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Door: Arie van Tol

Ja, ook Dwars ontkomt niet aan 
hogere kosten. Met name door 
de sterk gestegen papier- en 
energieprijzen zijn de drukkos-
ten veel hoger dan voorheen. 
Op initiatief van de IJ-opener is 
er op AT 5 aandacht geschonken 
aan de dreigende ondergang 
van buurtmedia. Meer subsidie 
van de gemeente is de inzet.
We denken bij Dwars voort-
durend na over beperking 
van kosten en mogelijke extra 
inkomsten. Zo zijn we op iets 
dunner papier overgestapt, wat 
scheelt in de de drukkosten. We 
blijven op zoek naar mogelijke 
adverteerders dan wel vaste 
redactionele bijdrages.
We blijven op zoek naar moge-
lijke sponsoring en/of fondsen-
werving. En al is het niet het 
motief geweest om de speciale 
krant uit te brengen, maar met 
Geleerden en straatnamen in 
de Watergraafsmeer hopen 
we over een aantal maanden 
een financieel positieve balans 
te kunnen opmaken. Door de 
prachtige speciale uitgave van 
Dwars te kopen (voor het luttele 
bedrag van e 7,50), heeft u een 
krant die u wijzer maakt over 
de buurt en steunt u Dwars. #

Column Door: Justus van Oel

In de Dapperbuurt heb je de Pontanusstraat. Als kind vond ik 

dat al een rare naam. Wat is een ‘Pontanus’? Na een wandeling 

in de Dapperbuurt, onlangs, heb ik de oplossing opgezocht: 

hij was een oude geleerde, geboren op een schip, een pont als 

het ware. Nu het volgende raadsel: aan het eind van diezelfde 

Pontanusstraat staat een groot nieuwbouwblok. Op álle 

brievenbussen is een ‘nee-nee’-sticker geplakt: geen reclame 

en ook geen buurtkrantjes, graag! Ik snapte dat niet. Hoe kan 

het dat honderd bewoners tegelijk hetzelfde besluit nemen? 

Behalve uiteraard die ene dwarsligger die er een eigen ‘nee-

ja’- sticker overheen had geplakt. Bijna ontroerend om te zien. 

Wat hier aan de hand was – ik heb het nagevraagd – is dat bij 

nieuwbouw de brievenbussen standaard worden opgeleverd 

met ‘nee-nee’.

Aha. Ik begreep al niet waarom die stickers zo volmaakt 

regelmatig waren aangebracht. Zat gewoon in de offerte. 

En ‘nee-nee’ is okay, dat is het punt niet. Het is altijd beter om 

geen overbodig papier tot je te nemen. Wat moet je met al die 

troep in je brievenbus? Met een ‘nee-nee’- sticker laat je zien 

dat je aan de goede kant staat. Maar er is ook een andere kant. 

Die heeft te maken met een ouderwets idee: dat er buurt-

Nee-Nee-Ja-Nee-Ja
bewoners en buurten bestaan. Niet alles speelt zich af in de grote 

globalistische wereld. Klein is fijn, tuttig ook nuttig. 

Een columnist van Het Parool smeedde ooit de schitterende term 

‘buurtgebruiker’. Dat is iemand met gegarandeerd een ‘nee-nee’-

sticker die verder niemand in zijn straat kent. Wat ook niet helpt 

is dat ook in winkels mensen elkaar steeds minder vaak treffen: 

de bezorgbrommers en pakketbezorgers kweken huismuizen die 

steeds minder weten van wat rondom hen gebeurt. En zullen we 

het dan eens even hebben over de enorme hoeveelheden karton 

die al die levering aan huis kost? In sommige papierbakken, 

waar op het oog niks meer in kan, zit soms slechts 40 kilo ooit 

thuisbezorgd karton. Komt wel een hele vrachtwagen voor langs. 

De rest eindigt naast de papierbak of op de stoeprand. 

Zijn die flyers en folders van middenstanders uit de buurt nu echt 

het grootste milieuprobleem? Om over na te denken. Goed, u 

weet nu waar ik sta, en ik weet waar u staat: u heeft minstens één 

‘ja’ op uw brievenbus. Of helemaal niks. Dan bent u dus buurt-

bewóner, en niet ‘buurtgebruiker’. Gefeliciteerd. # 

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

Meer: www.justusvanoel.nl

Oost

Oost groen, groener, groenst
Het zomerreces is voorbij en 
de verkiezingen zijn inmid-
dels een half jaar geleden. De 
tijd vliegt voorbij en gelukkig 
zitten we niet stil. De werk-
zaamheden aan het zuidelijk 
deel van de Weesperzijde 
vorderen gestaag. Langzaam 
rukken we op richting de roei-
vereniging in het midden van 
de Weesperzijde. Ook daar 
gaan we straks aan de slag 
met een herinrichting. Het 
ontwerp hiervan is vorig jaar 
al vastgesteld, maar de invul-
ling van het nieuwe groene 
middengedeelte was nog niet 
bepaald. Deze groenvakken, 
die nu al met veel passie 
door buurtbewoners worden 
beheerd, vullen we samen met 
bewoners in. 

Afgelopen week kreeg ik het 
nieuwe ontwerp gepresen-
teerd door drie bewoners, die 
spraken namens de buurt. Ik 
kreeg eerst een mooi inkijkje 
in hoe ze het proces hadden 
doorlopen. De tuin kreeg 
tenslotte veel meer ruimte, 
dus wat wilden ze eigenlijk 
met de tuin? Ze hebben een 
geweldige tocht gemaakt naar 
allemaal mooie groene of juist 
minder groene plekken in de 
stad: van andere buurttuinen 
tot het Amstelstation en Artis. 
Ze lieten zich inspireren op 

vormen, beplanting en ma-
terialen. De bewonersgroep 
wil graag een ecologische 
tuin die er door de seizoenen 
heen leuk uit ziet met planten 
die passen bij de omgeving 
en goed zijn voor de biodi-
versiteit. En zoals ze nu ook 
al hebben; een pluktuin met 
kruiden, fruit en groenten. 
Met al deze ingrediënten zijn 
ze aan de slag gegaan met een 
ontwerper en groenexperts 
en hebben ze een prachtig 
ontwerp gemaakt. 

Het terrein tussen de Ruysch-
straat en de roeivereniging 
zal straks totaal anders zijn. 
In plaats van heel veel auto’s, 
zijn er straks hele mooie grote 
groenvakken. Tuinen met 
organische vormen en met 
hoogteverschil zodat het meer 
glooiend is dan hoekig en 
stads. De buurt kan daar dan 
naar hartenlust tuinieren en 
de rest van de stad mag daar 
zomaar van meegenieten. En 
dat zijn best een hoop mensen, 
want de Weesperzijde is een 
van de drukste fietsstraten 
van de stad. 

Dus dankjewel Christien, Wies 
en Linda voor de presentatie 
en de heerlijke proeverij met 
ingrediënten uit de huidige 
tuin. Met name dank voor al 

het harde werk van jullie en 
jullie medebuurtbewoners.
 
Meerdere buurtbewoners zien 
graag, net als ik, een groenere 
stad. Een andere drukke straat 
in Oost is de Piet Heinkade. 
Dagelijks razen massa’s auto’s 
voorbij in deze behoorlijk 
stenige omgeving. Dat kon 
anders, vonden bewoners 
Siep en Ge. Dus klopten zij bij 
het stadsdeel aan. Het was 
even zoeken naar budget en 
mogelijkheden, maar toen dat 
eenmaal beschikbaar was, 
ging het snel. Maar liefst 2500 
vierkante meter groen komt 
erbij. Het gebeurt niet vaak 

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

dat je in één keer zoveel tegels 
kan wippen en dat de stad 
zo veel groener en waterbe-
stendiger met meer biodiver-
siteit wordt. Het mooie is dat 
vrijwel iedereen enthousiast 
wordt van meer groen, want 
het zorgt voor een meer leef-
bare stad. 
Ik ben blij dat we met dit soort 
mooie groenprojecten echt het 
verschil kunnen maken in de 
stad en dat ik dit de komende 
jaren ook mag blijven doen 
voor Oost. 

Dus let goed op, Oost zal 
groen, groener, groenst 
worden! #

Presentatie tuinplan van de (Weesperzijde)buurt
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Interviewer Frans van Lier vond het 
verhaal van Richard Pakker het meest 
bijzonder. Al meteen op pagina 4 is te 
lezen over de man die sinds zijn vijfde 
op hetzelfde adres in de Linnaeuspark-
weg woont, al 85 jaar!
Ron de Wit vertelde hoe hij als vorm-
gever met heel veel plezier vergroeid is 
geraakt met Dwars. ‘En ja, deze speciale 
uitgave is ook heel mooi geworden. Een 
interessant experiment: is bij bunde-
ling de krant een alternatief voor een 
boek?’

Robert van Andel werd gevraagd iets 
te zeggen over professor Vincent Icke 
die het voorwoord schreef: ‘Hij was en 
is mijn gedroomde voorwoordschrij-
ver. Als wetenschapper heeft Vincent 
Icke een enorme bewondering voor 
Christiaan Huygens. Ook zijn inzet en 
liefde voor didactische popularisering 
van de natuurwetenschap spreekt me 
enorm aan.’ In zijn voorwoord betoogt 
de professor hoe een straat een identi-

Geleerden en straatnamen in de Watergraafsmeer. Dat is de weinig verrassende, maar meest 
typerende titel van de speciale Dwars-uitgave die begin oktober verscheen. In een 64 pagina’s 
tellende krant zijn 28 afleveringen gebundeld van de rubriek waarmee Robert van Andel de 
afgelopen vier jaar pagina 7 van Dwars vulde. 

   3#DWARS

Leer Oost nog beter kennen

Aan de verhalen van Robert waarin de 
lezer zich afwisselend door uitvindin-
gen en straten slingert, zijn interviews 
met bewoners toegevoegd. Frans van 
Lier heeft met de korte maar krachtige 
teksten daarvan de krant verluchtigd. 
De fotografische inbreng van Henk 
Pouw is een al even welkome aanvul-
ling op de informatieve kern van de 
bundeling. De vormgeving van Ron de 
Wit deed de rest: er is een fraaie een-
malige krant gemaakt!

Via het lot
Of uitvindingen regelmatig gepaard 
zijn gegaan met een element van toeval 
lijkt me vrij zeker. Dat Robert is gaan 
schrijven voor Dwars heeft in ieder 
geval een bijzondere oorsprong. Bij 
een van de zeldzame prijsvragen die 
Dwars wel eens uitschrijft – het ging in 
dit geval zo’n vijf jaar geleden om het 
kennen van (oude) gebouwen in Oost – 
won Robert. Uit meerdere inzendingen 
met alle antwoorden goed werd hij via 
het lot aangewezen als winnaar.
De winnaar werd uitgenodigd de prijs 
in ontvangst te komen nemen bij een 
informele redactiebijeenkomst van 
Dwars op het terras van Q-Factory. En 
zo betraden Robert en zijn vrouw Win-
nie het Dwarsdomein. In het gesprek 
na de prijsuitreiking vertelde Robert 
over wat hij zoal deed sinds zijn werk 
als kinderarts er door zijn pensioen 
(deels) op zat. De wetenschap boeide 
hem, hij verhaalde er over aan buurt-
genoten. Afijn, daar en toen is de kiem 
gelegd van de rubriek en de speciale 
krant Geleerden en straatnamen in de 
Watergraafsmeer.

Ontstaansgeschiedenis
Het idee om afleveringen van een 
rubriek uit Dwars samen te brengen 
in een bundel is verre van nieuw. Al 
zijn lang niet al die ideeën ten uitvoer 
gebracht. Gedichten en verhalen van 
Méland Langeveld zijn in een boekje 
vereeuwigd nadat (en voordat) ze 
in Dwars verschenen. En recent zijn 
columns van Carolien van Welij in een 
boekje uitgegeven.
Met het idee van een boekje, of mis-
schien eerder een boek gezien de 
hoeveelheid tekst die er al was, begon 
het ook rond de straatnamen. Twijfels 

Tekst: Arie van Tol | Fotografie: Eddy Ellert

V.l.n.r.: Robert van Andel, Ron de Wit, Frans van Lier en Henk Pouw

waren er natuurlijk over haalbaarheid: 
zouden er voldoende exemplaren 
verkocht kunnen worden om uit de 
kosten te komen. Wat viel er te ver-
wachten, financieel en qua aantallen? 
De aarzelingen bleven, onder andere 
door corona nog langer.

Tot geopperd werd dat een krant 
wellicht een minder risicovolle onder-
neming zou zijn bij het bundelen van 
de wetenschappelijke verhalen. Niet 
alleen minder risicovol, maar ook ori-
gineel en betaalbaar zou zo’n speciale 
uitgave kunnen zijn. En zo is er uitein-
delijk toch uitvoering gegeven aan het 
idee ze te bundelen: de afleveringen 
van Geleerden en straatnamen in de 
Watergraafsmeer. 

Experiment
In aanwezigheid van familie en 
vrienden van Robert, van door Frans 
geïnterviewden en van vrijwilligers en 
vrienden van Dwars werd de krant op 
2 oktober feestelijk ten doop gehouden 
in café-restaurant Polder. De makers 
kregen enkele vragen voorgeschoteld. 
Zo mocht fotograaf Henk Pouw zeggen 
welke straat hij het meest fotogenieke 
karakter vond hebben. Een uitgespro-
ken oordeel had hij niet, al noemde hij 
wel de Linnaeusstraat en de Nobelweg. 

In de krant zijn wij helaas vergeten een 
soort handleiding mee te geven aan de 
lezer. Hier geven wij die alsnog.

De krant hoeft niet van voor naar ach-
teren te worden gelezen. Het kan ook 
‘hinkstapsprongsgewijs.’ Belangrijke rich-
tingwijzer daarbij is pagina 62 met het 
overzicht op alfabet van alle in de krant 
voorkomende straatnamen van geleer-
den, een verwijzing naar de pagina’s waar 
de naam is te vinden en een verwijzing 
naar de middenpagina’s 32 en 33 waar 
een kaart van de Watergraafsmeer is 
afgedrukt met zes buurten.

Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in 
Ingenhousz of Ingenhouszhof vindt u op 
pagina 62 dat er over geschreven wordt 
op pagina 42 en 58. En er is aangegeven 
dat het in gebied 4, ofwel Jeruzalem, is 
terug te vinden op de kaart.

Speciale Editie

Robert van Andel wordt geïnterviewd door Arie van Tol

‘Met een naam 
krijgt een straat 
een identiteit’

teit krijgt met een naam, en hoe dit in 
schril contrast staat met de nummering 
van straten in de VS.

Ezelsbrug
Welke uitvinder zou hij zelf hebben 
willen zijn, is de vraag die Robert 
vervolgens krijgt voorgelegd. Natuur-
lijk gaat er enige seconden denkwerk 
vooraf aan het antwoord: ‘Ik denk niet 
direct aan een uitvinding. Ik zou de 
relativiteitstheorie van Einstein beter 
willen begrijpen.’

Mijn Vader Aapt Mijn Juf Susan Uren-
lang Na: op pagina 10 en 11 is te lezen 
welke ezelsbrug verscholen is in deze 
acht woorden. De didactische moge-
lijkheden van zijn verhalen zijn voor 
Robert van groot belang. Het is ook 
waarom hij de eerste exemplaren 
van Geleerden en straatnamen in de 
Watergraafsmeer wil uitreiken aan 
zijn kleinkinderen.
Julius kon er niet bij zijn, maar klein-
kinderen Thijmen, Evi en Noa nemen 
elk een krant in ontvangst van Robert. 
Met een luid applaus en fotoapparaten 
in de aanslag gaat het officiële gedeelte 
van de middag over in het informele: 
drankjes, hapjes, geroezemoes en ge-
animeerde gesprekken. #

Geleerden en straatnamen in de 
Watergraafsmeer. De krant is te koop 
voor slechts e 7,50 bij de Linnaeus 
Boekhandel en copyshop Helm

holtzstraat. Voor e 10,- is ’ie te bestel-
len via dwarskrant@gmail.com, 
dan wordt hij bij u thuis bezorgd – 
te betalen aan de deur of vooraf via 
NL63 ASNB 0706 8038 17 t.n.v. A.J. 
van Tol. U heeft dan een fraaie bewaar-
editie van Dwars én steunt de buurt-
krant financieel.
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Tekst: Ellen Ros | Fotografie: Eddy Ellert

De Barbaraschool is niet weg te denken uit de Oosterpark-
buurt. In 1889 werd, achter de Bonifatiuskerk, de Barbara-
school gebouwd, een katholieke meisjesschool, verbonden aan 
het klooster. Het werd in 1965 een gemengde school. Iedereen 
is vertrouwd met het beeld van de spelende schoolkinderen op 
het Eikenplein.

Sinds het voorjaar gonst het echter van 
de geruchten: gaat de Barbaraschool 
sluiten?
De huur is in principe opgezegd door de 
eigenaar van het pand, de Parochie St. 
Bonifatius. Die wil dat de school vertrekt 
bij de start van het schooljaar 23/24. De 
Barbaraschool zou dan verhuizen naar 
een andere plek (dus niet sluiten). 
Wat gebeurt er dan met het gebouw? 
Komt daar horeca, of een hotel? Allerlei 
geruchten gaan, maar het is goed de fei-
ten op een rijtje te zetten. Vooral omdat 
er een plan is om de Barbaraschool op 
het Eikenplein te behouden. 

Eigenaar, school en ouders
De parochie is eigenaar van een paar 
panden rond het Eikenplein, waaron-
der het schoolgebouw. Deze parochie 
is klein, heeft steeds minder leden. De 
onderhoudsstaat van het gebouw gaat 
achteruit. Het plan om te verkopen 
ligt daarom voor de hand. De parochie 
heeft het bestuur van de Barbaraschool 
vertelt dat zij in augustus 2023 naar een 

Buurt wil Barbaraschool op 
het Eikenplein behouden

Benefietconcert en litho voor Oekraïne

Vertel eens Catharina, je doet dit 
werk al jaren. What makes you tick? 
‘Ik ben in 1987 begonnen met het diri-
geren van koren. Twee van mijn koren 
dirigeer ik al 25 jaar: ‘Zeeburg Zingt’ 
en ‘Jubilemus Domino’ (één van de 
Hofkerk-koren). Na bijna 35 jaar doe ik 
het nog steeds met veel plezier, omdat 

Op zondag 30 oktober om 14.30 uur vindt in de Hofkerk,  
Linnaeushof 94, een benefietconcert plaats voor Oekraïne.  
Catharina Bonsel is dirigent van de twee koren die dan zingen. 
Wie is zij en hoe is het balletje gaan rollen? Wat staat er op het 
programma? Maar ook: wat betekenen het gedicht ‘Liberté’ van 
de Franse dichter Paul Éluard en de litho van de kunstenaar 
Sebastian Abbo in het geheel? 

zingen zoiets moois en wonderbaarlijks 
is. Wat mij inspireert is wat muziek, 
en speciaal samen zingen, doet met 
mensen. Ik ervaar dit nog iedere keer: 
na een kooravond voelt iedereen zich 
blij en opgeladen. Mensen leren zingen 
is zo leuk: hoe eenvoudige aanwijzin-
gen kunnen helpen om je stem meer te 

Wim Stegeman, organist, en Catharina Bonsel, dirigent, met de litho

ontspannen en beter te laten (samen-)
klinken.’ 

Kun je iets vertellen over de litho op 
de foto? 
‘Ja! Deze litho is gemaakt door de Frans-
Britse kunstenaar Sebastian Abbo. Hij 
maakte hem vlak na het begin van de 
oorlog in Oekraïne. Ik zag de afbeelding 
staan bij het gedicht ‘Liberté’ van Paul 
Éluard, een gedicht dat mij zeer raakt 
en dat ik als raamwerk wil gebruiken 
voor het benefietconcert.
Ik heb contact gezocht met de kunste-
naar om te vragen of we de afbeelding 
mochten gebruiken voor het concert. 
Hierop reageerde hij meteen enthousi-
ast. Zodoende prijkt de vredesduif op de 
posters en de programmaboekjes.
De litho zelf is (voor € 35,-) te bestellen 
bij de kunstenaar*. Ook de opbrengst 
daarvan zal in zijn geheel gaan naar 
Oekraine, weliswaar via een andere 
organisatie.’

Hoe is het idee ontstaan van een 
benefietconcert?
‘De coronatijd is moeilijk geweest voor 
het koor Jubilemus Domino. Toen er 
in het voorjaar van 2021 met meer 
mensen mocht worden gezongen, 
bleken veel leden nog bang te zijn voor 
besmetting of trokken zich om andere 
redenen terug. Gelukkig werd het koor 
begin 2022 blij verrast met een aantal 
nieuwe leden; er ontstond een nieuw 
elan. En toen kwam die verschrikkelijke 
oorlog. Dat wrong: wij, die hier vrolijk 
staan te zingen en aan de andere kant 
van Europa deze doffe ellende. Bij 
mij ontstond het idee om iets te doen 

met ons onbehagen en onze onmacht. 
Toen ik aan het koor voorstelde om 
een benefietconcert voor Oekraïne te 
organiseren, reageerde iedereen direct 
enthousiast. Het balletje ging rollen, en 
op 30 oktober gaat het gebeuren in de 
Hofkerk!’

