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AMSTERDAM – Vorige week werd
nog gevierd dat enkele publieke
gebouwen in Oostpoort klaar zijn
voor gebruik, maar de bouw van
de eerste 350 woningen en win-
kels wordt voorlopig uitgesteld.

De investeerders vrezen met de
nieuwe panden te blijven zitten en
de durven de eerste paal voorlopig
niet te slaan.

De ingewikkelde sanering van het
voormalige Oostergasfabriekterrein
heeft de ontwikkeling van Oost-
poort, dat het nieuwe centrumge-
bied van Oost-Watergraafsmeer
moet worden, de afgelopen jaren
danig vertraagd. Nu die eindelijk
achter de rug is, belemmert de kre-
dietcrisis de bouw van woningen en
winkels. 

De ontwikkelaars – Bouwfonds en
de woningcorporaties Ymere en
Stadgenoot – wilden daarmee na de
zomer beginnen, maar durven die
stap vanwege de slappe markt niet
aan.

In totaal moeten  750 woningen en
17.000 vierkante meter winkels en
bedrijfsruimten, een parkeergarage
en diverse voorzieningen in het ge-
bied komen. 

Een deel daarvan is overigens al
klaar, zoals het stadsdeelhuis, een
sporthal, een brede school (school
met buurtvoorzieningen) en het

Centrum Beeldende Kunst. 
De ontwikkelaars van het gebied

hopen dat de bouw van onder meer
het nieuwe Bertolt Brecht Huis – dat
wordt een woonvoorziening voor
thuisloze jongeren – en het Dans-

huis – de bedoeling is een oplei-
dings- en uitvoeringscentrum voor
zowel amateurs als professionals –
snel kan beginnen. Op die manier
moet alsnog de bijgestelde plan-
ning van 2013 gehaald worden.

amsterdam

O
oit schijn ik seksuele voor-
lichting te hebben ontvan-
gen, maar ik kan me er wei-
nig tot niets van herinne-

ren. Vaag zie ik mijn moeder aan de
rand van mijn bed zitten, dingend
zeggend die ik niet wil horen. En ik
geloof ook niet dat ze me iets
nieuws vertelde. “Nou, en dan gaat
dat bijtje in dat bloemetje…”

Ik zal niet veel jonger zijn geweest
dan de kinderen die deze maandag
meededen aan de Amsterdamse
Basisschoolbattle. Maar bij hen
vergeleken was ik maar een onno-
zel broekenmannetje, en ik betwij-
fel of ik wel een mening had gehad
over één van de thema’s van van-
daag: ‘Kinderen moeten vanaf
groep 5 voorlichting krijgen over
seksualiteit’.

Nieuwsgierig liep ik TrouwAm-
sterdam in, de club die gevestigd is
in de drukkerij waar ooit ook Het

Parool van de persen rolde. Op de
zware deuren stond nog het vignet
van een oorbeschermer. Het lawaai
van de drukpers had plaatsge-
maakt voor de herrie die een meute
opgewonden kinderen produceert.

De donkere ruimte had nog niets
van zijn industriële glorie prijsge-
geven. Halverwege de zaal was een
tribune gebouwd voor de toeschou-
wers van de zes scholen die aan de
finale deelnamen. De zwarte kruk-
jes voor de 22 finalisten stonden al
klaar. En natuurlijk was er ook een
jury, bestaande uit Tofik Dibi,
Tweede Kamerlid voor GroenLinks,
actrice Nadja Hüpscher en Terence
Schreurs van Nickelodeon. Presen-
tatrice Vivienne van den Assem
(Zoop), debatleider Roscoe Leijen
(Goede Tijden Slechte Tijden) en de
rappers Dio en Jayh maakten het
BN’er-feestje voor kids compleet.

Onder luid gejuich kwamen de

kandidaten binnen. Ze gingen
languit in de kussens liggen. Op
verzoek van de regie oefenden de
toeschouwers de wave. Uit de spea-
kers knalde hiphop. De stemming
zat er goed in.

De kinderen – groep 6, 7 en 8 –
hadden alle kleuren van de regen-

boog. Ik zag grote bekken en stille
wateren. Een enkeling staarde ver-
drietig voor zich uit. Maar de
meesten amuseerden zich koste-
lijk, en uitgelaten zongen ze de raps
van Black Eyed Peas mee: ‘And I
bang them thangs, I’m a lover man.’

Eindelijk kon het feest beginnen.

De eerste stelling luidde: ‘Iedere
volwassene moet kinderen aan-
spreken op ongewenst gedrag.’ De
scholieren waren niet op hun
mondje gevallen. Welbespraakt en
lenig van geest, als kleine volwas-
senen, kruisten ze de degens.

