
Hijmans, Mon Costa Justes,  
Vincenta Besteman (dans)
wo 12 okt 14.30 – 17.15:
Proeflessen Theatermaken – 
o.l.v. theatermaker / docent 
Johanna Biesewig (6-12 jr)
zo 16 okt 15.00:
Nieuwe Noten Amsterdam: Poë-
zie en muziek
Adriaan van Dis (schrijver, 
dichter), Bruno Allain (schrijver, 
acteur), Fie Schouten (basklari-
net), Simon Burgers (componist)
za 22 en zo 23 okt 20.30: 
Antigone van Sokofles – Studio 
Antigone (theater)
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
vr 2 en za 3 sept 20.15: 
‘The Portuguese Kid’ (comedy)
do 15 sept 20.00:
Tag Out New Show
do 22, vr 23 en za 24 sept 
20.00:
Downstage Left presents 
Playground 4 – The Waiting 
Room
vr 30 sept en za 1 okt 20.00:
The Scarperer by Brendan Be-
han – A new benefit production
do 6, vr 7 en za 8 okt 20.00 (za 
8 okt ook om 16.30): 
Inplayers New Show: Noir  
Suspicions
Zie verder www.badhuistheater.nl 

Jungle Amsterdam
van ma t/m vr 11.00 – 17.00:
Afvalpaleis en weggeefwinkel
2e locatie: Dapperstraat 76-82
elke ma 10.00 – 12.00: 
Groen Spreekuur – groencoör-
dinator Charlotte is aanwezig 
om vragen te beantwoorden 
(Afvalpaleis)
elke ma 20.00 – 00.00: 
Kizz Meetup, met DJ Traybeatz
elke di 09.00 – 11.30:
Dans workshops voor vrouwen 
uit Oost
Wereld van helende geuren - 
Sfera Samenkomsten
elke wo 13.00 – 17.00:
Repair Café in Afvalpaleis
elke do 09.00 – 12.00:
Jungle vrouwenochtend
elke do 14.00 – 17.00:
Naaiatelier in Afvalpaleis
elke vr 10.00 – 12.00:
Infopunt duurzaamheid  
(eerste uur Jungle, tweede uur 
Afvalpaleis)
elk zo 10.00 – 13.00:
Ecstatic dance Amsterdam
di 20 sept 16.00 – 18.30: 

Workshop kitten van naden en 
kieren (Fixbrigade)
vr 7 okt 13.00 – 15.00:
Workshop CV installatie klein 
onderhoud (Fixbrigade)
vr 21 okt 10.00 – 15.00: 
Workshop Waterzijdig Inregelen 
CV installatie (Fixbrigade)
zo 25 sept en zo 23 okt 19.00 – 
23.00: 
Tango Salon
Zie verder www.jungle.amsterdam 

Tropenmuseum
---TENTOONSTELLINGEN---
Nieuw, altijd te zien: 
Onze koloniale erfenis 
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:
What’s the story?
altijd te zien: 
Things That Matter
Meer info, ook over eenmalige acti-
viteiten: www.tropenmuseum.nl

Framer Framed
---EXPOSITIES---
14 okt t/m 22 jan 2023: 
To those who have no time to 
play
Een solotentoonstelling door 
Gluklya
---ACTIVITEITEN---
vr 2 sept 15.00 – 18.00:
Publiek gesprek: Wat is een 
goede wereld?
Internationalisering in een post-
coronasamenleving
ma 5 sept 17.00 – 19.00: 
Boekpresentatie: Stay Strong 
Photo Stories
Meer info: framerframed.nl

Tot Zover
t/m 28 aug: 
Geen speciale expositie in deze 
periode.
Meer info: www.totzover.nl 

De Nieuwe KHL
zo 4 sept 16.00: 

KHL Sessie: Machteld van der 
Gaag – Machteld chante La 
Rentrée
wo 7 sept 19.30:
PopUp Choir – popsong ‘Do you 
remember? van Earth, Wind and 
Fire
vr 9 sept 20.30: 
Abel’s Americana
Roots muziek met vocale gasten 
en verhalenvertellers
zo 11 sept 15.30: 
KHL Chantant: Helden!
zo 18 sept 16.00:
Son Pati – Cubaanse Son in een 
nieuw jasje
vr 30 sept 20.30:
Trio Bier
zo 2 okt 16.00: 
KHL Sessie: Laura Fygi & Trio 
Galantes
wo 5 okt 19.30:
PopUp Choir – popsong ‘Dancing 
Queen’ van ABBA
zo 9 okt 16.00: 
KHL Sessie: Philippe Elan
do 13 okt 20.00:
Pittige mosterd: Ivo de Wijs
vr 14 okt 20.00: 
Erwin van Ligten
zo 16 okt 16.00:
Liedjes die niet mochten
vr 21 okt 20.00: 
ABBA XS
zo 23 okt 16.00:
George Brassens Hommage
Meer info: https://denieuwekhl.nl
TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo
t/m zo 4 sept: 
Thjum Arts: ‘De Verwachting’ 
(cabaret)
do 1 t/m do 8 sept, 14, 18 en 
22 sept:
Marc Nochem: ‘Over & uit’ (mu-
ziektheater)
vr 2 t/m zo 11 sept:
Ellen Röhrman en Frédérique 
Sluyterman van Loo: ‘Last date’ 
(toneel)
wo 7 t/m zo 18 sept:
Job Römer: ‘Voor de bühne’ 
(cabaret)

wo 7 t/m zo 18 sept: 
De Vriendendienst: ‘Andere men-
sen’ (muzikaal cabaret)
do 15 t/m za 17 sept, wo 21 
sept, vr 23 t/m zo 25 sept: 
Janneke Luijten en Ellen van 
Liere: ‘Smartphone’ (toneel)
wo 21 sept t/m zo 2 okt: 
Tom Lash: ‘Deugt’ (cabaret)
wo 21 t/m zo 25 sept:
Yildiz Giese: ‘Onverwacht’ (mu-
ziektheater)
wo 28 sept t/m zo 2 okt: 
Marlijn van Dijk en Marco Ho-
ving: ‘Twee’ (muziektheater)
wo 28 sept t/m zo 2 okt:
Tanje ter Brake: ‘Houdbaarheid’ 
(muzikaal cabaret)
wo 5 t/m zo 9 okt:
Vriendelijke Stiefvaders: ‘Odes’ 
(muziek)
wo 5 t/m zo 16 okt:
May Evans: ‘Bitterzoet’ (singer-
songwriter)
wo 5 t/m vr 14 okt (niet za 8 en 
zo 9 okt):
Tim Kroezen: ‘Cabaret’ (cabaret)
za 8 en zo 9 okt: 
Djoni de Vos: ‘Geen tijd om te 
douchen’ (stand-up comedy)
za 15 t/m zo 23 okt:
Jacob Adriani: ‘En nu jij’ (cabaret)
wo 19 t/m zo 23 okt: 
Lieke Meijers en Esmee  
Pieters: ‘Op goed geluk’ (muzi-
kaal cabaret)
wo 19 t/m zo 30 okt: 
Luuk Weggemans: ‘Ertussenuit’ 
(muzikaal 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 

KHL Sessie: Laura Fygi & Trio Galantes

Fethi Sahraoui (Algerije): 
Escaping the Heatwave

Kijk voor meer   
agenda-informatie 

op 
www.oost-online.nl

Tom Lash (foto van Jannick 
Hamberg)Het geheim van de wilg
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Tegenover het park en Hotel Arena staat op de hoek van Oosterpark – nee, het heet hier niet ’s Gravesandestraat – en de Tweede 
Boerhaavestraat de Oosterparkkerk. Het gebouw heeft van binnen en van buiten een grondige opknapbeurt ondergaan. De buurt 
kan op zaterdag 3 september het resultaat komen bewonderen. 

Oosterparkkerk is als nieuw

Roel Wimmenhove was nauw betrok-
ken bij de renovatie. Hij leidt me rond 
in en om de kerk, vertelt over de histo-
rie van het gebouw en over de activitei-
ten die er plaatsvinden. De kerk is van 
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). 
‘Er zijn zo’n 150 leden, waaronder 
gezinnen, kinderen, alleenstaanden, 
ouderen en jongeren. Nadrukkelijk zijn 
we een kerk die divers is en informeel.’

Bouw
Op de voorkant van de kerk is nog 
altijd te lezen dat het initiatief voor de 
bouw van de Oosterparkkerk kwam 
van de Doopsgezinde Gemeente. In 
1904 opende de kerk haar deuren. 
Als architect was gekozen voor Abra-
ham Salm. De eclectische manier van 

ontwerpen, ofwel het toepassen van 
meerdere stijlen, was handelsmerk van 
hem en zijn vader Gerlof Salm. Zo zijn 
vergelijkbare bouwstijlen terug te vin-
den bij, ondermeer de Keizersgracht-
kerk, Paradiso en het Artis-aquarium.

Overname
In 1975 nam de Gereformeerde Kerk 
het gebouw over. De Doopsgezinde Ge-

meente was te zeer geslonken om naast 
haar kerk aan de Singel nog een ander 
gebouw in Amsterdam te exploiteren. 
De relatief kleine Oosterparkkerk zat 
en zit deze gemeente als gegoten.
De kerkbestemming van het gebouw 
heeft nooit ter discussie gestaan. Wel 
wordt er al sinds het jaar 2000 gedacht 
aan een grondige opknapbeurt. Roel 
Wimmenhove noemt de meest urgente 
redenen: ‘De toiletten waren te krap en 
te gebruikersonvriendelijk, de keuken 
was sterk verouderd en de stoelen in de 
kerkzaal waren aan vernieuwing toe.’
‘Rond 2014 kwam Stadsherstel in beeld. 
De ideeën van een door hen ingescha-
kelde deskundige die aanvankelijk veel-
belovend en haalbaar heetten, werden 
nooit uitgevoerd. De risico’s bleken 
toch te groot toen de economische crisis 
zich aandiende.’ De kerk nam het heft 
zelf weer in handen. Dat er iets moest, 
al te veel langer uitstel kon niet, daar 
waren de kerkleden het wel over eens.

Monument
Er werd een bouwcommissie in het 
leven geroepen. ‘Creatieve ideeën wer-
den er gevraagd, maar ook ideeën over 
hoe aan het benodigde geld te komen. 
En dat de commissieleden ook zelf hun 
handen uit de mouwen zouden moeten 
steken werd ook al snel duidelijk.’ Roel 
Wimmenhove bevestigt dat de renova-
tie er niet gemakkelijker op werd met 
de gemeentelijke monumentenstatus 
van het gebouw. ‘De gemeente keek 
scherp toe of alles paste in de stijl van 
voorheen. Terecht misschien, maar 

niet altijd logisch en zeker niet altijd 
goedkoop.’
Crowdfunding onder leden en ex-leden 
leverde een enorm bedrag op. De 
kerkzaal zelf kon van binnen en van 
buiten optimaal worden gerenoveerd, 
maar bovendien bleef er geld over voor 
een tweede wens: een uitbouw maken 
op het terrein dat voorheen tuin was. 
‘Onder andere voor het koffie drinken 
na afloop van een dienst, voor een be-
ter gebruik van de keuken en voor het 
vergaderen is meer ruimte gekomen.’

Open
De kerk wordt natuurlijk gebruikt voor 
diensten. Van de Gereformeerde Kerk 
zelf, ’s zondags van 10 tot 11 uur, maar 
ook van andere gemeentes die de kerk 
daarvoor huren. De kerk kan ook voor 

andere activiteiten worden gehuurd.
Op woensdag- en vrijdagochtend van 9 
tot 12.30 uur kan iedereen terecht in de 
kerk voor een gesprek, koffie, om een 
kaarsje aan te steken of gewoon voor 
de stilte.
Ter gelegenheid van de renovatie en 
uitbouw van de Oosterparkkerk is 
er vrijdag 2 september een officiële 
opening voor genodigden. Op zaterdag 
3 september is er open huis. Oud-leden, 
donateurs en alle belangstellende  
Amsterdammers zijn welkom om tus-
sen 11 en 16 uur een kijkje te nemen. 
Er zijn een audiotour – neem ‘oortjes’ 
mee –, broodjes, muziek en een Open 
Podium. #

Meer info: www.oosterparkkerk.nl

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Els Teunissen

Het exterieur van de gerenoveerde Oosterparkkerk

Het Burgerziekenhuis

In de reeks Verborgen verleden over gebouwen in Oost en  
hun roemrijke verleden ditmaal het Burgerziekenhuis aan de 
Linnaeusstraat, het huidige Manor Amsterdam hotel. De foto  
is uit 1890.