Waarom moeten we op 30 oktober 
vooral naar de Hofkerk komen? 
‘Om te genieten van prachtige muziek 
en om te doneren voor het goede doel! 
We bieden een mooi en afwisselend 
muzikaal programma, uitgevoerd door 
de koren ‘Zeeburg Zingt’ en ‘Jubilemus 
Domino’- aangevuld met leden van het 
Hofkerkkoor LWM-, het barokstrijker-
sensemble 'Seyster Strijkers' en een 
aantal individuele muzikanten. Ook is 
er samenzang. 
Tijdens het concert wordt de muziek 
afgewisseld met steeds een gedeelte uit 
het gedicht Liberté van Paul Éluard. Hij 
schreef dit in 1942 als daad van verzet 
tegen nazi-Duitsland. Zijn tekst werd 
door de Royal Air Force in duizendvoud 
boven Frankrijk uitgestrooid. 
Het is een concert waarbij in- en 
uitgelopen kan worden. Dus ook als je 
weinig tijd hebt, ben je welkom en – 
belangrijk - is donatie mogelijk: contant 
of met de QR-code. Op die dag is er Pure 
Markt in Park Frankendael: een be-
zoekje aan de kerk vormt dan een leuke 
combinatie.
De gehele opbrengst van het concert 
gaat naar Artsen zonder Grenzen in 
Oekraïne.’ #

*https://art.poetica.fr/oeuvre/sebastia-
nabbo-linogravure-liberte-pour-ukraine

andere plek zullen moeten verhuizen.
De Barbaraschool zou liever niet ver-
trekken maar ziet ook geen mogelijk-
heid om het achterstallig onderhoud 
van het gebouw zo uit te voeren als 
nodig is. In 2014 is er, met steun van 
actieve ouders wel een begin gemaakt 

met een renovatie. De school kreeg daar 
zelfs een prijs voor in 2015, de Gulden 
Feniks. Maar het renovatieplan is niet 
afgemaakt, er was onvoldoende geld en 
toen kwam Corona.
Niet alleen de ouders van de school-
kinderen, ook andere buurtbewoners 
hebben zich verenigd in de Stichting 
Vrienden van de Barbaraschool om de 
school voor de buurt te behouden. De 

Vrienden hebben inmiddels een plan 
gemaakt voor een nieuwe toekomst: Het 
Barbarahuis.

Toekomstig Barbarahuis
Onder de naam ‘Het Barbarahuis’ zou 
het pand een maatschappelijk en cul-
tureel centrum voor de buurt worden, 
waarin de school en andere buurtvoor-
zieningen (kinderopvang, culturele 
organisaties) een plaats hebben. In het 
bijzonder heeft Partou aangekondigd 
groots uit te willen breiden in het pand 
voor kinderopvang van 0 – 12 jaar. Mis-
schien zouden er zelfs woningen voor 

leraren kunnen komen, die les moeten 
geven en nu geen huis kunnen vinden 
in Amsterdam.
Het plan is er. Diverse betrokken par-
tijen hebben gezegd te willen meewer-
ken en er is een geïnteresseerde maat-
schappelijk investeerder. De Vrienden 
hebben inmiddels ook contact gelegd 
met de voorzitter van het Stadsdeel over 
het plan. Zij willen zo snel mogelijk met 
alle partijen overeenstemming bereiken 
over een toekomstbestendige invulling 
met een maatschappelijk investeerder 
als nieuwe eigenaar, een integrale reno-
vatie van het gebouw, en behoud van de 
school in haar prachtige gebouw.
Wat De Vrienden van de Barbaraschool 
betreft wordt er pas verhuisd als er 
begonnen wordt met de renovatie, en 
blijft de Barbaraschool behouden voor 
het Eikenplein.
Dwars zal deze ontwikkelingen op de 
voet volgen. #

Tekst en fotografie: Anja Meiborg

Maatschappelijk 
en cultureel 
centrum voor  
de buurt…

Natuurlijk wil niemand hier weg
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Ze is 82 en woont in een smaakvol in-
gericht appartement in de binnentuin 
van het voormalige Burgerziekenhuis, 
nu het Manor hotel. Op de ene bank 
is een Marokkaans tapijt gedrapeerd, 
op de andere een zijden Pers en op de 
grond ligt een groot Bedoeïenentapijt. 
In één oogopslag voel en proef je het 
interculturele bestaan van Irène Stei-
nert. Geboren in Parijs, verwisselde 
ze tot voor kort om de twee weken 
de woning van haar en haar Franse 
echtgenoot aldaar met haar woning in 
Nederland. Nu haar man met Parkin-
son is opgenomen in een instelling, 
heeft ze haar Parijse woning opgezegd 
en verblijft ze als ze hem bezoekt bij 
vrienden of in een hotel. Ingrijpende 
veranderingen, zegt ze zelf.    

Kritisch joodse achtergrond
Hoe komt haar portret zo op het 
Muiderpoortstation terecht? ‘Ik was 
aanwezig op een van de bijeenkom-
sten van actieve buurtbewoners,’ legt 
ze uit, ‘en vertelde over de Bedoeïenen 
in Palestina, over hun strijd tegen 
het onrecht dat hen is aangedaan en 
mijn betrokkenheid daarbij – dat was 
genoeg reden.’ ‘Erg leuk overigens dat 
ik daar hang hoor,’ voegt ze er lachend 
aan toe. 
Steinert heeft een Nederlandse moe-
der en een Franse joodse vader. Door 
haar grote belangstelling voor andere 
culturen reist ze veel in haar volwas-
sen leven en komt ze regelmatig in 
Israël - vanuit een kritisch joodse ach-
tergrond. Ze komt in aanraking met 
de Bedoeïenen in de Negev woestijn, 
Naqab in het Arabisch, en bezoekt tal-
loze dorpen, wordt uitgenodigd voor 
maaltijden, ziet hoe de mensen leven 
en maakt vrienden. Ze ziet hoe eigen-
domsrechten van de semi-nomaden 

niet worden erkend door de Israëli-
sche staat en ze schrijft erover, want 
het is nog niet bekend genoeg.

Olijfbomen
Ze schrijft en publiceert over de 
geschiedenis van vóór 1948 en de 
ervaringen van de bedoeïenen  tot aan 
de dag van vandaag: een aaneenscha-
keling van afbraak en verwoesting 
van hun dorpen door speciale politie-
eenheden, het in beslag nemen van 
landerijen om er bossen en recreatie-
parken aan te leggen of om het land 
aan joodse boeren te geven. 
Steinert laat me foto’s zien van de 
vernielingen van niet-erkende dorpen 
en van bijeenkomsten waarin de be-
woners bespreken hoe ze zich hierte-

gen moeten verdedigen.  En ze raakt 
opnieuw ontroerd als ze ziet hoe Aziz, 
een goede vriend van haar, op foto’s 
de resten van zijn huis laat zien en 
hoe hij alles weer probeert te herstel-
len. Gelukkig beginnen de olijfbomen 
weer te groeien. ‘Met hem heb ik een 
grote tentoonstelling in Parijs georga-
niseerd,’ vertelt ze. ‘Ik ben eigenlijk in 
Parijs actiever geweest dan in Neder-
land.’

Onbekende mannen
Irène Steinert is geboren in Parijs, 
aan het begin van de tweede wereld-
oorlog. Net als veel kleine kinderen 
uit Parijs wordt ze twee jaar bij een 
boerenfamilie in Bretagne onderge-

bracht, van haar 2e tot 4e jaar. Daarna 
gaat ze naar een Nederlandse tante 
in Eindhoven en woont daar tot 1950. 
Haar ouders waren al in 1947 terug-
gekomen naar Nederland, maar de 
tante wil haar nieuwe ‘dochter’ niet 
meer afstaan. Een bekend en pijnlijk 
verhaal dat vaker voorkomt na de oor-
log. Uiteindelijk komt ze op 10-jarige 
leeftijd toch bij haar ouders terecht, 
een vader en moeder die ze nauwelijks 
kent. Ze herinnert zich hoe ze werd 
opgehaald door twee onbekende man-
nen – waaronder haar vader dus – om 
naar een onbekende bestemming te 
gaan. ‘Gelukkig gingen we naar mijn 
oma, want daar woonden mijn ouders 
bij in. En mijn oma kende ik goed en 
vond ik heel lief.’

Levensgeschiedenis
Jaren later begint Irène Steinert in 
Amsterdam aan haar studie sociale 
psychologie. ‘Ik wilde begrijpen hoe 
volwassenen beslissingen nemen, 
want er waren om mij heen in mijn 
jonge jaren natuurlijk ingrijpende be-
slissingen genomen. Dat was eigenlijk 
mijn motief. En ik koos Amsterdam 
omdat het een PvdA stad was, mijn fa-
milie had me liever in Leiden gezien…’ 
Na haar studie komt ze terecht als 
onderwijskundige op de lerarenoplei-
ding en wordt ze geconfronteerd met 
grote schakelklassen van Marokkaanse 
kinderen. ‘Die kinderen spraken geen 
Nederlands, maar moesten dat toch 
onmiddellijk doen. Het raakte me heel 

erg. In die tijd was de houding best 
hard, er werd niet veel rekening met 
ze gehouden. Voor mij een reden om 
daarover te schrijven in Nascholing 
voor leerkrachten. Het deed me den-
ken aan mijn eigen achtergrond, mijn 
levensgeschiedenis.’ 

Mankementen
Gevolg is dat ze verder onderzoek doet 
naar intercultureel onderwijs en ook 
hier weer over publiceert. Onder an-
dere het boek Vak-taal-leren: Kennis-
verwerving = taalverwerving (1991). 
‘Het is een analyse van de leerproble-
men die die niet-Nederlands spreken-
de kinderen hebben, gerelateerd aan 
hun denkstructuren, aan hun taaler-
varing. In die tijd stond men er niet bij 
stil. Nu is dat hopelijk wat verbeterd. 
Ik heb geprobeerd een handleiding 
te bieden voor docenten om in hun 
eigen vakgebied anderstalige leerlin-
gen beter les te kunnen geven. Moet je 
je voorstellen dat je biologieles krijgt 
en je niets snapt van al die termen en 
uitdrukkingen die gebruikt worden. 
Bedenk maar eens hoe het jouzelf 
als Nederlander al moeite kost als je 
met je auto naar de garage gaat en je 
probeert de juiste woorden te vinden 
voor de mankementen die je denkt te 
hebben aangetroffen.’

Mijn droom
Als al haar publicaties – nee lang niet 
alle - verspreid over de tafel liggen, 
samen met wat foto’s, en we alles 
geïnspireerd met elkaar doornemen, is 
ze eigenlijk verbaasd. ‘Mijn geheugen 
laat me de laatste tijd wat in de steek, 
maar als ik zie wat ik allemaal ge-
schreven heb…’ Heb je nog een droom, 
vraag ik haar. ‘Droom?’ antwoordt 
ze. ‘Ach, het belangrijkste voor mij is 
dat mensen uit verschillende culturen 
belangstelling hebben voor elkaar. Uit 
eigen ervaring heb ik daar veel van ge-
leerd en… het houdt je vér van oorlog, 
lijkt mij.’
Ze vindt het wonen in Oud-Oost 
fantastisch. ‘Als je over de Dapper-
markt loopt en al die mensen ziet 
en ontmoet, uit al die verschillende 
culturen, dan voel je dat er een soort 
vanzelfsprekendheid over elkaars 
aanwezigheid is. Dat vind ik geweldig, 
die vanzelfsprekendheid. Het zou een 
voorbeeld moeten zijn. Geniet van de 
vanzelfsprekendheid waarin verschil-
lende culturen wonen en met elkaar 
omgaan!’ #

Dankzij het prachtige portretten-kunstwerk van Serge Verheugen op het Muiderpoortstation 
‘Buurtberoemd’ zien treinreizigers dagelijks hoeveel en wat voor bijzondere, betrokken en actieve 
bewoners Amsterdam Oost telt. Veelal overstijgen de activiteiten zelfs ons stadsdeel. Dat geldt ze-
ker voor Irène Steinert die zich jarenlang inzette voor de Bedoeïenen in Palestina. 

Buurtberoemd om haar Bedoeïenen 
Tekst: Anita Boelsums | Fotografie: Frank Schoevaart

‘Op de Dappermarkt voel je dat er een 
soort vanzelfsprekendheid over elkaars 
aanwezigheid is’

Irène Steinert: ‘Belangstelling voor elkaars culturen houdt je verre van oorlog’
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ontwikkelaars.
Bij nieuwbouw is de doelstelling een 
verhouding van 40% sociale huur, 40% 
midden huur en 20% dure woningen. 
Toch groeit het aandeel dure huurwo-
ningen. Mensen met een laag of midden-
inkomen hebben steeds minder kans op 
een woning. En vorig jaar stonden wel 
zo’n 4000 appartementen in het dure 
segment langere tijd leeg. Het college 
wil dit aanpakken met boetes.
De gemeente vindt het belangrijk dat er 
meer woningen met tijdelijke huur-
contracten en jongerencontracten zijn. 
Maar na vijf jaar staat de huurder dan 
weer op straat en mag aansluiten in de 
lange wachtrij om te huren. Tenzij men 
inmiddels een jaarinkomen heeft van 
€ 100.000,- voor een hypotheek om een 
gemiddelde Amsterdamse woning te 
kopen.

Wekelijkse prikactie
Aan te koop staande sociale woningen 
geen gebrek, is helaas de al jarenlange 
ervaring van actiegroep Niet Te Koop. 
Je zou bijna zeggen dat het de Dwaze 
Huurders van Amsterdam zijn die  
iedere zaterdagmiddag om 15:00 uur 
een korte prikactie houden om de 
aandacht te vestigen op het desastreuze 
woningbeleid. De aanhouder wint. De 
plaats van actie maken zij enkele dagen 
van te voren bekend. #

Kijk op: www.niettekoop.org
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Tekst en fotografie: Jaap Kamerling

Tekst: Rose Bartholomé | Fotografie: Eddy Ellert 

Watergraafsmeer echt ‘netter’ dan Zuid? 

Niet Te Koop

Het is lastig, je moet eerst een afspraak 
maken met het stadsdeel en vervolgens 
zeker een week wachten voordat het 
vuil wordt opgehaald. En dan komt 
het ook nog voor, dat de vuilniswagen 
van de gemeente zich niet eens aan de 
afspraak houdt en later komt. Vroeger 
liep het gesmeerder in de Meer. Je had 
een vast laatje in je brein, dat elke week 
vanzelf open ging: vanavond de rommel 
op straat en morgen is het opgeruimd. 
Nu zie je steeds meer, dat mensen geen 
zin hebben om een afspraak te maken 
en de rotzooi gewoon naast de container 
op straat zetten. Waarom men de Water-
graafsmeer destijds uitverkoos voor die 
nieuwe aanpak mag Joost weten. Wonen 
hier ‘nettere’ mensen dan bijvoorbeeld 
in Zuid? Ach nee, ongeduld om je rom-
mel snel op te ruimen wint het van 
netheid. 

Pilot
In 2018 werd Watergraafsmeer uitver-
koren voor een pilot van een half jaar 
om ophalen op afspraak uit te proberen. 
Die proef leverde een flinke afname van 
aangeboden grofvuil op, met 30 procent. 
Het moeten maken van een afspraak 
verhoogde de drempel vuil aan te bie-
den aanzienlijk. 

Zaterdagmiddag, zo nu en dan een 
bui of een waterig zonnetje. Bij de 
Vrolikstraat 214 huis verzamelt zich 
langzamerhand een groep mensen. Een 
politiebus rijdt langs en enkele agenten 
nemen een kijkje. Ze zien al snel dat 
deze actiegroep geen plannen heeft om 
de wet te overtreden. 
Langzamerhand komen er steeds men-
sen bij. Het is geen massale bijeenkomst, 
maar wel een groep die al voor de 99e 

keer op zaterdag demonstreert tegen de 
uitverkoop van sociale huurwoningen. 
Wooncorporatie Ymere biedt de bene-
denwoning van 51 m2 te koop aan voor 
€ 435.000,- . Boudewijn Ruckert, één van 
de initiatiefnemers: ‘Ze zouden geen so-
ciale huurwoningen meer verkopen bin-
nen de ring. Dat lijkt een loze belofte.’

Benedenwoningen
In het nieuws verschijnt zo nu en dan 

dat gebrekkige doorstroming van 
ouderen en scheefwoners de grootste 
oorzaak is van de wooncrisis. Onder-
tussen blijft de uitverkoop van sociale 
woningen doorgaan en het bouwen van 
nieuwe woningen onder de maat. 
De actiegroep Niet Te Koop richt haar 
pijlen vooral op beganegrondwoningen 
binnen de ring. In de redenering van de 
corporaties is de marktprijs van deze 
woningen te hoog om ze te bestemmen 
voor sociale huur. Verkopen levert geld 
op om nieuw te bouwen. 

Anti-speculatiebeding 
De koper heeft nu wel zelfbewonings-
plicht. Hij of zij mag de woning drie jaar 
niet verkopen of verhuren. 
De stedelijke actiegroep Niet Te Koop 
stuitte eerder op absurde gevallen. In 
mei 2020 is een woning van De Alliantie 
verkocht voor € 416.175,- ,  in mei 2022 
was de verkoopprijs € 574.250,- . Een 
verschil van € 158.000,- . Dat is € 74.000,- 
per jaar verdiend. 

Afspraken met de Gemeente
In de zogenaamde Samenwerkingsaf-
spraken 2020-2023 staat dat de Wo-
ningbouwcorporaties zorgen dat de 
voorraad sociale huurwoningen met 
3.000 woningen toeneemt. Dat zou een 
groei zijn van gemiddeld 750 woningen 
per jaar. In 2021 kwamen er weliswaar 
huurwoningen bij, namelijk 619, maar 
dat ligt nog ruim onder de doelstelling.

In 2021 zijn 868 sociale huurwoningen 
verkocht. De gemeente zet in op geen 
verkoop, zegt Wethouder Zita Pels in het 
Parool. In de Samenwerkingsafspraken 
staat wel dat de woningcorporaties 
zoveel woningen mogen verkopen als 
nodig is om de groei te realiseren. 
De maatschappelijk kosten van het  
verdwijnen van de samenhang in een 
wijk zijn niet berekend èn niet voor 
rekening van de corporaties of project-

Maar waar bleef dat vuil? Welnu, dat 
ging vaak met de eigen auto naar het 
afvalpunt van het stadsdeel. Die route 
steeg met 40 procent. Mooi zou je zeg-
gen, maar dan moet je wel een auto heb-
ben en nergens zijn zo weinig autobezit-
ters als in Amsterdam, met name in De 
Meer. En trouwens de gemeente streeft 
toch naar beperking van het autorijden 
in de stad? Zij signaleerde wel, dat het 
aantal rijbewegingen van de ophaalwa-
gens verminderde en dus ook de CO2 
uitstoot maar dat werd weer teniet ge-
daan door de rijbewegingen en uitstoot 
van bewoners naar het afvalpunt.

Tv op je schouders
Bewoners zonder auto zijn gewoon 
sterk in het nadeel. Met een tv op je 
schouders fietsen naar het afvalpunt 
is geen lolletje. De gemeente ziet als 
voordeel van ophalen op afspraak meer 
recycling, minder voertuiginzet en een 
betere dienstverlening (!).

Sinds 2018 wordt in de Watergraafsmeer als enig stuk Oost 
en in Centrum grof vuil niet meer op een vaste dag opgehaald 
maar op afspraak. Dat leidt nog altijd tot ontevredenheid onder 
de bewoners en afgunst naar de andere delen van Oost, waar 
nog wel een vaste ophaaldag is.  

Weer of geen weer, de actiegroep Niet Te Koop demonstreert 
iedere zaterdagmiddag om 15:00 uur bij een te koop staande 
beganegrondwoning, ergens in Amsterdam. De actiegroep kiest 
voor hun acties een sociale huurwoning die door een  
woningcorporatie in de verkoop is gezet. Dit keer is het een 
adres in Oost.    

De gemeente durft te 
spreken van betere 
dienstverlening

Geen sociale huur-
woningen binnen  
de ring verkopen: 
een loze belofte

VVD raadslid Naoun Nehme was echter 
al in 2018 bepaald niet overtuigd van 
deze redenering en vreesde, dat de stra-
ten in de keurige Watergraafsmeer er 
zouden gaan uitzien als een ‘afgedankte 
IKEA showroom met tweedehands kas-
ten, versleten bedden en kapotte stoelen’. 
Een herkenbaar beeld. Eigenlijk kwam 
het neer op een ordinaire bezuiniging. 
In Centrum kon men met het halve aan-
tal vuilniswagens toe en in Watergraaf-
smeer ging men van 3 naar 2 wagens. 
Met in het Centrum dan nog het voor-
deel, dat de kades en bruggen minder te 
lijden hebben onder zwaar vrachtver-
keer. Dat geldt niet of veel minder voor 
de rest van de stad. 

Onderzoek
Stadsdeel Oost heeft een onderzoeks-
bureau de zaak laten uitzoeken. En 
dat komt met een wollige slotconclu-
sie maar toch lijkt het bureau weinig 
positief. Het noemt de pilot succesvol en 
vindt dat afhalen op afspraak duurzaam 
uitwerkt en op onderdelen efficiënter 
is. Maar zegt het even later: de aanpak 
leidde niet tot schonere straten en niet 
tot tevreden bewoners en medewerkers. 
Wel liggen er ‘mogelijkheden tot door-
ontwikkeling met positieve effecten’ op 
tevredenheid. Ja zo lust je er nog wel 
een paar.
Even later: ‘Watergraafsmeer heeft tij-
dens de pilot minder schone straten dan 
voor de pilot. Dit blijkt uit objectieve 
metingen. De praktijk blijkt weerbar-
stig: bewoners melden grof vuil vaak 
niet aan. Aangezien afval niet direct 
wordt opgehaald  is de straat viezer dan 
voorheen.’ En over die tevredenheid: 
de nieuwe aanpak lijkt niet te leiden tot 
meer tevreden bewoners.
De  centrale stad lijkt intussen te koer-
sen op een aanpak stadsbreed van een 
vaste dag ophalen op afspraak. Dat 
zal wel het goedkoopst zijn, maar of 
het werkt en de Amsterdammers blij 
zullen zijn, blijft de vraag. Stadsdeel-
portefeuillehouder Jan-Bert Vroege: ‘Nu 
de (nieuwe) werkmethode enigszins is 
ingeburgerd en na corona alles weer 
redelijk normaal is lijkt het me een ge-
schikt moment nog eens te onderzoeken 
wat dit ons nu heeft opgeleverd.’  #
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Lampionplanten in de Ruyschstraat 
De Ruyschstraat is een wel erg stenige straat, maar bij omhoog 
kijken naar de schoorsteenpijp van het OLVG-Oost zijn daar 
enorme oranjerode kelken te zien van de lampionplant, die 
haar goudbessen omsluiten. Frederik Ruysch zal de genees-
krachtige eigenschappen ervan gekend hebben. 

