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Cruquius, 
hotspot van de stad

TEKST: TINEKE KALK - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Sander van Tienhoven is de allereerste  
bewoner van het allerlaatste eiland van 
het Oostelijk Havengebied dat de ko-

mende jaren van industriegebied in woon- en 
werkgebied verandert: het Cruquiuseiland tus-
sen Entrepothaven, Amsterdam-Rijnkanaal en 
Nieuwevaart/Lozingskanaal. Bijzonder aan dit 
gebied is dat het toenmalige stadsdeel Zeeburg 
als eerste stadsdeel in Nederland een opmer-
kelijk experiment aanging: in plaats van een 
dichtgetimmerd bestemmingsplan werden er 
een aantal beleidsuitgangspunten vastgelegd 
in een spelregelkaart. 
Duurzaamheid maar ook het behoud van het 
industriële karakter van het gebied was een 
belangrijke voorwaarde voor projectontwikke-
laars die hier hun plannen wilden realiseren. 
Een van de spelregels was dat karakteristieke 
gebouwen behouden moesten blijven (‘stijlvol 
met een rauw randje’). Een andere spelregel 
was dat het water – tot dan ontoegankelijk 
– opengesteld zou worden, niet alleen voor de 
toekomstige bewoners maar voor iedereen.

Vooral jonge mensen
Op 16 december jongstleden verhuisde Sander 
naar het eerste appartementencomplex aan 

Het heeft een tijd geduurd, maar nu wordt ook het laatste 
grote stuk van het Oostelijk Havengebied ontwikkeld. Op de 
plaats waar tot een paar jaar geleden betonfabriek Albeton 
zat, het Cruquiuseiland, zijn de eerste woningen opgeleverd. 
De IJopener ging er op bezoek.

de Zeeburgerkade dat gereed is. Als de IJope-
ner bij hem op bezoek komt, begin januari, is 
zijn 59 vierkante meter tellende huurapparte-
ment al aardig ingericht. Vanuit zijn woon- en 
slaapkamer heeft hij uitzicht over het weidse 
water van de Entrepothaven. ‘Zo rustgevend 
als ik thuiskom van mijn werk op Schiphol.’ 
En in de verte Amsterdam-Noord. Opgegroeid 
in Maarssen, woonde Sander aanvankelijk in 
onderhuur in Amsterdam-Zuid. Dit stukje van 
de stad leerde hij bij toeval kennen doordat 
een vriend hem in zijn boot ernaartoe nam. 
Die vriend had plannen om op deze plek te 
gaan wonen. Nu woont niet hij hier, maar San-
der. Wie zijn buren zijn, weet hij nog niet. De 
meeste mensen moeten nog verhuizen. Op de 
kijkersdag zag hij wel dat het voornamelijk 
jonge mensen zoals hijzelf waren die hier een 
appartement hebben gehuurd. 
Voor zijn boodschappen moet hij op de fiets 
naar winkelcentrum Brazilië. Voor een kof-
fietentje ook. De enige horeca op het eiland 
is de Harbour Club. Maar in de toekomst zal 
Sander voor een bakje pal achter zijn complex 
terecht kunnen, in het Insulindehuisje. De N.V. 
Oliefabrieken Insulinde groeide na de Eerste 
Wereldoorlog uit tot een van de grootste be-
drijven van Nederlands-Indië. In 1922 ging de 
onderneming failliet. Het Insulindehuisje was 
een van de weinige panden van deze multina-
tional die overbleven.

Blijft die rust?
Nu mag er dan weinig te beleven zijn op het ei-
land, de posters in het gebied beloven iets an-
ders. Het Cruquiuseiland moet de hotspot van 
de stad worden. Heel lang was het Cruquius-
eiland een gebied waar het ‘s avonds en in het 
weekend stil was. Dat kan over een paar jaar 
wel eens afgelopen zijn. Voor de Zeeburger-
kade en dus ook voor Sanders deur komt bij-
voorbeeld een boardwalk te liggen. Niet alleen 
hijzelf en zijn buren kunnen er gebruik van 
maken, maar alle Amsterdammers. Of Sander 
dan nog zo van zijn rust kan genieten? 

Sander van Tienhoven op zijn balkon

Beste lezer van de IJopener,

Wat een variëteit en vitaliteit kent het gebied 
waarin de IJopener verschijnt! De Indische 
Buurt, het Oostelijk Havengebied, IJburg: dy-
namische wijken waarin gebouwd en gere-
noveerd wordt, waarin mensen wonen met 
bezigheden die boeien, ontroeren of die er 
gewoon toe doen om de wijk, de stad of zelfs 
het land aan de gang te houden. Iets van die 
dynamiek heeft de redactie ook in dit num-
mer weer in kaart proberen te brengen. Op 
deze pagina drukken we een verhaal af over 
de eerste bewoners van Cruquius. Om even 
bij bouwen en renoveren te blijven, vaak de 
zichtbaarste uitingen van een aantrekkende 
economie: in de Indische Buurt onderzoeken 
we het renovatiewerk rondom de Lombok-
straat. En op Java-eiland krijgen we een rond-
leiding in het bijzondere hotel Jakarta, dat dit 
voorjaar opengaat. We spreken met het oog 
op de komende gemeenteraadsverkiezingen 
met twee oud-stadsdeelvoorzitters: Fatima 
Elatik en Stephan Steinmetz. Verder gaan 
we naar IJburg om de IJburger van het jaar 
2017 te interviewen, een man die hangjon-
geren op sleeptouw neemt en ze perspectief 
verschaft. Onze gastschrijvers roeren zich 
ook, onder andere met een opiniestuk over 
de omstreden fietsbrug van Zeeburgereiland 
naar... in dit geval Borneo-eiland. We hopen 
dat vooral mensen die daar wonen, zullen 
reageren. Een andere gastauteur reist naar 
de overkant van het IJ, naar het Hamerkwar-
tier dat op ontsluiting wacht. We bieden u 
nog veel meer. Kijk, blader, lees en voelt u 
zich vrij om te reageren. 
De IJopener is er voor u: info@ijopener.nl

Namens de redactie,
Joost van der Vaart

Redactioneel
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Renovatie: een sleepnet door de   buurt

Het is een prachtig buurtje: Lombok-
straat, Padangstraat, Djambistraat, 
Lampongstraat en Zeeburgerdijk. De 

panden zijn ontworpen door architect Le-

TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO: ARJEN POORTMAN

Het zijn de oudste sociale huurwoningen van 
woningcorporatie Eigen Haard: een dorps 
wijkje in het noordwesten van de Indische 
Buurt uit 1912-1914. Voor die tijd waren de 
huizen ongekend ruim, met aparte slaapka-

liman. Huisjes met twee woonlagen, ruime 
binnentuinen, een pareltje van oude Amster-
damse volkshuisvesting. Tweemaal werden 
ze opgelapt om het wooncomfort enigszins op 

peil te brengen, de laatste opknapbeurt was 
in 1991. Er werd toen van uitgegaan dat de 
huizen nog vijftien jaar meekonden en dat ze 
daarna gesloopt zouden worden om plaats te 

Djambistraat 1915

‘Ik woon vijftig jaar in de Pa-
dangstraat, dit huis is twee 

keer opgelapt en nu dus echt gere-
noveerd. We gingen naar een wis-
selwoning in de Sibogastraat en 
dertien maanden later weer terug 
naar onze eigen woning. 
Dat was een pleurisbaan, zeker als 
je 84 bent. Voor de renovatie had ik 
de mooiste tuin van de buurt, dank-
zij mijn vrouw. Een appelboom, een 
perenboom, schitterende bloem-
bakken en ik had net vlonders van 
hardhout aangeschaft. De project-
leider is zelf komen kijken en be-
loofde dat de vlonders bewaard 
zouden blijven en dat ik nieuwe 
plantjes zou krijgen. Ik zei nog te-
gen die gast: koop die boompjes 
nou niet in Madurodam. Nou, dat 

deed hij dus wel en allemaal van 
die kleine kutplantjes. De vlonders 
zijn door de slopers weggehaald. 
Mijn advies: laat bij een renovatie 
alles schriftelijk vastleggen. En de 
woning zelf? Nou, die is schitte-
rend geworden. De buizen zijn al-
lemaal weggewerkt, de keuken en 
badkamer zijn prachtig. De deuren 
en ramen zijn in de oude stijl terug-
gebracht, zo mooi. Maar er waren 
ook problemen in het begin. Ik kon 
vanaf de wc ruiken wat de buren 
aan het koken waren, dus er klopte 
iets niet met de ventilatie. Daar 
zijn negen monteurs bij geweest, 
ze hebben zelfs een rookbom in 
de badkamer gegooid als test. Ter-
wijl ik zelf al zag dat ergens in het 
systeem een blauw doppie zat dat 

aangesloten had moeten worden.
Of ik niet liever een grotere nieuw-
bouwwoning had gekregen? Nee, 
we hebben gevochten voor de re-
novatie. Er is veel te veel gesloopt 
in de Indische Buurt en daar heb-
ben we nu spijt van. We wilden 
trouwens ook de buurt niet uit. Er 
wonen hier veel allochtonen, ik 
heb Turkse en Marokkaanse vrien-
den, het is hier gezellig. Maar als 
je niet met buitenlanders kan om-
gaan, heb je hier een probleem.
We hebben veel gehad aan Meriam 
van de Zwaard van Eigen Haard. 
Maar mijn vrouw heeft echt een 
knauw gekregen van het hele ge-
doe. En ik maak het niet meer mee 
dat ik de perelaar in de tuin weer 
zo mooi zie bloeien.’ 

