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Jos van der Lans (FdB23/31) is sinds 
juni voorzitter van de Buurtcoöperatie 
OHG, de jonge buurtorganisatie die wil 
uitgroeien tot een dynamisch  platform 
voor bewonersinitiatieven in het oos-
telijk havengebeid. Waarom heeft hij 
die stap genomen? Wat wil hij er mee 
 bereiken? Een interview. 

Waarom ben je voorzitter geworden? 
Had je niks te doen? 
(Lachend) Nou nee, ik het het hartstikke 
druk. Maar ik schrijf al jaren over burger-
initiatieven, zelforganisaties, burgerkracht 
en toen gangmaker Meta de Vries samen 
met anderen het initiatief had genomen 
om een buurtcoöperatie op te richten, be-
naderde zij mij met de vraag of ik niet mee 
kon denken. Ik kende haar van het school-
plein van de Achthoek,  één van haar kin-
deren had in de zelfde groep gezeten als 
mijn zoon Thomas. Ik heb verschillende 
gesprekken met haar gevoerd en onder-
tussen ontwikkelde de buurtcoöperatie 
zich steeds verder.  Naast mijn schrijfwerk 
heb ik altijd bestuursfuncties gehad, zoals 
de Raad van Toezicht van HvoQuerido of 
de stichting de Tolhuistuin.  Dat is altijd erg 
leerzaam, omdat je dan ziet hoe de prak-
tijk werkt. Ik was op zoek naar iets anders, 
toen de Buurtcoöperatie mij benaderde om-
dat ze een nieuw bestuur moest formeren. 
Toen dacht ik: ik kan natuurlijk toezicht-
houder worden bij een woningcorporatie 
ergens ver weg, maar ik kan natuurlijk ook 
mijn energie aanwenden in mijn eigen 
buurt. Ik kan er wel over schrijven, maar 
laat ik het ook gewoon doen.  Zodoende 
ben ik vanaf juni voorzitter van de Buurt-
coöperatie OHG.

Wat wil de Buurtcooperatie bereiken?
De Buurtcooperatie wil zich ontwikkelen tot 
een platformorganisatie, een thuishonk voor 
door bewoners gedragen initiatieven op 
het terrein van de organisatie van de zorg, 
duurzaamheid, de leefomgeving, en al het 
andere wat bewoners in het Oostelijk Ha-
vengebied aandragen om de kwaliteit van 
het leven en het wonen te verbeteren. Het 
is begonnnen met bewoners die met el-
kaar in gesprek raakten om de zorg beter 

te organiseren. Een paar mensen waren 
erg afhankelijk van de zorg, maar hadden 
daar geen enkele regie over. Zij wilden het 
eigenlijk omdraaien: kan je in een combi-
natie van professionele en informele zorg 
het niet zo organiseren dat je zorg kunt krij-
gen als je het nodig hebt,  in plaats dat je 
zorg krijgt op die momenten die het beste 
passen in het werkrooster van de zorg-
instelling. Zo is het begonnen, en daar is 
nu de Buurtbel uit voortgekomen die de in-
formele zorgmogelijkheden in kaart brengt 
en mensen rondom zorgvragen met elkaar 
verbindt. Voor de Buurtcooperatie is dat do 
opmaat om  op termijn met bewoners echt 
zeggenschap te krijgen over hoe de zorg 
in het gebied georganiseerd gaat worden. 
Dat is een grote ambitie, die tijd vergt om 
waar te maken, maar die ook steeds ur-
genter wordt, omdat de vergrijzing ook in 
het OHG toe slaat. 

Doet de Buurtcoöperatie alleen aan 
zorg?
Nee, de Buurtcooperatie gaat niet alleen 
over zorg. Daar is het mee begonnen.  In 
januari van dit jaar is De Eester (aan de Van 

Eesterenlaan, achter de bushalte) open ge-
gaan en dat moet een magneet worden 
van veel meer activiteiten. Dat zie je ook 
gebeuren.  De ruimte is erg geschikt om 
met groepen te werken, er zijn werkplaat-
sen voor zzp’ers, of voor mensen die in de 
buurt werken en hun registratie moeten 
bijhouden; er kan van alles met kinderen 
gebeuren.  De Eester wordt ook een wijk-
servicepunt waar alle mogelijke informatie 
over de stad en haar voorzieningen kan 
worden opgehaald.  Het centrum is volop 
in ontwikkeling, maar wil uitgroeien tot een 
kloppend hart in de buurt.  
Een van de prioriteiten van de Buurtcoöpe-
ratie is het thema duurzaamheid. Kunnen 
er niet meer zonnepanelen komen in het 
OHG? Kunnen we niet zelf energie produ-
ceren, in plaats van alleen maar afnemen? 
Kan het IISG niet belegd worden met zonne-
panelen? Kunnen VvE’s meer doen met 
zonne-energie?  Er gaat iemand aan de 
slag om alle ideeën en initiatieven in de 
buurt te inventariseren en met elkaar te 
verbinden. Mensen bijeen brengen om 
stappen te zetten, dat is precies de essentie 
van wat de Buurtcoöperatie wil doen. Het 
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Het huis van Perla Thissen (Stk78+92) is gekocht door Pascal, Fenske en hun twee 
dochters Ivy (4 jaar) en Liv (is net twee geworden). Zij woonden aan de Veemkade, 
maar zochten naar iets in de buurt waar ook de mogelijkheid was om een atelier 
in te hebben. Daarvoor was de woning van Perla, met atelier op de begane vloer, 
prima geschikt. Zij gaan de eerste weken behoorlijk verbouwen: nieuwe vloeren/
keuken, badkamer et cetera en hebben de aannemer geïnstrueerd om de over-
last tot een minimum te beperken. Mochten er desondanks problemen zijn, je kunt 
Fenske altijd mailen of bellen: fenske@defpenco.nl en 06-42221119. 