Geleerden en straatnamen
rond het Oosterpark - deel 2

Het  schoorsteenkunstwerk van 
kunstenaar en dichter Iris  
le Rütte is ontworpen om het 

zicht voor patiënten vanuit het OLVG-
beddenhuis op de sombere pijp tot een 
ruggensteuntje te maken onder de titel 
‘Vergeet nooit te dromen’. Berichtjes 
van dankbare patiënten tonen dat het 
werkt! 
Maar ook vanaf het ’s Gravesandeplein 
of de Ruyschstraat geniet men mee. De 
lampionplant / goudbes / psysalis op 
de schoorsteen sluit bovendien aan op 
Ruysch’ positie als hoogleraar in de bo-
tanie met verantwoordelijkheid voor de 
Hortus Botanicus. Dit hoogleraarschap 
bekleedde hij naast zijn meer dan 50 
jaar lange professoraat in de anatomie, 
waar hij vooral om bekend is. Terzijde: 
Ruysch’s dochter Raquel was bloemen-
schilderes, haar werk behoort tot de 
topstukken van musea. De Ruyschstraat 
draagt ook haar naam.

Naar Amsterdam
Frederik Ruysch (1638-1731) was tijdens 
zijn lange leven uiterst veelzijdig als 
arts, anatoom, apotheker, zoöloog en 
botanicus. Hij was een Hagenaar; zijn 
vader was een hoge bestuursambte-
naar die in dienst was van de Staten 
van Holland. Kort na de afronding van 
zijn praktijkopleiding tot apotheker en 
de studie geneeskunde te Leiden (met 
promotie) werd hij vanwege zijn toen al 
hoge professionele aanzien vanuit Den 
Haag naar de hoofdstad gehaald door 
Nicolaas Tulp (1593-1674). 
Tulp bekleedde meermaals het Am-
sterdamse burgemeesterschap maar 
was zelf ook arts en anatoom. Het was 
de bloeiperiode voor stad en land die 
aangeduid wordt met de nu omstreden 
term ‘De Gouden Eeuw’. Handel, kunst 
en wetenschap beleefden vele hoogte-
punten maar er waren ook schaduw-
kanten. De stad kende een enorme 

bevolkingsaanwas en de gezondheids-
zorg liet te wensen over. Tulp haalde 
als bestuurder Ruysch naar Amsterdam 
omdat hij in hem een jonge collega me-
dicus zag die de gezondheidszorg in de 
stad kon verbeteren. 

Vroedvrouwenopleiding
De eerste opdracht luidde het verbe-
teren van de vroedvrouwenopleiding. 
Het kan niet toevallig zijn dat - eeuwen 
later - de in 1861 opgerichte Rijkskweek-

school voor Vroedvrouwen te Amster-
dam lang gevestigd was op één van de 
hoeken van de Ruyschstraat met de 
Camperstraat. Het monumentale, laat 
negentiende-eeuwse ‘academiegebouw’ 
in neogotische stijl, van 1900, is na 
bijna tachtig jaar vroedvrouwenschool 
gelukkig behouden gebleven en is nu 
een appartementencomplex. Ruysch’ 
veelzijdigheid maakte dat hij later in 
Tulp’s voetsporen trad als hoogleraar 
anatomie aan het Athenaeum Illustre, 
de voorloper van de Gemeente Universi-
teit / UvA. 

Geheime vloeistoffen
In de vorige aflevering over de Vrolik-
straat en Museum Vrolik kwam terzijde 
de verkoop door Frederik Ruysch van 
zijn collectie anatomische preparaten 
aan Tsaar Peter de Grote aan de orde. 
De ambitie van deze vorst om zo’n 
collectie te verwerven illustreert  de 
17de-eeuwse fascinatie met anatomi-
sche preparaten en de wedijver onder 
anatomen naar preparaten van steeds 
hogere kwaliteit; levensechtheid was 
daarbij het streven. De anatomische 
preparaten van Ruysch die hij aan het 
publiek tentoonstelde in Amsterdam 
waren in heel Europa beroemd en 
werden wel als ‘het achtste wereldwon-
der’ aangemerkt. Als preparateur was 
Ruysch een grootmeester maar hij hield 
geheim met welke technieken en met 
welke vloeistoffen hij de conservering 
tot stand bracht. Het is echter duidelijk 
dat hij voortbouwde op balseming van 
lijken voor onderzoek, zoals dit beoe-
fend werd in Engeland in het begin van 
de17de eeuw. De naam William Harvey 
(1578-1657), arts en natuuronderzoeker, 
moet daarbij genoemd worden.

Bloed circuleert
In de middeleeuwen was het openen 
van lijken strikt verboden. De weten-

schappelijke revolutie die zich in de 
eeuwen daarna voltrok,  legde ook in de 
medische wetenschap een nieuw accent 
op onbevooroordeelde analyse van 
verschijnselen en proefondervindelijk 
onderzoek naar de houdbaarheid van 
vooronderstellingen. William Harvey 
was een  gedreven docent en onderzoe-
ker, die opklom tot geneesheer van de 
Engelse Koning James I. Hij bestudeerde 
en analyseerde het menselijk hart en 
berekende uit het volume dat hij mat 
in de hartholte en het aantal hartslagen 
hoeveel bloed per tijdseenheid voortge-
stuwd werd. Hij kwam op de gedachte 
dat het wel zo zou moeten zijn dat niet 
steeds sprake is van nieuw gevormde 
bloedvloeistof, wat de eeuwenoude leer 
stelde, maar dat bloed circuleert. Het 
lastige punt bij die gedachte was wel dat 
er geen verbinding bekend was tussen 
de slagaderen en de aderen.

Over beweging vanuit het hart
Om het bestaan van deze voor hem 
onzichtbare verbinding aan te tonen 
deed Harvey onderzoek op de arm  van 
een proefpersoon waarbij na strak 
afknellen en enigszins lossen niet alleen 
de slagaderen zich vulden maar ook de 
aderen: het bestaan van een verbinding 
was daarmee aangetoond! Harvey’s 
beroemde publicatie met zijn bewijs 
voor het bestaan van de bloedsomloop 
en de functie van het hart daarin werd 
uitgegeven in 1628 in Frankfurt onder 
de titel ‘De motu cordis’ / ’over  bewe-
ging vanuit het hart’. Harvey beschreef 
ook zijn anatomische vondst van klep-
pen in de aderen, die de terugvloed van 
bloed naar het hart bevorderen. Ruysch 
kreeg Harvey’s revolutionaire inzichten 
met zijn opleiding mee. In aanvulling op 
Harvey’s concept van een bloedsomloop 
deed Ruysch een interessante ontdek-
king. Hij vond bij anatomisch onderzoek 
dat er ook kleppen aanwezig zijn in de 
lymfevaten waarmee weefselvloeistof 
teruggevoerd wordt naar de bloedbaan. 
Het concept van vloeistofstromen in het 
lichaam werd zo verder uitgebouwd. 
Tegenwoordig beschouwen we allemaal 
ons hart als een pomp, die zelfs in nood 
vervangbaar is. Dit illustreert wat we-
tenschapshistoricus Dijksterhuis in 1950 
beschreef als ‘De mechanisering van het 
wereldbeeld’. Van Harvey is bekend dat 
het hem diep verontrustte dat ons hart – 
‘de menselijke kern’ - een pomp bleek.  #

‘Professores Anatomiae  
Amstelodamensis’ 
Het Professor Tulpplein met daarop 
uitkomend de Professor Tulpstraat voor 
het Amstel Hotel heeft allure en herin-
nert aan de invloedrijke burgervader /
arts / anatoom. Neem van hieruit de 
Tulpbrug, de wandelfietsbrug over de 
Singelgracht en onder de Torontobrug 
door naar de Weesperzijde.
In de wijken ter weerzijden van de 
Wibautstraat zijn naast Ruysch ook 
andere opvolgers van Tulp, Profes-
sores Anatomiae Amstelodamensis 
vernoemd. Jan Deyman (1620-1666) en 
zijn opvolger Gerardus Blasius (1625-
1693) waren hoogleraar anatomie na 
Nicolaas Tulp en vóór Frederik Ruysch. 
De Deymanstraat is een kort, steden-
bouwkundig rommelig straatje vanaf de 
Wibautstraat parallel aan de Ruysch-
straat in de Weesperzijdestrook. De Bla-
siusstraat vraagt om herinrichting in zijn 
loop vanaf de Amstel, met een harde 
onoverkomelijke knip bij de Wibauts-
traat en vervolg tot bij de Camperstraat 
aan OLVG-Oost.
Petrus Camper (1722-1789) en Andreas 
Bonn (1738-1817), respectievelijk van de 
Camperstraat en de Andreas Bonnstraat 
en vader en zoon Vrolik van de Vrolik-
straat bekleedden dit professoraat in de 
18de en in de 19de eeuw. 

Anatomische lessen geschilderd 
Rembrandt van Rijn had al in 1632 op 
25-jarige leeftijd zijn meesterwerk, het 
in het Mauritshuis te Den Haag te be-
wonderen schilderij ‘De anatomische les 
van Dr. Nicolaas Tulp’, geschilderd. Met 
‘De anatomische les van Dr. Deyman’ 
schilderde Rembrandt in 1656 nog-
maals dit thema. Na een brand in 1723 
resteert slechts een deel van het veel 
grotere oorspronkelijke schilderij. Het 
schilderij bevindt zich nu in museum 
Hermitage, in bruikleen van het Am-
sterdams Museum. Dit museum bezit 
ook het schilderij ‘De anatomische les 
van Dr. Frederick Ruysch’ / het ontleden 
van een baby, geschilderd door Jan van 
Neck in 1683. 
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Met recht is hij waarschijnlijk een van 
de meest prominente inwoners van 
de Watergraafsmeer. Altijd keurig 
gekleed en dito geknipt, fietsend net 
een metertje achter zijn vrouw Sylvia 
of wandelend door Park Frankendael 
met zijn hond. Erik Scherder, niet al-

leen professor maar ook veelgevraagd 
schrijver en spreker. Zijn boeken over 
het brein zijn bestsellers bij de Lin-
naeus Boekhandel. En zijn optreden 
bij De Wereld Draait Door, toen hij aan 
Matthijs van Nieuwkerk vroeg ‘of hij 
er even bij mocht gaan staan’, behoort 

inmiddels tot de grootste tv-klassiekers 
van de afgelopen tien jaar.

Afgelopen zomer hadden we een 
koffie-afspraak op de Middenweg, 
omdat hij ‘wat leuks voor de krant 
had’. Als je Erik Scherder zegt, dan zeg 
je automatisch bewegen en hij zet zijn 
veldtocht om Nederlanders actiever te 
laten worden met onverminderd veel 
energie voort. 
‘Goed voorbeeld doet goed volgen,’ 

zegt hij met een glimlach terwijl hij 
zijn lege koffiekopje opzijschuift en op-
staat. ‘Niet alleen kinderen en oudere 
mensen moeten meer bewegen, ook 
mijn eigen studenten. Daarom heb ik 
aan de rector van de VU toestemming 
gevraagd om twee keer mijn college te 
onderbreken voor een aantal oefenin-
gen.’
Aanschouwd door de mensen op het 
terras, maant hij de verslaggever op te 
staan, vervolgens goed door de knieën 

te zakken en met gevouwen handen in 
de lucht de cijfers een tot en met tien 
te maken. ‘Doe dit een paar keer per 
dag en je zal in no time het verschil 
voelen,’ zegt hij, waarna hij snel een 
slokje water neemt.

Na een intermezzo van een minuut of 
twee, gaan we weer zitten, terwijl hij 
geduldig voor fotograaf Eddy poseert. 
Waarom is het eigenlijk zo goed om 
met regelmaat een ommetje te ma-
ken of even wat oefeningen te doen? 
Scherder: ‘Door te bewegen word je 
gevoelig voor insuline en daardoor 
heb je minder kans op diabetes-2, hart- 
en vaatziekten en overgewicht. Precies 
de problemen waar we wereldwijd 
mee kampen. Als we klaar zijn met de 
oefeningen is de doorbloeding weer 
op orde en de suikerhuishouding weer 
oké.’

Na een half uur is het tijd om te gaan. 
Hij moet nog colleges voorbereiden en 
later op de avond zal hij op de radio 
over hetzelfde onderwerp een toelich-
ting geven. Wat hoopt hij uiteindelijk 
te bereiken? ‘Ik hoop dat minister 
Robbert Dijkgraaf dit echt oppakt. We 
hebben een hoogleraar natuurkunde 
als minister. Welk ander land kan dat 
zeggen? Als geen ander kan hij vertel-
len wat de goede invloed van kunst 
is op het brein. Hij moet beslist ook 
weten dat dit net zo goed geldt voor 
bewegen. Kinderen op bijvoorbeeld 
het vmbo zitten veel te veel stil en hij 
kan daarin verandering brengen. Hij 
moet alleen het voortouw nemen.’

En weg is hij. In stevige pas. Op naar 
de campus op de Boelelaan en het 
Mediapark in Hilversum.’#

Koffie met Erik Scherder

‘Goed voorbeeld 
doet goed volgen’

‘Je hebt eigenlijk best een leuke baan,’ kreeg ik onlangs van een kennis te horen, en ik kon ver-
volgens niet meer dan beamend knikken. Als hoofdredacteur van New Scientist ontmoet ik de 
beste wetenschappers, presenteer ik Lowlands Science en vertel over baanbrekend onderzoek in 
de media. En daarnaast mag ik allerhande interessante mensen interviewen, zoals buurtgenoot 
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU. 

Altijd en overal even bewegen

‘Levensthema’s vormen een bron van  
inspiratie voor ons theater’ 
Een theatervoorstelling in je huiskamer; wie wil dat nou niet? 
BlondeBIZON bestaat al 16 jaar als collectief. Marianne Kuijper 
is een bekende in Amsterdam Oost. Samen met Elma ten Boekel 
heeft zij in 2006 blondeBIZON opgericht: een theatergroepmet live 
muziek, die voorstellingen speelt op festivals en intieme locaties, 
zoals huiskamers. En wel door heel Nederland! Binnenkort is er 
een bijzondere voorstelling met acteur Frits Lambrechts. 

Tekst: Lennie Haarsma | Fotografie: Marja Suur

Een theatercollectief dat in huiska-
mers stukken speelt, gebaseerd op 
klassieke mythes. Vertel.
‘Ik had op de middelbare school Grieks 
in mijn pakket en las al vanaf mijn 12e 
Griekse mythes. Ik voelde me daar ge-
lijk mee verbonden; de mythes worden 
nog steeds bewerkt en gespeeld. In 
onze muzikale voorstellingen gebrui-
ken we de kracht van klassieke, uni-
versele mythen als inspiratiebron. We 
richten we ons op universele thema’s 
zoals verbinding, loslaten in liefde en 
de dood. Oeroude thema’s die ontzet-
tend actueel zijn en ons blijven raken. 
Onze voorstelling Huis van Hades over 
de onverteerbaarheid van de dood is 
gebaseerd op de befaamde Orpheusmy-
the. Ik schreef de tekst in het café bij 
museum ‘Tot Zover’ bij De Nieuwe Oos-
ter. De voorstelling Ik begin bij jou (of 
wat doet die kangoeroe in mijn kamer?) 
spelen we al 10 jaar; we vertellen met 
lichtheid een meeslepend verhaal over 
een intense relatie tussen moeder en 
dochter. Over vasthouden en loslaten. 
Ook weer gebaseerd op een klassieker: 
de mythe van Demeter en Persephone. 

Met theater wil ik mensen raken in hun 
binnenste en de kleinschaligheid van 
een huiskamer is er heel geschikt voor. 
Muziek speelt een belangrijke rol bij de 
theaterthema’s. Er wordt letterlijk een 
snaar mee geraakt. Daarnaast krijgt 
humor ook een glansrol, want er moet 
ook flink gelachen kunnen worden!
Ik denk dat we al wel in meer dan 70 
huiskamers in Amsterdam Oost heb-
ben gespeeld. De voorstellingen duren 
meestal een uur en het gasthuis zorgt 
samen met ons voor de pr; per voor-
stelling kunnen er 25 tot 30 mensen 
komen.’
 
De bijzondere voorstelling ‘Je Zal Je-
zelf maar Zijn’ met Frits Lambrechts 
is in de maak; waar gaat die voor-
stelling over?  
‘Frits Lambrechts is een bekende van 
Elma, 85 jaar en gastbizon in deze 
voorstelling; hij speelt een oude man 
die op het punt staat het leven te ver-
laten. Ik speel zijn kleindochter, die in 
verwachting is. Het ongeboren kind 
heeft een bijzondere rol! Opa, dochter 
- gespeeld door Elma - en kleindochter, 

zijn intens verbonden, zingen elkaar de 
tent uit en hebben elkaar zwijgend lief. 
De voorstelling is een worstelende ode 
aan afkomst, aan hoe en wie je bent 
(geworden). Er komen autobiografische 
elementen  in  voor, waarbij we ook 
taboes willen doorbreken: een zwaarte 
waar altijd een tegenkleur aanhangt. 
De try-outs zijn eind van dit jaar en de 
voorstellingen zullen vanaf januari in 
o.a. huiskamers gespeeld worden.’ Voor 
de speellijst: zie blondebizon.nl.

Een klein uitstapje naar jouw andere 
theatergezelschap ‘Theater als het 
ware’.

‘’Theater als het ware’ heb ik samen 
met Job Raaijmakers - ook uit Oost - in 
2021 opgericht. We maken absurd-
filosofisch en feestelijk theater voor de 
hele familie. Vanaf oktober gaan we op 
tournee met Het Kado - Als het ware: 
een spannende toneeltrip met fysiek 
spel in een inventief decor, waarin 
gespeeld wordt met verwachtingen en 
getoverd met de tijd. De ode aan het 
wachten is geïnspireerd op de klassie-
ker Wachten op Godot van Beckett en 
geschikt voor een ongeduldig publiek 
vanaf 6 jaar. Op 29 oktober is de pre-
mière in Jeugdtheater De Krakeling in 
Amsterdam.’ #

blondeBIZON bij jou thuis? Dat kan!
info@blondebizon.nl / 06-23964315 
www.blondebizon.nl /FB/blondebizon. 
Als je op de hoogte wilt blijven kun je 
je aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Je Zal Jezelf maar Zijn

Tekst: Jim Jansen | Fotografie: Eddy Ellert
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Tekst: Melissa Plomp
Illustratie: Ruud Meijer

En toen...

Met gillende sirenes scheuren de poli-
tieauto’s richting Kruislaan. Een ambu-
lance zit hen op de hielen. Ze passeren 
een Opel die uiteindelijk op een open 
terrein aan de Schagerlaan bij het Am-
stelstation parkeert. ‘Dat is dan mijn 
eerste moord’, zegt Rooie Henk na een 
lange stilte. ‘Oo, da’s niets,’ zegt Zwarte 
Gerrit, ‘ik heb er al vier omgelegd.’ ‘Ja 
natuurlijk, jouw mooie praatjes altijd. 
Zeg, moeten we niet teruggaan om te 
helpen? Misschien is die knul hele-
maal niet dood.’ Zwarte Gerrit tikt met 
zijn vinger tegen zijn voorhoofd. ‘Ben 
je gek ofzo? Je bent het Rooie Kruis 

niet! Die is beslist kassiewijle. Dan kun 
je net zo goed direct naar de politie 
gaan.’

Later die avond zit het tweetal in het 
ouderlijk huis van Zwarte Gerrit in 
Amsterdam-Noord. ‘Wat nu?’ vraagt 
Rooie Henk. Zwarte Gerrit twijfelt 
geen moment. Uit de schuur haalt hij 
een schop en graaft een gat waar hij 
de revolver in werpt. Snel gooit hij 
het gat weer dicht en stampt de aarde 
stevig aan. ‘Nu je kleren uit’, beveelt 
hij. Ze pakken hun met bloed bespatte 
kleding met wat keien uit de tuin in 
papier. Niet veel later verdwijnt het 
pakket in het Noordhollands Kanaal.

De volgende morgen staat inspecteur 

Sanders van bureau Linnaeusstraat 
naast de Opel aan de Schagerlaan. 
Agenten verzamelen sporen. ‘Laten 
we langzaam het net gaan dichtha-
len’, bromt Sanders. Om vijf uur die 
avond weet inspecteur Sanders met 
aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid wie de daders zijn. Een klein 
politielegertje trekt naar Noord. Uit de 
brievenbus van de woning hangt een 
touwtje. Inspecteur Sanders trekt de 
deur open en stapt de huiskamer bin-
nen. Daar staan Rooie Henk en Zwarte 
Gerrit, volkomen verrast.
De twee worden overgebracht naar 
Bureau Linnaeusstraat. Op hun 
aanwijzingen is de revolver opgegra-
ven en het pakket opgevist uit het 
kanaal. Op het bureau bekent Zwarte 

De lifters (deel 2)
Gerrit direct: ‘Pech gehad. Nu kan ik 
maar beter gelijk met de billen bloot.’ 
Rooie Henk blijft alles ontkennen. 
Hij snauwt zijn handlanger flink wat 
scheldwoorden toe. ‘Rustig heren,’ zegt 
inspecteur Sanders, ‘u ziet elkaar bin-
nenkort weer in de rechtzaal.’

Rooie Henk en Zwarte Gerrit, door het 
gevangenisvoedsel een stuk dikker dan 
een half jaar geleden, staan nerveus 
voor de groene tafel van de rechter. De 
slagerszoon strompelt steunend op een 
wandelstok, de zaal binnen. De jongen 
kan bijna niet staan, nadat de drie 
kogels die zijn lichaam binnendrongen 
hem een kapotte halsslagader, een 
kapotte onderschedel, twee maagper-
foraties, een longperforatie, een gat in 
het hartzakje en een verlamde linker-
zijde bezorgden. ‘Gezien uw ernstige 
verwondingen bent u er nog goed 
afgekomen, al bent u invalide gewor-
den’, begint de rechter. ‘Dat heb ik 
aan die schoften te danken!’, wijst de 
slagerszoon, ‘Wat mij betreft zullen ze 
hangen!’ ‘Kalm aan’, maant de rech-
ter. Zwarte Gerrit roept echter bru-
taal: ‘Wij waren niet van plan hem te 
vermoorden! We wilden alleen de auto 
hebben om naar Duisburg te rijden.’
‘Wanneer u het zwaard van justitie 
met volle scherpte op deze jongeman 
laat vallen, komt hij pas over een jaar 
of zeventien in de maatschappij terug 
en dan is een jong leven volkomen ge-
knakt’, pleit de raadsman van Zwarte 
Gerrit. De advocaat van Rooie Henk 
acht de poging tot moord niet bewe-
zen. ‘De beste bescherming voor de 
maatschappij zou zijn, deze verdachte 
te genezen, niet door hem zo lang mo-
gelijk op te sluiten.’ #

Dit gedicht schreef ik bij het kunstwerk DOE IETS van Serge Verheugen. Deze twee woorden staan op 
de Wibautspoorbrug, het spoorviaduct over de Wibautstraat. Het is daar in maart 2011 geplaatst.
Momenteel hangt dit gedicht met foto in een van de vitrines van Kunsthek aan het hek van het 
Oosterpark. Dit gedicht is momenteel zeer actueel!