Hans Haubrich: zo’n renovatie doorstaan is een pleurisbaan, maar…

mers en elektriciteit. Ruim honderd jaar later 
moesten ze gerenoveerd. 
Nu de stofwolken zijn opgetrokken, blikken 
bewoners en Eigen Haard terug.
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‘Ik woon sinds 2005 in de Indi-
sche Buurt. In 2008 heb ik me 

meteen aangemeld voor de bewo-
nerscommissie. Die bestond uit 
een wisselend gezelschap: oude 
bewoners, nieuwe bewoners, der-
tig- tot zeventigjarigen. We zijn er 
nooit in geslaagd de allochtone be-
woners te vangen voor de commis-
sie, maar het is wel gelukt om het 
contact met hen te verstevigen.
De meeste bewoners wilden een 
wisselwoning in de Indische Buurt, 
dus ik zei: doe mij maar een wo-
ning buiten de buurt. Ik woonde 
acht maanden in de Pijp. Aanvan-
kelijk wilde ik terug naar mijn ei-
gen woning, dat kwam financieel 
het voordeligst uit. Maar toen ver-
anderden de regels en was het voor 
mij aantrekkelijker om naar deze 
woning te gaan, alles gelijkvloers 
en een tuintje. Het is ook een grote 
woning, vijftig vierkante meter!
Alle bewoners hadden inspraak 
in de indeling van de woning, er 

waren verschillende bouwteke-
ningen. Ik heb daar geen gebruik 
van gemaakt. Het moeilijkste deel 
van de renovatie vond ik het terug 
verhuizen. Geen gordijnrails, geen 
lampje, je moest al die dingetjes die 
normaal in een woning blijven zit-
ten zelf ophangen. Ik kreeg hulp 
van familie en vrienden, maar was 
zeker een jaar bezig om het be-
woonbaar te krijgen.
Ik vind het eindresultaat fantas-
tisch. Hoor jij ergens geluid? Voel 
jij kou? Dat bedoel ik! Maar het 
had beter gekund. De woningen 
zijn klein, dus waarom is niet geko-
zen voor vloerverwarming. De re-
novatie vond ook plaats onder een 
slecht financieel gesternte. Eigen 
Haard moest zuinig aandoen en al-
les werd toch al duurder vanwege 
monumentenzorg.
Zo’n renovatie gaat als een sleep-
net door de buurt. Eerst was er 
jarenlang sprake van dat de wo-
ningen gesloopt zouden worden. 

Dan wordt er besloten dat er ge-
renoveerd wordt en duurt het nog 
jaren. Door al die plannen waren 
bewoners op hun hoede, wrokkig. 
Ze investeerden niet in de buurt, 
het was hier een troep.
Maar nu is het klaar en het is goed 
geworden. De mensen gaan nu in-
vesteren, ze willen fietsenrekken 
en geveltuintjes en buurtfeesten. 
De veiligheid is vooruitgegaan 
doordat woningen beter beveiligd 
zijn. De bevolkingssamenstelling is 
niet veranderd, het is zo’n typisch 
Amsterdams stippeltjespatroon 
van nationaliteiten en groepen.
De woningen hadden wel kin-
derziektes. Het is onduidelijk wie 
verantwoordelijk is om dat op te 
lossen. Je moet een rondedans ma-
ken langs aannemers, onderaan-
nemers en installatiebedrijven. 
De coördinatie ontbreekt. Dus de 
bewonerscommissie moet weer de 
barricaden op. We zijn wel tevre-
den, maar ook vermoeid.’ 

Daphne Meijer: het resultaat is fantastisch maar...

maken voor moderne en vooral meer wonin-
gen. Maar het liep anders. 
In 2008 werd Indië1 aangewezen als gemeente-
lijk monument en daarmee waren de sloop- en 
nieuwbouwplannen van de baan. De vreugde 
was groot, maar de problemen ook. De techni-
sche staat van de huizen was erbarmelijk. De 
fundamenten vormden het grootste probleem. 
De woningen waren gehorig, warmte-isolatie 
en ventilatie ontbraken. Om die problemen 
goed aan te pakken moesten 156 woningen 
ontruimd worden – en probeer voor al die 
bewoners maar eens tijdelijke huisvesting te 
vinden.
 
Zoeken naar compromis
‘Als je woningbestand monument wordt, geeft 
dat kansen én problemen’, vertelt Margôt Krol, 
senior projectleider bij Eigen Haard. ‘Je moet 
met alle betrokken partijen rekening houden. 
Eigen Haard wilde betaalbare woningen die 
minstens vijftig jaar mee konden. We hebben 
bij de start van de plannen meteen een bewo-
nerscommissie in het leven geroepen die in-
spraak had. En monumentenzorg stelt eisen.’
Eigen Haard wilde de woningen uitbouwen om 
ze groter te maken. Monumentenzorg verbood 
dat. Tien woningen behielden aan de binnen-
kant authentieke elementen. De bewoners van 
bovenwoningen wilden een eigen opgang, dat 
was duur, maar die wens werd gehonoreerd.
Eigen Haard wilde naast sociale woningbouw 
(huur lager dan € 710,68) ook twaalf woningen 
bouwen in de vrije sector, zodat er meer be-
woners met een middeninkomen in de buurt 
kwamen wonen. Daar was aanvankelijk de 
bewonerscommissie tegen, maar die plan-
nen zijn doorgezet. ‘Het was een proces van 
geven en nemen en het duurde zes jaar voor 
de daadwerkelijke bouw begon’, aldus Krol. 

‘Het allerbelangrijkste was dat er goed gecom-
municeerd werd met de buurtbewoners: een 
van onze beste medewerkers hield wekelijks 
spreekuur in de buurt.’

 

Zorg voor bewoners
In 2014 moesten alle bewoners hun huis verla-
ten. Volgens het sociaal plan van Eigen Haard 
konden ze kiezen uit drie opties. De eerste was 
om met voorrang via Woningnet naar een an-
dere woning te verhuizen. Enkele gezinnen 
kozen voor een nieuwbouwwoning in Noord 
en waren daar erg gelukkig mee. De meeste 
gezinnen kozen ervoor om terug te keren naar 
hun eigen woning of een andere woning in de 
buurt. Zij gingen tijdelijk naar een gestoffeerde 
wisselwoning. Bij sommige gezinnen beviel de 
wisselwoning zo goed dat ze ervoor kozen om 
daar te blijven. Bewoners die extra begeleiding 
nodig hebben, zoals oud-daklozen of mensen 
met psychische problematiek, kun je het niet 
aandoen om twee keer te verhuizen, dus die 
hebben meteen een definitieve woning gekre-
gen. Alle bewoners kregen een vergoeding van 
€ 5800 voor verhuis- en inrichtingskosten. Na 
de renovatie werd de huur verhoogd, maar de 
bewoners kregen na terugkeer een aantal ja-
ren huurgewenning.
 
Tevreden met resultaat?
In de loop van 2016 zijn de woningen opgele-
verd. Vanaf de buitenkant lijkt de buurt weer 
teruggekeerd naar 1914. Deuren en ramen 
hebben hun oorspronkelijke kleur weer terug. 

Als je woningbestand 
monument wordt, geeft 
dat kansen én problemen

Margôt Krol, senior projectleider bij Eigen Haard

‘Maar het belangrijkste zijn de blije bewoners’, 
vertelt Margôt Krol. 
Zes grote gezinswoningen zijn gerealiseerd, 
dat hadden er voor haar twee keer zoveel 
mogen zijn. ‘Gelukkig is Indië2, dat nu gere-
noveerd gaat worden, geen monument en 
kunnen we die woningen wel uitbouwen. En 
nooit, nooit meer mag een renovatieproces zo 
lang duren.’
Voor alle zekerheid bellen we bij twee bewo-
ners aan. Zijn ze echt tevreden?  
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Als ik sporthal CVT aan het Ed Pelster-
park binnenloop, zie ik Sinan Kelebek 
op de trap zitten, intensief in gesprek 

met een jongen. Tijdens het interview komen 
voortdurend mannen en jongens binnenlopen 
die een sleutel nodig hebben of iets willen vra-
gen. De IJburger van het Jaar is onmisbaar, zo-
veel is al meteen duidelijk.
 
Hoe rolde je hierin?
‘In 2010 ben ik gestart met mijn bedrijf SK Coa-
ching. Ik werk voor stadsdelen en andere or-
ganisaties op IJburg, in de Indische Buurt en 
sinds kort in Nieuw-West. Ik heb nu een team 

opgebouwd van 35 à 40 jongeren. Ik kwam met 
ze in contact door op pleintjes te staan en in 
een sportzaal zoals deze. Sport is voor mij een 
middel om jongeren te bereiken. Ik probeer in 
gesprek te raken met jongens of meiden met 
schulden, een afgebroken opleiding, een moei-
lijke thuissituatie. Ik leid ze op tot sportbege-
leider en zet ze in op pleintjes in hun eigen 
wijk. We werken aan zelfvertrouwen, doorzet-
tingsvermogen en andere vaardigheden die ze 
in een baan nodig hebben. Als ze hierin groei-
en, koppelen we ze aan werk, school of stage 
en houden nog een tijdlang contact om uitval 
te voorkomen. Eentje ging in een autogarage 
werken, een ander werd GVB-chauffeur en 
weer een ander heeft het geschopt tot het nati-
onale zaalvoetbalteam.’

Zijn er te weinig voorzieningen voor 
jongeren op IJburg?
‘Natuurlijk moeten sommige voorzieningen 
er nog komen, zoals een zwembad. Maar ik 
zie vooral een gezagsvacuüm in de openbare 
ruimte. Naar mijn idee is de sociale controle 

op straat best snel achteruitgegaan. Toen ik op-
groeide in de Indische Buurt, pakte een buur-
man me bij mijn oor als ik rottigheid uithaal-
de. Mijn vader pakte het oor dan over. Nu zegt 
zo’n kind terug: wie ben jij dan wel? En ouders 
komen eerder verhaal halen als een bewoner 
hun kind heeft gecorrigeerd.’
 
Werk je vooral met jongens?
‘In ons team hebben we nu vier meiden en 
dat aantal gaat zich nog wel uitbreiden. Maar 
jongens hangen op straat, zo kan je ze vinden. 
Meiden hebben vaak andere interesses.’
 
Hoe kwam dat buurtmoedersvoetbal 
van de grond?
Sinan aarzelt, hij wil geen oude koeien uit de 
sloot te halen. Ooit was hier een Cruyff Court, 
maar vanwege overlast (‘dat was regelmatig 
ook echt wel zo’) moest dit verdwijnen. ‘Ik was 
toen nog maar kort actief op IJburg, anders 
had ik misschien kunnen bemiddelen.’ Inmid-
dels wist Sinan allerlei verbindingen te leggen 
tussen de hoog opgeleide bewoners van de hui-
zen aan het Ed Pelsterpark en de jongeren. Een 
HR-manager helpt ze met het schrijven van 
hun cv. Een fotograaf levert er een goede foto 
bij. Via via werd het advies van een kniespeci-
alist ingeroepen toen een van de jongens daar-
mee sukkelde. En het zijn deze bewoners die 
het vrouwenvoetbalteam vullen.
 