Tekst: Méland Langeveld | Foto: Jacob Olie (1834-1905), stadsarchief Amsterdam

Tot ver in de negentiende eeuw is er 
geen ziekenhuis voor de kleine mid-
denstanders. Voor de notabelen is er 
de Ziekenverpleging aan de Prinsen-
gracht, geopend in 1857, en voor de 
armen de stedelijke gasthuizen: het 
Binnen Gasthuis en het Wilhelmina 
Gasthuis.

Chirurg Anton Berns wil daar verande-
ring in brengen en krijgt steun van en-
kele vooraanstaande Amsterdammers, 
waaronder de joodse bankier Abraham 

Wertheim: samen nemen zij in 1878 het 
initiatief om geld in te zamelen voor 
de stichting van een burgerziekenhuis. 
Een jaar later is er een burgerzieken-
huis in het grote woonhuis aan de 
Keizersgracht 187, met dokter Berns als 
directeur. Het ziekenhuis beschikt over 
45 bedden. Maar na enkele jaren is het 
pand te klein en moet het ook wijken 
voor de verbreding van de Raadhuis-
straat.

Dezelfde vooraanstaande mannen 
gaan op zoek naar een nieuwe locatie. 
In Oost vinden ze een geschikt terrein 
aan de Linnaeusstraat. De Vereeniging 
Burgerziekenhuis koopt daar in 1884 
een stuk grond en ook het weiland 
erachter: ruimte, licht en lucht zijn im-
mers belangrijk voor het herstel. Met 
veel moeite wordt het benodigde geld 
van één miljoen gulden voor de bouw 
bijeen gebracht, onder meer door een 
verloting van tweehonderd kunstwer-
ken in de kunstenaarssociëteit Arti et 
Amicitiae.
Architect Adolf van Gendt – mede ont-
werper van onder andere het Rijksmu-
seum, het Centraal Station en de Stads-

schouwburg – ontwerpt een gebouw in 
neorenaissance-stijl. De bouw start in 
1889 en is in 1891 gereed. Het gebouw 
is ultramodern ingericht met elektrisch 
licht, centrale verwarming en hydrau-
lische liften op waterkracht. Er zijn 125 
kamers, en er is een omvangrijke staf 
aan dokters en verpleegsters.
In de jaren erna is het pand een aantal 
keer uitgebouwd en vergroot met 
nieuwe gedeeltes achter en naast het 
bestaande gebouw, waaronder een 
revalidatiekliniek.

Koninklijke gewonde
Op 29 november 1937 rijdt prins 
Bernhard over de Muiderstraatweg in 
Diemen in zijn Ford cabriolet met 160 
kilometer per uur in op een stilstaande 
zandauto. De prins loopt een zware 
hersenschudding, een schedelbasis-
fractuur, gezichtswonden en een paar 

gebroken ribben op. Per ambulance 
vervoeren ze hem naar het Burger-
ziekenhuis. De hoogzwangere Juliana 
en koningin Wilhelmina nemen hun 
intrek in het ziekenhuis: ruim een 
maand regeert de koningin van hieruit 
het land.
In haar boek ‘Eenzaam maar niet al-
leen’ noemt koningin Wilhelmina de 

dronken bestuurder van de zandwa-
gen de oorzaak van het ongeluk. Een 
journalist van De Telegraaf vraagt de 
bestuurder of dit zo is. Hij ontkent en 
beroept zich op het rapport van de 
marechaussee. De journalist vindt dat 
de bestuurder gerehabiliteerd moet 
worden en benadert Bernhard. Deze 
vindt ook dat dit rechtgezet moet 
worden. Het opgemaakte rapport komt 
echter niet boven water. Maar gelukkig 
heeft een marechaussee een duplicaat 
van het rapport en daardoor komt de 
waarheid boven tafel en rehabiliteert 
Bernhard de bestuurder.

Het doek valt
De bouw van het Academisch Medisch 
Centrum (AMC) en de uitbreiding van 
het VU Medisch Centrum maken de 
kleinere ziekenhuizen in de stad over-
bodig. In het snel groeiende Almere 
is echter behoefte aan een plaatselijk 
ziekenhuis en zo verhuist in 1991 een 
groot deel van het personeel naar de 
nieuwe stad in de polder. Het Burger-
ziekenhuis heet dan Flevoziekenhuis.
Na een ingrijpende verbouwing van 
het Burgerziekenhuis komen in 1994 
de ambtenaren van het Stadsdeel Oost 
er te werken. Maar na het samenvoe-
gen van enkele stadsdelen verhuist het 
Stadsdeelkantoor en komt het gebouw 
weer leeg te staan. Het complex komt 
in 2010 in handen van een projectont-
wikkelaar die het tot een hotel laat 
verbouwen. Het Manor Amsterdam is 
een viersterrenhotel met 125 kamers. #

Meer ‘Verborgen verleden’:  
www.melandlangeveld.com

Het Burgerziekenhuis in 1890, een jaar 
voordat het gereed was

‘Ruimte, licht en 
lucht zijn immers 
belangrijk voor het 
herstel’

‘De gemeente keek 
scherp toe of alles 
paste in de stijl van 
voorheen’
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`Leren door te doen` is het motto van het vak Beeldende 
Vorming op College De Meer. De school ligt midden in de 
Watergraafsmeer, maar de leerlingen komen uit de wijde 
omgeving. Zij ontwikkelen hun creativiteit en vaardigheden 
door veel te oefenen met verschillende disciplines.

In de tweede klas is de opdracht Zelfportret schilderen al 
twintig jaar de afsluiting van Beeldende Vorming. Een leer-
ling kiest een foto van zichzelf uit. Die wordt uitvergroot  
en dan zelf geschilderd. Veel leerlingen en ex-leerlingen 
hebben het resultaat nog jaren thuis hangen.

Met dank aan docent Tim Lok en alle leerlingen die het 
afgelopen schooljaar in de tweede klas zaten. 

Zie voor meer informatie :
www.collegedemeer.nl
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een geestelijke wereld die door inner-
lijke ontwikkeling toegankelijk wordt.

Tuinvrouw
Als je de open dag bezoekt, vergeet niet 
langs het gebouw en de entree te lopen. 
In meer dan driehonderd zalmkleurige 
bakken heeft Diana Boer, één van de 
vrijwilligsters bij de dierenambulance, 
een bloementuin aangelegd die het 
bekijken waard is. Daar is ze drie jaar 
geleden aan begonnen.

Veertien jaar geleden werd Diana Boer 
vrijwilligster en kreeg je haar aan de 
telefoon als de dierenambulance nodig 
was. Ondertussen volgde ze de opleiding 
bijrijder op de dierenambulance en 
daarna die van chauffeur. Drie jaar gele-
den vond ze dat de wildgroei of leegte in 
de bakken voor het gebouw geen gezicht 
was en de directie ging daarin mee. Zo 
werd ze de tuinvrouw van de dierenam-
bulance.
‘Wat ik moeilijk vond aan werken op de 
ambulance was dat je meeleven moet 
betonen, terwijl je tegelijkertijd zakelijk 
moet blijven’, zegt Diana Boer, ‘Toen ben 
ik de verwaarloosde plantenbakken aan 
gaan pakken en kwam erachter dat ik 
het liefst alleen werk. Nu weet ik welke 
plant het wel doet, welke niet, maar ook 
wat ik goed doe en wat niet. Waar ik aan 
denk bij het aanschaffen van planten, 
is dat ze kleur en geur geven en dat 
er insecten en vogels op afkomen. Het 

#DWARSMilieu Nummer 23014

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

In Watergraafsmeer en omstreken zijn 
wij bepaald niet de enigen met een tuin, 
maar toch voel ik mij bijzonder bevoor-
recht. We proberen er iets groens en 
kleurrijks van te maken, een prettige 
plek om in te vertoeven. Ook voor vo-
gels, insecten en ander dierenspul. 

Schaduwrijk en koel
We stoppen er veel tijd en werk in, maar 
het is een fijne bezigheid en we leren er 
ook veel van. Allemaal amateurisme na-
tuurlijk, maar van de welwillende soort. 
We kijken wat werkt en wat niet, we 
leren van mislukkingen, we horen en 
lezen nog ‘s wat over exoten en inheem-
sen en we ontdekken allerlei verban-
den tussen biodiversiteit, circulariteit, 
klimaat, droogte, hitte en energie. In de 
tuin zie je hoe de zaak ervoor staat.
Met het regenwater uit de regenton 
houden we de tuin groen, schaduwrijk 
en koel. Vooral de potplanten hebben er 
baat bij. Voeg de zelfgemaakte compost 
toe uit ons eigen wormenhotelletje en 
Bob’s your uncle. Ik hou er wel van als 
je sommige zaken gewoon in eigen hand 
kunt houden. Regenwater, compost, 
plantjes, schaduw, koelte.

Al jaren hebben we een regenton in de achtertuin. Het is een 
oud whiskyvat dat ik niet alleen mooi vind om te zien, het 
levert in deze tijden van klimaatverandering en toenemende 
droogte ook een nuttige en belangrijke watervoorraad. 

Zondag 4 september ben je ’s middags van twaalf tot vier uur 
welkom in het gebouw en op het terrein van de dierenambu-
lance. Vaste krachten en vrijwilligers laten zien hoe ze 24 uur 
per dag klaar staan om gewonde of in nood verkerende dieren 
bij te staan en dode dieren op te ruimen.  

ten begieteren. Fijn klusje, ’s avonds 
een kwartiertje heen en weer lopen en 
kijken hoe het er allemaal bijstaat.

Sproeiverboden
Inmiddels hebben we de tweede of 
derde hittegolf van dit jaar te pakken. 
Het nieuws staat bol van bosbranden en 
drooggevallen rivieren, met alle bijko-
mende hittestress, prijsstijgingen en 
sproeiverboden van dien. Alle records 
worden eerder verbroken dan ver-
wacht. De verschillende crises (klimaat, 
stikstof, energie, biodiversiteit, inflatie, 
vermogensongelijkheid, diverse oor-
logen, noem maar op) overlappen en 
versterken elkaar. Het is een complete 
klusterfuk. Intussen doen we wat we 
deden. We barbecueën aan blauw-
algstrandjes, de vakantiefiles sukkelen 
langs bermbranden, Schiphol is overvol, 
Big Oil scoort megawinsten.

Schaduwmaker
We hebben ons geveltuintje uitgebreid. 
De voorkant van het huis staat op het 
zuiden en het wordt er geregeld snoei-
heet. Met beplanting willen we scha-
duw creëren. We zijn drie jaar geleden 
begonnen met hop. Ik dacht dat dat een 
goede kandidaat was om de hittestress 
te bestrijden. Hop groeit snel, heeft veel 
blad en dus veel schaduw. Bovendien 
ruiken de groene bloemen (bellen) naar 
bier, gezellig en verfrissend. Maar tot 
nu toe is dat geen doorslaand succes. 

Overloop
Wat je niet in de hand hebt is de kli-
maatverandering met rap stijgende 
temperaturen en steeds langere droge 
periodes. We merkten het aan de re-
genton die we meer dan eens helemaal 
leeg hebben getapt. Zo ook afgelopen 
voorjaar. Er viel maar geen regen. We 
zagen het aan de stad en aan de tuin. En 
de regenton was leeg. 

Eindelijk zag ik op de weerapp dat er 
een flinke regenperiode aankwam. Hup, 
naar het tuincentrum en voor  
€ 52,- kocht ik een plastic ton van 168 
liter. Die heb ik in een hoekje gezet 
naast de krulwilg, een beetje verborgen 
in het groen en met een overloopslang 
gekoppeld aan het houten vat. Net op 
tijd. In de regenperiode (toch weer kor-
ter dan voorspeld) liepen beide tonnen 
vol. Wekenlang kon ik de plantenpot-

Bloemenoase bij de dierenambulance

‘Het budget is 
beperkt, maar 
gelukkig krijg ik 
planten’

Wat je niet in de 
hand hebt is de 
klimaatverandering

Diana Boer ontfermde zich over de verwaarloosde plantenbakken

budget is beperkt, maar gelukkig krijg ik 
planten die niet meer verkocht kunnen 
worden van bloemenkiosk Mokum, hier 
op de hoek maar ook buurtbewoners 
komen met zaden of stekken.’