Doe iets
aan dat gat in die ozonlaag, was
de enige missie tijdens mijn jeugd
doe iets aan die zure regen, kwam
daar later voor in de plaats

doe iets aan dat stikstof-teveel
doe iets aan die opwarming
doe iets aan die plasticsoep
doe iets aan dat ontbossen

doe iets aan dat uitsterven van diersoor-
ten
doe iets aan die bio-industrie
doe iets aan dat landbouwgif
doe iets aan die aardgaswinning

doe iets, doe iets, doe iets
is thans een to do list waarmee
je poëziebundels vult:
doe in godsnaam iets!

Méland Langeveld

Op 11 juni 1959 werden Zwarte 
Gerrit en Rooie Henk veroordeeld 
tot vijftien jaar cel, voor poging tot 
doodslag en diefstal. Rooie Henk 
werd later naar een psychiatrische 
inrichting in Eindhoven gebracht, 
waar hij in 1968 ontsnapte. Uitein-
delijk werd hij in België weer gear-
resteerd voor diefstal en inbraak. 
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Poppentheater Koos 
Kneus
Voorstellingen op zondagen, 
altijd inclusief schminken.
zo 23 okt 11.00 – 12.15: 
Bij Betty de Brulbij op bezoek! 
(2-4 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 23 okt 13.00 – 15.00: 
Betty de Brulbij en de heks (4-8 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 30 okt en 6 nov 11.00 – 
12.15: 
De Boskabouter en het Egeltje 
(2-4 jr)
door gastspeler: Scratch Mario-
netten (Janet Cratchley)
zo 30 okt en 6 nov 13.00 – 
15.00: 
De Kraai en de Boskabouter (4-8 jr)
door gastspeler: Scratch Mario-
netten (Janet Cratchley)
zo 13 nov 11.00 – 12.15:  
Een huishouden van Jan Klaas-
sen! (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
 zo 13 nov 13.00 – 15.00:  
Jan Klaassen en Katrijn en de 
grote broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 20 en 27 nov 11.00 – 12.15: 
Bibi en het verdwaalde paard 
(2-4 jr)
door gastspeler: Scratch Mario-
netten (Janet Cratchley)
zo 20 en 27 nov 13.00 – 15.00: 
Er staat een paard in de tuin 
(4-8 jr)
door gastspeler: Scratch Mario-
netten (Janet Cratchley)
zo 4 dec 11.00 – 12.15:  
Betty de Brulbij en Sinterklaas 
(2-4 jr) 
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 4 dec 13.00 – 15.00:  
Sinterklaas en de brullende bij! 
(4-8 jr)
door gastspeler: Lulu’s poppen-
theater (Marloes Gies)
zo 11 dec 11.00 – 12.15:  
Jan Klaassen en het eigenwijze 
ei (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 11 dec 13.00 – 15.00:  
Jan Klaassen en de vieze beesten 
(4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 18 dec 11.00 – 12.15:  
Een huishouden van Jan Klaas-
sen! (2-4 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
zo 18 dec 13.00 – 15.00:  
Jan Klaassen en Katrijn en de 
grote broze wolf (4-8 jr)
door gastspeler: Poppenkast 
Opgepast (Erik van Ophem)
Reserveren noodzakelijk! Via 
website of tel.nr. 020-6928532.
Voor het precieze programma, 
reserveren en meer info: 
www.kooskneus.nl 

Plein Theater 
za 22 en zo 23 okt 20.30 15.00: 
Antigone van Sokofles – Studio 
Antigone (theater)
vr 28 okt en vr 25 nov 20.30: 
The Oosterpoke Comedy – Ri-
chard Walkers & komieken
vr 4, za 5, zo 6, vr 11, za 12, zo 
13, vr 18, za 19 en zo 20 nov 
elke 10 minuten vanaf 16.00 
en 19.00: 
ROUW – een wandeling langs 
plekken van verlies
za 12 nov: 
EAST & Timorplein (pleinfestival)

wo 16 en wo 23 nov 15.00: 
Familie Wolf komt hier wonen – 
Boeschoten & Guthman & STIP 
(6+)
vr 18 nov 20.30: 
Euritmie – De Gemeenschap
zo 20 nov 15.00: 
Nieuwe Noten Amsterdam: Poë-
zie en muziek
Katherina Gross (cello), Fie 
Schouten (basklarinet), Keren 
Motseri (sopraan)
za 26 nov 11.00: 
Klarinet samenspeeldag – Evan 
Ziporyn & Fie Schouten
za 3 dec 20.30: 
Brug over de Bosporus – Yasam 
Hancilar
do 8 dec 20.30: 
Zoochosis – tg WYF
vr 9 en za 10 dec 20.30: 
Kibra Silensio – Ritzah Statia | 
Right About Now INC
Zie verder: www.plein-theater.nl

Badhuistheater
do 27 okt 20.00: 
Tag Out improvisatietheater
vr 28 okt 20.00: 
Love Triangle (Milostny Trojuhel-
nik)
Tsjechisch theater
za 29 okt 20.00: 
Trener / Coach
Tsjechisch theatre
zo okt 14.00: 
Flamenco: Francesca Grima & 
Andreij Vujicic
do 3 nov 20.00: 
Tag Out improvisatietheater
za 5 nov 20.00: 
Casting Impro Amsterdam 2023
do 17 nov 20.00: 
Tag Out improvisatietheater
do 24 nov 20.00: 
Musical improv night door 
Marco Meurs
zo 27 nov 14.30: 
Tsjechisch Sinterklaas
do 8 dec 20.00: 
Tag Out improvisatietheater

vr 9 en za 10 dec 20.00: 
The Seagull – Leiden English 
Theatre
Zie verder www.badhuistheater.nl 

Jungle Amsterdam
---ELKE WEEK---
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 11.00 – 17.00: 
Naai-, haak- en breicafé in Afval-
paleis
elke ma 20.00 – 00.00: 
Kizz Meetup, met DJ Traybeatz
elke di 09.30 – 11.30: 
Dans workshops voor vrouwen 
uit Oost
Wereld van helende geuren - 
Sfera Samenkomsten
elke di 18.30 – 23.00: 
Ecstatic Dance Amsterdam
elke wo 13.00 – 17.00: 
Repair Café in Afvalpaleis
elke do 09.00 – 12.00: 
Jungle vrouwenochtend
elke vr 10.00 – 12.00: 
Infopunt duurzaamheid (eerste 
uur Jungle, tweede uur Afvalpa-
leis)
elk zo 10.00 – 13.00: 
Ecstatic dance Amsterdam
---AGENDA---
vr 21 okt 10.00 – 15.00: 
Workshop Waterzijdig Inregelen 
CV installatie (Fixbrigade)
zo 23 okt 19.00 – 23.00: 
Tango Salon
di 25 okt 19.00 – 21.30: 
Ecologische schoonmaakmidde-
len workshop (Afvalpaleis)
ma 31 okt 18.00 – 20.00: 
Ecologische voetafdruk
do 10 nov 15.00 – 19.00: 
Infraroodtechniek workshop 
(Fixbrigade)
zo 13 nov 20.00 – 00.00: 
Lindy Hop: ‘Tam Tam’ Jungle Jam
zo 27 nov 19.00 – 23.00: 
Tango Salon
di 29 nov 15.00 – 18.00: 
Plaatsen kozijnfolie workshop 
(Fixbrigade)
Zie verder www.jungle.amster-
dam 

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 
activiteiten: www.tropenmu-
seum.nl 

Framer Framed
---EXPOSITIES---
14 okt t/m 22 jan 2023: 
To those who have no time to 
play
Een solotentoonstelling door 
Gluklya
---ACTIVITEITEN---
za 22 okt 19.00 – 21.30: 
Film screening: Indisch Zwijgen
di 25 okt 19.00 21.30: 
New Ways of Reading III -Event: 
Publishing Experiments for All
do 10 nov 19.00 – 21.00: 
Book Launch: ‘Amanda’
Meer info: www.framerframed.nl

Tot Zover
t/m 15 jan 2023: 
Kwaadaardig mooi: een intieme 
tentoonstelling over kanker

Meer info: www.totzover.nl 

De Nieuwe KHL 
vr 21 okt 20.00: 
ABBA XS
zo 23 okt 16.00: 
George Brassens Hommage
do 27 okt 20.00: 
Alex Roeka
zo 30 okt 15.30: 
KHL Chantant: Duitsland!
wo 2 nov 19.30: 
PopUp Choir – popsong ‘Dancing 
Queen’ van ABBA
vr 4 nov 20.00: 
Mannen van naam
zo 6 nov 16.00: 
KHL Sessie: Marlous Lazal
vr 11 nov 20.30: 
Abel’s Americana
zo 13 nov 16.00:  
KHL Sessie: Wiebke & Les Gar-
çons 
do 17 nov 20.00: 
Pittige mosterd: Lavinia Meijer
vr 18 nov 18.30: 
Gipsy Saloon: Servus
zo 20 nov 16.00:  
KHL Sessie: Iris Penning
zo 27 nov 15.30: 
KHL Chantant: Kreunen!
wo 30 nov 19.30: 
PopUp Choir – popsong ‘Ironic’ 
van Alanis Morisette
vr 2 dec 20.00: 
Een reis door de tijd: Yvonne 
Weijers zingt gedichten van Elly 
de Waard
zo 4 dec 16.00:  
KHL Sessie: Mirjam van Dam
Meer info: https://denieuwekhl.nl 

TapasTheater
Voorstellingen op wo, do, vr, za 
en zo 
t/m zo 23 okt: 
Jacob - En nu jij (cabaret)
t/m zo 30 okt: 
Luuk - Ertussenuit (muzikaal 
cabaret)
t/m zo 23 okt en wo 2 nov: 
Lieke en Esmée - Op goed geluk 
(muzikaal cabaret)
wo 26 t/m zo 30 okt: 

Jorrit – Pap (muziektheater)
t/m zo 6 nov (niet de 2e): 
Lizet Aviva - In my backyard 
(singer-songwriter)
t/m zo 6 nov: 
Luuk – Het komt weer terug 
(cabaret)
wo 2 t/m zo 13 nov (niet de 
12e): 
Adrian – Toilet Roulette (muziek-
theater)

wo 9 t/m zo 13 nov: 
Nikki & Julia – De meisjes van 
BreezyJet (muziektheater)
wo 9 t/m zo 13 nov (niet de 
12e): 
Meester Alex – Ben ik één keer 
die gast (spoken word)
do 17 t/m zo 20 nov: 
Roi Soleil – Lune (singer-song-
writer)
do 17 t/m zo 27 nov: 
Levi – Bohemian (muziektheater)
do 17 t/m zo 27 nov: 
Tim – De familie van Tim (caba-
ret)
wo 23 t/m zo 4 dec: 
Saar & Lies – Waterkoud (singer-
songwriters duo)
Meer info, programma decem-
ber: 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

Kijk voor meer   
agenda-informatie 

op 
www.oost-online.nl

Adrian (foto Boy Hazes)

Kwaadaardig Mooi.
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Het leven als schipperskind, daar wilde Ansje Visser - 62 jaar, 
buurtbewoner, coördinator in de zorg, auteur en fotograaf – 
altijd al een keer over schrijven. Uiteindelijk heeft dat geleid tot 
het boek Tussen wal en schip, verhalen van schipperskinderen 
en anderen met een passie voor water, varen en schepen.

‘Alles in de wind, alles in de wind, ik 
ben een schipperskind...’

Tussen wal en schip is een boeiende 
verzameling van 35 interviews, in-
clusief Ansjes eigen verhaal, met een 
diversiteit aan mensen die met en op 
het water leven. Indrukwekkende 
levensverhalen van mede-schippers-
kinderen, waaronder de eigenaar van 
een parlevinker (kruideniersboot), een 
gepensioneerd loods en vrijwilliger 
van Stichting Vaarwens, ‘zeilmeisje' 
Laura Dekker en haar World Sailing 
Foundation, een schippersvrouw / 
beheerder Facebookpagina Creatieve 
Binnenvaart Vrouwen, en vele an-

dere waterbewoners en - liefhebbers. 
Mensen met ‘water in hun bloed’. Ansje 
heeft het boek opgedragen aan haar 
vader Joop Visser (1921-2003), schipper 
in hart en nieren. 

Alleen in de jungle 
Van jongs af aan waren schipperskin-
deren gewend steeds in een andere 
omgeving te vertoeven, afhankelijk 
van waar het schip werd geladen en 
gelost. Ze stonden als kind vaak alleen, 
soms was er nog een broertje of zusje. 
Ze moesten zichzelf dan maar zien te 
vermaken in de kleine wereld van het 
schip. Hun ouders hadden het druk met 
werken. 
Ansje heeft twee oudere broers die al 
op een schippersinternaat zaten, toen 
zij werd geboren. Tot haar zevende 
woonde zij met haar ouders op het 
schip. Op haar zevende ging zij naar 
het schippersinternaat in Amsterdam, 
met een interne lagere school. Ze keek 
ernaar uit om naar het internaat te 
gaan: met andere kinderen, samen 
leven, leren en spelen. In de praktijk 
blijkt dat nog niet zo eenvoudig. ‘Ik was 
niet gewend om samen te zijn in zo'n 
grote groep kinderen. Ik was verlegen 
en had moeite om me te handhaven. 
Het was een omgeving waar het recht 
van de sterkste gold. Ik sliep op een 
slaapzaal met 25 kinderen en er was 

weinig privacy. Ik hield me rustig en 
deed mijn best om erbij te horen. Dat 
lukte niet altijd. Ik voelde me vaak al-
leen en in de steek gelaten, moest het 
allemaal zelf maar uitzoeken.’
Ze typeert haar tijd op het internaat 
als ‘alleen in de jungle’. Dit heeft haar 
in haar latere leven en in haar relaties 
nog lang parten gespeeld. Inmiddels is 
ze blij met en trots op haar schippers-
achtergrond, met alles wat het haar 
gebracht heeft. Ze is er uiteindelijk 
goed uit gekomen: sterk, onafhankelijk 
en een doorzetter. 

Creativiteit is mijn levensader
Op haar veertiende gingen haar ouders 
om gezondheidsredenen in Medemblik 
aan de wal wonen. Dat gaf nieuwe 
perspectieven: Ansje ging naar het 
gymnasium in Hoorn en sloot zich aan 
bij diverse clubjes: jazzballet, tennis, 
badminton, zang-dans-theater. Ze ont-
dekte de fotografie: haar grote passie 
voor de rest van haar leven! In Medem-
blik kreeg ze helaas ook te maken met 
negatieve vooroordelen: komend ‘uit 
de grote gevaarlijke stad Amsterdam’ 
vond men haar ‘anders’ en te vrijge-
vochten. Met haar eigenzinnigheid trok 

ze zich er niet zo heel veel van aan en 
zocht ze vooral aansluiting bij gelijk-
gestemde leeftijdsgenoten. Ze genoot 
van de vriendenclubjes, de feestjes, van 
haar vrijheid en creativiteit. 
Ansje heeft de Fotovakschool gevolgd 
en inmiddels is zij een internationaal 
erkend fotograaf. Ze heeft bijdragen 
geleverd aan nationale en internatio-
nale tentoonstellingen. Daarvoor is ze 
regelmatig bekroond, zoals dit voorjaar 
met de prestigieuze Caravaggio prijs in 
Milaan. 
Zomer 2020 had zij een expositie bij het 
Kunsthek aan het Oosterpark. ‘Crea-
tiviteit is mijn levensader,’ zo typeert 
zij zichzelf. ‘In alle opzichten, zowel in 
de kunst als in mijn dagelijks leven en 
werk. Ik houd ervan om problemen en 
levensvraagstukken op te lossen. Ook 
in mijn werk als coördinator vrijwilli-
gerswerk in de zorg.’ 

Vis in het water
‘Het water en het avontuur blijven me 
trekken,’ zegt Ansje. Samen met haar 
man en haar gezin heeft ze veel va-
kanties varend doorgebracht: over de 
Nijl, in de Turkse wateren, in Kroatië, 
de Hurtigruten in Noorwegen, in eigen 
land en elders. ‘Dan voel ik me als een 
vis in het water.’ Ansje Visser. What's 
in a name?!
Het boek bevat naast mooie verhalen 
een paar leuke extraatjes: literatuur-
tips, muzieklijst varen, spreekwoorden 
en uitdrukkingen uit de scheepvaart en 
Ansje’s eigen bijzondere watermomen-
ten.’ #
 
Het boek Tussen wal en schip van 
Ansje Visser is te koop bij Uitgeverij 
Boekscout, via bol.com en bij de plaat-
selijke boekhandel; www.ansvisser.nl 

Tekst: Annette Douwes | Fotografie: via Ansje Visser

Van kind naar collega – kunsteducatie dichtbij
Het nieuwe schooljaar is voor Stichting Kunsteducatie De Rode 
Loper op School begonnen met een bijna geheel nieuw team. 
Wendeline Thole heeft de rol van directeur overgenomen en is 
Machtelt van Thiel opgevolgd. Cultuureducatie-medewerkers 
Eva Rijs en Tati Wirahadiraksa begonnen in respectievelijke 
april en augustus. Sinds kort is het team nog een collega rijker: 
Bette Eisden is de spin-in-het web en als planner buigt zij zich 
over alle complexe roosters en indelingen van de lessen: een 
ware legpuzzel! 

Tekst en fotografie: Tati Wirahadiraksa  

Het bijzondere is dat Bette geboren 
en getogen is in Amsterdam Oost. Ze 
bracht haar lagere schooltijd door op 
de Openbare Daltonschool Aldoende, 
een school waar De Rode Loper op 
School al jarenlang mee samenwerkt. 
De afgelopen weken kwamen steeds 
meer herinneringen aan die tijd terug. 
Tijd voor een interview!

Cirkel rond
Bette: ‘Voor mij is de cirkel rond. Ik 
heb altijd in Oost gewoond, op school 
kreeg ik kunstlessen van De  Rode 
Loper op School en nu werk ik er zelf. 
Ik heb wonen in Oost altijd als heel fijn 
ervaren. We konden altijd lekker de 
straat op rennen, buiten spelen met de 
hele buurt, er waren heel veel verschil-
lende culturen die je allemaal leerde 
kennen. Heel bijzonder om daar mee 

op te groeien.’
‘Ik heb van 2001 tot 2010 op de Aldoen-
de gezeten. Ik vond het een warme 
school, heel gestructureerd. Ik had wel 
10 verschillende culturen in mijn klas. 
Ik kan me Jan de Waal goed herinne-
ren, een bijzondere meester uit groep 
7 en 8. Hij gaf de leerlingen heel veel 
persoonlijke aandacht, vond het zelf 
heel leuk om met kunst bezig te zijn en 
hij was een beetje de pater familias van 
de school.’

Herinneringen aan kunstlessen 
‘Als De Rode Loper op School kwam, 
gebeurde er altijd wel iets bijzonders. 
Ik weet nog dat we met kunstdocen-
ten Bruno en Peter in het Badhuis een 
tentoonstelling maakte. Ze hadden een 
blind hondje. Bij Museum tot Zover heb 
ik een project over herdenken gedaan, 

het was heel bijzonder om zo op de 
begraafplaats te zijn. Voor een voor-
stelling in de Transvaalbuurt moesten 
we een liedje over Napoli oefenen, het 
komt zo weer bij me op.’
‘Mijn zus zat ook op de Aldoende en 
ging kleding maken van plastic. Echte 
mode, ik vond het heel hip. Zij heeft 
ook meegewerkt aan de wilgenboten in 
Park Frankendael. Grappig dat de bo-

ten er nu ook weer staan en er andere 
kinderen aan hebben meegewerkt. Vele 
kinderen uit Oost zullen het gezicht van 
Machtelt herkennen. Hé, De Rode Lo-
per op School, we gaan iets leuks doen!’

Door de ogen van een leerling 
Ik was sowieso altijd al een creatieve 
denker en ik verheugde me heel erg 
op die lessen. Ik was niet zo’n taal- en 
rekenkind. Juist door de lessen van De 
Rode Loper op School leerde ik om me 
beter te kunnen uiten. Ik denk dat je 
met kunsteducatie zoveel meer kunt 
bereiken dan alleen met rekenen en 
taal: je kunt je persoonlijkheid en je 
talenten ontwikkelen. Het gaat over 
wie jij bent als kind. Over je gezien en 
gehoord voelen en ervaren dat je veel 
meer kunt creëren dan je zelf denkt.
Ik woon nog steeds in Oost, mijn vriend 
komt ook uit Oost, zijn ouders wonen 
er, mijn ouders wonen er. En mijn 
zoontje groeit hier nu op. Over een 
paar jaar gaat hij naar school in Oost 
en gaat hij die lessen ook krijgen, ik 
verheug me er nu al op!’ #

Bette in het lokaal van groep 1 / 2 op de 
Aldoende, haar vroegere klas 3



12 Metis Montessori Lyceum



# DWARS DOOR DE BUURT Nummer 231

Het grote Metis kookboek

Alle leerlingen van jaar 1 hebben in een projectweek gewerkt aan een 
eigen kookboekbladzijde.
Eerst kozen ze een recept en dat beschreven en tekenden ze. Die blad-
zijdes kwamen samen in het klassenkookboek. Zo kon iedereen elkaars 
recepten zien of zelfs koken. De klas met het mooiste kookboek mocht 
samen naar de bioscoop.