Waarom lukt dit werk jou?
‘Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik denk omdat ik 
echt en eerlijk tegen de jongeren ben. Ik om-
hels ze als ze iets goed doen, of ik trek ze aan 
een oor wanneer dat moet, maar meteen daar-
na geef ik ze een aai over hun bol en bespre-
ken we hoe het de volgende keer beter kan. 
Wat ook helpt, is dat ik hier in mijn vrije tijd 
vaak ben. Ik ga met jongeren naar wedstrijden 
of ik neem ze mee uit eten. En ik ken de ouders 
– dat werkt natuurlijk ook. Soms is dit werk 
zwaar, maar ik haal er veel uit. Die voldoening 
als het beter gaat met een jongen is met geen 
geld te kopen.’
 
Is je geheim misschien ook dat je niet 
oordeelt?
‘Inderdaad! Weet je, vroeger dacht ik ook al-
gauw: die jongen is niet opgevoed. Ik geef 
ook les in het speciaal onderwijs en dan zie je 
dat de kinderen er meestal niets aan kunnen 
doen. Hun gedrag komt ergens vandaan. Bij-
voorbeeld een kind dat snel slaat – misschien 
wordt die wel thuis geslagen. Als ze thuis geen 
basis hebben en op straat alleen jongens zien 
met negatief gedrag, wordt dat hun voorbeeld. 
Daarom wil ik jongeren in wijken opleiden en 
inzetten als rolmodel. Dan zien opgroeiende 
tieners positieve voorbeelden en krijgen ze de 
kans zelf keuzes te maken.’ 

In december kozen de buurtbewoners hem tot IJburger van 
het Jaar 2017. Sinan Kelebek (33) coacht jongeren. Hij houdt 
ze op de rails en weet verbindingen te leggen met beter ge-
situeerde buurtbewoners. ‘Ons grootste succes is het buurt-
moedersvoetbal op maandag. Dan geven de jongens die ik 
heb opgeleid trainingen aan vrouwen uit de buurt.’
TEKST: HANSJE GALESLOOT - FOTO: ARJEN POORTMAN

‘Ik ben direct en eer-
lijk tegen jongeren’

IJburger van het Jaar Sinan Kelebek: ‘In de openbare ruimte is een gezagsvacuüm.’

‘Soms is dit werk zwaar,
maar ik haal er veel uit’
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Sinds 2006 woont gastauteur 
Joris Vermeulen op IJburg, 
met veel plezier. Alleen: die 
fietsafstand naar de stad. Met 
mooi weer geen probleem, 
maar bij regen, kou en/of 
wind wel. Al sinds 2006 denkt 
hij: wat jammer dat er geen 
fietsbrug is die de IJburglaan 
verbindt met het Oostelijk 
Havengebied, zodat je recht-
door naar het Centraal Stati-
on en omgeving kunt fietsen.

Eén, twee…, drie fietsbruggen?
TEKST: JORIS VERMEULEN

De Piet Heintunnel, in 2005 geopend, is 
niet toegankelijk voor fietsers en voet-
gangers. Ambtenaren, weg- en water-

bouwers en stadshistorici zullen weten wat de 
redenen daarvoor waren, maar het zal iets te 
maken hebben met kosten, sociale veiligheid, de 
helling van zo’n tunnelbuis. En de tunnel mondt 
uit in een gebied dat tien jaar geleden nog een 
niemandsland was. Het leek geen logische fiets-
route, toen, misschien? Helaas kreeg tram 26 
maar twee parkeerplekken voor fietsen. 

Natuurlijk, er ligt een prachtige fietsbrug, de 
Nescio. En al in 1957 werd de iets dichter bij 
het centrum gelegen Amsterdamsebrug op-
geleverd. De Nesciobrug is vooral nuttig voor 
fietsers vanuit en naar IJburg, Diemen, Am-
sterdam-Oost en -Zuid. De route via de Amster-
damsebrug is tot dusver de kortste, vanuit en 
naar IJburg en het centrum/Centraal Station.
Een huis-tuin-en-keukenmeting aan de hand 
van een kaart leert dat een verbinding in het 
verlengde van de IJburglaan een halve tot een 
hele kilometer scheelt. Op één heen- of terug-
weg. Een retourtje dus twee keer zoveel: tel uit 
je tijd- en energieverlies. Een rekensom met 
een paar cijfers van het gemeentelijke statis-
tiekbureau levert een geldwinst van honderd-
duizenden of zelfs miljoenen euro’s per jaar 
op. Een goede fietsinfrastructuur levert boven-
dien winst op voor milieu, volksgezondheid en 
sociale - en verkeersveiligheid.

Ingewikkelde kwestie, zo’n brug
Het Kompas op IJburg was een paar jaar ge-
leden een eerste digitale inventarisatie van 
de wensen van bewoners en bezoekers van 
IJburg. De meest gedeelde of ‘gelikete’ wens 
was een snellere fietsverbinding tussen het 
centrum en IJburg. Een ingewikkelde kwestie, 
zo’n brug. Er moeten genoeg gebruikers voor 
zijn, hij kost veel geld, want - extra complicatie 

- de overspanning over het Amsterdam-Rijnka-
naal is groot en daardoor is het ook technisch 
een uitdaging.
Het Zeeburgereiland neemt nu serieuze vor-
men aan. Op de grote lap grond ten noorden 
van de IJburglaan en links van de Zuiderzee-
weg verrijst dadelijk de Sluisbuurt. De plan-
nen daarvoor bracht de gemeente anderhalf 
jaar geleden naar buiten. En tot mijn verras-
sing maakte een extra fietsbrug over het ka-
naal er deel van uit! De projectorganisatie leek 
in te zetten op een tracé van het midden van 
de Sluisbuurt naar Sporenburg in het Oostelijk 
Havengebied. Dat veel Sporenburgers met dat 
plan niet gelukkig waren en zijn, is bekend. 
Zelf ben ik er ook geen voorstander van. Niet 
omdat ik denk dat Sporenburg met zo’n brug 
overspoeld zal worden door fietsers, maar om-
dat het niet de beste route is.

Via Borneo geschikter
Neem het hele achterland, alle potentiële ge-
bruikers van de brug, in ogenschouw: Zee-
burgereiland voorbij de Sluisbuurt, IJburg, 
Diemen en Muiden. Dan kun je bijna niet 
anders dan constateren dat een tracé IJburg-
laan-Cruquiusweg-Borneo geschikter is. Het 
levert voor het gros van de fietsers een kortere 
route op dan via het hart van de Sluisbuurt. 
Want daarvoor moeten ze de wijk in fietsen, 
richting noorden, en dan met een bocht naar 

het westen. Een fietsbrug die iets ten zuiden 
van de Piet Heintunnel het kanaal oversteekt 
kan ook de Cruquisweg aandoen. Ook daar 
schieten woningen en kantoren in rap tempo 
uit de grond. Een brugaftakking daarheen 
verlicht de druk op Borneokade, Stokerkade 
en omgeving. De brug wordt er waardevoller 
van. De bouw zal ook minder complex zijn dan 
via de Sluisbuurt, want: een kortere overspan-
ning en de mogelijkheid om op de punt van de 
Cruquisweg één of meer pijlers te zetten. Dit 
is trouwens ook volgens de Amsterdamse Fiet-
sersbond het beste tracé. 
Amsterdam wordt al sinds eeuwen het Vene-
tië van het Noorden genoemd: er liggen een 
kleine 1700 bruggen. Op de grachten en elders 
in de stad is de brugdichtheid groot. De tien-
duizenden bewoners, bezoekers en gebruikers 
van IJburg en het Zeeburgereiland (en verder) 
moeten het tot nu doen met twee fietsverbin-
dingen over het kanaal. Die bruggen zelf zijn 
niet mager, maar het aantal… 
Op naar nummer drie?! 

Joris Vermeulen woont en werkt op IJburg. 
Vanuit zijn bureau Hotpot Amsterdam (crea-
tie en communicatie met een ideëel karakter) 
heeft hij onder meer de FlexBieb tot stand  
gebracht, samen met veel andere bewoners.

Je kunt bijna niet anders
dan constateren dat een
tracé IJburglaan-Cruquius-
weg-Borneo geschikter is

Diverse tracés IJburg-Centraal Station. 
Rood is de hier bepleite route via Borneo-eiland
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Reis om Zeeburg in 120 minuten

TEKST: SIMONE SLOTBOOM

Dit was de eerste column van Simone Slot-
boom, hecht verbonden aan ons buurtma-
gazine de IJopener. We drukken het arti-
kel wegens haar afwezigheid door ziekte 
nog een keer af. En we wensen Simone, 
die sinds het begin van de IJopener vele 
columns, interviews en andere verhalen 
heeft geschreven, van harte beterschap.