Soortenrijkdom
Bij de rondleiding van Diana Boer, die 
aan het begin van het Voorlandpad in 
bakken, een oase van kleur, geur en 
soortenrijkdom aanlegt, langs de bakken 
vertelt ze over elke plant iets bijzonders. 
En er staan veel bijzondere planten: be-
tonie, grote pimpernel, kaardenbol, ge-
hoornd helmkruid, wondklaver, oranje 
havikskruid, duizendblad, blaassilene, 
lampenpoetser, vlasbekje, ijzerhard, 
dropkruid, salvia, salie, brem, knolspi-
rea en nog veel meer.

‘Als ik bezig ben, heb ik vaak aanspraak 
en krijg regelmatig waarderende 
woorden. Toen er iemand in één van de 
bakken stond te pissen en ze via video 
bij de centrale dat zagen, werden de 
luidsprekers op luid gezet: ‘Uw piemel 
kunt u op internet terugzien. Mooie 
avond verder…’ Toch word ik hier heel 
gelukkig van,’ zegt Diana. #

Niet alleen het vele goede werk van de 
mensen van de dierenambulance kun je 
op de open dag aanschouwen, maar ook 
een voor de Watergraafsmeer markant 
en uniek gebouw. Het is het eerste Am-
sterdamse bouwwerk dat je ziet als je 
van de ring of uit Diemen komt, aan het 
eind van de Middenweg en op de hoek 
van het Voorlandpad.

Plastische vormgeving
Het is ontworpen door Max van Huut, 
een antroposofisch architect. Samen 
met een collega ontwierp hij ook het 

ING-gebouw aan het Bijlmerplein, het 
Gasunie-gebouw in Groningen en de 
DSB-bank in Wognum.
Antroposofische architectuur staat voor 
plastische vormgeving en maakt gebruik 
van natuurlijke materialen als baksteen 
en hout. De vormgeving is milieube-
wust, wordt aan de natuur ontleend en 
moet daarin opgaan, waarbij vaak een 
vijfhoek als bouwvorm wordt toegepast.
In het Grieks betekent ‘antropos’ mens 
en ‘sophia’ wijsheid. Antroposofie is een 
spirituele wetenschap, gebaseerd op de 
leer van Rudolf Steiner. Hij beschrijft 

Redderen met regenton

Misschien heeft de hop een paar jaar 
nodig. Ik heb intussen in het midden 
een druif geplant, maar die maakt ook 
geen haast, ondanks mijn geregelde 
ronde met de gieter. Ons strandparasol-
letje op het balkon doet voorlopig dienst 
als schaduwmaker. Binnen is het alweer 
flink opgewarmd, maar in de achtertuin 
is het nog goed te doen en er zit nog wat 
regen in de ton. We houden het weer-
bericht in de gaten, voorlopig blijft het 
droog. #

Heb je opmerkingen of vragen over de 
aanschaf van een regenton? Stuur me 
een bericht: peter@pbhoogendijk.nl 

Zondag 4 september 
12.00 uur - 16.00 uur
Voorlandpad 2, Amsterdam

Bekijk eindelijk een ambulance van 
binnen, volg een rondleiding door ons 
pand of bestel een heerlijk drankje. 
Wandel gezellig langs de kraampjes, win 
fantastische prijzen bij de loterij en volg 
interessante lezingen. 
Voor de kinderen komt er een heus 
kinderparcour ‘Red het dier!’.
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Tekst: Martien van Orsouw | Fotografie: Will de Jong

Inmiddels woont ze 27 jaar in Amster-
dam, nu op IJburg, met man, drie stief-
kinderen en een dochter die drie papa’s 
heeft. Ze heeft bij Arkin gewerkt, een 
GGZ instelling, als zelfstandig adviseur 
en als manager beleid en communicatie 
bij vakcentrale CNV. ‘IJburg wordt wel 
gezien als de vinexwijk van Amsterdam, 
maar het ligt redelijk centraal in de 
regio, dichtbij Muiden en Diemen.’
In haar politieke leven werkte ze als me-
dewerker van de Tweede Kamerfractie 
van de PvdA en als politiek assistent van 
Jet Bussemaker (staatssecretaris Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport). Van 2011 
tot 2014 was ze duo-raadslid in stadsdeel 
West. In 2020 volgde ze het onverwacht 
overleden lid van het dagelijks bestuur 
van stadsdeel West op. Daarvoor zat ze 
zes jaar in de gemeenteraad. 

‘Veel van mijn werk bij het CNV nam 
ik mee in mijn raadswerk. Mijn vader 
heeft mijn liefde voor Amsterdam 
aangewakkerd. Van jongs af aan ging ik 
met hem naar Amsterdam. Hij vertelde 
er vaak over, hij wist er alles van. Twee 
jaar geleden is hij overleden. De laatste 
jaren waren onwennig voor hem, hij de-
menteerde. Als we door de stad liepen, 
vertelde hij wat er vroeger was. Van 
IJburg raakte hij in de war. Is dat in de 
buurt van de Wijttenbachstraat, vroeg 
hij dan.’

Sociaal domein
In West hield ze zich vooral met de 
fysieke portefeuille bezig, in Oost zijn 
veiligheid en sociaal domein haar aan-
dachtsgebieden.
‘Als je naar mijn stokpaardje vraagt: het 
verkleinen van de kansenongelijkheid. 
De beste manier om mee te doen aan de 
maatschappij is werk. De kansengelijk-
heid is niet altijd even groot. Als je men-
sen in kwetsbare posities helpt de juiste 
weg te vinden, is dat waardevol. Vooral 
kinderen die in armoede leven, hebben 
in de coronatijd een grotere achterstand 
opgelopen. Die moet je ondersteunen, 
met een laptop bijvoorbeeld, hulp bij het 
huiswerk. Mensen die afstand hebben 
tot de arbeidsmarkt wil ik graag helpen 
de eerste stap te zetten. Taalonderwijs 
hoort daarbij, kinderopvang. Je moet 
mensen perspectief bieden. Als je als 
overheid kansen wilt bieden, kun je het 
beste laagdrempelig beginnen. Onlangs 
was ik aanwezig bij Samen vooruit in de 
Meevaart, bij de uitreiking van het cer-
tificaat vertrouwenspersoon. Dat is een 
goede eerste stap om mensen te helpen.’

‘De overheid is de laatste jaren meer 
naar buiten gegaan. We willen aan-
spreekbaar zijn voor alle mensen. 
Wat ik in de korte tijd dat ik hier werk 
gemerkt heb, is dat de connectie met 
de bewoners goed is. Dat is belangrijk, 
persoonlijk contact werkt beter dan digi-
taal contact. We proberen steeds vaker 
mensen in de wijk te zetten, meer plek-
ken te maken waar bewoners binnen 
kunnen lopen om een vraag te stellen. 

Ze is geboren in Amsterdam, getogen in Zwaag. Haar vader is 
in de Dapperbuurt geboren. Hij zat vol verhalen over vroeger. 
Haar oom en tante woonden boven de winkel van Sjaak Swart. 
Carolien de Heer (PvdA) is de nieuwe voorzitter van het dage-
lijks bestuur van Oost. De functie voelt als thuiskomen.     

kan ik er iets aan doen.’
‘Soms is het voor bewoners moeilijk om 
te weten waar ze moeten zijn. Nu de 
gebiedsmakelaars bekender zijn, wordt 
dat wel makkelijker. Zij kennen de weg 
in de stadsdeelorganisatie. Voor andere 
vragen hebben we buurtteams opgezet. 
Die weten precies waar je voor welk 
probleem terecht kunt. Je hoeft niet te 
shoppen.’

Zorg
‘Met de bewoners van de Pieter Vla-
mingstraat zijn we al pratend tot een 
oplossing gekomen. Er is een beveili-
ger gekomen bij de coffeeshop. Er zijn 
geveltuintjes aangelegd waardoor de 
jongeren minder plek hebben om te 
hangen. De bewoners onderhouden zelf 
de geveltuintjes.
Dat gaat natuurlijk niet altijd zo. Voor 
verslaafden in het Oosterpark of het 
Wibautplantsoen is opvang nodig, maar 
er is te weinig plek, er zijn te weinig wo-
ningen. Als je ze geen plek kunt bieden, 
is het moeilijk om van de drugs af te blij-
ven. Dat is zorgelijk. We proberen goede 
afspraken te maken met zorginstellin-
gen. Met de GGZ in de wijk proberen 
we mensen een zachte landing te geven 
in de buurt. We bieden workshops aan 
over omgaan met onbegrepen gedrag. 
We zorgen voor een warme overdracht, 
stimuleren de inzet van ervaringsdes-
kundigen.’

‘In mijn werk bij Arkin droeg ik bij aan 
het ambulant maken van het werk. Met 
GGZ in de wijk maken professionals, 
vrijwilligers en buurtbewoners ruimte 

Het stadsdeel heeft goede netwerken, 
goede contactambtenaren, goede con-
tacten met professionele en informele 
organisaties. Als iets zich voordoet zijn 
de lijnen kort.’

‘De overheid heeft de neiging in hokjes 
te denken. De financieringsstromen 
zijn verkokerd. Maar mensen zijn een 
geheel. De komende vier jaar is de uitda-
ging hoe je meer integraal kijkt naar de 
bewoners van het stadsdeel. Je zou het 
een paradox kunnen noemen: we willen 
integraal werk stimuleren uit verko-
kerde potten.’

Veiligheid
In het Oosterpark is er sprake van 
overlast van alcoholisten, het Wibaut-
plantsoen kampt met drugsoverlast. 
‘Bewoners zijn de partners van de over-
heid. Bewoners weten wat er speelt in 
hun buurt. Gelukkig is in Oost een hoge 
meldingsbereidheid. Met de coördinator 
jeugd en veiligheid heb ik een ronde 
gemaakt door de buurt, vooral om me 
te laten informeren over wat er speelt. 
In de Pieter Vlamingstraat is er overlast 
van jonge mannen die de coffeeshop 
bezoeken. Ik wil eerst in overleg met be-
woners en bijvoorbeeld jongerenwerk 
om naar oplossingen te zoeken.
Pas als alle andere middelen uitgeput 
zijn, kun je mensen de toegang tot een 
bepaalde plek ontzeggen. Het gebieds-
verbod in de Dapperbuurt is uitgebreid 
naar de Eerste Oosterparkstraat. Daar is 
sprake van intimidatie en overlast. Op 
het Dapperplein is inmiddels came-
ratoezicht, maar de overlastplegers 
weten precies hoe ze uit het zicht van 
de camera’s moeten blijven. Er gebeurt 
nog van alles, maar bewoners zien het 
wel. Door het filmpje van een bewoner 
is iemand opgepakt.’

‘We zijn natuurlijk ook met abstractere 
zaken bezig. De ondermijning van de 
samenleving door drugscriminaliteit 
heeft prioriteit van het stadsbestuur en 
dus ook van het stadsdeel. Het is droevig 
dat kinderen verleid worden een kant 
op te gaan die ondermijnend is, voor de 
maatschappij natuurlijk, maar vooral 
voor zichzelf.’

Samenhang
Veiligheid staat natuurlijk niet los van 
andere beleidsterreinen. ‘De kracht van 
Oost is dat er stevige netwerken zijn. 
Er is veel creativiteit in Oost. Bewoners 
zijn erg betrokken bij hun buurt, ze 
nemen veel maatschappelijke initiatie-
ven. Dat zorgt voor samenhang. Je blijft 
in gesprek als er iets gebeurt, daardoor 
escaleert het niet.’

‘Zoals ik al zei: bewoners zijn onze part-
ners. Het was moeilijk voor bewoners 
om een plek te vinden in de organisatie. 
Dat is nu beter in de organisatie ge-
borgd. De signalen moeten goed terecht 
komen. Als bewoners het gevoel hebben 
dat ze stuklopen op de organisatie, 
kunnen ze contact opnemen met de 
stadsdeelcommissie en het bestuur. Een 
verbeterpunt is wel dat we als stadsdeel 
beter moeten terugkoppelen wat er met 
een klacht van bewoners gebeurt. 
Dat is goed partnerschap. Als het spaak 
loopt, wil ik dat wel graag weten, dan 

in de wijk voor mensen met psychische 
of psychiatrische kwetsbaarheid. Ik ben 
een groot voorstander van het gebruik 
maken van ervaringsdeskundigheid, 
niet alleen in de zorg, maar ook in de 
ontwikkeling van beleid. Het is prettig 
dat ik mijn eerdere ervaringen in kan 
zetten voor Oost.’ #

Dit artikel kwam tot stand in samen-
werking met oost-online, het was de 
afgelopen weken al te lezen op de site 
van oost-online.