Na die kookboekbladzijde kwam het kleien van het recept. Zo leren ze 
een 2D tekening van een weg bijvoorbeeld een taco of een taartje om 
te zetten in een kleikunstwerk. Was de klei stevig genoeg dan kwam 
het schilderen. Het moest er zo echt mogelijk uit zien. Na nog een 
goede laklaag kwam alles er smakelijk en vers uit te zien.

De lekkerste fase was het omzetten van het kleiwerkje naar een echt 
gekookt taartje of taco. Dat kon op school of thuis. Het resultaat werd 
in de klas bekeken en … geproefd!
Niet alleen de leerlingen maar ook docenten genoten van het creatieve 
kooktalent. Veel ouders waren blij met het lekkers dat hun zoon of 
dochter maakte. Het viel bij sommigen zo in de smaak dat hun kind 
vanaf toen een vaste kookdag heeft gekregen.

     Maria Hovius
     Kunstdocent
Zie voor meer informatie :
msa.nl/metis-montessori-lyceum
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ze te voorkomen dat er een dubbel 
fietspad komt. Ze vrezen dat het een 
racebaan wordt met fietsen die een snel-
heid van vijfenzeventig kilometer per 
uur kunnen halen. Het voorstel om van 
de Wibautstraat een tweebaansweg te 
maken met brede fietspaden, bomen en 
veel groen, waardoor de ‘Stalinallee’ een 
straat wordt, Wibaut waardig, maakt 
geen schijn van kans.

De samenspraak met de gemeente 
verliep aanvankelijk stroef, maar de 
plannen voor de metamorfose van de 
Weesperzijdetuin zijn na constructief 
overleg klaar. Beide partijen zijn er en-
thousiast over. Ook al moeten er voor de 
verbreding van het fietspad zo’n twaalf 
bomen, vooral iepen van zo’n dertig jaar 
oud, gekapt worden. De gemeente plant 
daarvoor in de plaats nieuwe, bomen, 
die niet klein en jong zullen zijn.

Lustoord
Linda Hartman, één van de initiatiefne-
mers, laat met trots de tafelbrede teke-
ning voor de nieuwe Weesperzijdetuin 
zien. Er komen vier organisch gevormde 
perken en het oppervlak krijgt zo’n 
vijftal meters meer ruimte. Elk perk 
heeft een eigen naam en karakter en 
krijgt een eigen boom. In de Groentetuin 
komen venkel, aardperen, verschil-
lende koolsoorten en een hazelaar. Op 
de Akker worden maïs, aardappelen en 
granen verbouwd en er is ook winter-

#DWARSMilieu Nummer 23114

Tekst en fotografie: Peter Hoogendijk

Tekst en fotografie: Dick Feenstra

Zo nu en dan loop ik met een vuilniszak 
een rondje in de buurt om zwerfafval 
te rapen en in de container te gooien. 
Ik ben geen officiële containeradoptant, 
want dan moet je een overeenkomst 
met de gemeente sluiten en dat vind ik 
teveel van het goede. Dat vuilnisrapen 
doe ik gewoon voor mijzelf. Mijn vrouw 
ziet dat met lede ogen aan (‘je zou ook 
thuis kunnen stofzuigen’), dat begrijp 
ik wel, maar dit doe ik erbij. Lekker 
buiten, zeg ik dan.

Kampioenen
Ik moet wel oppassen dat ik er niet zurig 
van word. Onwillekeurig komen er 
tijdens zo’n wandeling gedachten naar 
boven over de mensen die dat alles uit 
hun handen laten vallen. Vooral plastic 
verpakkingsmateriaal waait vrijuit de 
straat over en de perken in. Drinkflesjes 
en blikjes ook bij de vleet, waarbij Red 
Bull duidelijk kampioen is. Je weet dat 
ik niet zo’n fan ben van Max. En van 
zijn fans.

Bij mij in de buurt staat zo’n bovengrondse container voor 
restafval. Ondanks duidelijke aanwijzingen om het afval in de 
container te gooien, ligt er meer dan eens rommel naast. Niet 
alleen huishoudelijk afval, maar ook gewoon bouwafval. Dat 
hoor je dus naar het afvalpunt aan de Rozenburglaan te bren-
gen, maar dat is blijkbaar voor sommigen onduidelijk. Of teveel 
moeite. 

De Weesperzijdetuin wordt volgend jaar ontmanteld en de 
Weesperzijde wordt opnieuw ingericht. Niet alleen de riolering 
wordt vervangen, ook zal de breedte van het fietspad worden 
verdubbeld.  

ste vuilnisexporteur. Ik begrijp dat niet. 
Hoe zat het ook al weer in Amsterdam? 
Het Afval Energie Bedrijf in West moet 
toch afval importeren om de kachel 
brandend te houden? Ik hoorde dat Lon-
den te weinig capaciteit heeft voor afval-
verbranding en daarom bij ons terecht 
kan. En intussen exporteert onze stad 
tonnen plastic dat per schip indirect in 
de Pacific gedumpt wordt. Boyan Slat 
wordt er scheel van.

In de fik
Ik loop een rondje langs de Kamerlingh 
Onneslaan met een zak en een knij-
pertje. Petflesje hier, zakje daar, blikje 
en bakje. Ik raap het op, stop het in 
een zak. Als die vol is gooi ik ‘m in de 
restafvalcontainer. Die container wordt 
geleegd door de Dienst Afval en Grond-
stoffen. Met het vuil rijden ze naar West, 
daar wordt het plastic op mechanische 
wijze uit de afvalstroom geblazen. Dat 
plastic wordt in grote bundels geperst, 
ingescheept en naar Indonesië gevaren. 
En huppetee, het belandt in zee. Overal 
oogjes dicht en centjes toe. Kan ik het 
beter laten liggen dan?

Vraagje. Kunnen we dat plastic niet 
gewoon in het AEB verbranden? Het is 
immers van ruwe olie gemaakt, dat fikt 
uitstekend zou ik zeggen. Hoef je het 
niet moeilijk-moeilijk uit de afvalstroom 
te plukken en te verschepen naar tro-
pische landen. Hebben wij meteen die 

Nu las ik laatst over een onderzoek van 
de Plastic Soup Foundation. Het blijkt 
dat Nederland Europees kampioen 
is in het verschepen van plastic afval 
naar landen zoals Indonesië en Malei-
sië. Daar zou dat plastic zogenaamd 
duurzaam verwerkt worden, maar in 
werkelijkheid wordt er bij dat proces 
enorm gemorst. Het plastic belandt op 
straat, in de rivier en in de zee. Tijdens 
je duikvakantie op Bali zwem je dan tus-
sen je eigen chipszak, chocoprinswikkel 
en condoomverpakking.

Wereldwijd staat Nederland na Amerika 
en Japan zelfs op nummer drie als groot-

Metamorfose voor Weesperzijdetuin

‘Het liefst zouden 
we het hemelwater 
in ondergrondse 
bakken opvangen’

Kunnen we dat  
plastic niet  
gewoon in het AEB  
verbranden?

Linda Hartman is één van de initiatiefnemers

bloeiende kamperfoelie. In de Vruchten-
tuin gaan framboos, sleedoorn, braam 
en verschillende bessenstruiken groeien 
en bloeien. Het Theeveld is voor kruiden 
en planten waar je dus thee van kunt 
trekken, zoals vlierbes, struikheide en 
akkerdistel.

De tuin moet er in elk seizoen aan-
trekkelijk uit gaan zien maar ook een 
lustoord worden voor vlinders, bijen 
en vogels. Daarnaast zijn het opnieuw 
voedselperken voor de tuinders/buren 
en moet het project dit stukje Weesper-
zij gaan verfraaien en ook verkoeling 
geven in lange hete zomers.

Trots
Van Linda Hartman krijg ik een rond-
leiding waarbij ze vertelt dat de twaalf 
tuinders zo veel mogelijk alles zonder 
rekening willen doen. Dus geen kasboek 
of financiële administratie. Dat betekent 
onder andere dat ze materialen her-
gebruiken. Zo willen ze in de nieuwe 
tuin de gekapte iepen gaan verwerken, 
waarin door vertering van het hout, 
paddenstoelen kunnen groeien en de 
grond voedingstoffen krijgt. Compost 
wordt zelf gemaakt en het liefst zouden 
de tuinders het hemelwater in onder-
grondse bakken opvangen, om die met 
de hand op te kunnen pompen. Als dat 
niet mogelijk blijkt, hopen de tuinders 
dat de gemeente een waterpunt aan 
gaat leggen, zodat in tijden van droogte 
er niet bij één van de woonboten water 
gebietst hoeft te worden.

Linda Hartman is trots op het plan voor 
de nieuwe Weesperzijdetuin en blij met 
het meedenken door het stadsdeel. ‘Het 
wordt fantastisch’, zegt ze als ze haar 
hond aan de riem heeft gedaan, omdat 
die van de druiven staat te eten. #

Tussen roeivereniging de Hoop en de 
Nieuwe Amstelbrug ligt een voedseltuin, 
onstaan uit een buurtinitiatief. In april 
2014 is dit stukje Amsterdam groener 
gemaakt. De tegels werden randen, 
waardoor eilandjes ontstonden, gevuld 
met aarde.

Voedseleilandjes
Buurtbewoners zaaiden groenten of 
bloemen, plantten fruitboompjes, een 
oud ras druiven en kruiden als wijnruit. 
Alles zoveel mogelijk van biologische 
teelt. Geen voedselbos dus, maar voed-
seleilandjes, die elk een eigen naam kre-

gen als ‘Het Boontje’, waar peulvruchten 
worden geteeld. Ook leerlingen van de 
tegenoverliggende Pinksterbloemschool 
maken gebruik van de Weesperzijde-
tuin. Ze krijgen er biologie- of tekenles 
en gaan voor de tuin, die in 2024 zal 
worden gerealiseerd, insectenhotels 
maken.

Stalinallee
Twaalf buren, ze noemen zichzelf 
tuinders, hebben, na zeker tien bijeen-
komsten met het stadsdeel, de plan-
nen voor de nieuwe Weesperzijdetuin 
gepresenteerd. Natuurlijk probeerden 

Mondiale nestvervuiling

Brexit-shit niet meer nodig. En dat die 
verbranding een gore giftige rookpluim 
boven de stad oplevert, en een stroom 
klachten, is direct een goede aansporing 
om het probleem eindelijk ‘s structureel 
aan te pakken.

Deze oplossing zal wel op allerlei bezwa-
ren stuiten. Te moeilijk. Of te simpel, 
want zo makkelijk gaat dat niet meneer-
tje. Contracten en verdienmodellen. 
Pure redbullshit als je het mij vraagt. 
We klagen dan over de boeren en hun 
viespeukerij met sojavarkenspoep en 
kippengriep, helemaal terecht, maar zelf 
zijn we natuurlijk ook je reinste nestver-
vuilers. Van hier tot Tokio. #

Voor meer info: peter@pbhoogendijk.nl 

Rommel naast de bovengrondse 
container bij de Oetewalerbrug
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Tekst: Anneke Hesp | Fotografie: Frank Schoevaart

Tekst: Nettie Sterrenburg | Fotografie: Ruud Pos

Vijftien maal zijn ze verhuisd. Eerst pen-
delen tussen Amsterdam waar Thomas 
Gravemaker als vormgever werkte, en 
Londen waar Christine Scott als mo-
deontwerpster werkte. Toen samen in 
Londen, daarna Parijs. Verder naar Zuid 
Frankrijk, Edinburgh en uiteindelijk 
weer Amsterdam. Ze hebben op 11 vier-
kante meter gewoond, op 18, op 23 en 
nu ze aangekomen zijn in een seniorwo-

Wie naar de stad fietst vanuit onze buurt ziet dat de ouderen-
woningen van Sint Jacob af zijn. Toch blijven de parkeerplek-
ken voor scootmobiels leeg en zijn de swapfietsen prominent 
aanwezig bij de ingang aan de Plantage Middenlaan. Veel van 
de buren zijn nog jong, expats en/of tweeverdieners. Maar Tho-
mas Gravemaker en Christine Scott hebben het naar hun zin in 
hun seniorenwoning.    

Janneke Siebelink kookt iedere vrijdag in ZorgHerberg Oost-
poort voor ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase van 
hun leven. Zij schrijft hier wekelijks over in Libelle.  

probleem van de dove gevel. Aan de 
overkant van de straat achter ons liep 
de spoordijk en daar was geen raam 
dat ooit open kon. De temperatuur kon 
oplopen tot 29 graden. Als bewoners 
gingen we daarover in overleg met de 
gemeente, maar uiteindelijk leverde dat 
niks op.’
Ze waren het beu en keken elkaar aan. 
Ze hadden geen kinderen. Het pensioen 
kwam eraan, maar dat geld zat vooral in 
hun huis. Dat hadden ze samen ver-
diend in hun lange carrières. Hoe ga je 
dan verder? Veel mensen in die situatie 
en op die leeftijd aarzelen dan; ze willen 
liever niet vooruit kijken. Want ze zijn 
toch nog niet echt oud?  Maar Thomas 
en Christine begonnen te rekenen. Al 
snel begrepen ze dat de verkoop van 
hun woning voldoende zou opleveren 
om comfortabel te gaan huren. Ze on-
dernamen stappen.

Hoor de papegaaien
In Dordrecht zagen ze vanuit het hotel 
Villa Augustus – met zijn fantastische 
tuinen – hoe een kantoorgebouw omge-
vormd werd tot huurwoningen. Christi-
ne: ‘We gingen verder kijken op internet 
en kwamen toen De Nieuwe Sint Jacob 
tegen.’ Thomas ging er even langs na 
zijn werk. Te laat voor een officieel 
bezoek maar iemand was vriendelijk 
en nam hem mee. Hij kreeg een bouw-
helm op, zag overal pijpen en kabels, 
druipende balkons. Ineens knalde een 
voordeur dicht en moest er nog een 
bouwmaat gebeld worden om er weer 
uit te kunnen. Christine moest het doen 
met wat hij haar vertelde. Ze aarzelden 
niet lang en tot nu toe heeft Christine 
geen spijt. ‘De rust, het groene uitzicht 
over Artis vanuit het balkon. Dat je daar 
heerlijk buiten kan zitten en in de avond 
de papegaaien hoort.’

Is het precies wat ze hadden verwacht? 
Thomas: ‘Nee, we hadden gedacht dat 
we tussen de oude mensen zouden ko-

ning in De Nieuwe Sint Jacob tegenover 
Artis hebben ze 74 vierkante meter. 
Ongeveer dezelfde afmeting als ze had-
den op het Haarlemmerplein waar ze de 
laatste tien jaar hebben gewoond.

Niet echt oud?
Waarom zijn ze er weggegaan? Thomas: 
‘Het werd daar steeds drukker, zoals 
overal in de stad. En er speelde het 

men te zitten, daar waren we een beetje 
bang voor. Maar er wonen ook jonge 
mensen, naast ons een moeder met een 
kind. Eigenlijk vinden we het wel leuk 
om zo gemengd te wonen.’ #

Niet genoeg ouderen in De Nieuwe Sint Jacob?

Koken brengt Janneke tot rust

In de podcast Mensen maken Mokum! 
gaat Oscar Zegers, de vrijwillige podcast-
host van Vrijwilligers Centrale Amster-
dam, in gesprek met Janneke over het 
mysterie van de dood en het bestaan. 
Over de schoonheid die schuilt in de tra-
giek. Over wat je voor elkaar kunt doen 
om het leven een beetje draaglijk te 
maken. En ook even over het opgroeien 
met een bekende vader. Nieuwsgierig 
naar het verhaal van Janneke? Luister 
naar de podcast Mensen maken Mo-
kum! Een podcast met verhalen van 
Amsterdammers die Mokum, ieder op 
hun eigen manier, weten te verrijken. Je 
vindt deze podcast in alle podcast apps 
en op Spotify.

ZorgHerberg
De ZorgHerberg Oostpoort is onderdeel 
van het Woonzorgcentrum Willem 
Drees en is een hospice-unit in Amster-
dam Oost. Als vrijwilliger zorg je ervoor 
dat de gasten en hun naasten persoon-
lijke aandacht krijgen, gehoord worden, 
comfort ervaren en zichzelf kunnen 

zijn in de laatste levensfase. Rondom 
het professionele zorgteam werkt de 
ZorgHerberg met zorgvrijwilligers en 

Uitgehold voornemen
Veel senioren in Oost hoopten dat er in 
de Nieuwe Sint Jacob een kans zou zijn 
op een geschikte woning dichtbij. Maar 
de meesten schrokken terug van de 
prijs. Toch was het project wel bedoeld 
voor ouderen in de buurt. De oude Sint 
Jacob was een van de 62 verzorgings- 
en verpleeghuizen die vernieuwd moes-
ten worden en beschikbaar blijven voor 
ouderenhuisvesting volgens afspraken 
tussen de gemeente Amsterdam en de 
andere partijen met belangen rond de 
verzorgings- en verpleeghuizen. Daarbij 
zou ook sprake zijn van zorg nabij en 
een sociale ruimte.
In de vrije sector zou dit leiden tot 500 
nieuwe seniorwoningen per jaar. Zijn 
de 305 appartementen in de Nieuwe 
Sint Jacob daar echt onderdeel van? Het 
lijkt er niet op als ze gewoon verhuurd 
worden via Funda aan iedereen die het 
kan betalen. Er wordt op die site wel 
geschermd met het woord levensloop-
bestendig, maar dat is niet hetzelfde 
als een woning bestemd voor een 
zeventigjarige. Hoe kan een voornemen 
van zoveel partijen zo snel uitgehold 
worden?
Of die medische en sociale zorg er nu 
komt is ook nog maar de vraag als zo-
veel woningen toch niet bewoond gaan 
worden door ouderen. De financiering 
komt dan simpelweg niet rond. Er zijn 
anderen die het wel kunnen betalen en 
dan komen de swapfietsen te staan op 
de parkeerplekken voor scootmobiels. 
Die zijn nu erg leeg.

Christine en Thomas genieten van hun seniorenwoning in De Nieuwe Sint Jacob

keukenvrijwilligers. Onze kracht ligt in 
het bundelen van ieders talenten om 
samen onze gasten optimaal te verzor-
gen. Wil je van waarde zijn en betekenis 
geven, heb je 1 of 2 keer per week 4 uur 
tijd dan ben je welkom om kennis te 
komen maken. Stuur een mail naar de 

vrijwilligers coördinator vrijwilligerin-
zorgherbergoostpoort@amstelring.nl of 
kijk op de vacaturebank van www.VCA.
nu en zoek op trefwoord ‘Oostpoort’. #

Aan de slag met een andere job als 
vrijwilliger?
Kijk op de Vacaturebank van 
Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
www.vacaturebank.vca.nu
of bel voor een persoonlijk gesprek 
in Oost: 06-38326317. 

Maximaal Minimaal
In Factor IJ (Pampuslaan 11, IJburg) zijn t/m 12 november te zien schilderijen 
en zeefdrukken van Wladimir Zwaagstra (1937-2019).

De van oorsprong Amsterdamse schilder en graficus Wladimir Zwaagstra kende 
een abstract-geometrische minimal art-periode in de jaren ’70 en ’80 van de 
vorige eeuw. Zijn werk in die tijd wordt gekenmerkt door composities van uiterst 
strak opgezette, monochrome vormen. Het is Concrete Kunst: een vorm van ab-
stractie die uitsluitend naar zichzelf verwijst in visuele en materiële zin.
Zwaagstra werkte graag groot. Kleinere schilderijen waren vaak voorstudies voor 
monumentalere exemplaren: twee bij twee meter was geen 
uitzondering (‘Ik moet altijd van die grote jongens maken.’) De 
grote formaten blijken het minimalisme danig te versterken: 
het is minimal to the max. Wat vooral treft is de precisie die uit 
het werk spreekt: zó moest het – en niet anders.

Loes Diephuis en John Prop van Polderlicht (www.polderlicht.com) selecteerden 
werken van Wladimir Zwaagstra uit diens nalatenschap. #
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Ontdek de verhalen en duistere kanten van vroegere geleerden. OOSTCAST 
Koloniaal Oud-Oost is een podcast en een wandelroute langs informatiebor-
den en QR-codes over onder meer straatnamen in Oud-Oost. Centraal staat 
de koloniale geschiedenis en de beeldvorming over Zwarte mensen. 

Kunstenaar Krijn de Koning maakte Oostportaal. 
Het kleurrijke kunstwerk bestaat uit twee delen: 
één deel staat op het Land van Cocagneplein in 
Oostpoort, het andere aan het begin van de  
Pretoriusstraat in de Transvaalbuurt.

Het Flevopark en Park Frankendael, twee van de 
mooiste parken van Amsterdam-Oost. Iedereen 
in Oost kent ze, iedereen vindt ze mooi. Dat zijn 
ze ook voor Koos Hageraats. Hij woont al bijna 25 
jaar in de Watergraafsmeer, precies tussen beide 
parken in. ‘Ik kom er bijna elke dag, en niet alleen 
omdat ik er zo graag wandel of hardloop, maar 
vooral ook voor mijn fotografie,’ vertelt hij.

De wandeling eindigt bij The 
Black Archives aan de Zee-
burgerdijk 19. Hier kunt u de 
tentoonstelling ‘Zwartheid 
Onder Ogen Komen’ bezoeken, 
elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 11 tot 17 uur. De 
wandeling en podcast sluiten 
aan op de tentoonstelling. De 
tentoonstelling laat bovendien 
het verzet tegen slavernij en 

Sommige namen van geleer-
den uit vorige eeuwen zijn 
overbekend in Oost omdat zij 
een straat naar zich vernoemd 
kregen. Denk aan Linnaeus, 
Dapper en Vrolik. Onlangs nog 
bracht Dwars door de Buurt 
een interessante publicatie uit 
over deze mannen. Maar veel 
mensen weten niet dat zij met 
hun theorieën hebben bijge-
dragen aan het rassendenken. 
Dat is het idee dat bepaalde 
groepen mensen vanwege hun 
uiterlijk minder waard zijn 
dan andere groepen. Dat idee 
werd gebruikt om slavenhan-
del en slavernij te rechtvaardi-
gen, en werkt in de vorm van 
racisme nog altijd door in onze 
samenleving.
De komende maanden, tot half 
januari, kunt u langs zeven 
plekken in Oud-Oost wandelen 
die hier meer over vertellen. 
Bijvoorbeeld over de schedel-
metingen van Camper en de 
theorie van Linnaeus – die 
zelf nooit buiten Europa was 
geweest – dat zwarte Afrika-
nen ‘van nature onderdanig’ 
waren. Bij de wandeling hoort 
ook een podcast, te vinden 
op www.oostcast.nl. In deze 
podcast vertellen experts meer 
over de geschiedenis van deze 
bekende straatnamen en de 
doorwerking in het heden.