Woensdagochtend half negen. Vandaag krijgt 
mijn zoon zijn laatste inenting bij de GGD. Ik 
stap met hem in lijn 10 op het Azartplein. Een 
GVB-medewerker benadert mij. ‘Instappen op 
het eindpunt is verboden’, meldt hij met een 
vanzelfsprekendheid alsof ik een welbekende 
regel moedwillig overtreed. Enigszins aan-
geslagen door de strenge reprimande op de 
vroege ochtend, loop ik een halte verder en 
sluit mij aan bij een groepje koukleumende, 
natgeregende eilandbewoners.
Ondanks de drukte is het bankje vrij. Al snel 
begrijp ik waarom. De gloednieuwe abri’s zijn 
niet wind-en waterdicht. Wel zijn er gaatjes in 
het bankje geboord, maar deze mogen niet 
baten. Gelukkig komt de tram eraan. Met fris-
se moed en een zeiknatte kont stappen we in. 
Ik stempel alvast twee zones, omdat we nog 
naar IJburg gaan.
De straatnaam van het verhuisde consultatie-
bureau weet ik niet, maar ik weet wel waar het 
is. Twee haltes verder kom ik, keurig op tijd, in 
wat de Kraijenhoffstraat blijkt te zijn. De dame 
achter het loket kijkt me vragend aan. Als ik 
over inentingen begin, zegt ze stralend dat ik 
in de Palembangstraat moet zijn.
Ik zet het met kind op een rennen, want nu zijn 

we niet meer op tijd. Buiten adem bereiken 
wij het Muiderpoortstation, maar daar speelt 
mijn slechte geheugen voor straatnamen me 
alweer parten: aarzelend vraag ik de weg naar 
de Bami Pangangstraat.
Eenmaal op de plaats van bestemming tref ik 
een rij die doet denken aan een zaterdagmid-
dag bij de supermarkt. Een kind ligt krijsend 
op de grond en zijn moeder schreeuwt dat hij 
desondanks ingeënt moet worden en wel on-
middellijk. Intussen stelt mijn zoon alle bang 
geworden kinderen gerust door ze uit te leg-
gen dat ze alleen maar een beetje van een do-
delijk virus in hun ader gespoten krijgen.
Twee inentingen en een hoop herrie verder 
verlaten wij het pand. Na een fikse wande-
ling blijkt de bushalte op de Zeeburgerdijk op 
mysterieuze wijze te zijn verdwenen. Vanaf 
de Schellingwouderbrug kunnen we nog één 
halte mee naar de Zuiderzeeweg. We moeten 
wel opnieuw stempelen, want onze kaart is 
net verlopen.
Met tram 26 leggen we de laatste twee haltes 
naar school af. Met nog twee extra stempels 
op de strippenkaart, want we hadden volgens 
de conducteur nog niet genoeg zones betaald 
om het traject te kunnen vervolgen.
Om half 11 stormen we de school binnen, 
waar ik als hulpouder op de activiteitenoch-
tend “verhaal schrijven” zal geven. Puffend en 
hijgend ga ik op zoek naar mijn groepje kinde-
ren. De animo blijkt zich te beperken tot mijn 
eigen kind. ‘Ik zei toch dat niemand “verhaal 
schrijven” leuk vindt’, aldus mijn kleine schat-
tebout. Het GVB gaat vooruit, maar ik ga, veer-
tien strippen lichter, terug. Naar huis.

Simone Slotboom is even uitgeteld

‘Ik ga nu hangen, Tineke’, riep ze aan het einde 
van onze lange telefoongesprekken die altijd 
over de IJopener gingen. Twaalf jaar geleden 
waren wij tegelijk begonnen bij de net opge-
richte IJopener, een fusie van de Kadekrant, 
de buurtkrant van het Oostelijk Havengebied, 
en die van de Indische Buurt, de Tong Tong. 
Voordat Simone ophing, herinnerde zij zich 
meestal iets wat toch nog even besproken 
moest worden. De eigenlijke afsluitende zin 
luidde dan ook steevast: ‘maar nu ga ik effe 
gassen’. En gassen – keihard werken – kon ze. 
Drie nummers geleden vertrok onze vorm-
geefster, Elly van der Mark, die veel meer deed 
dan alleen vormgeven. Ze liet een gapend gat 
achter, waar Simone insprong. Natuurlijk wa-
ren er ook andere redactieleden die redactie- 

en organisatietaken op zich namen. Maar het 
was Simone Slotboom die de nieuwe vormge-
ver inwerkte, net als de nieuwe acquisiteur en 
de nieuwe penningmeester. En niet te verge-
ten verzorgde zij de subsidieaanvraag en bij-
behorende papieren rompslomp. Dat en nog 
veel meer maakte dat Simones dagen en soms 
nachten gevuld waren met de IJopener. En nu 
is ze uitgeteld; na een zware operatie. Het her-
stel zal veel tijd kosten. Simone kan pijn als 
geen ander verdragen, maar niet schrijven of 
zich niet bemoeien met de IJopener? Voordat 
ze werd opgenomen, heb ik haar een koffie-
mok – Simone drinkt sloten koffie op een dag 
– gegeven. Voor alle zekerheid had ik een tekst 
op de beker laten aanbrengen: ff niet gassen, 
maar op jezelf passen.

TEKST: TINEKE KALK



Later wil ik 
verkleedkist worden

Zijn er ook achttienjarigen met een tus-
senjaar die niet backpacken door Azië? 
Jazeker. Lara Simsek gebruikt deze tijd 

om haar creatieve kant de ruimte te geven, 
voordat zij in september weer verder studeert. 
Toneelles heeft ze nooit gehad. Wel is ze al haar 
hele leven bezig met toneel en muziek maken. 
Vroeger studeerde ze vaak toneelstukjes in en 
op school had ze de hoofdrol in de eindmusical 
‘Voor kids gaat de zon op’ van Albert Verlinde 
en Marco Borsato. Buiten school was de Indi-
sche Buurt haar eerste podium, waar zij met 
haar vrienden riddertje speelde. Aan iedereen 
die het vroeg vertelde ze dat ze later ‘verkleed-
kist wilde worden’. 
Ook al woont Lara in de Indische Buurt, Thea-
tergroep Suburbia bevindt zich helemaal in Al-
mere. Dat heen en weer reizen is best onhan-
dig. Maar de thematiek van ‘Op Drift’ sprak 
haar zo aan, dat ze het forenzen er graag voor 
over heeft. De regisseur van het toneelstuk, 
Esther Bolte, kende ze al van het schooltoneel-
stuk ‘De Driestuiversopera’, waaraan Lara in 
haar vijfde schooljaar meedeed. Toen ze in 
haar tussenjaar op zoek ging om meer toneel-
ervaring op te doen raadde Bolte haar aan het 
bij SubSub te proberen, de jongerenafdeling 
van Suburbia.

Tussen passie en obsessie
Lara speelt in ‘Op Drift’ Phileine, een fantasie-
rijk meisje dat hunkert naar liefde en maan-
delijks een nieuwe fascinatie heeft waarin ze 
helemaal op gaat. ‘Op Drift’ zoekt de grens tus-
sen passie en obsessie wanneer je je dromen 
waar wilt maken. De hoofdpersonages zijn 
twee meisjes van wie een viool speelt en een 
danst. Samen voeren zij een act op in de hoop 
een belangrijk concours te winnen. De vraag 
is hoever zij bereid zijn te gaan om dit voor el-
kaar te krijgen. Daarnaast is ook prestatiedruk 
een belangrijk thema in het stuk. 

Lara herkent zichzelf hierin, ‘altijd alles goed 
willen doen, dat herken ik wel ja’. Dat ze zich 
zo kon verplaatsen in de thematiek van de 
toneelvoorstelling was voor haar een belang-
rijke drijfveer om auditie te doen. ‘Op Drift’ 
is een multi-toneelstuk, een combinatie van 
toneel, dans en muziek. Samenwerken met 
jongeren die allemaal een ander talent hebben 
maakt het volgens Lara een extra bijzondere 
ervaring. In totaal spelen ze negentien keer, 
voornamelijk schoolvoorstellingen voor basis- 
en middelbare scholen in Almere. Daarnaast 
geeft de jongerentheatergroep ook zes regu-
liere voorstellingen die voor iedereen toegan-
kelijk zijn.

Mensen helpen
Lara heeft een indrukwekkende verscheiden-
heid aan passies: toneel, muziek – ze speelt 
gitaar, piano, ukelele en zingt– maar ook een 
fascinatie voor de werking van het menselijk 
lichaam en de menselijke geest. Interesses 
genoeg dus. Toch kan er maar één studierich-
ting gekozen worden. De keuze is gevallen op 
geneeskunde in Utrecht. ‘Ik wil graag men-
sen helpen. Vooral het contact met patiënten 
spreekt me enorm aan. Daarnaast moet je als 
arts ook creatief zijn om tot de juiste oplos-

De Indische Buurt is een ster rijker. Lara Simsek is aangeno-
men bij een theatergezelschap in Almere, waar zij vanaf april 
te zien is als Phileine in het multi-toneelstuk ‘Op Drift’. 
Tijd voor een interview met deze creatieveling.

TEKST: ANNA ZUIDMEER
FOTO: MARCEL DE CNOCK
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Lara Simsek

sing te komen.’ Hiervoor moet ze wel eerst de 
strenge decentrale selectie doorkomen en he-
laas ook weg uit de Indische Buurt. ‘Ik woon 
hier al mijn hele leven. Een keer zijn we ver-
huisd, naar een straat verder.’ 
De Toneelschool was geen optie, omdat die 
harde wereld zonder zekerheid, en met een 
hoge prestatiedruk, het plezier in toneelspe-
len misschien wel zou overheersen. Het back-
up plan is psychologie studeren. Voor de toe-
komst heeft Lara grootse plannen. Over tien 
jaar wil ze graag haar eigen albums hebben 
uitgebracht, toneelspelen, bezig zijn met haar 
promotieonderzoek, en bovenal goed zijn in 
wat ze doet. Ideaal gezien werkt zij dan vier 
dagen per week als specialist en heeft ze drie 
dagen over voor haar andere passies. Wat ze 
ook doet, Lara vindt het zelf het belangrijkst 
‘mensen om mij heen te raken met positieve 
energie.’ Ook al is de kans groot dat ze de In-
dische Buurt binnenkort zal verlaten, Lara 
Simsek ziet Amsterdam in de toekomst wel als 
eindstation. 
 
Kaartverkoop vanaf 1 februari op 
www.subsub.nl, €10,00
Anna Zuidmeer is een Amsterdamse master-
student International Development Studies 
aan de UvA. Ze woont in Watergraafsmeer. 