‘Zonder groep was er geen voorstelling’

‘Ik wil 
kansenongelijkheid
verkleinen’

Benefietconcert 
Oekraïne
Op zondag 30 oktober 14.30 uur is er 
in de Hofkerk (Linnaeushof) een bene-
fietconcert voor Oekraïne. Een muzikaal 
programma met Barokstrijkensemble 
Seyster strijkers en koren Jubilemus  
Domino en Zeeburg Zingt:  
instrumentaal, zang en samenzang.  
Zet het alvast in uw agenda!

 
Meer info: hofkerk.amsterdam/activi-
teiten/agenda/
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Kerken en slavernij
 
Fotografie: Henk Pouw | Tekst: Arie van Tol

Een ‘reizende tentoonstelling’ over Kerken & Slavernij deed deze zomer  
de Koningskerk aan. In de kerk aan de Van ’t Hofflaan huist de Evangelische  
Broedergemeente, met veel mensen uit de Surinaamse gemeenschap.

Sinds kort is er in het Tropenmuseum een vaste tentoonstelling over onder andere het 
slavernijverleden onder de titel ‘Onze koloniale erfenis’. Het onderwerp keert veelvuldig 
terug in de media. Er worden excuses gemaakt. Ook in de kerken leeft het thema slaver-
nij. Binnen de koloniale samenleving was het de tot slaaf gemaakten verboden  
tot het Christelijk geloof toe te treden, want ‘de hemel was voor geene swarten gemaakt, 
die waaren all des duyvels’. Op de plantages konden de tot slaaf gemaakten een eigen 
afro-Surinaamse cultuur en religie ontwikkelen. In de stad kregen zij hiertoe minder 
kans.Op deze pagina schetsen foto’s van de expositie iets van het pijnlijke slavernij-
verleden, dat zich ook in de kerken manifesteerde. De ‘reizende tentoonstelling’ en het 
bijbehorende boekje zijn tot stand gekomen door de Werkgroep Heilzame Verwerking 
Slavernijverleden.

Organisaties kunnen de tentoonstelling aanvragen.  
Op website https://protestantsekerk.nl/nieuws/reizende-tentoonstelling-over-ons-slaver-
nijverleden/ is meer informatie te vinden.

Organisatoren expositie Koningskerk Expositieruimte Koningskerk
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inspireren. De inloop is om 18.30 uur, 
de lezing start om 19 uur. We zullen een 
hapje en drankje verzorgen.

Vrijdag 23 september – 
Muziekbeleving
De Odensejazzband speelt op de locatie 
Oranje-Vrijstaatplein 2 (naast het 
Stadsdeelkantoor). We zullen ons door 
de muziek en de prachtige stemmen 
in Parijs wanen of in Zuid-Amerika, op 
een zonnig terras of in een dansclub. De 
inloop is om 15.30 uur, de band start om 
16 uur.
Na het optreden is er de mogelijkheid 
een hapje mee te eten. Resto van Harte 
verzorgt een drie-gangenmaaltijd voor 7 
euro of 4 euro met stadspas. Met de ex-
tra stadspasactie kun je nu ook nog gra-
tis iemand meenemen naar het diner. 
Aanmelden kan via de website – www.
restovanharte.nl – of door te bellen met 
de reserveringslijn – 0900 900 3030 -. 

Aanmelden
In verband met de ruimte en de catering 
is aanmelden wél nodig. De belevingen 
worden je kosteloos aangeboden door 
Odensehuis i.s.m. Dynamo, de Ouderen-
adviesraad en gemeente Amsterdam 
stadsdeel Oost. #

Meer info en aanmelden: Michelle 
van Iersel, coordinator Odensehuis 
Amsterdam Oost, 06 38511907 / 
michellevaniersel@odensehuis.nl

en geestelijk fit? Hoe verblijf je veilig 
in je huis? Wat vind je belangrijk in 
de buurt? Hoe leer je omgaan met de 
digitalisering?’ Dat zijn vragen die in 
de bijeenkomsten aan de orde kunnen 
komen.
‘Gezamenlijk hebben we honderden 
jaren ervaring,’ zegt Hester, ‘dan wil je 
niet dat er iemand voor de groep staat 
die je vertelt hoe het moet. Daarom gaan 
we zelf op zoek naar de antwoorden op 
dit soort vragen.’

Zelflerende groep
Thema’s kunnen zijn: gezondheid, wo-
nen, voeding en bewegen, sociale con-
tacten, digitalisering, ritme en routine, 
tijdsbesteding, zingeving en zelf- en sa-
menredzaamheid. ‘We gebruiken vaak 
de metafoor van een reis’, zegt Hester 
Smid, één van de senior groepsbegelei-
ders, ‘We gaan op reis langs verschillen-
de onderwerpen, de groep bepaalt zelf 
hoe de reis eruit ziet. En je leert door te 
doen, samen weet je meer.’

De methode is ontwikkeld door de Hoge-
school van Amsterdam en heet Gezond 
en Actief Ouder worden, een program-
ma voor thuiswonende ouderen om 
aan hun gezondheid en welbevinden te 
werken. ‘Het is een zelflerende groep, 
geen cursus. Je leert door te doen. Je 
ontdekt veel, bijvoorbeeld dat hulp vaak 
heel dichtbij kan liggen.’
Er wordt niet alleen gepraat. Op de 
creativiteit en het handelen wordt ook 
soms een beroep gedaan. De groep kan 

#DWARS 17Nummer 230 Senioren

Van 19 t/m 23 september 2022 – in de week van de dementie – 
zijn er een drietal activiteiten voor buurtbewoners van Oost en 
hun naasten. Met name ook nodigen we mensen uit waarvan 
het brein een beetje hapert of met een beginnende dementie 
om ‘Samen op pad’ te gaan. 

De senioren van ‘Wij Ouder Wijzer’, Hester en Marja, starten 16 
september een gesprek- en ontdekkingsgroep in de OBA Lin-
naeusstraat, voor thuiswonende 55+ mensen. De reeks van acht 
bijeenkomsten is één keer in de veertien dagen op vrijdag van 
10.30 tot 13.00 uur.  

naasten. ‘De ongedwongen sfeer nodigt 
uit om jezelf te zijn en jouw verhaal te 
delen.’

Robert Kochplantsoen 19
Het Odensehuis in Amsterdam Oost is 

Michelle van Iersel is sinds april 2022 
coördinator bij het Odensehuis Amster-
dam. In stadsdelen Oost en Zuidoost is 
zij eindverantwoordelijke. Het Odense-
huis is de ontmoetingsplek voor men-
sen met beginnende dementie en hun 

aan het Robert Kochplantsoen. Daar is 
met een groep deelnemers een wekelijks 
programma gestart, op maandag van 
10 tot 14 uur. Dat bestaat uit bewegen 
(bv wandelen, yoga en een boodschap 
doen), de kunstklas volgen en het met 
elkaar inspiratie opdoen door een mu-
seum of expositie te bezoeken.
‘Natuurlijk is dat actieve programma er 
niet voor niets, maar het belangrijkste 
is toch dat de bezoekers, hun naasten 
en het team van vrijwilligers elkaar een 
fijne ontmoetingsplek bieden middenin 
de samenleving.’
In de week van de dementie, van 19 t/m 
23 september, is er in Oost een speciaal 
programma, met een drietal belevingen 
onder de noemer ‘Samen op pad’.

Maandag 19 september – 
Natuurbeleving
Servicepunt Brinkhuis (Landbouwstraat 
63) is het verzamel- en startpunt voor 
een wandeling van ongeveer anderhalf 
uur. Sabine Masseur van Betondorp 
Groentoer leidt ons langs de natuur in 
deze buurt. Het tempo is voor iedereen 
goed te doen, rolstoelen en rollatoren 
kunnen over de paden die we nemen. 
Om 18 uur verzamelen we om onder 
het genot van een hapje en drankje met 
elkaar kennis te maken. De wandeling 
start om 19 uur.

Woensdag 21 september – 
Kunstbeleving
In Servicepunt Jeruzalem (Van ’t Hoff-
laan 29A) geeft Mieke Marx een inter-
actieve kunstlezing. Kunst prikkelt het 
brein: het activeert je denken en het kan 
je gevoelsleven versterken. Met be-
roemde werken uit de beeldende kunst 
zal de ervaren museumrondleidster ons 

Links vakdocent Andy, rechts deelneemster Wil

Het WOW-team van Oost

‘Het belangrijkste 
is een fijne 
ontmoetingsplek’

Samen op pad 

Senioren treffen elkaar in OBA Linnaeus 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Michelle van Iersel

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: via Wij Ouder Wijzer

Het programma ‘Wij Ouder Wijzer’ 
draait al vijf jaar met succes in West en 
nu twee jaar in Oost. Het is een burger-
initiatief opgezet voor en door senioren. 
Uitgangspunt is de levenservaring en 
kennis van de deelnemers zelf. ‘Hoe ziet 

de kwaliteit van leven er voor jou uit?’ is 
de vraag die centraal staat.
‘Je herkent ervaringen, komt op ideeën, 
wordt nieuwsgierig naar oplossingen 
van anderen.’ ‘Leven is omgaan met 
veranderingen. Hoe blijf je lichamelijk 

‘Gezamenlijk hebben 
we honderden jaren 
ervaring’

na de reeks van acht bijeenkomsten 
zelfstandig verder gaan. Er zijn verschil-
lende groepen met nieuwe activiteiten 
doorgegaan. De groepsbegeleiders 
bieden nog wat structuur, maar trekken 
zich geleidelijk terug.

Aanmelden
Geef je snel op, vol is vol. Aanmelden bij 
Hester Smid of Marja Peltenburg.
Naast deelnemers is Wij Ouder Wijzer 
op zoek naar mensen die in de nabije 
toekomst groepsondersteuners voor 
WOW willen worden. Logisch is om dan 
eerst deel te nemen. Als je op termijn 
geïnteresseerd bent om groepsonder-
steuner te worden, laat dat weten bij de 
aanmelding. #

Wij Ouder Wijzer
Een programma voor en door senioren

Wil je contact en ervaring uitwisselen 
met leeftijdsgenoten?
Hoe kan je blijven doen wat je graag 
doet?
Bij Wij Ouder Wijzer bespreken we de 
onderwerpen die ons bezig houden.

Vrijdagochtend 10.30 uur - 13.00 uur
OBA Linnaeus 1 x per 2 weken
Bijeenkomsten OBA Linnaeus  
Linnaeusstraat 44

16 sept. - 30 sept. - 14 okt. - 28 okt. -  
11 nov. - 25 nov. - 9 dec. en 23 dec.

Aanmelden bij Hester Smid: heasmid@
gmail.com / 0612399435 of Marja Pel-
tenburg: marja_peltenburg@hotmail.
com / 06 2840 0764.

In samenwerking met de HvA, Stads-
deel Oost, Ergo Dichtbij en de OBA
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Spelen op het Steve Bikoplein
Noël speelt liever in de Transvaalbuurt waar haar oma woont 
dan thuis in de Bijlmer. Een verhaal van en over Noël uit het 
jaar 2003 dat terug is te vinden op de website van Geheugen 
voor Oost.

Tekst en fotografie: Christina Mercken  

Pleinen
Het begin van een reeks artikelen waarin aandacht zal zijn 
voor verleden en heden van pleinen. Het verleden komt on-
der andere van Geheugen van Oost (verhaal en foto). Over het 
Steve Bikoplein in de Transvaalbuurt gaat het op deze pagina.