De compositie van kleur-
rijke rechthoekige poorten 
van verschillende grootte en 
breedte moet de entree naar 
zowel Oostpoort als de Trans-
vaalbuurt aantrekkelijker 
maken. Bewoners en onderne-
mers zijn bij het maakproces 
betrokken geweest sinds de 
schets begin 2018 als beste 
werd gekozen uit schetsen van 

Al jarenlang zoekt hij er steeds 
opnieuw naar plekken die hij 
wil vastleggen. ‘Lang niet alles 
daar geschikt voor,’ legt hij 
uit. ‘De voorgrond, de achter-
grond, de stand van de zon, de 
aard van het licht, de onder-
linge verhoudingen tussen het 
groen, het water en de lucht, 
het tijdstip waarop de foto 
moet worden genomen, alles is 
daarbij van groot belang. Pas 

Wandelen door het koloniaal  
verleden in Oud-Oost 

Oostportaal verbindt 
Oostpoort met 
Transvaalbuurt

In Control

Geheugen van Oost
Wij zijn op zoek naar nieuwe verhalen ver-
zamelaars. Mensen die het leuk vinden om 
(oud)buurtbewoners te interviewen over hun 
ervaringen of zelf oog hebben voor wat er in 
Oost gebeurt en eigen verhalen hierover willen 
delen.

Het Geheugen van Oost ver-
zamelt sinds 2003 verhalen 
van gewone mensen die 
vertellen wat ze meemaken 
in Amsterdam Oost. Onze 
website met meer dan 4000 
verhalen, (www.geheugen-
vanoost.amsterdam) is een 
onderdeel van het Amster-
dam Museum. 

Wij bieden een gratis cursus van 2 middagen aan, op donderdag 
3 november van 13.30 - 16.00 uur, Museum Willet Holthuijsen, 
Herengracht 605 en op donderdag 17 november van 13.30 uur - 
16.00 uur, OBA Linnaeusstraat. 

Aanmelden en informatie via  
geheugenvanoost@amsterdammuseum.nl 

drie kunstenaars. Reacties van 
hen hebben er bijvoorbeeld 
toe geleid dat er geen bankjes 
in het kunstwerk zijn geko-
men – aanvankelijk wel het 
idee van Krijn de Koning -, en 
dat het werk op een sokkel is 
geplaatst. #

Voor Dwars maakte  
Dineke Rizzoli foto’s.

wanneer de compositie van dat 
geheel klopt, kan ik beginnen 
met de speciale fototechniek 
waarmee ik werk. Dankzij de 
digitale camera en een speci-
aal filter kan ik een hele reeks 
foto’s maken die onderling 
steeds nét iets anders zijn. Een-
maal thuis achter de computer 
kies ik dan de paar foto’s die 
geschikt zijn om te worden be-
werkt. Dat is een klus die uren, 

dagen, soms zelfs weken kost 
om de oorspronkelijke foto’s 
om te werken tot schilderach-
tige beelden. Als ik daarbij he-
lemaal in control ben en alles is 
geslaagd,  dan zijn het beelden 
geworden van een werkelijk-
heid die nóg mooier is dan die 
op de oorspronkelijke foto’s. 
De meest geslaagde beelden 
hebben een uitstraling die doet 
denken aan schilderijen uit 
de tijd van de Oude Meesters, 
of aan impressionistische of 
expressionistische schilderijen. 
Dankzij de bewerking staan 
die foto’s geheel op zichzelf, 
maar ik beschouw ze ook als 
het beste eerbewijs dat ik Park 
Frankendael en het Flevopark 
ermee kan brengen.’

De foto’s van Koos Hageraats 
zijn op 12 en 13 november te 
zien en te koop op de expositie 
IN CONTROL. 
Op  deze expositie is ook het 
werk te zien van drie andere 
fotografen uit Amsterdam-
Oost: Rogier Alleblas, Saskia 
van den Boom en Sabine 
Plamper.
Zaterdag 12 november:  
Opening van de expositie  
16.00 uur - 21.00 uur
Zondag 13 november: 
Finissage van 13.00 uur -  
18.00 uur
Zamenhofstraat 150, Unit 07, 
Amsterdam-Noord,  
makkelijk bereikbaar met  
Pont F1 vanaf het Azartplein  
in Oost. #Foto van Koos Hageraats

racisme zien en hoe zwarte 
mensen zelf betekenis hebben 
gegeven en blijven geven aan 
hun cultuur en identiteit.

De wandeling en podcast zijn 
in samenwerking met The 
Black Archives gemaakt door 
Burobraak, Beyond Walls en 
Van Gisteren, in opdracht van 
de gemeente Amsterdam.  #
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Harde & haute cuisine

Ik verwelkom mijn interviewgasten 
bij mij thuis met een kop koffie. 
Aangezien Jean Beddington een niet 
geringe reputatie als chefkok van de 
verfijnde keuken geniet, zeg ik bijna 
verontschuldigend dat de koffie ‘héél 
erg gewoon’ is. ‘Perfect!’ roept Jean 
stralend. ‘Ik ben dól op gewone dingen. 
Een simpele stamppot, blijer kun je 
me niet maken...’ 

Ooit bestierde zij haar eigen restau-
rants waarin ze oosterse en wes-
terse smaken subtiel combineerde, 
tegenwoordig is ze actief als ‘culinair 
creatief’ voor projecten zoals Kunst en 
koken – dat overigens allesbehalve 
‘gewoon’ is. Het boek ziet er prachtig 
uit, de combinaties van keramiek en 
(soms complexe) gerechten vormen 
kunststukjes op zich, er is niets zicht-
baar van de inspanningen die de 
totstandkoming vergde. 

Keramiek hoort bij koken
Teuntje vertelt over het begin van het 
project: ‘Karin Gailard, tot voor kort 
als conservator Europees keramiek 
verbonden aan het Princessehof, bena-
derde mij een aantal jaar geleden met 
het idee om de keramiek uit de collectie 
te combineren met waar het meestal 
voor bedoeld was: voor het serveren 
van gerechten. Ze had in een keramiek-
museum in Japan een boekje gezien 
waarin gerechten werden gepresen-
teerd op klassiek keramiek. Eenvoudig 
en mooi. Het Princessehof  heeft zo’n 
20.000 stukken in de collectie uit alle 
windstreken, behalve Afrika – van 
eeuwenoud tot modern. Daar kun je 
heel mooie thematentoonstellingen 
mee maken, en dat is ook gebeurd, 
máár stelde Karin voor, wat als we nu 
eens aantal bijzondere keramiekstuk-
ken combineren met gerechten van top-
koks en dat presenteren in een mooi 
boek? Ik was er meteen voor te vinden.’ 

Ze besloten 45 ‘eetgerelateerde’ kera-
miekstukken te selecteren en Teuntje 
– die een uitgebreid netwerk heeft in 
het culturele en culinaire veld - maakte 
een longlist van koks die ze bij de kera-
miek vond passen. De herkomst van de 
keramiek was leidend. Daarbij moest 
er een goed evenwicht zijn tussen de 
verschillende soorten koks en verschil-
lende gerechten (hoofd, dessert, vlees/ 
vegetarisch). Sommige namen dienden 
zich vanzelf aan: Ottolenghi, Claudia 
Roden, Mari Maris, Kees Holtkamp, Jean 
Beddington... ‘Soms dacht ik, toen ik bij-
voorbeeld het art nouveau porselein van 
Rozenburg zag, toen wist ik opeens: dat 
is iets voor Dennis van den Beld (chef 
van restaurant Het Roode Koper).’ ‘Of ik 
dacht: hé, daar moet een gerecht van een 
Portugees... en dan ging ik op zoek...’

Lastig dingetje: in het voorjaar 2020 
brak de pandemie uit waardoor veel 
chefs hun deuren moesten sluiten. 
Teuntje: ‘En dan kwam ik met m’n 
mail: ‘Je hebt vast wel wat anders aan 
je hoofd maar... zou je het leuk vinden 
om een passend gerecht te maken voor 
deze schotel, of schaal uit de dertiende 
eeuw, uit de collectie van de Princesse-
hof? De foto vind je in de bijlage’... 
De afmetingen van het keramiekstuk 
vermeldde ik erbij. Iedereen bleek ge-
lukkig enthousiast. Het is ook niet zo’n 
gek verzoek natuurlijk, keramiek hóórt 
bij koken. Veel chefkoks voeren een 
eigen keramieklijn. De Zweedse chef uit 
ons boek ontwerpt zelf ook keramiek.’

Een golf van aardewerk
In haar ‘castingrondes’ dacht Teuntje al 
snel aan de van oorsprong Britse chef 
Jean Beddington. Ze kennen elkaar al 
zolang dat ze niet precies meer we-
ten hoe hun vriendschap begonnen 
is. Jean Beddington volgde zowel een 
kunstopleiding in Nederland als een 
gastronomische opleiding in Japan. 

Onlangs presenteerde Keramiekmuseum Princessehof Kunst en koken, een kookboek voor de 
gevorderde thuiskok. Het boek laat zich lezen als een culinaire routekaart aan de hand van 
keramiekstukken uit de collectie van het Princessehof in Leeuwarden. Samensteller en (mede)
auteur is Teuntje Klinkenberg, in Oost bekend van de literaire lezingen (Schrijvers en Soep) 
die zij maandelijks in OBA Linnaeus organiseert. Voor Kunst en koken werkte ze samen met 
culinair creatief Jean Beddington.

Tekst: Hella de Groot | Fotografie: Frank Schoevaart 

De gastronomie won; de combinatie 
van oosterse en westerse smaken zou 
haar signatuur worden als chef van 
haar eigen restaurants (1983 - 2013) in 
Amsterdam. Beddington’s stond zowel 
bij gastronomische liefhebbers als bij 
de gevreesde culicriticus Johannes van 
Dam in hoog aanzien. En ze schreef 
vier kookboeken en doet als culinair 
creatief ‘mooie klussen’. Als liefhebber 
van keramiek (waarin Engeland een 
lange traditie heeft) kon ze meteen de 
foto waarderen van de ‘Wave Bowl’ die 
Teuntje haar stuurde: een kom van aar-
dewerk in de vorm een golf uit ca. 1885 
van Britse makelij, geïnspireerd door 

de beroemde houtsnede van Hokusai. 
‘Ik wist meteen: tempura! Daar moet 
een gerecht met tempura in’. 

Keramiek mocht niet reizen
Ze kent Jean als een teamspeler, zegt 
Teuntje, daarom vroeg ze haar niet 
alleen voor het bedenken van enkele 
recepten, maar ook als ‘overall’ chef 
voor het (na)maken van de gerechten 
naar de receptuur van alle koks. De 
kostbare, kwetsbare keramiek van 
de Princessehof mocht niet reizen; de 
gerechten zouden in een keuken in de 
omgeving van het museum moeten 
worden (na)gemaakt. Had Jean er geen 
moeite mee om ‘naar de letter’ van 
anderen te koken? Totaal niet, zegt ze, 
als je werkt in een restaurant, dan kook 
je volgens de voorschriften van de chef; 
toen ze zelf chef was, maakte ze ‘met-
een korte metten’ met werknemers die 
met haar gerechten ‘hun eigen egodin-
getje’ wilden doen’. 

Als project sprak Kunst en Koken haar 
meteen aan: ‘Ik dacht: wat een goed 
idee! En zo logisch ook, kunst en kera-
miek. Raar dat het nog niet bestond...’
Teuntje glimlacht: ‘Dat dacht ik ook 
voor ik eraan begon! Maar als je kijkt 
naar hoeveel werk het is om alles te 
organiseren, dan snap je wel dat het 
niet eerder is gedaan...’

Het verzamelen van en comprimeren 
van de recepten van alle koks vroeg 
tijd. Teuntje: ‘Soms krijg je vier nauw 
beschreven velletjes papier in een taal 
die je niet beheerst...’ 
‘Gelukkig is er Google translate...’ vult 
Jean aan. 
‘Het editen was véél werk,’ verzekert 
Teuntje.
De hoeveelheden van de ingrediënten 
en de bereidingshandelingen moes-
ten precies kloppen en op één pagina 
passen. Ook moesten alle ingrediënten 
voor de gevorderde thuiskok in princi-
pe gewoon bij de ‘gewone’ supermarkt 
beschikbaar zijn. 

Géén citroen of kurkuma
Bijna een jaar geleden gebeurde waar 
het allemaal om draaide: het bereiden 
van de gerechten door Jean in een 
keuken in de buurt van het Princes-
sehof, in een strak schema van vier 
gerechten per dag, twee weken lang. 
Temperatuur, vocht, licht, aanraking, 
het zijn elementen die invloed hebben 
op de kostbare keramiekstukken. Het 
placeren van de bereide gerechten op 
het keramiek was aan strakke regels 
gebonden: de gerechten mochten al-
leen koud of lauw worden geplaceerd 
op bord, schotel of kom, waarvan de 
binnenkant eerst met transparante 
folie was bedekt. Gebruik van azijn, ci-
troen, of kurkuma was uit den boze. De 
ingrediënten van de bereide gerechten 
die Jean had bereid mocht ze alleen 
met een pincet aanbrengen, daarbij 
geassisteerd door Hanna Hakvoort, 
medewerker van Behoud en Beheer. 
Vervolgens werd het gerecht in de kera-
miek gefotografeerd door Petra en Erik 
Hesmerg. Alleen de kobaltblauwe kom 
uit Iran (uit ca 1300) met het gerecht 
van Claudia Roden bleek te kwetsbaar; 
het enige object uit het boek waarin het 
gerecht is gefotoshopt.

Jean maakte voor alle aanwezige mede-
werkers het recept ook op een ‘gewoon’ 
bord. Het kwam schoon op, knikt 
Teuntje, het keramiek kon zo terug in 
de kast. Alleen het reinigen van de 
keramiek uit de collectie duurde langer: 
dat moest met een wattenstaafje. # 

Kunst en koken is verkrijgbaar in 
de boekwinkel.
De volgende OBA Linnaeus Live is 
op 27 oktober, gast: Nina Polak.

Teuntje Klinkenberg en Jean Beddington

Alle ingrediënten 

zijn in principe bij de 

‘gewone’ supermarkt 

beschikbaar
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Schipper zijn bij hoge golven
Een interview met Jan-Bert Vroege (D66), lid van het dagelijks 
bestuur van ons stadsdeel en al sinds de jaren negentig woon-
achtig in Oost.

Tekst: Evelien Polter| Fotografie: Frank Schoevaart

U woont sinds de negentiger jaren in 
Amsterdam. Wat maakt dat u zich 
hier prettig voelt?
‘Amsterdam staat voor mij voor vrij-
heid. Ik was negentien, woonde in de 
provincie, randje Biblebelt, toen ik ont-
dekte dat ik op mannen viel. Ik wilde 
mede daarom graag in Amsterdam stu-
deren. Wat me aantrok was de vrijheid 
van de anonieme stad. Als je op zoek 
bent naar wie je zelf bent en dingen 
kunt doen die de buurvrouw niet weet, 
is dat heel fijn. In die jaren was het eer-
ste Paarse kabinet aan de macht, Ajax 
was de beste van de wereld, de beurzen 
gingen omhoog en er waren clubs als 
IT en de Roxy. In die wereld beleefde 
ik mijn coming of age jaren. Het gevoel 
heerste dat het nooit meer slechter zou 
worden, alleen maar beter.’

Waarom bent u een politicus van 
D66?
‘Ik kom uit een politiek nest, mijn vader 
en grootvader waren beide actief in de 
VVD. In 2001 vonden op 11 september 
de aanslagen op de Twin Towers plaats, 
er waren spanningen in de landelijke 
politiek en ik kreeg het gevoel dat niks 

deugde. In 2002 vond ik dat ik kleur 
moest bekennen. Ik ben toen de verkie-
zingsprogramma’s van de grote par-
tijen in Amsterdam gaan lezen en tot 
mijn verbazing sprak het programma 
van D66 me het meeste aan. In 2002 
ben ik lid geworden. Wat ik goed vond 
was dat ze ruimte willen geven aan het 
individu. Van Mierlo was in die negen-
tiger jaren een charismatisch figuur die 
het eerste Paarse kabinet, zonder de 
christelijke partijen, mogelijk maakte. 
Els Borst, die ik een bijzondere vrouw 
vond, werd toen de eerste vrouwelijke 
vicepremier voor D66.’

U was D66-raadslid in de gemeente-
raad en eerder stadsdeelraadslid in 
Oost. Hoe ervaart u de overgang van 
raadslid naar stadsdeelbestuurder?
‘Als raadslid zet je je in voor de gehele 
stad en ben je pas aan de beurt aan het 
einde van het traject. Als stadsdeelbe-
stuurder kom ik eerder in beeld en kan 
ik veel directer meebeslissen. Nu richt 
ik mij specifiek op Oost, waar ik sinds 
de jaren negentig leef en woon. Als 
D66-raadslid in de gemeenteraad van 
Amsterdam werkte ik daarnaast als 

projectmanager bij energie- en water-
bedrijven. Veel wat ik daar meemaakte 
herken ik in mijn huidige werk. Bij-
voorbeeld dat de systeemwereld en de 
echte wereld vaak wringen. Als over-
heid bedenken we regels en vervolgens 
gaan we die regels streng volgen maar 
die regels passen vaak niet helemaal 
op de werkelijkheid. Die botsing van de 
systeemwereld en de echte wereld heb 
ik altijd leuk gevonden. De hectiek van 
het besturen in deze crisistijd maakt 
het wel spannender. Schipper zijn bij 
hoge golven is, als het lukt, uitdagend.’

Hoe vertaalt u het uitgangspunt van 
D66, ‘vrijheid voor het individu’, 
naar uw werk als stadsdeelbestuur-
der?
‘Zelfontwikkelkavels vind ik een goed 
voorbeeld van het ruimte geven aan 
het individu. Niet een projectontwik-
kelaar maar mensen zelf de ruimte bie-
den om op hun eigen grond een eigen 
woning te ontwikkelen.’

Wat vindt u een belangrijk politiek 
onderwerp?
‘We moeten de opwarming van de aar-
de tegengaan. Afgelopen zomer, waarin 
het zo warm en droog was, heeft de 
mensen goed op de feiten gedrukt. 
En iedereen ervan doordrongen dat 
klimaatverandering geen linkse hobby 
is. We moeten vaart zetten achter de 
verduurzaming. Met de energiepro-
blematiek van nu en de gasprijzen die 
daarbij komen kijken, wordt men hope-
lijk bewuster en krijgen we mensen in 
die verduurzaming mee.’

Heeft u als bestuurder invloed op 
woningbouwverenigingen om hen in 
versneld tempo te laten werken aan 
het verduurzamen van slecht geïso-
leerde huurwoningen?
‘Ja, en dat doe ik door met verschillen-
de partijen in gesprek te gaan. Ik ben 
nu vooral uitvoerder van het beleid 

dat door het college van burgemeester 
en wethouders wordt bepaald. Via de 
wethouder en eventueel de minister 
probeer ik invloed uit te oefenen op het 
beleid.
Ik heb net een ronde kennismakings-
gesprekken met alle woningbouwver-
enigingen gehad. Ik stelde hen de vraag 
wat zij meer gaan doen om hun wo-
ningen beter te isoleren. Naast dat we 
moeten kijken hoe woningcorporaties 
kunnen verduurzamen, moeten we ook 
kijken hoe we particuliere woningeige-
naren kunnen helpen met het omlaag 
brengen van hun energiekosten.’

Welke plannen heeft het bestuur om 
de woningnood te helpen verlichten?
‘Op de planning staat dat we tot 2040 
25.000 extra woningen realiseren. Dit 
doen wij niet alleen, maar in samen-
werking met verschillende partijen. De 
inflatie van meer dan 12% betekent dat 
de bouwkosten, de kosten van de ste-
nen, vervoer naar de bouwplaats enz, 
enorm omhoog zijn gegaan. Dat heeft 
als gevolg dat van nieuw te bouwen 
woningen de prijs omhoogschiet.’

Hoe wilt u werken aan het betrekken 
van burgers bij de lokale democra-
tie?
‘Het vertrouwen in de politiek en in 
het gemeentebestuur is momenteel 
niet goed in dit land, zelfs zorgelijk. 
Stadsdeelbestuurders kunnen een rol 
hebben om ervoor te zorgen dat de 
overheid niet te ver weg is. Ik probeer 
vooral in woord en daad bij te dragen 
aan het democratisch proces. Ik beant-
woord steeds de vragen van de leden 
van de stadsdeelcommissie zo snel als 
mogelijk en ik zorg ervoor dat zij hun 
werk goed kunnen doen. Verder ben 
ik aanspreekbaar op straat en beant-
woord ik mails binnen afzienbare tijd. 
Maar mensen serieus nemen betekent 
niet altijd dat we ze gelijk geven. Nee, 
is ook een antwoord. Aan het eind van 
een gesprek kun je tot de conclusie ko-
men dat we het niet eens zijn en dat we 
elkaar serieus hebben genomen.’

U bent bestuurder met in uw por-
tefeuille o.a. cultuur. Hoe is het om 
voor kunst, cultuur en monumenten 
verantwoordelijk te zijn?
‘Kunst en cultuur lijken soms overbo-
dig, maar het is juist ontzettend belang-
rijk om van samenwonen, samenleven 
te maken. Het verwondert, inspireert 
en verbindt. Mijn uitdaging is om kunst 
en cultuur laagdrempelig te organise-
ren, zodat het voor iedereen toeganke-
lijk is. Geen elitaire hobby, maar een 
hobby voor iedereen.
Ik heb er veel meer mee dan ik zelf 
dacht. Ik ga vaak naar het concertge-
bouw, laatst was ik bij een voorstelling 
van het Nationaal Ballet. Maar bij mij 
gaat het niet veel verder dan ‘dat vind 
ik mooi, en dat niet’. Op mijn werk-
kamer heb ik kunst van Factor IJ, het 
voormalige Centrum Beeldende Kunst 
Amsterdam. Het leuke is dat mijn be-
zoekers in het schilderij en het beeldje 
op mijn werkkamer allemaal weer wat 
anders zien. Het is prettig om het daar 
met bezoekers over te hebben.’