‘Ik vind het belangrijk men-
sen om mij heen te raken 
met positieve energie’
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Een nieuwe huiskamer voor 
Amsterdam

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: KEES HOOGEVEEN

Op de zevende verdieping van het gloed-
nieuwe Hotel Jakarta op het Java- 
eiland, in wat een luxe suite wordt, ben 

je door glas omringd. Westwaarts kijk je door 
een halfronde ruit die de scherpste hoek van 
het gebouw vormt naar het centraal station 
en verder. Aan je linkerhand glinstert de IJha-
ven. Rechts varen ongeduldige vrachtschepen 
voorbij. Overal is water en toch ligt de stad 
haast aan je voeten.
Hotel Jakarta staat op misschien wel de mooi-
ste plek van Amsterdam, waar het water door 
de punt van het Java-eiland gesplitst wordt in 
IJ en IJhaven. Op de kop van het eiland staat 
het standbeeld Zeeman op Uitkijk, van Pieter 
Starreveld, gebeiteld uit graniet. Dan komt een 
grasveldje dat straks een park moet zijn (zie 
kader). En achter dit landje rijst Hotel Jakarta 
op, als een wig van glas, staal en hout. 
Vroeger was op deze plaats de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland (SMN) gevestigd, die 
per schip passagiers en vracht naar Neder-
lands-Indië vervoerde. Talloze mensen zijn 
van hier naar de Oost vertrokken in schepen 
met een karakteristieke geel-zwarte schoor-
steen. ‘De naam van ons hotel, Jakarta, is een 
eerbetoon aan deze historische plek. Het hotel 
verbindt twee werelden: Nederland en Indo-
nesië. Dat is meteen onze slogan: Two worlds 

Op 8 mei opent op een lang onbebouwd gebleven plek in het 
Oostelijk Havengebied Hotel Jakarta zijn deuren. 
Het is een opmerkelijk pand met veel ambities op het gebied 
van duurzaamheid. En met een subtropische tuin erin. 
De IJopener kreeg van de eigenaar, een Nederlandse hotel-
keten, een rondleiding. ‘De drempel zal laag zijn, ook voor 
buurtgenoten.’

connected’, zegt Pascal Lesimanuaja, sales- en 
marketingmanager van Hotel Jakarta. Hij leidt 
ons rond in het gebouw. Op alle verdiepingen 
wordt nog druk getimmerd en geboord, maar 
er valt ook al veel te zien van hoe het dadelijk 
zal zijn. 

Groenste hotel van Nederland
Eén ding wordt duidelijk als je kijkt naar con-
structie en uitvoering: een doorsneehotel is 
dit niet. Pascal Lesimanuaja, wiens wortels 

aan vaderskant in Indonesië (Molukken) lig-
gen, somt op: ‘We willen het groenste hotel 
van Nederland zijn, zonder CO2-uitstoot, ge-
bouwd van recyclebare materialen, met een 
eigen energievoorziening door zonnepanelen 
en een warmte- en koude-opslagsysteem voor 
koeling en verwarming van het hotel zelf; met 
huurfietsen die uit de Amsterdamse grachten 
zijn opgevist en daarna zijn opgeknapt, en met 
bedrijfskleding die uit productieoverschotten 
komt.’
Ook letterlijk zal het hotel groen zijn. De ei-
genaar, de Nederlandse hotelgroep WestCord 
Hotels van de familie Westers – in de jaren ‘60 
op Vlieland begonnen met hotel De Wadden 
– werkt voor deze gelegenheid samen met de 
Amsterdamse Hortus. Doel: de aanleg van een 
subtropische binnentuin, geïnspireerd op de 
bossen van Borneo. Die botanische tuin komt 
middenin het hotel, in een diepe en lange be-
tonnen bak. Voor de gasten die dadelijk hun 
kamer in- of uitgaan, zal het groen onontkoom-

Een wig van glas, hout en staal

Kop wordt park
De veelbesproken Kop van het Java-eiland blijft groen. De lege ruimte voor Hotel Jakarta 
zal, als het aan wethouder Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening) ligt, een stadspark wor-
den. De ruim twee hectare grond, nu nog een kaal grasperk plus hondenuitlaatplaats, zal 
als park volgens de wethouder vergelijkbaar zijn met Battery Park in New York of het Mil-
lennium Park in Chicago. 
Battery Park is gelegen op de zuidelijkste punt van New York, aan de oever van de rivier 
de Hudson – wat dat betreft is er zeker een overeenkomst. Maar een niet te verwaarlozen 
verschil met het Javapark is de grootte: zowel Battery Park als het Millennium Park is bijna 
vijf keer zo groot als het parkje op het Java-eiland zal worden. 
Niettemin: voor liefhebbers van groen in het groen-arme Oostelijk Havengebied is dit goed 
nieuws. Het park zou rond 2025 klaar moeten zijn, samen met de geplande fietsbrug naar 
Noord. Dan moet de gemeenteraad wel snel zijn toestemming geven. Volgens Van der Burg 
wordt er in de stad al heel veel gebouwd, en is ‘het summum voor deze plek geen woonto-
ren maar een hoogwaardig kwalitatief stadspark’, zo zei hij laatst tegen Het Parool. Voor 
het nieuwe Hotel Jakarta is dat een prettige bijkomstigheid: de gasten zullen blijvend  uit-
zicht houden.



baar zijn: als je hoog zit, kijk je op het blader-
dek, op lagere etages kijk je ertegenaan.
Taeke Kuipers, Hortus-directeur, vertelde 
laatst in zijn bedrijfsblad hoe lastig het was 
om de plantensoorten te selecteren. ‘Niet elke 
botanische soort die wij aanraadden, was be-
schikbaar bij de kwekers. En als Hortus staan 
wij uiteraard wel voor de juiste botanische 
soorten. Een alternatieve soort, uit bijvoor-
beeld Costa Rica, was uit den boze.’ 
Enkele voorbeelden van de vele soorten die 
in de tuin zullen staan: de cycas rumphii, een 
kleine palmboom met heldergroen blad, en de 
artocarpus heterophyllus, ook wel nangka of 
jackfruit genoemd, een boom uit de moerbei-
familie die behoorlijk hoog kan worden.

De buurt is welkom
De Hortus is niet de enige instelling waarmee 
wordt samengewerkt. Het hotel zoekt met het 
Tropenmuseum naar mogelijkheden om kunst 
uit de Rijkscollectie te exposeren. ‘We vinden 
samenwerking met stadsgenoten en buren 
belangrijk’, zegt Pascal Lesimanuaja. Mensen 
uit de buurt zijn dan ook van harte welkom 
in Hotel Jakarta, dat een semi-publieke func-
tie krijgt. ‘De drempel zal laag zijn. Buurt- en 
stadsgenoten mogen de binnentuin komen 
bekijken en kunnen gebruik maken van ons 
zwembad of de wellness. 

Dan hopen wij natuurlijk dat ze ook een kop 
koffie drinken of blijven eten, of een broodje 
zullen kopen bij onze bakkerij Westers.’ Die 
komt op de begane grond aan de Tosaristraat, 
een speelse verwijzing naar de gelijknamige 
bakkerij op Vlieland, waar het verhaal van de 
vader van hoteleigenaar Harry Westers ooit 
begon.
WestCord Hotels heeft de duurzaamheid van 
het pand en de bijzondere tuin die erin komt 
niet zelf bedacht. Architectenbureau SeARCH, 
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Hotel Jakarta Amsterdam,
op het Java-eiland, zal een
semi-publieke functie 
krijgen

gevestigd aan de overkant (in de Hamerstraat 
in Noord), is verantwoordelijk voor het idee en 
het ontwerp, dat samen met WestCord werd in-
gebracht in een gemeentelijke prijsvraag voor 
de ontwikkeling van dit deel van het Java-ei-
land. Het ontwerp won. De duurzaamheid van 
het miljoenenproject gaf de doorslag.

Ruwbouw is afbouw
De 162 standaardkamers van het hotel zijn als 
prefab-compartimenten gemaakt van hout, 
waarbij als principe ‘ruwbouw is afbouw’ 
werd gehanteerd. De resterende 38 suites zijn 
apart ingebouwd en afgetimmerd met bam-
boe. Beide soorten kamers hebben door het 
veelvuldig gebruik van hout en bamboe een 
warme uitstraling. Van buiten is het pand aan-
zienlijk donkerder geworden dan op verschil-
lende artist impressions valt te zien. Dat komt 
omdat uiteindelijk gekozen is voor zwarte zon-
nepanelen, die een hoger rendement hebben 
dan lichtere.
WestCord Hotels, dat dit jaar zijn vijftigjarig 
bestaan viert, heeft in Nederland vijftien ho-
tels, waarvan vier in Amsterdam (inclusief 
Jakarta). Maar het tot nu toe bekendste staat 
in Rotterdam: Hotel New York. Verrassend is 
dat Jakarta op een volstrekt vergelijkbare plek 
is gebouwd als zijn Maasstedelijke evenknie 
en een vergelijkbaar maritieme achtergrond 
heeft. Hotel New York staat op de Kop van 
Zuid, daar waar de Nieuwe Maas een aftak-
king heeft in de Rijnhaven. Het is het voorma-
lige directiegebouw van de Holland Amerika 
Lijn (HAL), net zo’n beroemde rederij als de 
SMN op het Java-eiland ooit was. Hotel New 
York geldt al jaren als ‘de huiskamer van Rot-
terdam’. Voor Pascal Lesimanuaja staat vast 
dat Hotel Jakarta ‘de huiskamer van Amster-
dam’ zal zijn. 

Een standaardkamer in Hotel Jakarta (27 
vierkante meter exclusief balkon van 3 vier-
kante meter) zal naar verwachting en afhan-
kelijk van het seizoen tussen de  € 175,00 en   
€ 400,00 per nacht kosten. 
De hotelclassificatie zal 4 sterren superieur 
worden. De feestelijke opening is op 8 mei.

De standaardkamers zijn prefab-compartimenten waarin veel hout is verwerkt. ‘Ruwbouw is afbouw’.

Rectificatie
Door een eindredactionele ingreep is in 
onze vorige uitgave de tekst verhaspeld 
over de bewonersavond waarop het aan-
trekkelijker maken van het gebied bij win-
kelcentrum Brazilië werd toegelicht. 
We drukken hieronder de correcte tekst 
van Tineke Kalk af. 
Inmiddels is op 28 november een tweede 
bewonersavond geweest, opnieuw drukbe-
zocht. Daaruit zijn werkgroepen ontstaan 
van bewoners, ambtenaren en stadsdeel-
bestuurders, die samen voorstellen gaan 
doen om het Oostelijk Havengebied mooi-
er te maken. In het volgend nummer van 
de IJopener doen we daar verslag van.

