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Onlangs kwam er op het 
spreekuur een cliënt langs met 
een brief van een deurwaar-
der die erg hoge incassokosten 
in rekening had gebracht. 
De HJS-medewerker heeft in 
deze zaak gecontroleerd of de 
hoogte van de incassokosten 
juist was. Dat bleek niet zo te 
zijn, waarna er eerst contact 
is opgenomen met het betref-
fende deurwaarderskantoor. 
Vervolgens heeft HJS voor 
de cliënt een brief opgesteld, 
waarna de incassokosten 
werden verlaagd. Het spreekt 
voor zich dat de cliënt zeer te-
vreden was. Dit is een van de 
vele voorbeelden waarin HJS 
iets heeft kunnen betekenen 
voor een van de buurtbewo-
ners. HJS verstrekt juridisch 
advies op vele gebieden, bij-
voorbeeld ook met betrekking 
tot het huurrecht, arbeids-
recht en consumentenrecht. 
Strafzaken worden niet door 
HJS in behandeling genomen.   

Dit artikel is geschreven door de coördinatoren van HJS: 
Menno Kluft (docent recht opleiding SJD) en Lilian Stuger-Kembel 
(docent recht opleiding HBO-Rechten)

Stilstaan bij het vertrek van 
medewerkers: het is niet één van 
onze sterkste punten. 
Het maken van een krant volgt 
een tamelijk vast stramien. Als 
een nummer is verschenen lees 
en geniet je van het resultaat. 
De maandag na verschijning de 
redactievergadering, onder an-
dere met de eerste versie van het 
schema voor de volgende Dwars. 
Dan even twee weken niets. Het 
definitief vullen van de pagina’s 
krijgt vervolgens prioriteit. En 
het interviewen voor en schrij-
ven van artikelen start. En dan 
komen de deadlines. Voor de 
schrijvers en fotografen, waarna 
de redactie ‘punten en komma’s’ 
mag gaan zetten. Voor de redac-
tie waarna vormgevers volop 
aan de slag moeten. Vormgevers 
hebben het vizier op de dag van 
de drukproeven. En na nog wat 
bijschaven gaan de pdf’jes naar 
de drukker. Enkele dagen later 
liggen er 25.000 exemplaren 
van de nieuwe Dwars achter de 
Kamerlingh Onneslaan 34.
En zo worden ze dus onterecht 
gemakkelijk vergeten: Danielle, 
Miranda, Margreet, maar ook 
nog Loes, Nina, Brenda en... 
Heel erg bedankt voor jullie 
bijdragen. En jullie zijn altijd 
welkom terug. #

De werkwijze van HJS is in 
het kort als volgt: in het eerste 
intakegesprek met de cliënt 
wordt beoordeeld wat het (ju-
ridische) probleem is en of de 
zaak door HJS in behandeling 
kan worden genomen. Daarna 
stelt de student-medewerker 
een schriftelijk advies op dat 
– nadat het is gecontroleerd 
door een expertdocent recht 
– aan de cliënt wordt overhan-
digd. De cliënt zorgt er zelf 
voor dat de brief, vaak een 
bezwaar-, beroep-, of verweer-
schrift naar de wederpartij 
wordt verzonden.

HJS is in 2007 op initiatief van 
de opleidingen HBO-Rechten 
(HBO-R) en Sociaal Juridische 
Dienstverlening (SJD) van de 
Hogeschool van Amsterdam 
(HvA) in het leven geroepen. 
HJS vervult een maatschap-
pelijke taak die voor zowel de 
studenten en medewerkers 
van de HvA als de buurtbewo-
ners alleen maar voordelen 

oplevert. De student-mede-
werkers kunnen praktijk-
ervaring opdoen, terwijl de 
buurtbewoners gratis juri-
disch advies kunnen krijgen. 
HJS procedeert zelf niet en zal 
in zaken waarin (uiteindelijk) 
geprocedeerd moet worden 
een cliënt zo spoedig moge-
lijk doorverwijzen naar een 
advocatenkantoor, bijvoor-
beeld Spuistraat 10 Advocaten 
(www.spuistraat10.nl).

Op die manier is de cirkel 
rond: HJS is er voor de eerste 
juridische basishulp en heeft 
daarnaast een doorverwijs-
functie voor de zaken waarin 
de gespecialiseerde kennis 
van andere partijen noodza-
kelijk is. Op het gebied van het 
belastingrecht werkt HJS in 
Amsterdam Oost samen met 

Civic (www.civicamsterdam.
nl) en Dynamo (www.dynamo.
nl). Deze samenwerking be-
staat uit het mede aanbieden 
van themamiddagen, work-
shops en het bemensen van 
de inloopspreekuren (bij deze 
organisaties). Ook met het 
Wijksteunpunt Wonen Oost 
onderhoudt HJS goede con-
tacten (http://www.wswonen.
nl/oost/). Te denken valt aan 
een huursituatie waarin een 
huurder twijfelt aan de hoogte 
van de huur. Wijksteunpunt 
Wonen Oost kan dan in over-
leg met HJS de woning gaan 
opmeten om te controleren 
of de huurprijs juist is vastge-
steld op grond van de punten-
telling. 