Elk weekend en in de vakanties komt 
Noël met haar broertje Joshua naar de 
Transvaalbuurt, om te logeren bij oma 
en te spelen op het Steve Bikoplein. Het 
is hier wel anders spelen dan bij haar 
thuis in de Bijlmer: ‘Bij mijn moeder 
hebben we schommels, hier niet. Wat 
hetzelfde is, is dat we hier nu ook een 
wipwap hebben.’ Noël wijst naar de 
gloednieuwe wipwap op het Steve 
Bikoplein. Ze speelt liever in de Trans-
vaalbuurt dan thuis, ‘Hier zijn veel 
meer speeltuinen. Ik speel op de Steve 
Biko en ik ga met mijn nichtje van bijna 
vier spelen bij het speeltuintje met de 
vis op de Transvaalstraat. Dan moet zij 
soms huilen, want zij is bang voor de 

grote tanden van de vis.’
Maar het is niet altijd leuk. ‘Er zijn 
jongens die telkens vechten en je 
uitschelden. Dat is niet leuk. Dan loop 
ik weg nog voordat ze mij slaan. Een 
keer heeft een meisje mij zonder reden 
geslagen in mijn gezicht. Toen ben ik 
huilend naar binnen gegaan en gingen 
ze lachen. En een keer heeft een jongen 
mij van mijn fiets getrapt.’ Noël's kleine 
broertje reageert anders op schelden 
en vechten: ‘Hij is niet bang, hij blijft 
staan en gaat terugschelden.’
Toch speelt Noël het liefst in de  
Transvaal, waar zij haar vaste speel-
kameraadjes heeft: ‘Mijn nichtje komt 
ook altijd, en ik speel met de buurjon-

Het is één van die dagen in augustus met aangename temperaturen. De hitte is verdreven en 
voorspeld voor over enkele dagen. Op het Steve Bikoplein spelen wat kinderen. Enkele van hun 
moeders zitten op banken en praten met elkaar of kijken afwezig voor zich uit.

Sport, spel en rust midden  
in de Transvaalbuurt
Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Dineke Rizzoli

Het plein is groot en over de inrichting 
ervan is duidelijk nagedacht. De ommu-
ring en de vele attributen – van speel-
toestellen tot schaaktafels tot zitbanken 
– hebben sinds kort groene aanvulling 
gekregen. Een wens van de buurt.
Verreweg het meest opvallend is de ki-
osk: het dient als speelhuisje dat sport- 
en spelattributen uitleent. Bijna 20 jaar 
geleden is het al weer dat kinderen uit 
de buurt het gebouwtje onder leiding 
van kunstenares Carmen Vossen be-
plakten met mozaïeksteentjes.
Veranderingen van en op het plein zijn 
er regelmatig geweest. Het meest me-

morabel blijft de naamsverandering. 
Tot 1977 heette het plein Pretoriusplein 
– niet onlogisch, het ligt min of meer 
midden in de Pretoriusstraat -. Sinds 
dat jaar is de naam Steve Bikoplein. Ste-
ve Biko was een bekend strijder tegen 
de apartheid en stierf in de gevangenis 
onder verdachte omstandigheden.
Om het plein zijn meerdere gebouwen 
met bijzondere gevels. In een aantal 
panden op de begane grond zijn win-
kels of organisaties gevestigd. Zo zijn er 
Olives & More, Studio 13 (mindfulness), 
Scooter Oost, restaurant Pazzi Oost en 
Rodayna Wassalon (net niet plein, maar 

Pretoriusstraat). Op de hoek met de 
(noordelijke) Laing’s Nekstraat is sinds 
jaar en dag een vestiging van Dynamo. 
Een lange reeks aan welzijnsbestem-
mingen hebben de ruimtes gehad. De 
computerloods bijvoorbeeld was een 
begrip. En ook nu nog gebeurt er veel.
In vakantietijd is Biko, zoals het buurt-
centrum nu simpelweg heet, geslo-
ten. Maar vanaf september worden 
er wekelijks weer een groot aantal 
activiteiten georganiseerd. In een apart 
kader worden vele ervan opgesomd, al 
is het goed de site te raadplegen: www.
dynamo-amsterdam.nl/locatie/biko/. 
Een paar panden van de hoek af gele-
gen heet het ook nog Biko. Daar gingen 
de activiteiten in de zomer gewoon 
door, dat wil zeggen: op woensdag- 
middag. ‘Lovely Rita’ was de woord-
voerder van een groepje buurtbewo-
ners dat een spelletje aan het doen was 
of iets voor zichzelf. De term ‘buurt-
cirkel’ viel, en de naam HVO Querido. 
Laagdrempelige activiteiten voor 
mensen die ietwat ondersteuning goed 
kunnen gebruiken. En wie kan dat niet, 
zo op zijn tijd? Elke woensdag van 13 
tot 15 uur in Biko.
Toch nog even terug in de tijd: het is al 
weer zeven jaar geleden dat Romeo en 
Julia het plein enkele dagen in bezit na-
men. De toneelspelers kwamen uit de 
buurt en de toeschouwers kwamen uit 
de buurt. Shakespeare mag wel weer 
eens naar de Transvaalbuurt terug 
komen, naar het Steve Bikoplein. #

Activiteiten in Biko vanaf  
september:
• ma t/m za 10.•00 – 16.00: Mas-

sage en advies (€ 2,50) – Mahér
• ma, wo en za (1e en 3e van de 

maand) 10.00 – 14.00: Ruil-
winkel – Nawel en Maribel

• ma 10.00 – 14.00: Nieuwe  
creatie van oude kleding en  
materialen (gratis) – Hassan

• ma 13.00 – 15.00: Creaclub: 
kleuren en knutselen (gratis) – 
Rita

• di 10.30 – 15.00: Eens in de 
maand, dit keer 28 sept knipt 
kapster Christien (€ 2,50)

• di 11.00 – 13.00: Buurtkamer 
voor mannen 40+ (gratis) – 
Youry Saad (06 17 59 15 20)

• di 19.30 – 20.30: Praatgroep 
Cocaïne Anonymus (gratis) – 
Maarten (06 45 84 59 85)

• wo en vr 09.00 – 12.00: Turkse 
les voor analfabete vrouwen 
start 29 sept (gratis) – Emine

• wo 09.30 – 12.00: Computerles 
door Stichting Sociaal Cultureel 
Centrum voor Medelanders 
(SSCMM) (gratis) – Samira

• wo 13.00 – 15.00: Buurtcirkel 
(gratis) – Rita

• wo 13.00 – 15.00: Computer 
oriëntatie, cursus van 10 lessen 
van 2 uur 

• wo 13.00 – 15.00: Computer-
vaardigheden deel 2, cursus 
van 5 lessen van 2 uur, groep 1

• wo 15.00 – 17.00: Computer-
vaardigheden deel 2, cursus 
van 5 lessen van 2 uur, groep 2

• wo 15.00 – 17.00: Open inloop: 
zelfstandig werken of oefenen 
op de computer, hulp aanwezig 
als het nodig is

Voor bovenstaande vier activiteiten  
aanmelden bij Annemarie Spaargaren 
(06 21 65 49 20) of per mail (buurton-
line@outlook.com)
• wo 15.00 – 16.00: Chi Kung, 

start op 15 september (€ 2,50 
per les) – Barbara (06 50 96 63 
09)

• do 09.30 – 12.00: Nederlandse 
conversatie door SSCCM (gratis) 
– Halima (06 26 48 29 52)

• do 13.00 – 16.00: Inloop: breien 
en informatie (gratis) – Aïcha 
(06 84 29 17 96)

• vr 10.00 – 14.00: Collagekunst 
(gratis) – Miklos

• za en zo 10.00 – 12.00: Kinder-
activiteiten door SSCCM –  
Nordin (06 29 31 13 34)

• za 11.00 – 14.00: Stoelmassage 
op afspraak, vanaf 15 septem-
ber (€ 2,50) – Barbara (06 50 96 
63 09)

• za (2e en 4e van de maand) 
13.00 – 16.00: Repair Café – 
Hein (06 47 10 49 63)

• za 19.00 – 22.00: Mannengroep 
van Stichting Al Fanaar – Yousry 
Saad (06 44 36 09 35)

gen van mijn oma en een klasgenootje 
woont hier ook. Het is hier druk, bij 
mijn moeder is het rustig. Als het rustig 
is, is het vaak saai en druk is leuker.’ 
Joshua is het met haar eens: ‘Steve 
Bikoplein is heel leuk, met veel speel-
dingetjes. Ik speel op de glijbaan.’ #
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Persoonlijk maar realistisch
Het was haar met de paplepel ingegoten. Als 12-jarig meisje ging ze al op pad met haar vader, 
makelaar Pappie, om koopakte afspraken bij de notaris bij te wonen. Toch had Hadassa (56) 
nooit gedacht dat ze jaren later samen met Sandra (58) de scepter zou zwaaien over het make-
laarskantoor Pappie & van der Zee aan Hogeweg 10. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart

Michaël Pappie kwam als wees de oor-
log door en groeide op bij zijn oom en 
tante in Amsterdam. In 1981 opende 
hij zijn makelaarskantoor. Hij was een 
overlever! Waar veel collega’s enkele 
jaren later hun deuren sloten vanwege 
de economische crisis, zette hij door. 
Samen met zijn vrouw Betty, die hielp 
met de boekhouding en administratie. 
In de jaren negentig kwamen dochter 
Hadassa en zoon Arjé (54) ook in het 
bedrijf, dat steeds meer ging groeien. 
Hun oudste broer ging wat anders 
doen maar is altijd betrokken en volgt 
alles. 

Compagnon
‘Na mijn VWO wist ik totaal niet of ik 
wilde studeren,’ vertelt Hadassa, ‘ik 
was erg zoekend en vond veel dingen 
leuk. Ik overwoog zelfs de modeaca-
demie. Dat sloeg eigenlijk nergens op. 
Toen zei mijn vader:  ‘Kom bij mij’ 
en ik dacht ‘Ja wel handig voor een 
tussenjaartje’ zoals vele jongeren dat 
destijds plachten te doen. Enfin, ik ben 
nooit meer weggegaan.’
Sandra, spontaan: ‘Dat is maar goed 
ook, want anders was ik hier mis-
schien nooit gekomen.’ Zelf was ze als 
makelaar in de jaren negentig beëdigd 
in Rotterdam waar ze al enige jaren 
werkte bij een groot makelaarskan-
toor. Ze hield van Amsterdam en een 
toenmalig vriendje daar en zocht naar 
een meer persoonlijke manier van 
werken in een kleiner kantoor. In 2000 
zag ze de advertentie van Hadassa, die 
met zwangerschapsverlof ging en een 
compagnon zocht. Sandra: ‘Ik werd 
aangenomen. De sfeer, de variatie bin-
nen het werk en de persoonlijke stijl, 

Hadassa: ‘Wist je dat mijn broer Arjé 
al jaren De Hypotheekshop aan de 
overkant runt? Ook hij wist niet wat 
ie wilde doen na school. Mijn vader 
haalde hem over en gaf hem al gauw 
de hypotheekportefeuille. Goed ge-
zien! Dat lag mijn broer zo goed dat hij 
zich ontwikkelde tot expert, waarna 
mijn vader besloot het pand aan de 
overkant erbij te kopen. Al jaren runt 

mijn broer als zelfstandig onderne-
mer, helemaal los van ons, zijn hypo-
theekshop. Wij sturen regelmatig po-
tentiële kopers naar hem door, maar 
hebben juridisch niets met elkaar.’ 
Sandra: ‘Dat voelt echt safe, hij is volle-
dig te vertrouwen. En met de taxaties 
zijn we gestopt omdat het proces van 
het begeleiden van klanten daarin veel 
oppervlakkiger is en het vraagt teveel 
administratiegedoe. Wij houden ervan 
onze klanten echt als mens te leren 
kennen. Je moet bedenken dat men-
sen vaak in emotionele fases van hun 
leven een huis willen kopen of verko-
pen. Kopen vaak om vrolijke redenen, 
bijvoorbeeld voor gezinsuitbreiding, 
maar verkopen nogal eens door schei-
ding of sterfgevallen. Wij bouwen een 
relatie op met onze klanten omdat we 
ze altijd, tot ze de sleutel krijgen of die 

alles sprak me aan.’ Hadassa: ‘Er was 
meteen een klik, die nooit meer is weg-
gegaan.’ Sandra: ‘Niet dat we het altijd 
eens zijn of nooit discussiëren, maar 
we gaan voor hetzelfde, zijn inwissel-
baar en delen dezelfde passie voor ons 
werk.’ Hadassa: ‘Met hetzelfde bedoelt 
ze: dat we beiden de persoonlijke 
begeleiding rondom aan- en verkoop 
even belangrijk vinden. Sandra is 
lekker recht voor zijn raap en ik als 
Amsterdammer ook natuurlijk, dus 
er zijn geen verborgen agenda’s en 
we kennen elkaar door en door. Ik, 
de controlefreak en zij die me soms 
doet relativeren.’ Sandra: ‘Ha ha, het 
is soms ook handig hoor! Weet je dat 
ik al zeventien jaar hierboven woon? 
Giel en Betty zagen graag een bekende 
boven wonen. Ik houd dus een extra 
oogje op de tuin. Mijn 16-jarige doch-
ter komt hier na school vaak ook even 
binnenlopen.’
 