Wat zijn uw toekomstplannen?
‘Bestuurder worden van Oost wilde 
ik heel graag. Nu ik die kans kreeg 
maakte ik een vreugdesprongetje. Het 
is zwaar qua tijdsinvestering, de dagen 
zijn lang, maar het geeft veel energie. 
Om in Amsterdam Oost te werken vind 
ik heel fijn.’ #

Het Burgerziekenhuis 

In de vorige Dwars was de 
foto bij het artikel over het 
Burgerziekenhuis erg klein 
afgedrukt. Vandaar dat we 
’m hier nu alsnog groter 
plaatsen.

Foto: Jacob Olie (1834-1905), 
stadsarchief Amsterdam.

De foto is uit 1890 
tijdens de bouw van het 
Burgerziekenhuis. De bouw 
start in 1889 en is in 1891 
gereed. Het gebouw is 
ultramodern ingericht met 
elektrisch licht, centrale 
verwarming en hydraulische 
liften op waterkracht. Er 
zijn 125 kamers, en er is een 
omvangrijke staf aan dokters 
en verpleegsters.

‘De hectiek van het 
besturen in deze 
crisistijd is wel 
spannender’

Jan-Bert Vroege: ‘Ik wilde heel graag bestuurder van Oost worden.’
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Feest gaat alsmaar door bij Dam

Achter de muren van de winkel aan de Middenweg 40-42 in de Watergraafsmeer is het een  
vrolijke boel. Te midden van feesthoedjes, snorren, waggelende beesten, maskers en talloze 
andere party verlokkingen luistert Dwars naar het aloude verhaal achter dit familiebedrijf. 
Op de achtergrond klanken van swingende muziek. 

Tekst: Carolien Gevers | Fotografie: Frank Schoevaart

Had de oude Dam senior, toen die in 
1896 in de Pieter Nieuwlandstraat 
een eenvoudig boekwinkeltje begon, 
dit ooit kunnen dromen? Kleinzoon 
Nol Dam (82), zijn vrouw Henny (83) 
en achterkleindochter Annemiek (58) 
weten het eigenlijk niet. Nol heeft 
hem niet gekend, weet niet eens hoe 
hij heette. ‘Wat ik wel weet is dat drie 
van zijn zonen, ruim twintig jaar later 
allemaal een eigen feestwinkel runden 
aan de Rozengracht, de Ferdinand Bol- 
en de van Swindenstraat,’ memoreert 
Nol. Henny legt uit dat Nol’s opa er 
wel mee begonnen was. ‘Die had in 
dat winkeltje ook al  een assortimentje 
ballonnen en slingers, en hij verhuur-
de feestkleding.’ Annemiek, nuchter: 
‘Enfin, mijn eerste stap ligt in de van 
Swindenstraat.’

Bruiloften en partijen
Al op zestien jarige leeftijd werkte Nol 
mee in de feestwinkel van zijn vader 
Teie (1908-1962) in de van Swinden-
straat. Bruiloften en partijen waren 
hun belangrijkste bron van inkomsten. 
Nol: ‘Daar kwam zoveel gezelligs bij 
kijken. Het was de tijd van inhaalliede-
ren, feestbogen, waar het bruidspaar 
onder door moest lopen, drinkliederen 
en partner zoekvlagspelletjes. Wij 
verzorgden bijna alles. Wij huurden 
bijvoorbeeld liedjeszanger Harrie 
Botschuyver in of accordeonspeler 
Jansen, leverden de ballonnen, versie-
ring en decoraties. Mijn vader maakte 
zelfs met de hand nog vaak de hoedjes, 
want, ja, iedereen droeg een hoed in 
die tijd, dus ik leerde dat ook nog.’
Annemiek: ‘Oh, die lijm die jullie ge-
bruikten is een van mijn oudste herin-
neringen. Die verwijst naar mijn opa, 
die ik helaas nooit gekend heb omdat 
hij jong overleed.’ Nol: ‘En je andere 
opa, Henny’s vader, zelf meubelmaker, 
maakte er de houten klossen voor.’ An-
nemiek: ‘Ongelooflijk toch al die han-
denarbeid. Tegenwoordig hebben we 
overal machines voor. Ik kan erover 
meepraten, want ik ben eigenlijk door 
een toevalligheid in de zaak  gekomen. 
In tegenstelling tot mijn vader volgden 
mijn zus Miriam (54) en ik een eigen 
gekozen beroepsopleiding. Zij werd 
leerkracht en ik tandartsassistent. Nie-

opblazen en daarna tegen een rol met 
inkt aanhielden. Het was hilarisch 
maar heel veel werk. Enfin, wij kregen 
er zo’n lol en handigheid in, dat we het 
vervolgens steeds vaker gingen doen. 
En zie hier de geboorte van De Ballon-
nerie. In een  schuur! We zegden onze 
banen op en gingen helemaal voor 
de ballondecoraties! Nu hebben we 
al vierendertig jaar ook nog in Noord 
een balloneriezaak. Dit alles gesteund 
door mijn ouders en de zaak in de van 
Swindenstraat die later, via nog een 
korte tijd in de Linnaeusstraat, over-
ging naar hier. Eén van onze eerste 
opdrachten was voor de dochter van 
Sjakie Swart die ging trouwen. Er 
moest een ballon komen met een groot 
hart en een feestboog erop. We waren 
er een hele dag mee bezig.’

Van huisfeestje naar festival 
Henny, die via dansles Nol had leren 
kennen, al vroeg met hem trouwde en 
kinderen kreeg, en later ook mee-
werkte in de winkel, geeft een mooi 
resumé: ‘Waar Nol en ik in het klein 
de gezinnen bedienden met onze 
feestartikelen en  alles wat erbij kwam 
kijken voor hun bruiloften en partijen, 
gaan Annemiek en Pim tegenwoordig 
het hele land door voor de decoraties 
van allerlei grote evenementen.’ An-
nemiek: ‘In jullie tijd was het al een 
heel ding om op een gegeven moment 
de aankleding te mogen doen voor de 
lancering van het blad Party. Ik herin-
ner me nog hoe we als familie samen 

in de huiskamer allemaal meehielpen 
met het inpakken van de serpentines 
in zakjes.’ Nol: ‘Die brachten we toen 
ter plekke met ons kleine autootje.’ 
Annemiek: ‘Tegenwoordig gaan we 
met soms wel vijf vrachtwagens met 
laadbakken door het land naar festi-
vals als Lowlands of Defqon.1. Maar 
ook de Gaypride,  themafeesten - zoals 
Halloween - casino’s, bedrijfsfees-

mand van ons, ook mijn ouders niet, 
bedacht dat wij de zaak in moesten. 
Wij hadden eigen banen en hielpen 
hooguit op drukke zaterdagen en met 
Oud en Nieuw vanwege het vuurwerk 
dat mijn vader verkocht. Tot deze een 
ingeving kreeg.’

Meteen raak
Het was de tijd waarin er steeds vaker 
vragen van klanten kwamen voor het 
drukken van teksten en afbeeldingen 
op ballonnen voor belangrijke feesten. 

Nol besteedde dat uit aan een bedrijf-
je. Maar op een willekeurige zondag 
bedacht hij opeens: ‘Waarom gaan 
wij dat niet zelf doen?’ Dat was kat 
in het bakkie voor Annemiek en haar 
vriend Pim, die wel in waren voor een 
experimentje. Annemiek: ‘Ik zie ons 
nog de hele dag in het schuurtje van 
Pim’s ouders klooien met van die la-
texballonnen, die we allemaal gingen 

ten en sales. Al blijft de kleine man 
natuurlijk net zo welkom. Weet je dat 
we inmiddels alles bij elkaar zestien 
medewerkers hebben op beide loca-
ties? In de feestwinkel hier staan al 
wel vijftien jaar Desi,  tweeling Wendy 
en Joy, en Melanie. En in Noord zelfs 
twaalf mensen, waaronder mijn man, 
onze kinderen en ikzelf. Pim (58) doet 
vooral de grote sales, zoon Nick (30) de 
website en techniek, dochter Jill (24) 
de klanten service en offertes en ik 
vooral de planning.’

Scheut in mijn maag
Eind jaren negentig begon het pensi-
oen te lonken voor Nol en Henny. Nol 
had, mede door de vroege dood van 
zijn vader, al jong keihard gewerkt. 
Echter geen van de dochters, zelfs 
Annemiek niet, had  er belangstelling 
voor om eigenaar te worden van de 
inmiddels doorgegroeide onderne-
ming. Dus er werd gezocht naar een 
koper van buitenaf. Annemiek: ‘Maar 
wat er gebeurde? Toen mijn vader 
een serieuze kandidaat had en ik hem 
‘onnozel’ vroeg of dan ook Dam van 
de gevel zou gaan verdwijnen en hij 
dat natuurlijk beaamde, kreeg ik zo’n 
scheut in mijn maag dat ik meteen 
besloot de eigenaar te worden.’ Nol: 
‘We waren helemaal overdonderd.’ 
Henny: ‘Maar nu, na al die jaren, zie 
je wat een bikkel van een ondernemer 
ze is geworden, lang leve die intuïtie 
van haar. En onderschat haar man en 
kinderen niet! Die laatsten dromen al 
van een eventuele eigen andere locatie 
zolang het bedrijf blijft groeien.’

Met vuur spelen
‘Denk niet dat alles alsmaar vanzelf 
ging hoor,’ waarschuwt Annemiek. 
Ondernemen betekent snoeihard 
werken en veel verantwoordelijkheid 
dragen. Je staat altijd aan. Ik herinner 
me nog zo goed die zaterdag 21 juni 
1988, toen Nederland het EK voetbal 
gewonnen had. Pim en ik draaiden 
tijdelijk even de winkel op de van 
Swinden omdat mijn ouders met va-
kantie waren. Overal ging iedereen de 
straat op en wij dachten, we moeten 
iets doen! Er was nog geen voetbalin-
dustrie met feestartikelen, zoals nu de 
oranje slingers al uithangen voor we 
gewonnen hebben. Pim racete naar de 
Kwantum voor oranje verfspuitbussen 
en we gingen letterlijk al onze feest-
artikelen onderspuiten.’ Nol: ‘Of zoals 
ik rondom Oud en Nieuw vaak in de 
winkel sliep, omdat ik de meute buiten 
niet vertrouwde met al dat vuurwerk. 
Het is soms letterlijk en figuurlijk met 
vuur spelen.’ Annemiek lachend: ‘Lang 
leve ons familiebedrijf, het feest is nog 
lang niet afgelopen, maar we blijven 
waakzaam!’ #

‘We zegden onze banen op en gingen voor 
de ballonnendecoraties’

Nol, Annemiek en Henny zijn de drijvende krachten achter Dam Middenweg

Nick, Jill en Pim werken in De Ballonnerie in Noord
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Weggooien, repareren of naar de kringloop

Weggooien of  laten repareren? Dat 
is de vraag waar Ans zich voor ziet 
gesteld. Het Nespresso koffiezetap-
paraat lekt water aan de onderkant. 
Toch maar even langs  bij het Repair 
Cafe van het Afvalpaleis op de Dapper-
markt in Amsterdam-Oost om  advies 
te vragen. Op de woensdagen zijn daar 
vrijwilligers aanwezig die alles over ka-
potte elektronica weten. Roeland heeft 
twee vragen: welke koffiecups gebruik 
je en wanneer heb je voor het laatst het 
apparaat ontkalkt. Dan gaat hij aan de 
slag en neemt de proef op de som met 
azijn als ontkalkingsmiddel.
Het waterreservoir aan de achterkant 
wordt gevuld met 1/3 azijn en 2/3 wa-
ter. Een aantal keren naspoelen en het 
probleem is opgelost: kalkaanslag. Zijn 
advies is simpel: ontkalk iedere drie 
maanden het koffiezetapparaat met 
azijn en doe dat ook bij de waterkoker 
of vaatwasser. Zo voorkom je kalkaan-
slag, bespaar je energie en geld voor 
een nieuwe.

De Jungle
De Jungle is het onafhankelijke cen-
trum voor informatie en advies voor 
duurzaamheid waar het Afvalpaleis 
een centrale rol in speelt. Het stuurt 
verschillende projecten aan die met 
duurzaamheid te maken hebben en 
waarbij ook het belang van een ont-
moetingsplek voorop staat. Wie wil 
weten waar je tweedehands kleding 
kunt inleveren of een kapotte CD-speler 
laten maken, komt hier bij uit. Maar 
ook wie informatie wil krijgen over het 
verduurzamen van zijn of haar wo-
ning, of graag een tuin groener wil ma-
ken. Met het Afvalpaleis, Repair Cafe, 
de Fix Brigade en de vergroeningspro-
jecten is alles onder een dak.

Het is klein begonnen met een boe-
kenkast op straat voor gratis boeken. 
Later kwam er een weggeefwinkel bij 
en nu heeft het zich ontwikkeld tot een 
belangrijk ontmoetingscentrum voor 
duurzaamheid in Amsterdam. Er zijn 
workshops voor een breed publiek uit 
de buurt om kennis te vergroten over 
energieverbruik in huis, maar ook over 
de smartphone; over planten en meer 
groen in de buurt: tegels eruit en plan-
ten erin. Ze zijn gratis en inschrijven 
kan via het e-mailadres afvalpaleis@
jungle.amsterdam.

Afvalpaleis of weggeefwinkel
Bij het Afvalpaleis kun je spullen 
inleveren die thuis niet meer worden 
gebruikt en de kasten onnodig vullen. 
Maar natuurlijk is niet alles 
geschikt voor hergebruik. Waar 
het Afvalpaleis zelf niets mee 
kan gaat naar de lompen-
industrie. 

Tekst en fotografie: OAR | Illustraties: Judith Lammers

Welke keuze maken we: weggooien, repareren of naar de kringloop? In  economisch onzekere 
tijden gaan we op zoek naar hergebruik, tweedehands spullen en andere duurzame oplossingen die 
verspilling tegengaan en goed zijn voor de portemonnee. 

Plastic of ander restafval wordt naar 
het afvalpunt van de gemeente ge-
bracht.
Het Afvalpaleis zit als ‘antikraak’ in een 
pand van de gemeente. Meldt zich een 
gegadigde voor het vastgoed dan moet 
de ruimte binnen een opzegtermijn 
van twee weken vrij beschikbaar zijn. 
Investeringen voor de langere termijn 
blijven daardoor uit.
Breg Stomph en Charlotte Vergnol zijn 
de twee betaalde coördinatoren. Zij 
sturen de vele vrijwilligers met een 
diverse culturele achtergrond en een 
schat aan talent en ervaring aan. 
Een kleermaker uit Syrië bijvoor-
beeld voelt zich prima thuis achter de 
naaimachine of een timmerman uit de 
Dapperbuurt kan nog wat maken van 
een gehavende kast.
Er wordt van alles  gedaan om de be-
zoekers hartelijk welkom te heten met  
ontvangst in de huiskamer en een 
gratis kopje 
koffie. 

Even de zorgen vergeten en op adem 
komen wordt gezien als een vorm van 
sociale duurzaamheid.
In de ruimte daarnaast is de werk-
plaats. Op de lange tafel staan de 
naaimachines klaar om kleding te 
herstellen. Alleen maar afgeven voor 
reparatie is niet de bedoeling. Samen 
aan de slag is het devies waarbij de 
kleermaker kan helpen. Zelf omgaan 
met  de naaimachine is een leerdoel. 
De kleren gaan naar de weggeefwinkel 
of zijn voor eigen gebruik.

Repair Café
Op de locatie op de Dappermarkt 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 
een Repair Café voor elektronica en 
een voor textiel. 

Elektronica
Als je thuis apparatuur hebt die je wilt 
laten repareren dan kun je langskomen 
om dit te overleggen. Behalve allerlei 
artikelen met een snoer, kun je ook 
houten meubels en dergelijke laten 
repareren. 
De meeste spullen, die ter reparatie 
worden aangeboden zijn stofzuigers, 
verlichting, koffiezetapparaten en 
radio- en CD-spelers. Door mensen 
met kennis van zaken en liefde voor 
elektronica wordt gekeken waar het 
probleem zit en of repareren de moeite 
waard is. U kunt elke woensdagmiddag 
terecht bij Repair Café Elektronica 
tussen 13.00 en 17.00 uur 
 
Textiel
In het Repair Cafe textiel staan de naai-
machines klaar voor het herstellen en 
vermaken van kleding. De werkplaats 
van het Afvalpaleis op de Dappermarkt 
is voor textiel iedere maandag open 
van 11.00-17.00.

Toen er nog geen auto’s waren en
geen brommers, we geen radio hadden en geen TV
toen waren we ook niet gelukkig. 

Wim de Vries (1923)

Een gedicht uit een andere tijd. Op het geluksgevoel hebben de economische ontwikkelingen 
weinig vat gehad. Gevoelens zijn duurzaam.

Kringloopwinkels in de buurt
De Lokatie
Eerste Oosterparkstraat 236
Kringloopwinkel
Eerste van Swindenstraat 509
Second Hand Shop Leger des Heils
3de Oosterparkstraat 271
De Buurtkringloop
Javastraat 105
Budgetstore 50/50 
Middenweg 14
Fifty Fifty Kleding
Christiaan Huygensplein 25
Kringloopwinkel ’t Hartje
Van ’t Hofflaan 27

Weggeefwinkels/ 
gratis af te halen
Afvalpaleis (o.a. weggeefwinkel)
Dapperstraat 76-82
Maandag tot en met vrijdag van 
11.00 tot 17.00 uur
Weggeefwinkel Biko (ruilen mag ook)
Steve Bikoplein 2
Maandag en woensdag 10.00 tot 
14.00 uur
1e en 3e zaterdag van de maand 
13.00 tot 16.00 uur

Regels van de weggeefwinkel: 
•	Neem	wat	je	nodig	hebt
•	Niet	meer	dan	5	stuk	per	keer	
•	Neem	mee	wat	je	zelf	kan	gebruiken

De kringloopwinkel
Een kringloopwinkel is een organisa-
tie of bedrijf waar gebruikte spullen 
worden verkocht. Iedereen kan spullen 
inleveren bij een kringloopwinkel die 
zo een tweede kans krijgen. Na con-
trole op kwaliteit worden herbruikbare 
spullen in de winkel voor een klein 
prijsje aangeboden.
Het Afvalpaleis en de kringloopwin-
kels uit de buurt werken goed samen. 
Daarbij speelt het gebrek aan ruimte 
voor opslag zeker een rol. Het verschil 
tussen het Afvalpaleis en de kringloop-
winkel is het verdienmodel.

Wat kan je zelf doen?
Voorkom verspilling, isoleer je huis en 
wees zuinig met energie en water. Aan 
overmatig consumeren en gebruik van 
grondstoffen zit een grens. Gebruik van 
fossiele brandstoffen is nadelig voor 
klimaat en milieu. Alternatieven zijn 
zon, wind en waterstof.
Repareer je spullen of ga langs bij 
het Repair Café. Kijk in je kasten en 
deel wat je te veel hebt met een ander 
vanuit de gedachte van sociale duur-
zaamheid. Door meer samen te doen 
voorkomen we dat mensen buiten de 
boot vallen. Deze saamhorigheid zorgt 
ervoor dat de buurt leefbaar blijft om-
dat de  mensen naar elkaar omkijken.
Begin datgene te verduurzamen wat 
het beste bij je past. Bij het Afvalpaleis 
helpen ze je graag op weg. #

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

www.dynamojeugd.nl

info@dynamo-amsterdam.nl

telefoon 020 - 46 09 300

facebook Dynamo beweegt  
tot meedoen

instagram Dynamo beweegt 
tot meedoen

Hulp nodig?
Heeft u vragen over geld, zorg, mee-
doen, wonen, gezondheid, werk en/of 
veiligheid? Medewerkers van Buurtteam 
Amsterdam staan voor u klaar.

www.buurtteamamsterdam.nl

info@ buurtteamamsterdam-oost .nl

telefoon 020 - 46 20 300 

Post Oost
Voor opstap naar werk,  
vrijwilligerswerk en activiteiten

www.postoost.nl 

Voor Elkaar in Oost
Voor praktische hulp of een  
luisterend oor.

www.dynamoamsterdam.nl/
voor-elkaar-in-oost

telefoon 020 - 46 09 300 

Dynamo
Welzijnsorganisatie Dynamo in 
Amsterdam stimuleert en ondersteunt 
bewoners om actief mee te doen aan 
de samenleving. Zoals: vrijwilligers-
werk, activiteiten in de buurt, mantel-
zorgondersteuning, hulp via buurtteam, 
activiteiten om talent te ontwikkelen, 
activiteiten om te leren. 
Zodat niemand aan de kant hoeft 
te staan. 

21#DWARS Dynamo

Mantelzorger bedankt
Wist u dat één op de drie Amsterdammers een Mantelzorger is? Dat is nogal 
wat. Dat betekent dat er maar liefst 290.000 Amsterdammers mantelzorger zijn. 
En dat is meestal geen keuze; het komt op je pad, het wordt van je gevraagd en 
dan zeg je ja, want nee zeggen is vaak niet eens een optie.

Je wordt geroepen om Mantel-
zorger te zijn, tegen wil en 
dank. En de meeste mantel-
zorgers pakken deze taak 
liefdevol op. Maar wat kan 
het veel vragen. Soms te veel. 
Want het percentage overbe-
laste mantelzorgers liegt er 
niet om en Corona heeft daar 
flink aan bijgedragen. 

Een van de grootste problemen 
waar mantelzorgers mee kam-
pen is dat ze zichzelf nog wel 
eens uit het oog verliezen. 
Hun blik is zo gericht op de 
ander, op de naaste die hun 
zorg nodig heeft, dat zij zich-
zelf totaal vergeten. ‘Denk 
toch eens aan jezelf! Ga eens 
wat leuks doen...!’ krijgen 
Mantelzorgers vaak te horen. 
Maar dat is zoveel makkelij-
ker gezegd dan gedaan. Want 
het mantelzorger zijn is als 
het aantrekken van een jas, 
een mantel die je niet zomaar 
weer uitdoet. Die is er steeds 
en vaak. Die is er niet alleen 

tussen 9 en 5, die blijft aan je 
kleven, meestal 24 uur per dag. 