De spreekuren in de Amster-
damse wijken worden aan-

Colofon
Dwars door de buurt is een onafhan-
kelijke lokale krant die in 2014 zeven 
keer zal verschijnen. De krant wordt 
huis aan huis verspreid in de buurten 
Oud-Oost (Oosterparkbuurt, 
Dapperbuurt, Transvaalbuurt) en 
Watergraafsmeer in stadsdeel Oost. 
Op meerdere openbare plekken in 
Oost liggen exemplaren om mee te 
nemen. De oplage is 25.000.
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Iedere laatste zondag van de maand barst een 
intens biologisch volksfestijn los. Dan stalt de 
Pure Markt zijn oververantwoorde biokramen 
uit in Park Frankendael. ‘Helaas wist onze 
doelgroep ons in de Dapperstraat niet te vin-
den’, sikkeneurt puremarkt.nl. Hoe faliekant 
anders is dit in Park Frankendael! Verrassend? 
Tuurlijk niet. Watergraafs-meer is verzot op 
yupperige bioduurzaamheid. In de plebejerige 
Dapperbuurt hoef je met die goedgeprate 
duurzaamheidsonzin niet aan te komen.

Opmerkelijk gedwee word ik door mijn vastbera-
den vriendin naar verrukkelijk Park Frankendael 
ontvoerd. Aldaar beland ik met ons vierjarige 
dochtertje bij de verrassende ‘Liedjestovenaar’, 
een extatische mevrouw die vredelievende vrolijk-
heid in de gemene wereld wil brengen. Volgens 
haar moeten alle zelfingenomen wereldleiders 
gezellig samen schommelen. Gelijk heeft ze. Ik 
hoop dat onze lieve Mark Rutte het schommeltje 
van Poetin mag duwen.
Weinig verderop vertoeft een marktkraam van 
zo’n iets te gezonde groenten- en fruitclub, 
waarop wij tegenwoordig geabonneerd zijn. Waar 
ik de grote jongen met zijn heerlijk rode appel-
wangen direct herken (wij zwaaien verheugd naar 
elkander), geldt dat zelden voor de onnavolgbare 

inhoud van zijn gezond-vreten-krat; wekelijks vind 
ik groenten waarvan ik nooit had bevroed dat ze 
bestonden.
Ondertussen worden wij hardvochtig doodge-
gooid met heilzame biowijnen, levensverlengende 
olijfoliën en kinderarbeidloze babytruitjes. Fair 
trade koffies en kalkoenburgers met truffel 
vliegen ons om de verbouwereerde oren. Een ver-
wend stelletje theatrale peuters emmert omdat 
de zigeunerdraaimolen er niet is, een eigenwijs 
kind ruziet met zijn veel te inschikkelijke moeder. 
Watergraafsmeers bakfietsvolk overal. Naast de 
vermeend gezonde kebabkraam staan twee con-
tainers van vrouwen meeslepend te paffen. Hun 
hondje heeft krulspelden. Ordi. Dapperstraat-
publiek?
Ineens krijg ik het Spaans benauwd van alle blije 
biomensen met broodjes zeewiershoarma. Ik 
moet gewoon weg. Opgelucht bemerk ik dat onze 
jongste het op een gigabrullen zet: het volmaakte 
excuus om te vluchten. Eenmaal bij onze voordeur 
vraag ik mij af waar toch die griezelige benauwd-
heid vandaan kwam. Bedachtzaam zet ik mijn 
bakfiets op slot. Ik kom er niet uit. #

Lees meer van en over Gijs Lauret 
op www.gijslauret.nl

Bakfietsvolk op de Pure Markt

geboden in de kenniswinkels 
van BOOT (Buurtwinkels voor 
Onderzoek, Onderwijs en 
Talentontwikkeling) (www.
boot-hva.nl/kenniswinkels). 
BOOT organiseert in deze ken-
niswinkels meerdere activi-
teiten, waaronder een maat-
schappelijk spreekuur en een 
financieel spreekuur. #

Huidige groep student-medewerkers van HJS

GastredactieGratis juridisch advies bij HJS!

Het Juridisch Spreekuur (HJS) is niet meer weg 
te denken uit Amsterdam-Oost. In de Molukken-
straat kunnen buurtbewoners tijdens de inloop-
spreekuren, drie dagdelen per week, terecht met 
juridische vragen. Er zijn ook inloopspreekuren 
in Amsterdam West, Nieuw-West en Zuidoost.

Schema inloopspreekuren HJS
in de BOOT-kenniswinkels:

BOOT Oost   
Molukkenstraat 147 
ma, di en woe   
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 665 80 15

BOOT Zuidoost  
Gravenstein 23   
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 411 48 80

BOOT West  
Jan de Louterstraat 90 
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 771 00 58

BOOT Nieuw-West 
Witte de Withstraat 100 
dinsdag en donderdag
van 13.00 - 17.00 uur 
020 - 223 25 81

Natuurlijk is HJS ook 
bereikbaar op het algemene 
telefoonnr: 06-2115 8882 of 
per mail: hjs@hva.nl