Volledig vertrouwen
Hadassa: ‘Zie je die foto daar? Dat is 
een ode aan mijn vader die er op staat 
maar helaas in 2016 is overleden. 
Tot Sandra hierboven kwam wonen, 
woonden mijn ouders er, ik heb hier 
dus ook nog gewoond.’ Sandra: ‘En ons 
team is uitgebreid met Saranka (34) en 
Roos (24), beiden kandidaat register-
makelaar en Fleur (35), medewerker 
binnendienst/styliste.’ Waar vader 
Pappie destijds, zelf komend vanuit de 
verzekeringsbranche, naast aankoop, 
verkoop en taxatie ook nog een hypo-
theek- en assurantietak erbij deed, 
beperkt Pappie & van der Zee zich 
tegenwoordig tot aan- en verkoop van 
panden. 

teruggeven, persoonlijk thuis opzoe-
ken en meedenken.’ Hadassa: ‘Mijn va-
der was nog een tikje erger, die hielp 
iedereen met alles, ging rustig liggend 
op de grond bij onhandige klanten hun 
stereoapparaat aansluiten.’

Niet impulsief
Hadassa: ‘Wij gaan ook niet voor het 
grote geld, wij voelen ons persoonlijk 
gewoon verantwoordelijk voor onze 
klanten. Ik had laatst bijvoorbeeld 
iemand die echt in de war was en 
behoorlijk radeloos na een naar verlo-
pende scheiding. Die vrouw wilde zo 
snel mogelijk voor haar en haar kinde-
ren een appartement kopen dat wat te 
hoog gegrepen leek voor haar budget. 
Ze kon het wel rondkrijgen met zuini-
ger leven maar toch raadde ik het haar 
af, ik vond haar niet stabiel en had er 
geen vertrouwen in. Bovendien vond 
ik dat de woning te ver weg was van 
de school van haar kinderen en wees 
haar daar op.’ Sandra: ‘Ja, of die oude-
re vrouw in de rouw die telkens moest 
huilen en vergat dat ze beter iets kon 
zoeken in een buurt waar ze mensen 
kende. Ons motto is liever dik tevre-
den en goed doordacht dan impulsief. 
Wij werken overigens door de hele 
stad en in de omgeving. Zo bemiddel-
den we ook bij de aankoop van huizen 
in Amstelveen, Duivendrecht, Buiten-
veldert en Aalsmeer, maar het vaakst 
in de buurt. Momenteel doen we 2/3de 
verkoop en 1/3de aankoop. Dat laatste 
is relatief veel voor een makelaarskan-
toor van onze grootte.’

Verborgen geschiedenis
Soms worden Sandra en Hadassa 
ook verrast. Elk huis heeft zijn eigen 
verleden, legt Sandra uit. Zo hadden ze 
laatst een huis aan de Archimedesweg 
verkocht, de desbetreffende eigenares 
was vertrokken en de zaak afgerond. 
Maar opeens nam ze weer contact 
op. Of ze alsjeblieft de nieuwe kopers 
wilden vertellen over de kruipruimte. 
Die bestond uit twee ruimtes met een 
scheidingswand. In de oorlog zaten 
daar joodse onderduikers die niet 
gevonden waren bij een razzia door 
Duitse soldaten die het luik achter de 
voordeur gemist hadden. Hadassa: 
‘Een dramatisch verhaal met een 
goede afloop.’
Op de vraag hoe het verhaal over hun 
eigen familiebedrijf verder zou gaan 
zijn beiden beslist. Sandra: ‘We gaan 
nog heel lang door, net als Hadassa’s 
vader die zogenaamd met pensioen 
ging maar nog jaren klusjes deed én…. 
mijn dochter zei laatst dat ze mis-
schien best eens een vakantiebaantje 
wou krijgen in de zaak. Wie weet hoe 
die zich verder ontwikkelt.’ Hadassa: 
‘Precies, kijk naar mij en Arjé, je weet 
het nooit met een familiebedrijf, ik 
heb nog twee kinderen, mijn jongste 
broer heeft ook dochters die hier soms 
invallen, we zijn een hechte familie.’ #

‘Mensen kopen 
of verkopen een 
huis vaak in 
emotionele fases’

Sandra van der Zee (links) en Hadassa Pappie (rechts) zijn al twintig jaar compagnons
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Bespaar energie met Fix-Brigade

Meten is weten
De Fix-Brigade maakt deel uit van de 
Jungle: het kennis- en informatiecen-
trum voor duurzaamheid om de hoek 
bij de Dappermarkt in Amsterdam-
Oost. Het drukbezochte informatiepunt 
helpt bij het zoeken naar oplossingen 
om het wooncomfort in slecht geïso-
leerde huizen te verbeteren en om de 
energierekening te verlagen.
Waar en hoe de warmte ontsnapt 
wordt vastgelegd met een infrarood-
camera. De man achter de camera is 
Francis Langedijk en de man achter het 
infopunt is Hans Bueno de Mesquito.
Francis heeft met zijn ervaring als 
elektricien in 2018 de Fix-Brigade 
mede opgericht. Hij trekt bij wijze 
van safari met zijn infraroodcamera 
de kwetsbare wijken in op zoek naar 
de energielekken.  

Waar staat de Fix-Brigade voor?
Het werken aan een gezond en aange-
naam binnenklimaat, energiebesparing 
en de energietransitie zijn de uitgangs-
punten. De Fix-Brigade staat open voor 
alle klachten over kou, tocht, vocht en 
schimmel en voeren maatregelen uit 
ter verbetering van het woonklimaat.
Niet geld maar duurzaamheid, het 
beter isoleren van woningen en de 
gezondheid staan voorop. Vochtige en 
tochtige huizen zijn een voedings-
bodem voor schimmel en slecht voor 
de gezondheid met name voor de lucht-
wegen. Hoesten en benauwdheids-
klachten zoals astma kunnen hierdoor 
verergeren.

Daarnaast biedt de Fix-Brigade ook 
perspectief op werk via leerwerktrajec-
ten. Voor statushouders en mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt met 
een  paar ‘goede’ handen bestaat de 
mogelijkheid een opleiding tot fixer te 
volgen en in de praktijk werkervaring 
op te doen.
In de klas zitten inmiddels 20 deelne-
mers, die tot fixers worden opgeleid 
met uitzicht op een betaalde baan op 
minimumniveau. De leerlingen  lopen 
altijd mee met een ervaren fixer. Het 
oude gildestelsel van leermeester - ge-
zel staat hiervoor model. In workshops 
wordt verder aandacht besteed aan de 
theoretische achtergrond  van de ener-
gietransitie. Buurtbewoners zijn ook 
van harte welkom om deel te nemen 
aan die workshops. 

Energiebesparende 
maatregelen:
Isoleren
De beste manier om op korte ter-
mijn energie te besparen is door je 
huis beter te isoleren. Dat kan al met 
kleine maatregelen zoals het dichten 
van naden en kieren, het gebruik van 
tochtstrippen of  het aanbrengen van 
radiatorfolie.

Het wegwerken van 
energielekken 
Voor mensen die een infraroodscan 
hebben laten maken is op de foto dui-
delijk zichtbaar waar de warmte weg-
lekt en waar de tocht vandaan komt. 

Tekst en fotografie: OAR | Illustratie: Judith Lammers

Loes komt met vragen over haar energierekening en jaarnota naar het infopunt duurzaamheid in 
de Jungle in Amsterdam-Oost. Haar nieuwsgierigheid is gewekt door de presentatie van Hans Bueno 
de Mesquito bij de Ouder Advies Raad op de eerste donderdag in juli 2022. Hij gaf daar informatie over 
de Fix-Brigade. Uit zijn woorden heeft zij begrepen dat het team bij haar thuis komt en met haar kijkt 
naar het energieverbruik. Ze hoopt nog wat geld te besparen met spaarlampen en op het  gebruik van 
haar huishoudelijke apparaten. De afspraak staat genoteerd. Met haar inkomen is het advies gratis.

Er wordt een rapport opgesteld van de 
aanbevolen werkzaamheden. Daarna 
wordt er een dag gepland om alle klus-
sen uit te voeren. Je geeft zelf aan wat 
je wilt laten doen. Voor mensen die 
minder dan 140% van het minimum-
loon verdienen zijn alle materialen en 
werkzaamheden gratis.

Het waterzijdig inregelen 
van de verwarming
Veel mensen weten niet hoe je de 
CV zuinig kan instellen en vergeten 
daarbij dat een CV-onderhoudscontract 
op veiligheid toetst en niet op energie-
zuinigheid of duurzaamheid.
Het ‘waterzijdig inregelen van de 
verwarming’ is een technische term 
waarbij de CV zo wordt ingesteld dat 

het warme water uit de CV gelijkmatig 
verspreid wordt over alle radiatoren.
Het gaat als volgt: de CV wordt op 60 
graden gezet en met de infrarood- 
camera worden de temperatuurver-
schillen gemeten tussen de boven- 
en onderkant van de radiatoren. Op 
internet is de hele uitleg terug te vin-
den met illustraties en een schema.

Spaarlampen
Ook door het gebruik van ledlampen 
als verlichting kan op de energiereke-
ning worden bespaard.
Met het uitvoeren van al deze maat-
regelen kan je al snel zo’n 10-30% op 
je energieverbruik besparen.

Samenwerking met de woning-
bouwcorporaties 
De Fix-Brigade heeft prestatie-
afspraken gemaakt met de corporaties 
en de gemeente voor energiebespa-
rende maatregelen. Met de uitslag 
van de infraroodcamera kunnen de 
corporaties aan de slag.
Toch loopt de samenwerking in de 
praktijk niet zo soepel vanwege het 
prijskaartje dat aan het beter isoleren 
van de woning hangt: dubbel glas  
bijvoorbeeld of het plaatsen van  
zonnepanelen als alternatief van  
fossiele energie.
De corporaties hebben de wettelijke 
verplichting de veiligheid van de  
bewoners en de huizen te garanderen. 
Dat vraagt om goed onderhoud, ver-
duurzamen en controle op brandveilig-
heid. Daarop wordt nauwelijks gehand-
haafd, aldus Hans. De gemeente zou de 
corporaties meer moeten verplichten 
de woningen beter te onderhouden en 
dit te controleren.

Energiearmoede
Onder energiearmoede wordt verstaan 
als meer dan 10% van het inkomen 

opgaat aan de energierekening. Naar 
schatting zijn 40.000 woningen in 
Amsterdam slecht geïsoleerd en gaat 
een steeds groter deel van het inkomen 
naar de energierekening. 
De schulden stapelen zich op en er is  
naar schatting bij 630.000 Nederlandse 
huishoudens sprake van problemati-
sche schulden. Daarvan zitten maar 
200.000 daadwerkelijk in de schuld-
hulpverlening. Wat gebeurt er met 
de rest?

Door de nieuwe wet op de schuldhulp-
verlening stellen  woningcorporaties, 
water- en energiebedrijven en verzeke-
raars de gemeente eerder op de hoogte. 
De gemiddelde schulden zijn dan flink 
opgelopen tot gemiddeld 43.000 euro.

Waar moet dan het geld vandaan 
komen om in de woning te investeren?   
De verwachting is dat door de toestand 
in de wereld de prijzen verder zullen 
stijgen en daarmee de energiearmoede 
toeneemt.

Landelijke uitrol
Zowel de Gemeente Amsterdam als 
de Europese Unie hebben subsidie 
verstrekt van samen ruim een miljoen 
euro. Daardoor is verdere groei van de 
Fix-Brigade mogelijk. De subsidie van 
de EU loopt tot mei 2023.