Opleuken 
Waterhart
Het stadsdeel deed het de laatste jaren zo 
goed: inspelen op initiatieven van de bewo-
ners van het Oostelijk Havengebied. Denk 
aan de groenbakken bij de Van Lohuizen-
laan, een speeltuin bij het Venetiëhof. Na-
dat een groep ondernemers en bewoners 
een website gelanceerd had met ideeën om 
winkelcentrum Brazilië en omgeving op 
te leuken, besloot stadsdeel Oost zich ach-
ter hun ambitie te scharen. Op de website 
staan veel plaatjes van steigers en dekschui-
ten om de verbeelding te prikkelen. Op 30 
oktober werd over de plannen een informa-
tie-avond georganiseerd. Als het stadsdeel 
aan het begin van die avond duidelijk had 
gemaakt dat het in het verleden goed naar 
zijn bewoners geluisterd had én dat alle 
plannen aan twee criteria moesten voldoen 
– geen (geluids)overlast en geen aantasting 
van het blauw (dat volgens datzelfde stads-
deel eigenlijk het groen is) – zou de kans 
een stuk groter zijn geweest dat de bewo-
ners niet tégen maar mée gedacht zouden 
hebben.

www.waterhart.amsterdam
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Excursies Flevopark
Met zijn natuurlijke karakter en hoge ecologische waardes is het Flevopark een bijzonder stads-
park. De Vereniging Vrienden van het Flevopark wil met een excursieprogramma de rijkdom  
laten zien. Op dit moment zijn de hier vermelde excursies gepland voor 2018. 
Deelname is gratis. 
17 maart, Gert Snoei, Begin van de lente bij bomen en planten 
25 maart, Vogels kijken voor kinderen 
15 april, Auke Jansen, Zangvogelexcursie 
27 mei, Dag van het Park met vier excursies: Mirjam Niemans, algemene excursie bomen en 
planten; Wouter Wakkie, insectenexcursie (vlinders, libellen, zweefvliegen); Bart Voorzanger, 
excursie Joodse Begraafplaats; en Goos van der Sijde, monumentale bomen 
17 juni, Henk Timmerman, Korstmossenexcursie 
24 augustus, Fons Bongers, Nacht van de Vleermuis 
2 september, Eelco Baarda, Vruchtbomenexcursie 
4 november, Mirjam Niemans en Chris Barendse, Paddenstoelenexcursie

Voor verzamellocatie en aanvangstijden:
www.flevopark.nl 

Lichtkunst in seinhuis
In het twintig meter hoge seinhuis van het 
Muiderpoortstation, een rijksmonument uit 
de jaren dertig, is nog t/m 23 februari vanaf de 
schemering een lichtkunstinstallatie te zien: 
‘Gedachtesprong’ van Waalko Dingemans. 
Bovenin het seinhuisje wordt een verlichte fo-
tocollage langzaam langs de ramen gedraaid. 
Het werk heeft ongeveer een uur nodig om 
rond te draaien.

Foto: Flickr/Bart

Roze Stadsdorp
Stadsdorpen zijn een moderne manier om de 
binding tussen buurtbewoners te versterken. 
In het Roze Stadsdorp ontmoeten 50+ lhbt’ers 
elkaar. Ineke Kraus nam het initiatief. ‘De 
stadsdorpen ontstaan vooral in buurten met 
witte en goed opgeleide mensen. Zelf woon 
ik in de Hoofddorppleinbuurt, een gemengde 
wijk. Toen kwam ik op het idee het Roze Stads-
dorp te stichten als een stadsbreed initiatief. 
Inmiddels hebben we al 630 deelnemers.’ 
Er zijn twee manieren om deel te nemen: je 
aansluiten bij een buurtgroep die geregeld 
bijeenkomt (zodra je je aanmeldt, krijg je be-
richt wat de dichtstbijzijnde groep is). Verder 
kun je via de website kiezen voor een activi-
teit: wandelen, fietsen, de museumclub, gere-
gelde borrels. ‘En wil je een jeu-de-boulesclub 
oprichten, doe het vooral, dan komt het in de 
nieuwsbrief. Iedereen kan de formule dus zelf 
verder invullen.’ 
Waarom alleen 50+ gays, lesbo’s, etc.? Kraus: 
‘Als je ouder wordt, verlies je mensen uit je net-

werk. Er overlijden vrienden, 
anderen wonen te ver weg als 
je minder mobiel wordt. Je 
hebt weinig manieren om het 
netwerk weer uit te breiden. 
Deze generatie lhbt’ers heeft 
vaak geen kinderen, familie 
woont buiten de stad. Toen 
dacht ik: maar we hebben toch 
onze eigen familie? 
Een andere reden om te kiezen 
voor vijftigplussers is dat we 
actief en gezond ouder wor-
den willen stimuleren.’

www.rozestadsdorp.
amsterdam

STICHTING STEUNFONDS
BUURT- EN JONGERENWERK AMSTERDAM  

- fonds voor sociale initiatieven -

Ons steunfonds ondersteunt kleinschalige projecten in 
Amsterdam. 
Wij verwachten dat deze projecten een buurt leefbaarder 
maken en dat zij contacten tussen buurtbewoners 
(individuen, bedrijven, organisaties) tot stand brengen 
en verstevigen. Uw project is een enthousiasmerend en 
vrolijk voorbeeld voor anderen.

Wie een inspirerend idee heeft, maar te weinig geld 
om te starten, kijkt voor informatie en mogelijkheden 
op onze website of neemt contact met ons op.
Deze kleinschalige projecten hoeven niet aan alle 
voorwaarden en criteria te voldoen. De  aanvrager 
of het project moet wel rechtspersoonlijkheid bezitten.

KORT BUURTNIEUWS

Korstmos, foto: Flickr/Garrulus



13

kinderen elkaar beter zouden leren kennen en 
niet meer, zoals de volwassenen, lijnrecht te-
genover elkaar zouden staan. De meisjes kon-
den het goed met elkaar vinden en zaten bijna 
elke dag te keten in ons ligbad. Op de laatste 
dag vroeg de buurvrouw aan hen wat er zou 
gebeuren als ze elkaar strakjes in Belfast zou-
den tegenkomen. Ik herinner mij nog haar 
verbijstering toen de meisjes bijna tegelijk uit-
riepen: “fight”.’ Overdag was er een heel pro-
gramma voor de kinderen, ’s avonds waren ze 
thuis bij hun gastgezin. Joanne herinnert zich 
dat een van die meisjes zich pas veilig voelde 
als de deuren goed op slot waren.’

Tekort aan pleegouders
Met kansarme kinderen kreeg Joanne Alting 
te maken toen haar man en zij besloten pleeg-
ouder te worden. Ook toen al, twintig jaar ge-
leden, was er een tekort aan pleegouders. Dat 
is nu nog toegenomen. Iedereen heeft het zo 

Joanne Alting heeft een missie: kinderen die niet op vakantie 
gaan vijf geweldige dagen bezorgen op IJburg. Daarvoor zijn 
achttien gastouders nodig. Die moeten toch bij elkaar te krij-
gen zijn?!

TEKST: TINEKE KALK - ILLUSTRATIE: ALEIDA LEEUWENBERG

IJburgse vakantiegastouders
gezocht

Joanne Alting kent het begrip gastouder uit 
haar Brabantse jeugd. ‘Het was in 1972 en 
ik woonde in Waalre, een dorp in Noord-

Brabant. In die tijd stonden de katholieken 
en protestanten in Noord-Ierland elkaar naar 
het leven. Ons dorp wilde daarom kinderen 
uit Belfast een fijne zomervakantie bezorgen. 
Veertig gezinnen, zowel van katholieke als 
protestantse huize, kregen drie weken lang 
twee kinderen te logeren. Ik weet nog dat ik 
heel trots was toen mijn moeder ons als gast-
gezin opgaf.’ 

Ze vervolgt: ‘Net als de andere gezinnen kre-
gen wij een katholiek en een protestants kind, 
twee meisjes, te logeren. De bedoeling van die 
interreligieuze koppels was natuurlijk dat de 

IJburg heeft fantastische 
speelruimte voor kinderen

druk tegenwoordig. In de loop der tijd hebben 
Joanne en haar man langdurig voor drie pleeg-
kinderen gezorgd: een jongen en twee meisjes. 
Een andere jongen bleef korter bij hen.  Door 
die ervaring kwam Joanne in aanraking met 
kinderen die de hele zomervakantie thuis 
hingen. Niet alleen vervelen zij zich, maar op 
de eerste schooldag na de vakantie hebben 
die kinderen ook niets te vertellen. Destijds 
is een van haar pleegzonen mee geweest met 
de strandweek. Een heel goed initiatief van de 
gemeente.
Vijf dagen achter elkaar op en neer van Am-
sterdam naar Zandvoort in een bus vol drukke 
kinderen is voor kinderen en vrijwilligers best 
een zware opgave. Joanne vroeg zich af of er 
dichterbij iets te organiseren is. Ze vertelt: 
‘Hoewel ik in het Oostelijk Havengebied woon, 
speel ik in de IJburgfanfare. Zo heb ik gemerkt 
dat IJburg fantastische speelruimte voor kin-
deren heeft: een groot park, strand en water. 
En je bent er zo. Daarbij komt dat er op IJburg, 
zo is mijn ervaring, nog de nodige idealisten 
wonen. Iets van die pioniersmentaliteit uit het 
begin is, naast een sterk gemeenschapsgevoel, 
nog voelbaar.’ 

Informatieavonden
Overdag is er, net als destijds in haar Brabant-
se dorp, een programma voor de kinderen. 
Een aantal mensen achter IJburgse initiatie-
ven hebben hun medewerking hieraan al toe-
gezegd. Joanne heeft expres de tweede vakan-
tieweek, van 28 juli tot 1 augustus, gekozen. 
De eerste week kunnen kinderen dan nog wat 
lummelen. Bovendien zijn de meeste IJburgse 
gezinnen dan nog niet op vakantie. Ook de kin-
deren van de gastouders kunnen aan het pro-
gramma meedoen. In het voorjaar gaat Joanne 
informatieavonden organiseren. 
Een van de muzikanten van de IJburgse fanfa-
re heeft zich trouwens al opgegeven: ze vindt 
het een goed voorbeeld voor haar dochter én 
een kans voor haar om heel andere kinderen 
te leren kennen, bijvoorbeeld kinderen van 
vluchtelingen of statushouders. En wie weet, 
klikt het tussen de kinderen die vijf dagen. Om 
contact te houden is de afstand IJburg-Indi-
sche Buurt, waar de meeste van de betrokken 
kinderen wonen, tenslotte heel wat korter dan 
Waalre-Belfast. 