“Als je iemand niet aanspreekt,
bereikt hij later niets in zijn leven.”

“Sommige volwassenen leggen op
alle slakken zout.”

“Niet iedereen is geschikt om een
kind op te voeden.”

Was de eerste ronde in de stijl van
het Lagerhuis, in de tweede ronde
kwamen de twaalf overgebleven
kandidaten in twee groepen tegen-
over elkaar te staan. Heerlijke wijs-
neusjes. Wie het niet meer wist zei
gewoon: “Ik ben even m’n stand-
punt kwijt. Ik kom er straks op
terug.” En zelfs seksualiteit leidde
niet tot rode gezichten en ongemak-
kelijk gegiechel.

“Op zo’n jonge leeftijd ben je nog
heel kwetsbaar.”

“Je hoeft nog niet te leren hoe je
een banaan in een condoom moet
proppen, maar wel hoe je lichaam
verandert.”

“Jonge kinderen denken alleen
aan spelen, niet over de vraag waar
ze vandaan komen.”

De finalisten – Sebastiaan, Luna,
Nuri, Abraham, Osama en Ngangi-
tie –  vormden een hoopvolle door-
snede van jong Amsterdam. Nadat
ze zich hadden uitgesproken over
de stelling dat ‘de regering zich va-
ker met de opvoeding van kinderen
moet bemoeien’, werd Luna (11)
van De Pinksterbloem gekozen tot
Debatheld 2009. Luid gillend nam
ze de bokaal in ontvangst.

Voor iedereen was er een waterijs-
je.

Battle van de
kleintjes

Het was een hoopvolle 
doorsnede van 
jong Amsterdam

Nee, zo bijdehand als deze
debatterende kinderen was
Frenk indertijd niet. Het debat is voorbij, Luna (bruin T-shirt) heeft de bokaal gewonnen. FOTO  RUUD VANZWET

frenk@parool.nl
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Ook de grátis krant
is een blijvertje

Het is alweer tien jaar gele-
den dat de eerste gratis
kranten in Nederland, de
Metro en de Spits, ver-

schenen. Werden met enige scepsis
ontvangen, inmiddels zijn ze niet
meer weg te denken. Metro gaat
met 1,85 miljoen lezers aan de lei-
ding, Spits zit er met bijna 1,7 mil-
joen lezers vlak achter. Ook de in
2007 opgerichte De Pers doet het
niet slecht met bijna een miljoen le-
zers. Alleen Dag haalde het niet.

Onder leiding van Jacqueline
Wesselius van vakblad De Journa-
list bespraken Ben Rogmans, uitge-
ver van De Pers, hoofdredacteur
van Spits Bart Brouwers, hoogle-
raar communicatiewetenschap van
de UvA Piet Bakker en voormalig
hoofdredacteur van DAG Bob Wit-
man gisteravond de toekomst van
de gratis én betaalde kranten in
Nederland.

Rogmans en Brouwers zien de toe-
komst van de gratis kranten roos-
kleurig in. Rogmans: “Ook De Pers
gaat moeiteloos de tien jaar halen.”
Witman is: “Ik ben benieuwd hoe
dit verhaal afloopt, zeker als de cri-
sis aanhouden. Ik denk niet dat er
over vijf jaar dan nog drie gratis
kranten in Nederland zijn.”

Gemor uit het publiek dat de kwa-

liteit te wensen overlaat. Witman:
“De journalistieke basis is smal, de
redacties zijn klein.” Bakker stelt
daar tegenover: “Er zijn meer dan
een miljoen mensen die elke dag de
krant lezen die dat anders niet had-
den gedaan.” En de journalistiek
als waakhond van de democratie?
Brouwers: “Spits-journalisten wil-
len misschien niet de democratie
redden, ze lichten wel tegels.”

Toch maakt Bakker zich zorgen:
“Er is geen behoefte meer aan de
journalistieke waakhond van de
democratie en zeker niet een waar
je ook nog voor moet betalen. Er
zijn in Nederland nu al tientallen
gemeenten waar geen journalist
meer op de tribune zit om te contro-
leren of de burgemeester niet met
zijn handen in de pot zit.”

Of de krant de stoomtrein van de
media is, vraagt iemand. Welnee,
zegt Bakker: “De krant bestaat al
vierhonderd jaar en heeft al zoveel
overleefd. De kranten zullen het
wel wat slimmer moeten aanpak-
ken en bijvoorbeeld alleen in het
weekend uitkomen.”

MARIANNE LAMERS

Vanavond: de week van het luister-
boek.
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Bouw op Oostpoort uitgesteld
Crisis belemmert komst woningen en winkels Polderweggebied