Klein begonnen in Amsterdam-Oost is 
de Fix-Brigade nu ook aan de slag in de 
stadsdelen Noord en Nieuw-West. Met 
de hulp van de Fix-Brigade begint de 
energietransitie in de kwetsbare wijken 
vorm te krijgen. De afspraken om thuis 
met de camera de energielekken op te 
sporen en de vraag om de woning te 
isoleren zijn nauwelijks bij te houden.
De succesformule van de Fix-Brigade 
is inmiddels tot Den Haag doorgedron-
gen. De Tweede Kamer heeft voor het 
zomerreces een motie aangenomen om 
het project landelijk uit te rollen met 
Amsterdam als voorbeeld.

Hoe bereikbaar 
Iedere vrijdag is er spreekuur 
Infopunt duurzaamheid
van 10.00-12.00 in: 
Jungle Amsterdam 
2e van Swindenstraat 26
telefoon: 020 - 737 33 26 
www.jungle.amsterdam
fixbrigade@jungle.amsterdam #

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

Guido Koster wijst op de foto - gemaakt 
met een infrarood camera - aan waar 
de warmte weglekt

In de kou blijven zitten of de Fix-Brigade erbij halen

De succesformule 
van de Fix-Brigade is 
al tot Den Haag 
doorgedrongen
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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

Jongerenwerker aan het 
woord: Cherinne
Bijna 12 jaar is Cherinne Beaart actief als jongerenwerker. Al op haar 19de 
was ze met grote regelmaat als vrijwilliger in het buurthuis te vinden. Dat was 
op die leeftijd nog in Den Bosch. Ze was hier zo enthousiast over dat het vanzelf 
haar vak werd. Tussen de bedrijven door behaalde ze haar hbo-diploma 
Jongerenwerk. Intussen is ze alweer bijna 4 jaar voor Dynamo aan het werk 
in het jongerencentrum op IJburg. Met veel plezier. Cherinne vertelt.

‘Ze noemen me hier ook wel de 
moeder van Youth Side en dat 
vind ik leuk! Het leuke van dit 
werk is dat geen dag hetzelfde 
is. Je komt hier en dan weet je 
nog niet hoe je dag eruit gaat 
zien. Welke gesprekken je gaat 
voeren. Er zijn veel activiteiten 
hier voor jongeren, maar dat is 
eigenlijk meer een kapstok om 
het gesprek met ze te voeren 
– al bieden we wel dingen die 
hun interesse hebben. Zo heb-
ben we bijvoorbeeld een kook-
groep op vrijdag. We zetten 
hier in op de talentenontwik-
keling van onze jongeren, dus 
is er ook een studio met mooie 
apparatuur, die ze zelf waar-
schijnlijk niet kunnen betalen. 
Sommige jongeren die ik onder 
mijn hoede heb gehad, zijn 
later in hun leven kok gewor-
den. Of DJ. Ik vind het mooi en 
ontroerend om me te realise-
ren dat ik daar vermoedelijk 
de hand in heb gehad.’

Aandacht
‘Daar draait het natuurlijk om! 
Om aandacht. Soms zijn ze al 
blij verrast als je hun nieuwe 
schoenen opmerkt. Ik ben erg 
geïnteresseerd in hun lifestyle 
en ga daar in mee. Je moet 
wel als je ze wilt begrijpen. Ik 
was zelf een kind dat uit een 
achterstandsbuurt kwam. Ik 
kon erg goed voetballen. En 
ik vond het erg leuk om af en 
toe DJ te zijn. Dat is toen ik 
zelf in het jongerencentrum 
kwam, enorm gestimuleerd. 
De jongeren die hier komen 
hebben vaak van huis uit 
weinig vrijetijdsbesteding.  
Daarom organiseren wij dat. 
Hun ouders zijn daar vaak erg 
blij mee.’

Regels
‘Regels hebben wij zeker! Het 
is beslist niet zo dat hier alles 
mag. Iedereen groet elkaar 

hier. We gaan respectvol met 
elkaar om. We hebben hier 
nu ongeveer 30 tot 40 vaste 
bezoekers in ons centrum. 
Voor corona waren dat er wel 
meer. Er zijn er veel buiten 
beeld geraakt. Ik ben nu bezig 
om ze weer terug te krijgen. Dat 
is belangrijk. Want onze vaste 
bezoekers worden vaak vrijwil-
liger hier, of ervaringsdeskun-
dige. En zo kunnen zij andere 
jongeren op hun beurt helpen.’

Online weerbaarheid
‘Ik werkte mee aan een onder-
zoek van Youthspot over het 
onderwerp online weerbaar-
heid. Een groot deel van het 
leven van onze jongeren speelt 
zich online af. Dus is het voor 
ons als jongerenwerker heel 
belangrijk om die wereld te 
kennen. Online is de wereld 
enorm groot en liggen er een 
hoop uitdagingen. Maar gevaar 
is er ook. Dat bespreek ik met 
grote regelmaat met mijn jon-
geren. Ik zie dat ze online veel 
stoerder en zelfverzekerder 
zijn dan offline, in het echte 
leven. Daar zijn ze vaak veel 
meer in zichzelf gekeerd. Onli-
ne posten ze van alles. Sommi-
gen gaan er verantwoord mee 
om, anderen realiseren zich 
niet dat zaken online niet terug 
te draaien zijn. Met de jeugd-
agent heb ik ze uitgelegd dat 
pesten echt niet kan, dat het 
in sommige gevallen strafbaar 
is, en dat je altijd traceerbaar 
bent. Dat realiseren ze zich 
niet of onvoldoende.’

Online heeft ook 
voordelen!
‘Ik zit op snapchat, op insta, 
op tik tok. Ik post er al onze 
activiteiten en houd ook op 
die manier contact met mijn 
jongeren. Zo houd ik de jonge-
ren in beeld, en zij mij. Wist 
je dat 80% van de lifestyle van 

een jongere bepaald wordt 
door internet? Dan moet je 
dat dus als jongerenwerker 
verrekte goed in de vingers 
hebben. Het is intussen een 
deel van ons werk geworden. 
Als jongerenwerker moet je 
altijd bij de tijd blijven!’

Trots
‘De positie die ik onder jonge-
ren heb, ja daar ben ik trots 
op. Ze laten aan alles merken 
dat ik gewaardeerd wordt. 
Ik krijg hun vertrouwen. Ik 
bemiddel voor ze bij geschil-
len. Ze betrekken me bij hun 
problemen en hun levensvra-
gen. Ik vind het enorm mooi 
dat ik deze jongeren met mijn 
professionele en beschermen-
de oog kan klaarstomen voor 
de toekomst. Wij zijn er echt 
voor alle jongeren. Ik krijg 
hier soms zelfs jongeren uit 
Noord en West, zo leuk vinden 
ze het hier. En ook dat vervult 
me met trots. 
Onze jongeren mogen niet 
vergeten worden. Ik probeer 
ze het gevoel te geven dat zij 
onze toekomst zijn. Ook tij-
dens de pandemie deed ik dat. 
Ik was hier iedere dag voor 
ze. Maar misschien wel het be-
langrijkst: Ik leer ze out of the 
box te denken. Ik geef ze mee 
dat alles mogelijk is – en dat 
je – als je het heel graag wilt – 
alle dromen die je maar hebt 
kunt verwezenlijken.’ #

Leuke activiteiten bij 
de Talententent!
De scholen zijn weer gestart. 
Basisschoolkinderen kunnen 
weer meedoen bij de Talenten-
tent van Dynamo. Kinderen 
gaan dansen, turnen, koken, 
muziek maken, vloggen, de 
natuur in, Chinees leren, 
gitaar spelen, schaken en 
meer. Kortom veel kunstzin-
nige en sportieve activiteiten 
na school om hun eigen 
talenten te ontdekken. Mee-
doen is niet alleen leerzaam 
maar vooral ook leuk. #

Kijk op talententent.nl voor 
meer informatie 

Op weg naar 
werk in Oost
Speciaal voor buurtbewo-
ners van Amsterdam Oost 
organiseert Dynamo sa-
men met Civic Amsterdam 
de Participatiemarkt. 

Maak kennis met de activi-
teiten in jouw buurt, ontvang 
meer informatie over cursus-
sen, trainingen en/of oplei-
dingen en ontdek jouw eigen 
talent(en).
De Participatiemarkt vindt 
plaats op donderdag 15 
september van 12.00 – 16.00 
uur in de Muiderkerk. Kom 
gezellig langs!
Welke activiteiten er tijdens 
de Participatiemarkt mogelijk 
zijn, is hier te zien: 
www.dynamo-amsterdam.nl/
activiteiten/participatiemarkt-
oost #

Voor meer info: Jeannette 
Reurslag / jreurslag@dynamo-
amsterdam.nl

Dynamo

In beeld
Heeft u thuis ook zo’n 
nieuwsgierige peuter? Op de 
voorscholen van Dynamo is 
een nieuwsgierige blik meer 
dan welkom. In het nieuwe 
schooljaar is er nog plek voor 
uw peuter op verschillende 
locaties in Amsterdam. #

Kijk op dynamopeuters.nl 
voor meer informatie 

Jong en in de geldproblemen? Krijg gratis hulp!

Steeds meer jongeren komen 
in de knel door schulden. 
Door schaamte en vermijdings-
gedrag kunnen de schulden 
steeds meer oplopen. Hoe 
eerder een jongere hulp vraagt, 
hoe eenvoudiger het is om 
weer uit de schulden te komen. 
Ben of ken je een jongere die
in de geldproblemen zit? 

Wacht niet te lang en vind 
hulp. We zijn er voor jou en 
onze hulp is gratis. Kom 
langs bij Buurtteam Amster-
dam Oost. #

Bel tijdens kantooruren voor 
hulp 020 - 462 03 00. Kijk op 
buurtteamamsterdam.nl/
oost.
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Tekst: Menno Kluft

HJS bestaat al 15 jaar en heeft veel 
mensen kunnen helpen. Wat daarbij is 
opgevallen, is dat het soms best lastig 
is te bewijzen dat er afspraken zijn 
gemaakt. Zeker als deze afspraken 
alleen mondeling en/of heel summier 
schriftelijk zijn gemaakt. Soms is het 
niet duidelijk of u bewijs dient te leve-
ren. Het is frustrerend het onderspit te 
delven, omdat er onvoldoende wettig 
en overtuigend bewijs is of als u denkt 
dat u op dit punt actie dient te onder-
nemen, terwijl dat niet het geval is.

Bewaar bewijsmiddelen
Het uitgangspunt in ons Burgerlijk 
Wetboek is dat afspraken vormvrij 
gemaakt kunnen worden (er zijn 
enkele uitzonderingen). Dus er kan 
een rechtsgeldige afspraak zijn, ook 
als deze alleen mondeling is gemaakt. 
Het bewijs daarvan is echter lastig te 
leveren als de wederpartij later 
ontkent die afspraak te hebben 

gemaakt (en er verder ook geen 
getuigen aanwezig waren). 

‘Schrift grift, praat vergaat’
De eerste tip is om belangrijke afspra-
ken altijd schriftelijk vast te leggen. Dat 
hoeft niet altijd in de vorm van een uit-
gebreide ondertekende overeenkomst, 
maar kan bijvoorbeeld ook door Whats-
App-, mail- of sms-berichten. Bewaar 
die goed. Als er later dan discussie 
ontstaat, kunt u uw standpunt bewijzen 
aan de hand van deze berichten. 
Een voorbeeld hiervan is een rechts-
zaak die ging over een ontslag via 
WhatsApp. Een chauffeur deelde – 
drie weken na de ingangsdatum van 
zijn contract – via WhatsApp aan de 
werkgever mee, dat hij voor een andere 
werkgever ging werken en dat hij nu 
bezig was aan zijn laatste rit. De werk-
gever bevestigde die opzegging enkele 
dagen later via de mail. De chauffeur 
was toen echter van mening veranderd 

Pacta sunt servanda

en stelde dat er geen sprake was van 
een rechtsgeldige opzegging via Whats-
App. De rechter oordeelde daar anders 
over: de opzegging via WhatsApp was 
rechtsgeldig en dit was ook door de 
werkgever aangetoond. 