Voor veel kinderen is de zomervakantie de avontuurlijkste 
periode van het jaar. Maar er is ook een groep kinderen die 
de hele vakantie thuisblijft. Thuis is vaak achter een compu-
ter op een klein bovenhuis. Wie wil deze kinderen uit Amster-
dam-Oost, onder wie kinderen van statushouders en vluchte-
lingen, vijf onvergetelijke dagen op IJburg bezorgen? 
Gastouders kunnen zich aanmelden bij Joanne Alting: 
mobiel 0655 810760, info@shaffystuin.nl
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Los volkje in 

Wie terugkeert uit het buiten-
land, ziet zijn vaderland met 
nieuwe ogen. Na zes jaar in 
Brussel gewoond en gewerkt 
te hebben, moest ook Gijs 
Moes wennen aan veel wat 
typisch Hollands is. Vooral 
aan de stedenbouw en het 
onderwijs. Een bericht van-
uit IJburg, waar Moes na zijn 
terugkeer ging wonen.

TEKST: GIJS MOES
FOTO’S: ARJEN POORTMAN

Zand en water bepalen ons uitzicht. En 
veel lucht natuurlijk, zoals het hoort in 
Holland. Het water is het IJsselmeer, of 

IJmeer zoals het hier eigenlijk heet. Maar ooit 
was het Zuiderzee en zo noem ik dit water het 
liefst. Hier lagen de schepen voor Pampus te 
wachten tot ze bij hoogwater konden doorva-
ren naar de haven van Amsterdam.
Het zand moet nieuw land worden. Het is aan-
gevoerd met schepen en vrachtwagens, zoals 
het jaren geleden ook is opgespoten waar nu 
onze woning staat. Eerst moet het zand inklin-
ken en dan komen er nieuwe woningen en 
winkels – het economisch vertrouwen om die 
ook echt te bouwen is terug. Zomaar iets bou-
wen, dat gebeurt niet in Nederland. Dat kan 
pas als er een ontwerp is, als vele commissies 
zich erover hebben gebogen en de politiek de 
plannen heeft goedgekeurd. Tot die tijd ligt er 
veel zand in het water, te wachten op proce-
dures en politici. De vorige wethouder wilde 
dat zand graag neerleggen, zo liet hij toch iets 
achter voor de toekomst.

Stadser en steniger
IJburg moet veel groter worden, zeker twee 
maal zo groot als het nu is. Wie door de stra-
ten loopt, ziet een gewone Hollandse nieuw-
bouwbuurt, wat stadser en steniger dan de 
gemiddelde Vinex-locatie, met iets meer ar-
chitectuur; hier en daar mooi, soms erg lelijk. 
Minder rijtjeshuizen dan in een gewone Vinex-
wijk, dat wel. We zijn hier wel in Amsterdam, 
dus niet van dat tuttige. Alles is gepland, strak 
en aangeveegd. Dat is de grootste schok voor 
wie terugkomt uit België, maar dat zal voor 
ieder buitenland gelden. Waar de rest van de 
wereld bouwt zoals het uitkomt en zoals de ei-
genaren het mooi vinden, daar is alles in Ne-
derland ontworpen. Dutch design: functioneel, 

strak, met hier en daar een geinig kleurtje of 
een rare hoek.
In België bouwen de mensen zelf. Ze kopen 
een stukje grond en zetten een huis neer dat 
ze mooi vinden. Of het in de omgeving past, 
een eenheid vormt met de andere bebouwing, 
laat staan of de buren het ook mooi vinden, 
kan niemand iets schelen. Er verandert wel 
iets in België. Ook daar wordt inmiddels wat 
meer gepland, maar het blijven voorzichtige 
pogingen.

Zo voorzichtig zijn ook de Hollandse pogingen 
om de mensen zelf te laten bouwen. Ja, dat 
mag hier en daar, soms zelfs in de buurt van de 
stad. Vele jaren geleden kondigde een staatsse-
cretaris trots aan dat mensen meer zelf mogen 
gaan bouwen. Het kwam hem direct op kritiek 
te staan, want gleden we zo niet af richting 
‘Belgische toestanden’? Ondanks die aankon-
diging is zelf bouwen nog steeds ongebruike-

lijk in Nederland. Ja, ze staan er wel op IJburg 
en op het Zeeburgereiland, en de kavels zijn 
zeer gewild. Maar veel zijn het er niet en spec-
taculair is het verschil met de strak geplande 
wijken ook niet, de zelfbouwhuizen zien er 
van een afstand betrekkelijk eenvormig uit. 
Dat is niet zo vreemd, want de gemeente heeft 
uitgebreide spelregels neergelegd: de kavels 
hebben een standaardbreedte en er geldt een 
maximale hoogte. Bovendien moeten de gevels 
van de huizen op een lijn staan. Zo blijft Ne-
derland met potlood en liniaal op de tekentafel 
bepaald, waar in België een meer schetsmatige 
invulling normaal is.

Gezellig op IJburg
Gezellig is het overal wel, ook op IJburg. Zodra 
het mooi weer is komt iedereen naar buiten, 
mensen eten aan ruwhouten tafels, glaasje 
rosé of prosecco erbij. Zo gezellig dat de vraag 
opkomt wat te doen als je daar even geen zin 
in hebt. Binnen blijven? Daar is het ook al ge-
zellig. Echt ongezellige buurten, lelijke gebou-
wen of leegstaande panden zijn zeldzaam. In 
Brussel zijn die overal, ook wie net door een 
mooie oude art-decostraat wandelt kan om de 
hoek ineens in een gribus terechtkomen. Het 
geeft de stad wel een avontuurlijk gevoel dat 
in Amsterdam soms ontbreekt.
Maar binnen de strakke Hollandse omgeving 

Zodra het mooi weer is 
komt iedereen naar buiten, 
mensen eten aan ruw- 
houten tafels, glaasje rosé 
of prosecco erbij
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valt iets op. Hebben de mensen zich aangepast 
aan de strakke, geplande omgeving, lopen ze 
allemaal braaf in het gelid? Nee, juist niet. De 
Hollanders bewegen zich los, soms bijna losge-
slagen, door hun aangeharkte straten en par-
ken. Ze praten harder en lachen uitbundiger 
dan in Brussel. Misschien geeft de strakke om-
geving hun juist die vrijheid. Op school is het 
verschil heel duidelijk. In Brussel stonden de 
kinderen voor de schoolbel ging twee aan twee 
in de rij. Wie zich buiten de rij begaf, werd tot 
de orde geroepen. En dat vanaf tweeënhalf, 
drie jaar, de leeftijd waarop de meeste Bel-
gische kinderen naar school gaan. Als de bel 
klonk gingen ze, klas voor klas, naar binnen.
Op IJburg komen de kinderen ieder voor zich 
over het schoolplein aangerend of gesjokt, ze 
vormen groepjes en lopen dan de trap op en 
de klas in. De ouders lopen achter ze aan, om 
in de klas afscheid te nemen. Soms moet de 
meester ze wegkijken als de les gaat beginnen. 
In Brussel kwamen de ouders nooit in de klas. 
Wie zijn kind eenmaal op school had gebracht, 
liet het daar over aan de zorgen van meester of 
juffrouw. Dat toevertrouwen was niet beperkt 
tot de schooluren. Ook voor school en erna 
konden de kinderen er terecht. Kosten: tachtig 
cent per uur, tweede kind half geld, derde een 
kwart. 

Een warme maaltijd
Op IJburg staan de scholieren om twee uur 
weer buiten. Ja, want we hebben een continu-
rooster, meldt de school trots. Dus geen gedoe 
met kinderen die tussen de middag naar huis 
gaan, daar is geen tijd voor. De boterhamme-
tjes worden binnen een half uurtje opgepeu-
zeld. In Brussel dacht niemand aan naar huis 
gaan tussen de middag, de kinderen hadden 
ruim de tijd om hun brood te eten – of een 
warme maaltijd natuurlijk. In Nederland is 
kinderopvang duur en de dagen moeten ruim 
van tevoren worden vastgelegd.
Ook binnen de school zijn de spelregels op 
IJburg losser. ‘Wat maken ze veel lawaai in 

de klas’, was een van de eerste opmerkingen 
van de kinderen, terug in Nederland. Waar 
in België de meester of juffrouw gebiedend 
‘stilte’ riep, worden ze hier met pedagogisch 
verantwoorde aanpak tot rust gemaand. Toch 
praten de kinderen door elkaar en vragen ze 
zomaar iets, zonder hun vinger op te steken en 
hun beurt af te wachten. Maar de Nederlandse 
school verwacht wel veel. Binnen de losse spel-
regels moeten de kinderen aan de slag, met 
projecten en presentaties. Ze mogen zelf van 
alles uitzoeken, als ze er niet uitkomen vragen 
ze het maar: eerst aan de klasgenootjes, dan 
pas aan de leerkracht. Klassikale lessen, zoals 
die in Brussel gebruikelijk waren, lijken hier 
nauwelijks voor te komen. Resultaat: de kin-
deren zoeken zelf veel uit, over botbreuken, 
thee, Zweden en het Parthenon. Maar of ze de 
tafels uit hun hoofd kennen blijft onduidelijk. 
Ze bloeien op, vinden de projecten leuk en sto-
ren zich niet meer aan de drukke kinderen en, 
niet onbelangrijk, ze worden met deze losse 
aanpak veel mondiger dan de kinderen in het 
Belgische onderwijs. 
Het losse, soms ongemanierde volkje dat woont 
in rechthoekige huizenblokken en op eenvor-
mige woonerven (‘kippenhokken’, schampert 
de Vlaming), leert ook beter plannen dan de 
zuiderburen. Dat begint al op school en het 
komt later goed van pas. Maar de verwachtin-
gen zijn ook hoger: als alles gepland is, ligt de 

teleurstelling op de loer als het toch even an-
ders loopt. In België lijkt niemand voorbereid 
op wat gaat komen en is improviseren een le-
venskunst.

Nog veel meer zand
Het plannen gaat altijd door, IJburg is nog lang 
niet af. Er moet nog veel meer zand opgespo-
ten worden, hele eilanden moeten er bij komen 
en vele duizenden woningen. Het stadsdeel 
dat nu ongeveer 15.000 inwoners telt, moet er 
ooit 40.000 herbergen. Dat lijkt ver weg, maar 
ooit zullen ze er wonen, daar zorgt de politiek 
wel voor. De Nederlandse bestuurders kijken 
graag vooruit.
In het water waar wij over uitkijken komt ooit 
een nieuwe wijk. En zo wordt in heel Neder-
land gebouwd aan dijken, wegen en woonwij-
ken. Het land is altijd voor de helft af, de rest 
moet nog komen. En als er geen land meer 
over is, maken we er toch gewoon nieuw land 
bij? Zand zat. 