Pascal heeft overigens furore gemaakt als 
rapper Def P. Bij de meeste BO1’ers zal er 
dan meteen een lampje gaan branden, 
maar voor wie minder thuis is in de wereld 
van hiphop & rap heeft de redactie toch 
maar even op internet gekeken, waar je 
al snel op de site belandt van Def PenCo, 
DEF P’s bedrijf dat is gespecialiseerd in ser-
vice verlenen of samenwerken op creatief 
 gebied. (Zie: defpenco.nl)

Def P is dus de artiestennaam van Pascal 
Griffioen (1969). Pascal is tussen 1982 en 
1990 opgeleid tot grafisch vormgever aan 
de Amsterdamse Grafische School. Na zijn 
opleiding werkte hij jaren als grafisch vorm-
gever terwijl hij ondertussen furore maakte 
als grondlegger van de Nederlandstalige 
rap. Hij behaalde grote successen met de 
Osdorp Posse, waarmee hij twintig jaar 
door het land toerde en honderdduizen-
den albums verkocht. Deze populaire en 
invloedrijke rapgroep kwam eind jaren 
tachtig als eerste met een Nederlands talig 
repertoire naar buiten en stond daarmee 
aan de wieg van het spraakmakende 

‘ Nederhop-genre’. Nederlandstalige hiphop 
is inmiddels uitgegroeid tot een zeer suc-
cesvol en niet meer weg te denken onder-
deel van de hedendaagse Nederlandse 
muziekcultuur. 

Tegenwoordig maakt Def P jazz met 
BL3NDER of ska en reggae met de Beat-
busters. Daarnaast worden er regelmatig 
muzikale projecten en experimenten uit-
gevoerd als rap ’n roll (Def P & Howling 
Coyotes) of alternatieve hiphop (Onderhon-
den, Digibombers). Naast muziek doet Def 
P veel schrijfwerk, grafisch ontwerpen, illu-
streren, schilderen of theater. Kortom bijna 
alles op creatief gebied. Def P heeft veel 
ervaring op tekstueel, muzikaal en visueel 
gebied. Hij is als tekstschrijver, artiest en 
grafisch vormgever voor de meest uiteen-
lopende klussen gevraagd en heeft daar-
door de kennis, de ervaring en de creati-
viteit in huis om bedrijven en particulieren 
met bijzondere projecten van dienst te zijn. 
In een volgend nummer zullen we onze 
nieuwe buren verder introduceren. (JvdL)
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is een magneet voor goede ideeën en een 
lanceerbasis voor gezamenlijke actie. 

Wat is het korte termijn doel?
Ideeën leven  er genoeg in de buurt. Bij 
de regelmatige eettafels die de Buurt-
coöperatie organiseert komen er altijd 
weer nieuwe bij.  Het elan is er. Maar nu 
moeten we proberen de organisatie zo 
neer te zetten dat deze ook financieel on-
afhankelijk kan zijn. En niet steeds moet 
hengelen naar subsidies.  Dat is waar het 
bestuur nu werkt. Want er is wel geld no-
dig. Aan de Eester moet een stevige huur 
betaald worden. Wil je een organisatie met 
al zijn administratieve en coördinerende 
besognes staande houden dan moet er 
iemand zijn die dit alles niet vrijblijvend 
doet. Er moet een website gevuld wor-
den, een ict- systeempje opgezet. Kort en 
goed: de Buurtcoöperatie moet jaarlijks een 
ton  binnen halen om haar ambities ook 
waar te halen. Dat is veel, tenzij natuurlijk 
veel mensen in het OHG een steentje bij-
dragen. We hebben bijvoorbeeld vierkante 
meter-vrienden voor de Eester in het leven 
geroepen, die betalen jaarlijks 180 euro, 
maar daarmee houden ze wel een cen-
trum levend. Je investeert dus eigenlijk in je 
eigen buurt. Je zou het een soort vrijwillige 
buurtbelasting kunnen noemen, zo’n veertig 
mensen hebben een vierkante meter onder 
hun hoede genomen.  
In het verleden waren dit soort voorzie-
ningen het pakkie an van de overheid, 
maar die vlieger gaat steeds minder op. 
Dat is wennen. Wie in een prettige en ac-
tieve buurt wil leven, moet daar ook iets 
voor over hebben. Dat hoeft overigens  niet 
als vierkante meter vriend; het kan ook 
gewoon als lid, of nog liever als iemand 
die op een of andere manier meedoet. We 
zijn nog bezig om te bepalen hoe hoog 
het lidmaatschap moet worden, en of we 
daar slim gedifferentieerde tarieven van 
maken. Maar waarschijnlijk kan je al voor 
zo’n 25 euro de Buurtcoöperatie steunen. 
Je investeert daarmee in je eigen leefom-
geving. Je kunt je opgeven via de website: 
buurtcooperatieohg.nl waar veel meer te 
lezen is over de buurt en de initiatieven van 
bewoners. (red.) 
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Grondlegger Nederlandse 
rap wordt BO1’er 
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