Consumentenrecht
In sommige situaties hoeft u zelf niets 
te bewijzen. In het consumentenrecht 
geldt deze regel  vanaf 27 april 2022 
zelfs gedurende 1 jaar na aankoop van 
een product (daarvoor was dat een half 
jaar). Als blijkt dat u een ondeugdelijk 
product hebt ontvangen (of het pro-
duct binnen een jaar na aankoop kapot 
gaat), heeft u recht op gratis reparatie 
of een vervangend product. Dat geldt 
natuurlijk niet als u zelf hebt gezorgd 
voor het ontstaan van het defect 
door het product bijvoorbeeld ver-
keerd te hebben gebruikt. Volgens het 
Burgerlijk Wetboek hoeft u binnen 

In het recht geldt de basisregel zoals hierboven vermeld: 
‘Pacta sunt servanda’, oftewel ‘Afspraken dienen te worden 
nagekomen’.

een jaar na aankoop echter niets te 
bewijzen, maar moet de verkoper dat 
doen. Dat is beslist geen eenvoudige 
opgave. Deze wettelijke garantie draait 
de rollen dus in het voordeel van de 
consument om!
De conclusie is dus ‘Pacta sunt servan-
da’ (en dat geldt ook voor mondelinge 
afspraken!).

Waarmee kunnen wij u 
verder helpen?
Heeft u zelf juridische en/of 
sociaal-maatschappelijke vragen? 
De medewerkers van HJS staan voor 
u klaar om u – gratis – ondersteuning 
te bieden en uw vragen te beant-
woorden. U kunt contact met HJS 
opnemen via onderstaande gegevens 
of langskomen. # 

Hoofdlocatie HJS: 
Muller-Lulofshuis van de HvA 
Wibautstraat 5a, 2e etage (02A08)
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 9.00-17.00 uur
telefoon : 06 - 211 588 82   
e-mail: hjs@hva.nl
instagram: hva_hjs 
twitter: @hva-hjs 
website: www.hva.nl/hjs

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

Team OOST

De cursussen zijn gratis, maar aan-
melden is wel noodzakelijk. Dat kan 
via www.wooninfo.nl/agenda, en door 
dan de cursus van uw interesse aan te 
klikken. U kunt zich daar ook opgeven 
voor andere cursussen bijvoorbeeld 

over het onderwerp ‘wooncoöperaties’ 
of cursussen later in het jaar, alleen 
vinden die soms in andere stadsdelen 
plaats. Alle cursussen beginnen om 
19.30 uur en duren maximaal een uur, 
of op locatie anderhalf uur. #

Cursussen voor VvE’s
!WOON geeft ondersteuning en advies aan huurders, maar ook aan eigenaar-
bewoners in een VvE. In het najaar organiseert !WOON weer verschillende VvE-
cursussen, sommige op locatie maar de meeste zijn webinars.

Wooncoach voor senioren

Dus bent u op leeftijd en vraagt u zich 
af of  uw woning wel geschikt is om 
oud in te worden, wilt u meer weten 
over langer zelfstandig thuis wonen, 
op welke voorzieningen u aanspraak 
kunt maken om dat mogelijk te maken, 
of zou u graag willen verhuizen naar 
een meer geschikte woning? Meld u 
dan aan voor een gratis huisbezoek van 
een wooncoach. Samen met u kijkt de 

wooncoach graag naar uw wensen en 
de mogelijkheden.

Een wooncoach kan u adviseren 
over:
• Prettig en veilig wonen: advies op 
 maat om uw woning met aanpassin-
 gen veiliger te maken.
• WoningNet: advies op maat over in-
 schrijven bij en uw profiel op Woning-

 Net, en hoe u kunt zoeken naar en 
 reageren op geschikte woningen.
• Regelingen voor ouderen, zoals ‘Van  
 Hoog naar Laag’. U kunt – onder 
 voorwaarden – verhuizen van een 
 hooggelegen woning naar een 
 benedenwoning, een woning op de 
 eerste etage of een woning met lift. 
 Alle woningcorporaties in Amsterdam 
 doen mee aan deze regeling.
 Met de ‘Van Groot naar Beter’ rege-
 ling kunnen mensen die groot wonen 
 – onder voorwaarden – met behoud 
 van de huidige huur verhuizen naar 
 een kleinere woning.
• Doorverwijzen naar bijvoorbeeld de 
 WMO Helpdesk. Wanneer u aanpas-
 singen in uw woning nodig heeft, 

 kan de wooncoach samen met u 
 contact opnemen met de helpdesk 
 van de WMO. Samen bekijken we 
 wat de mogelijkheden zijn. Of door-
 verwijzen naar het Sociaal Loket: 
 u kunt bij het Sociaal Loket in uw 
 stadsdeel terecht met vragen en voor 
 advies op het gebied van zorg en 
 welzijn.
U kunt zich aanmelden via oost@ 
wooninfo.nl of via 020 - 523 01 50.

Of wilt u zelf vrijwilliger worden en 
senioren helpen? Wij zoeken nog 
nieuwe coaches. We bieden een korte 
training en een onkostenvergoeding 
per huisbezoek. Mail ons uw gegevens 
als u belangstelling heeft! #

Advies

Senioren zitten vaak in een lastige positie als het om woonruimte gaat. Aan 
de ene kant worden ze geacht zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, aan de 
andere kant is de woning daar vaak niet meer geschikt voor, maar is het lastig 
om aan andere woonruimte te komen. Daarom zijn er bij !WOON wooncoaches 
actief, vrijwilligers die onder begeleiding van een !WOON-medewerker op een 
laagdrempelige manier samen met senioren in kaart brengen wat hun situatie 
is en welke mogelijkheden er wel of niet zijn. 

Data:
5 september: Webinar VvE: Help, ik woon in een VvE
8 september: Webinar VvE: Verduurzamen grote VvE’s
13 september: Cursus VvE: Overtredingen !WOON team Oost, 2e Boerhaavestraat 46
14 september: Webinar VvE: Verduurzamen kleine VvE’s
20 september: Webinar VvE: Verduurzamen monument of beschermd stadsgezicht
21 september: Webinar VvE: Financiën 
29 september: Webinar VvE: Verhuur van kamers
10 oktober: Webinar VvE: Verhuur aan toeristen
13 oktober: Webinar VvE: Alternatieven voor aardgas
27 oktober: Webinar VvE: Wat is goed advies bij het verduurzamen van VvE’s

foto: w
w

w
.freepik.com
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Muzikaal afscheid
Na 25 jaar dirigent te zijn geweest 
van het Interkerkelijk Koor Water-
graafsmeer neemt Gert Storm af-
scheid van het koor. 

Wij willen dat niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en daarom organiseren we 
een muzikale zaterdagmiddag op 
8 okt. in de Bron, aanvang 15.00 uur.

Het koor zal liederen zingen o.l.v. 
Gert Storm en met begeleiding van 
diverse pianisten, die in de loop van 
deze 25 jaar ons koor hebben begeleid.
De toegang is gratis en u bent van 
harte uitgenodigd aanwezig te zijn 
deze middag. #

Voor informatie kunt u zich wenden 
tot Nel Westra-Spijker (westra230@
zonnet.nl of tel: 036 - 750 27 38)

Schoolmaatjes gezocht!
Wil jij ouders met een vluchtelingen- of 

migratie-achtergrond wegwijs maken op de 

school van hun kinderen? In september 2022 

start Schoolmaatjes ONS een nieuw project 

op de basisschool MKC Zeeburgereiland. 

Als schoolmaatje help je deze ouders meer 

betrokken te zijn bij de school van hun kinderen. 

Goed contact tussen school en ouders is heel 

belangrijk voor deze kinderen, die soms veel heb-

ben meegemaakt en vaak met een achterstand 

op school beginnen. 

Ben je geïnteresseerd of wil je er meer over 

weten? Mail naar foukejansen@schoolmaatjes-

ons.nl. Of kijk eerst op schoolmaatjesons.nl.

Dameskoor
Nieuwe koorleden gezocht. Van Onbesproken 

Gedrag is een klein meerstemmig dameskoor met 

serieus en ondeugend repertoire. 

Repetitie wekelijks op maandag om 17.00 uur. 

Wilt u meezingen, bel 06-46045668.

Leesclub
Leesclub (moderne romans) zoekt een nieuwe 

lezer. Gezien de samenstelling van de groep het 

liefst een man. We komen om de zes weken bij 

Mededelingen   23#DWARS

elkaar, afwisselend op vrijdagavond en zondag-

middag. Mail m.oorsouw@chello.nl voor meer 

informatie.

Mannenkoor
Lijkt het je leuk om samen met anderen te 

zingen? Gay mannenkoor Manoeuvre zoekt nog 

leden. Repetities op maandagavond in het 

Pleintheater, Sajetplein 39. Meer informatie 

op www.manoeuvre.nl.

Geheugen van Oost
Wilt u uw verhaal en herinneringen over 

Amsterdam Oost kwijt? Vertel het op de 

website GeheugenvanOost.nl.
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En je raadt het nooit.
Heb je die Jurassic park
films gezien?
Tuurlĳk. Deze week is besloten
dat ze de Tasmaanse tĳger gaan
terug maken. Hoe willen ze dat
doen? In musea zĳn opgezette
Tasmaanse tĳgers. Van de huid
en de haren is heel goed en
intact (niet beschadigd) erfelĳk
spul gevonden, dat ze DNA

noemen. En stamcellen van dat
DNA willen ze in een leeg
kangaroe eitje stoppen. Dat eitje
groeit een tĳdje tot er een
embryo is, een mini tĳgertje. Dat
mini tĳgertje wordt dan in een
kunstmatige buidel gezet, en
daarin groeit ie tot een
buidelpup.

Als het lukt... Wat
denk jĳ? Duimen maar!

Ooit was deze
kinderpagina
helemaal gewĳd aan
mĳn lievelings
uitgestorven dieren.
Ik weet ze nu niet meer
allemaal, maar een paar kan ik
zo noemen.
De sabeltand tĳgermet
zĳn overbeetje.
De reuzenluiaard die
vĳfduizend kilo woog en dus
niet ondersteboven aan een
dun boomtakje hing te
luieren.
De loopvogels van
Madagascar die net zo
zwaar waren als paarden en
die je een nog veel hardere
rottrap konden geven.

En natuurlĳk mĳn
lievelings
uitgestorven dier
nummer één:
de Tasmaanse
tĳger.
De Tasmaanse tĳger was geen
tĳger, hoor. Hĳ had strepen en
daarom noemden ze hem zo.
Hĳ werd ook wel buidelwolf
genoemd. Maar een wolf was
het ook niet. Hĳ zag eruit als
een grote hond met strepen.

Hĳ was een vleesetende
kangaroe die meestal op vier
poten liep. Alleen als hĳ
sprintte ging hĳ op zĳn
achterpoten hoppen. Dat moet
een gek gezicht zĳn. Net of een
grote herdershond ineens weg
hipt als een kangaroe. Ooit
kwam ie in heel Australië voor
en op Nieuw-Guinea, maar
rond 1900 vond je ze alleen
nog op het eiland Tasmanië
voor de kust van Australië. Dat
eiland is ongeveer zo groot als
Nederland. Er waren toen nog
ongeveer tweeduizend
Tasmaanse tĳgers. Omdat
schapenboeren dachten dat hĳ
hun lammetjes at, schoten ze
er zo veel mogelĳk dood. In
1936 stierf Benjamin, de
allerlaatste Tasmaanse tĳger in
de dierentuin van Hobart.

Nou ja, de
allerlaatste? Tot
ongeveer 1960
werden er af en toe
nog sporen
gevonden.
Een boswachter heeft een hol
met vier kleintjes gezien. Maar
het waren er zo weinig dat ze
er domweg ineens niet meer
waren. De Australiërs kregen
vreselĳk spĳt en al vĳftig jaar
wordt er naar ze gezocht. Maar
ze zĳn er niet meer.

voor de jeugd

Colossal Biosciences,
een bedrĳf in de
Amerikaanse staat
Texas dat de mammoet
opnieuw tot leven wil
wekken, wil nu
hetzelfde proberen
voor

de
Tasmaanse
tĳger of
buidelwolf.

Oeps... Stinks de ontdekkingspoes oog in oog met de Megalania Prisca, het grote reptiel uit Australië. Het is niet zijn lievelings uitgestorven dier...

Speciaal: Jurassic park in Texas...

Welk lievelings uitgestorven dier wil jij tot leven brengen? Vertel het aan lieve.mabelle@gmail.com

Scan de QR code en
lees de oude
kinderpagina over
mĳn lievelings
uitgestorven dieren in
de dierenkrant-
online.nl
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Ik hoop niet dat ze de
sabeltandtĳger terug
gaan maken. Die
tandjes wil ik niet in
mĳn nek voelen.