En hoewel mantelzorgers zich 
over het algemeen niet zo 
gemakkelijk laten verleiden tot 
activiteiten waarin zij zelf 

Wil je je buurman vragen 
met je mee te gaan naar het 
buurtrestaurant? Denk je 
dat jeu de boules ook wel 
iets is voor jouw tante? 
Haal dan snel een ‘ga je mee 
ansichtkaart’ op een van 
de Dynamolocaties, vul een 
activiteit in en gooi hem in 
de bus!

Op alle plekken waar wij 
actief zijn, draait het om 
ontmoeting. Van de spel-
inlopen tot wandelgroepen 

foto: Yoram
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centraal staan, doet Dynamo 
toch een poging. Onder andere 
met de Mantelzorg Lunch-
room, de Mokumse Mantel-
zorgers on the Move en de 
jaarlijkse Dag van de Mantel-
zorg op 10 november. #

Mantelzorgers on the Move: in Artis

Vraag iemand mee met een ansichtkaart!

en workshops, Dynamo brengt 
Amsterdammers samen.
Niet iedereen is handig op 
de computer, of komt veel de 
deur uit. Daarom delen we 
ansichtkaarten uit waarmee 

Amsterdammers een ander 
kunnen uitnodigen om mee te 
gaan naar een van onze acti-
viteiten. En we doen nog meer 
om mensen samen te brengen, 
het hele jaar door.

Haal snel een kaartje op een 
Dynamolocatie bij jou in de 
buurt, en nodig iemand uit! #

Check hier alle activiteiten 
die je samen kunt bezoeken:
www.dynamo-amsterdam.nl/
activiteiten

Kunt u alles nog betalen? 

Op deze open dag kunt u 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
gaan kijken bij voorscholen 
in uw buurt. Tijdens de open 
dag krijgt u een rondleiding 
en informatie over wat de 
voorschool u kost. Is uw kind 
al 1 jaar? Dan kunt u uw kind 
direct inschrijven.

Dag van de Voorschool 

Heeft u een kind tussen de 
1 en 3 jaar oud? En wilt u we-
ten of de voorschool iets voor 
uw kind is? Alle Amsterdam-
mers van 2 tot 4 jaar kunnen 
naar de voorschool. Ze gaan 
daar tekenen, zingen, bewe-
gen, luisteren en taalspelletjes 
doen. Leuk én leerzaam. 

De voorschool werkt vaak sa-
men met een basisschool. Het 
programma van de voorschool 
sluit aan bij het programma 
en de werkwijze in groep 1 en 
2 van de basisschool.
Dynamo heeft veel voorscho-
len in Amsterdam. Dus vast 
ook wel een voorschool bij u 
in de buurt. Kom gerust eens 
een kijkje nemen! Op de
website van Dynamo Peuters 
leest u alles over de Dynamo 
voorscholen. #

www.dynamopeuters.nl

Woensdag 26 oktober is de Dag van de Voorschool. 
Kom ook en ontdek wat een voorschool is. 

We hebben momenteel allemaal te maken met de 
inflatie. De energieprijzen stijgen en de boodschap-
pen zijn merkbaar duurder. Dat geldt voor iedere 
Amsterdammer. Weet u dat het buurtteam helpt 
bij vragen over geld? 

Kunt u uw rekeningen niet 
meer betalen? Ga dan naar het 
buurtteam bij u in de buurt. 
Er is vaak meer mogelijk dan 
u denkt. Wacht niet te lang 
en maak een afspraak. Onze 
hulp is gratis. We kijken graag 
samen naar uw situatie en 
hoe wij u het beste kunnen 
helpen en ondersteunen. 
Bijvoorbeeld bij:
•	Aanvragen	van	de	energie-
 toeslag
•	Energiecoaching
•	Gratis	energiebesparingsbox
 t.w.v. E 55,-
•	Uw	administratie	en	post	
 ordenen
•	Budgetadvies
•	Regelingen	waar	u	misschien
 recht op heeft
•	Treffen	van	betalingsregelin-
 gen als dat kan
•	Het	kwijtschelden	van	
 schulden
•	Hulp	bij	betalingsachter-
 stand of schulden
Zijn uw geldproblemen groter 
en bent u bang dat u in de 

schulden komt? Ook dan kun-
nen wij u helpen, afhankelijk 
van uw situatie. # 

Vind uw buurtteam op www.
buurtteamamsterdam.nl
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Tekst: Boutaina Hadi en Kimberly Limon

Sinds februari 2022 steeg de inflatie 
naar het hoogste niveau in 40 jaar. Dit 
baart grote zorgen bij Amsterdammers 
die het niet heel breed hebben. Voor 
hen is het haast onmogelijk om rond 
te komen. Naar verwachting zullen 
dit jaar circa 1.140.000 Nederlanders 
onder de armoedegrens uitkomen. 
Gelukkig heeft het kabinet inmiddels 
wel besloten om een energieplafond 
in te stellen. Vanaf 1 januari geldt een 
prijsplafond van 1,45 euro per m3 gas 
tot een jaargebruik van 1200 m3 gas. 
Voor elektriciteit gaat het om 0,40 euro 
per kWh tot een jaargebruik van 2900 
kWh. 

Daarnaast komt er voor de maanden 
november en december een energie-
compensatie van e 190 per maand.

Bij problematische schulden kunt u 
terecht bij een aantal instanties waar 
HJS ook mee samenwerkt.

Gemeente
De gemeente heeft verschillende 
regelingen om u te helpen. Denk aan 
de energietoeslag, witgoed bij nood 
of bijzondere bijstand. De gemeente 
geeft ook trainingen ‘Grip op je geld’ 
waarin u wordt begeleid hoe u met 
geld kunt omgaan. Ook kunt u advies 
vragen aan budgetcoaches. Die helpt 
met leren sparen of het leren begrijpen 
van toeslagen en/of regelingen waar 
u recht op heeft. Maar de gemeente 
heeft ook Professionals Sociaal Domein. 
Zij zijn gespecialiseerd in schuldhulp-
verlening voor Amsterdammers met 
acute schulden. Meer informatie: www.
amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-
laag-inkomen. 

Buurtteam Oost
Buurtteam Oost verleent gratis hulp 
aan bewoners uit de wijken Dapper-
buurt, Transvaalbuurt, Watergraafs-
meer, Linnaeusstraat en Zeeburg. 

U kunt bij alle buurtteams terecht voor 
schuldhulpverlening. Buurtteam heeft 
ook mogelijkheden voor budgetbeheer 
of een maatje die hulp biedt bij de 
administratie. In samenwerking met de 
sociaal raadslieden kan men bijzondere 
bijstand aanvragen voor hoge ener-
giekosten en andere onvoorzienbare 
kosten. Meer informatie: Voor Elkaar 
in Oost - Dynamo Amsterdam (www.
dynamo-amsterdam.nl).

Buurtcampus Oost
In de OBA aan de Linnaeusstraat 44 is 
de Buurtcampus Oost gevestigd. Iedere 
woensdag van 09.30 tot 12.30 uur is er 
een inloopspreekuur waar u terecht 
kunt voor uw sociaal-maatschappelijke 
en juridische vragen (inclusief proble-
matische schulden). Meer informatie: 
www.buurtcampusoost.nl.

Dynamo
Dynamo helpt u met het overzich-
telijk houden van uw financiën. Bij 
schulden kan Dynamo samen met u 
kijken naar de mogelijkheden. Tevens 
onderzoekt Dynamo in samenwerking 
met de gemeente Amsterdam traject-
mogelijkheden voor Amsterdammers 

De oplopende energieprijzen en de inflatie zorgen ervoor dat steeds meer 
huishoudens dit voelen in hun portemonnee. Het aantal mensen dat nauwelijks 
meer rond kan komen groeit met de dag.

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

Meer betaalbare woningen
Er is veel vraag naar betaalbare wo-
ningen, maar de bouw loopt achter.  
Daarom gaat  er de komende tien jaar 
extra geld naar gemeenten om snel-
ler nieuwe woningen te bouwen voor 
verschillende doelgroepen. 

Huurverlaging inkomens onder 
sociaal minimum
Huurders met een laag inkomen beta-
len vanaf 1 juli 2023 gemiddeld e 57 per 

maand minder. Dit geldt voor huurders 
met een sociale huurwoning van een 
corporatie en een inkomen onder 120% 
van het sociaal minimum. 

Extra geld voor verduurzamen 
woningen van huishoudens
Het kabinet maakt in 2023 en 2024 geld 
vrij om woningen beter te isoleren. Zo 
kunnen meer huishoudens hun woning 
verduurzamen en besparen op energie-
kosten.

Plannen van Prinsjesdag

Wooncoöperaties
Men kan een woning huren of kopen, 
maar men kan ook een wooncoöpera-
tie oprichten. 

Een wooncoöperatie (niet te verwar-
ren met woningcorporatie, een ander 
woord voor woningbouwvereniging) 
is een vereniging van bewoners die 
samen betaalbare huurwoningen met 
collectieve voorzieningen willen bou-
wen of beheren. In een wooncoöperatie 
maken de leden (bewoners) bijvoor-
beeld afspraken over in welke mate 
ruimtes en voorzieningen met elkaar 
gedeeld worden, over het innen van de 
huren en het aannemen van nieuwe 
bewoners. Dat alles kan een zeer 
bevredigend resultaat opleveren: een 

woonomgeving die is ingericht naar 
eigen wens, waar bewoners zelf de 
touwtjes in handen hebben en waarvan 
de kosten beheersbaar blijven. Huren 
van jezelf noemen we dat. Doordat 
wooncoöperaties geen winstoogmerk 
hebben, blijven de huren ook op de 
lange termijn betaalbaar. De gemeente 
Amsterdam stelt nu nieuwbouwkavels 
en een lening beschikbaar voor woonco-
operaties en ook kunnen bewoners een 
plan opstellen voor het overnemen van 
het beheer van de woningcorporatie. 

Wil je meer weten over de mogelijkhe-
den om in Amsterdam een wooncoöpe-
ratie te starten? Lees dan het Handboek 
Wooncoöoperaties Amsterdam, dat 

sinds kort gratis te downloaden is op:  
www.wooninfo.nl/handboekwoon-
cooperaties. 

!WOON organiseert regelmatig cur-
sussen en webinars voor startende 
groepen die een wooncoöperatie willen 
oprichten. Deze zijn gratis voor mensen 
uit de regio Amsterdam, maar aanmel-
den is wel noodzakelijk. Dat kan via 
www.wooninfo.nl/agenda.

Dit najaar staan de volgende cursussen 
gepland:
11 okt 2022 van 19.30-21.30: Training 
kaartenbak voor wooncoöperaties, deel 1; 
!WOON, Nieuwezijds Voorburgwal 32
18 okt 2022 van 19.30-21.30: Training 
kaartenbak voor wooncoöperaties, deel 2; 
!WOON, Nieuwezijds Voorburgwal 32
8 nov 2022 van 19.30 – 21.30: Basis-
cursus: wooncoöperatie opzetten 2022.

De eerste twee cursussen zijn bedoeld 
voor  startende groepen en vinden 
plaats op locatie, de cursus van 
november is een webinar en bedoeld 
voor geïnteresseerden die nog aan het 
begin van het traject staan. 

Daarnaast kun je bij !WOON terecht 
voor een training gedragen besluitvor-
ming (‘consent of deep democracy’), 
procesbegeleiding of advies over 
financiering, juridische zaken etc. 
Neem voor een verkenning contact 
met ons op via: wooncooperatie@
wooninfo.nl #

In 2023 komt !WOON met een 
vernieuwd aanbod voor startende 
groepen en geïnteresseerden in 
de wooncoöperatie. Houd onze web-
site in de gaten voor updates!

Advies

Hulp bij problematische schulden 

Versnelling flexwoningen
In 2023 moeten er 15.000 flex- en 
transformatiewoningen komen. Flex-
woningen zijn volwaardige woningen 
die al in de fabriek worden gemaakt en 
daarom snel gebouwd. Meer bestaande 
gebouwen, zoals leegstaande kantoren 
en zorgvastgoed, worden tot tijdelijke 
woningen voor spoedzoekers ver-
bouwd.

Prijsplafond energieprijzen
Er komt een maximum aan een be-
paald percentage van de gas- en 
elektraprijzen. Dat gaat nog verder 
uitgewerkt worden. Vooralsnog geldt 

het maximum niet voor blokverwar-
ming maar dat wordt misschien nog 
gerepareerd.

Middenhuur
Na Prinsjesdag werd bekend dat alle 
woningen die volgens het woningwaar-
deringsstelsel e 1.000 of minder waard 
zijn, geen hogere huurprijs mogen 
hebben. 
Voor duurdere woningen geldt geen 
maximale huurprijs. Tot nu toe gold 
de regulering voor woningen tot e 763. 
Er gaan dus meer huurwoningen 
worden beschermd tegen hoge 
prijzen. #

met schulden. Meer informatie: www.
dynamo-amsterdam.nl. 

Diaconaal centrum Oost 
Diaconaal Centrum Oost is gevestigd 
in de Javastraat. Het centrum biedt 
hulp aan  buurtbewoners in heel 
Amsterdam-Oost. Als u vragen heeft 
over maatschappelijke, juridische en 
financiële onderwerpen dan kunt u 
terecht bij het Diaconaal Centrum. 
Het spreekuur wordt in samenwerking 
met externe partners – waaronder HJS 
– gedraaid door werknemers, stagiaires 
en vrij-willigers. Voor meer informatie: 
www.diaconaalcentrumoost.org.

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

Hoofdlocatie HJS: 
Muller-Lulofshuis van de HvA 
Wibautstraat 5a, 2e etage (02A08)
telefoon : 06 - 211 588 82
Bereikbaar: maandag t/m 
donderdag van 9.00-17.00 uur
e-mail: hjs@hva.nl
twitter: @hva-hjs 
website: www.hva.nl/hjs
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Open Ateliers
Zondag 27 november van 11.00 uur tot 17.00 uur 
openen de kunstenaars van BK49 hun deuren. 
Eenieder kan een kijkje nemen in de inspirerende 
ateliers en nieuw werk bezichtigen: schilderen, te-
kenen, beelden, mode, design, sieraden, meubels, 
fotografie, cursussen en workshops.  
Adres: Tweede Boerhaavestraat 49. #

Rommelmarkt
Zaterdag 29 oktober van 12 uur - 15.00 uur is 
er de maandelijkse Eltheto-rommelmarkt. Dit 
keer met live muziek van Teo Haverkort, met een 
zangeres! De opbrengst is voor de Voedselbank. 
Welkom in de Elthetokerk, Javastraat 118. #

De Schatkamer
In de Kramatsalon, Flevopoort 101 op woensdag 
26 oktober van 10.00 uur -14.00 uur feestelijke 
opening van De Schatkamer. Vooral voor buurtbe-
woners die steeds een beetje meer gaan vergeten, 
zoals bij (beginnende) dementie. 
Woensdag 23 november van 10-14 uur: 
Kunst voor je brein. Odensehuis en Civic. #

De Amsterdamse Bachvereniging
Zondag 20 november om 15.00 uur en om 17.00 
uur in de Dominicuskerk Amsterdam een concert 
van de Amsterdamse Bachvereniging: 
Venetiaanse pracht, met werken van Gabrieli, 
Monteverdi & Schütz. #

Meer Wonen
Meer Wonen is een woongroep in de Watergraafs-
meer. Voor uitbreiding van de wachtlijst zoeken 
we vitale dames en heren (55-70 jr). 
Meer weten? Neem dan contact op met 
mw. Faber, tel. nr.: 020-4683931. #

Nieuwe koorleden gezocht
Van Onbesproken Gedrag is een klein meerstem-
mig dameskoor met serieus en ondeugend reper-
toire. Repetitie wekelijks op maandag om 17.00 
uur. Wilt u meezingen, bel: 06-46035668. #

Straat & Dijk
Ons kamerkoor zoekt versterking en, wie weet, 
verjonging. Geldt voor alle stemgroepen.  
O.l.v. onze dirigent Jelle Leistra gaan we het 
komende jaar werken aan ‘The Armed man’ van 
Karl Jenkins. Koorervaring is nodig; noten lezen 
een voordeel, thuis oefenen een must. Repeteren: 
iedere donderdagavond in het Claverhuis, Elands-
gracht. Aanmelden: www.straatendijk.nl #

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 #

Geluiden uit Oost
Ben je podcastmaker in je vrije tijd? Het team 
van Geluiden uit Oost wil graag nóg meer mooie 
verhalen over en uit Amsterdam-Oost laten horen. 
Daarom zoeken wij nieuwe podcastmakers om  
ons team te versterken.  
Interesse? 
Stuur een mailtje naar hello@geluidenuitoost.nl 
Beluister ons op www.geluidenuitoost.nl #

Oude Ansichtkaarten
Het Watergraafsmeermuseum heeft vele oude 
ansichten in haar bezit over de Watergraafsmeer 
en Amsterdam-Oost. 
Bekijk ze eens op de Facebookpagina’s: 
www.facebook.com/groups/2233726110139643
www.facebook.com/groups/813494779699090 #

#Dwars

Liggertjes

Dwarsliggertjes is de gratis 
advertentierubriek van Dwars 
door de Buurt. Een service 
aan onze lezers. U kunt als 
particulier of stichting een 
gratis advertentie, oproep of 
mededeling plaatsen. 
We nemen geen commerciële 
boodschappen op. 
Stuur uw bericht van 
maximaal 200 tekens naar 
dwarskrant@gmail.com

Van Muiderpoort naar Westerbork
KRISTALLNACHT Herdenking 2022

Op 9 november 1938 vond in Duitsland 
de Kristallnacht plaats. 

Op woensdag 9 november a.s. van 
16.30 uur tot 17.30 uur herdenken we 
dit bij het gedenkteken Muiderpoort-
station, Oosterspoorplein. 

Het wordt weer een sobere bijeen-
komst, kort vanwege Corona.
Neem in ieder geval een steentje, een 
bloem of kaarsje mee!
Gelegenheid tot napraten. #

‘JE WORDT NIET MET HAAT GEBOREN, 
DAT WORDT JE GELEERD’

Niet vergeten



Welk dier heeft
de meest
gevoelige
snorharen?
De beste snorharen vind je rond
de neuzen van zeehonden en
robben. Hun snorharen zĳn zo
gevoelig dat ze aan het water
kunnen voelen dat er een
minuutje eerder een haring is

langs gezwommen. Er is namelĳk
in het water dan nog een heel
lichte beroering merkbaar. Een
soort spoor. En die robben
volgen dat tot ze de haring
hebben. De zeeleeuw kan met
zĳn gevoelige snorharen zelfs op
100 meter afstand een vis voelen
zwemmen.

En dan is er de
beroemde grote snor
van een walrus.

Daarmee tasten ze in het donker
langs de bodem van de zee tot
ze een lekkere grote oester
vinden of een ander smakelĳk
hapje.

Lees terug in de Dierenkrant
Online:
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Snorharen werken
als een soort zintuig,
zoals zien of horen.
Dieren met snorharen kunnen
daarmee voelen wat er vlak bĳ
hun neus gebeurt. Neem een
poes. Iedereen weet dat ze
heel goede ogen hebben en
zelfs in het donker goed
kunnen zien. Maar hun ogen
hebben ook een nadeel. Ze
kunnen er bĳna niets mee zien
wat dichterbĳ is dan dertig
centimeter. Alles is dan erg
wazig. Het wordt pas scherp
verder dan dertig centimeter
weg. Als ze vlakbĳ een lekkere
muis zĳn, wachten ze tot ze die
muis met hun snorharen
kunnen voelen en pas dan
happen ze toe. Via hun
snorharen weten hun hersens
precies waar de muis is.

Er zĳn dieren met
nog veel betere
snorharen dan
poezen.
De snorharen van poezen zĳn
niet erg lang en ze bewegen
niet uit zichzelf. De snorharen
van stekelvarkens zĳn wel tot
45 centimeter lang. En door
allerlei kleine spiertjes
bewegen die snorharen
voortdurend zodat ze een vrĳ
groot gebied aftasten, bĳna

wel een meter aan beide
kanten van hun neus. Dat is
heel handig als je een
nachtdier bent. Stekelvarkens
vinden met hun snorharen in
het donker allerlei lekkere
hapjes.

Het zĳn niet alleen
zoogdieren die
snorharen hebben.
Er zĳn vele vissen met
snorharen. De katvis
bĳvoorbeeld heeft lange
snorharen waarmee hĳ dingen
aftast op de bodem van
rivieren en meren.

Er zĳn zelfs vogels
met snorharen. De
besnorde auklet.
Het is een kleine zeevogel die
snorharen rond zĳn ogen
heeft. Hĳ gebruikt die om ’s
nachts te voet op rotsige
eilandjes de weg te vinden
tussen allerlei rotsblokken.
Met dit vogeltje is een
experiment gedaan. Van
sommige vogels plakten ze de
snorharen (of eigenlĳk
oogharen) vast met plakband.
En dan lieten ze de vogeltjes
door een donkere tunnel
lopen. De vogels met
vastgeplakte haren stootten
twee keer zo vaak hun hoofd
als de vogels met losse haren.

voor de jeugd

Snorharen. Dat zĳn
die lange haren die
poezen en honden bĳ
hun neus hebben. Het
is iets heel anders
dan een snor bĳ een
man.

Voor veel
dieren zĳn
snorren heel
belangrĳk.

VLNR Stinks en Marietje zwarte en witte praktische snorries, MaBelle langste en sierlijk gekrulde snorrie, vis heeft geen snorrie meer, Tatí liefste snorrie aller tijden!

Speciaal: Snorharen zijn gevoelig!

Wat voor snorrie heeft jouw huisdier? Vertel het aan lieve.mabelle@gmail.com
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Snorretje van baby stekelvarken in Smithsonian’s National Zoo

Dit is ook een
prachtige
snorremans. Weet jĳ
welk dier dit is?