Gijs Moes werkt op de buitenlandredactie 
van dagblad Trouw, waar hij zich vooral be-
zighoudt met internationale betrekkingen en 
de situatie in Oost-Azië. Hiervoor schreef hij 
als correspondent in Brussel over België en de 
Europese Unie. Zijn artikel is een aangepaste 
versie van een stuk dat eerder in Trouw is ge-
publiceerd.

strakke straten
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Buurvrouw en ik wonen nog niet zo lang 
in Amsterdam, we zingen graag en wil-
len ook meer mensen leren kennen. Een 

koor is dan een prima idee. Als je op zoek bent 
naar een koor, waar let je dan op? Een koor 
moet volgens ons een mooi repertoire hebben, 
leuke leden, ambities maar geen kapsones, 
een goede dirigent en na afloop een biertje 
drinken. Mijn keuze valt op Zeeburg Zingt. 
Eerst dacht ik dat ik er nog niet oud genoeg 
voor was. Maar ja, het is lekker in de buurt en 
je hoeft niet voor te zingen voor je mee mag 

doen. Bovendien heeft de IJopener ook oudere 
lezers die graag zingen. Dus fiets ik op woens-
dagmorgen naar de Kramatweg.

Luchtsprongetje
Bij binnenkomst word ik enthousiast ontvan-
gen. Hoe heet ik? Heb ik vaker gezongen en 
zing ik liever alt of sopraan? Weet ik dat niet? 
Geeft niets. Gewoon lekker meedoen, dan kom 
ik daar wel achter. Aan een lange tafel zijn 
koorleden met de dirigent bezig om mappen 
klaar te maken voor het nieuwe zangseizoen. 
Iedere deelnemer krijgt een eigen map, ik ook. 
Mijn hart maakt een luchtsprongetje: mooie 
liedjes uit de jaren 60. Geen probleem dat ik 
mijn leesbril ben vergeten, de letters en het 
muziekschrift zijn groot afgedrukt. Overigens 
hoef je geen noten te kunnen lezen. Het zingen 
leer je vanzelf. 

Om kwart over tien begint de repetitie met 
adem- en stemoefeningen. Sommige leden 
willen zitten, anderen staan liever. Dirigent 
Catharina Bonsel begeleidt deze ochtend het 
koor op de piano, maar normaal heeft het koor 
een eigen pianiste. En dan wordt het eerste 
lied ingezet, ‘Ik zou wel eens willen weten’ 
van Jules de Korte. Vrijwel alle koorleden (ik 

ook) kunnen dit lied meteen meezingen. Toch 
tikt de dirigent regelmatig af. Het moet snel-
ler, iets hoger, beter articuleren. ‘Een muis in 
een molen in mooi Amsterdam’ is het volgende 
nummer. Was dat niet van Rudi Carrell? Het 
klinkt heel actueel! ‘Do wah diddy’ van Man-
fred Mann wordt driestemmig gezongen. De 
mannen worden aangemoedigd wat harder te 
zingen. Hier is een zeer goede dirigent bezig 
en de koorleden letten goed op, dus het resul-
taat wordt steeds beter. Sterker nog: het is een 
goed koor. 

Weinig mannen
In de pauze maak ik een praatje met de vijf 
mannen van het koor. Net als bij veel andere 
koren zijn mannen in de minderheid. Ik vraag 
of zij een idee hebben waar dat door komt. 
‘Faalangst’, zegt Klaas, ‘mannen zijn bang dat 
ze afgaan, vrouwen hebben daar minder last 
van.’ Horst vult aan: ‘Omdat vooral vrouwen 
zingen, denken mannen dat zingen niet erg 
mannelijk is en gaan ze liever kaarten of biljar-
ten.’ Waarom komen zij dan wel zingen? Ten 
eerste: ze houden van muziek en van zingen. 
Ten tweede: een koor is gewoon gezellig, je 
hebt een vaste activiteit in de week en je maakt 
vrienden. Ten derde: zingen is een uitstekende 
conditietraining. Je traint je stembanden en zo 
voorkom je een bibberende bejaardenstem. 
Als je iedere dag zingt houd je een sterke stem, 
niet alleen met zingen, maar ook met praten.
Na afloop van de repetitie wordt teruggekeken 
op het voorbije seizoen. Zeeburg Zingt heeft 
twee concerten gegeven en treedt regelmatig 
op bij buurtfestiviteiten. Het thema voor het 
nieuwe seizoen is jaren 60-muziek. Nederlands 
repertoire (Jules de Korte, Ramses Shaffy, Bou-
dewijn de Groot), maar ook Engels en Italiaans. 
De ochtend wordt afgerond met ‘Lang zal ze 
leven’, voor alle jarigen in het koor.
Als ik naar huis fiets, concludeer ik dat ik  
niet meer te jong ben voor Zeeburg Zingt.  
Verder voldoet het koor aan al aan mijn wen-
sen: leuk repertoire, leuke mensen... Behalve 
dan het biertje na afloop, dat komt er niet van 
om 12 uur ’s ochtends. Maar de koffie was  
prima. Buurvrouw heeft ondertussen haar 
oog laten vallen op een koor met een echt klas-
siek repertoire. De volgende keer over haar  
ervaringen. 

Zeeburg Zingt repeteert elke woensdagoch-
tend van 10-12 uur bij Kindervreugd, Kramat-
weg 31. Lidmaatschap kost € 18,00 per maand, 
plus jaarlijks € 15,00 waarvoor je ook aan  
andere activiteiten bij Kindervreugd mee kan 
doen. Bel met Aleida Kiers (06 1530 0504) en 
volg vrijblijvend een of twee repetities.

De IJopener gaat graag op visite bij koren, fanfares en  
bandjes. Bij Zeeburg Zingt bijvoorbeeld: een 55+ koor met 
een krachtig geluid. Ze bestaan al twintig jaar en repeteren 
wekelijks in activiteitencentrum Kindervreugd in de Indische 
Buurt. Het koor telt dertig leden, nieuwe leden zijn welkom.

TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO: ARJEN POORTMAN

Zeeburg zingt: 
muzikaal en gastvrij

Zingen voor de gezelligheid en een sterke stem

Als je iedere dag zingt
houd je een sterke stem

Alles wat je kwijt wilt of juist wilt hebben, 
kun je in de IJopener zetten.

Kosten € 5,00 per regel van ca. 45 tekens.
Stuur je tekst naar adverteren@ijopener.nl

Een IJopenertje zetten

magazine
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Zorgen in de buurt
De opdracht die burgemeester Eberhard van der Laan de 
stad in 2017 naliet, ‘Zorg goed voor elkaar’, brengt Buurt- 
coöperatie Oostelijk Havengebied sinds twee jaar in praktijk 
met onder andere de BuurtBel. ‘We zorgen dat mensen met 
een hulpvraag terecht komen bij wie of wat zij nodig hebben. 
We reageren snel en op een persoonlijke manier.’ 

TEKST: ANNEMIEK ONSTENK - FOTO: MARCEL DE CNOCK

De IJopener praat met Meta de Vries, mede-
oprichter van de Buurtcoöperatie en Brenda 
Poppenk en Lennie van Veenendaal van de 
BuurtBel. Hoewel twee van hen een professi-
onele achtergrond hebben in welzijn en zorg, 
benadrukken ze dat zij dit deels betaalde, deels 
onbetaalde werk doen als actieve buurtbewo-
ners. De coöperatie en de BuurtBel willen hulp 
van buur tot buur op de kaart zetten. Zij trek-
ken daarvoor een rol als betrokken burgers in 
het professionele zorgveld naar zich toe.

De buurt vergrijst
Meta de Vries: ‘We praten met maatschappe-
lijke dienstverleners van Civic, Thuiszorg, het 
Ouder/Kind-team in een wijkoverleg over hoe 
de zorg zo goed mogelijk kan (blijven) aan-
sluiten bij vragen van de bewoners. De buurt 
vergrijst, en hulpvragen zullen veranderen. 
Je kunt als buurt heel veel zorg zelf organi-
seren voordat professionals nodig zijn. Van 
boodschappen voor iemand doen en meegaan 
naar revalidatie tot samen wandelen en kleine 
reparaties aan huis. Als iemand verpleegkun-
dige zorg nodig heeft of hulp om naar het toilet 
te gaan, schakelen we bijvoorbeeld Zorggroep 
Amsterdam-Oost in.’  
Ook leidt de BuurtBel vragen door naar het So-
ciaal Loket van stadsdeel Oost of gaat daar zelf 
met een hulpvrager naartoe. Brenda Poppenk: 
‘Een mevrouw kwam langs omdat zij dringend 

een douche-stoel nodig had. Samen gingen we 
naar het Sociaal Loket omdat we dachten dat 
zo’n voorziening onder de Wet maatschap-
pelijk ondersteuning valt. Dat was niet zo, ze 
kreeg de douchestoel niet. Toen kochten we 
die zelf, op Marktplaats. Een actieve bewoner 
plaatste die bij haar thuis in de douche.’ 
Behalve bemiddeling van hulpvragen, orga-
niseert de BuurtBel ook Taalhulp en een Tele-
fooncirkel. Bij de BuurtBel komen zes tot tien 
vragen per week binnen. Om hulp te bieden 
kunnen Brenda en Lennie een beroep op vijf-
tig buurtbewoners doen die bereid zijn daar-
voor in de benen te komen. 

Prachtige buurtruimte
De Buurtcoöperatie krijgt nu nog subsidie van 
de gemeente, voor de huur van de prachtige 
buurtruimte aan de Van Eesterenlaan 266 en 
enkele betaalde uren van Meta, Brenda en 

Lennie. In de toekomst wil de coöperatie zich-
zelf kunnen bedruipen van ledengeld, bijdra-
gen van gemeente of zorgverzekeraars en in-
komsten uit de verhuur van ruimten. Een van 
de huidige huurders is BuurtzorgT, geestelijke 
gezondheidszorgtak van landelijke thuiszorg-
organisatie Buurtzorg, die groot werd door 
kleinschaligheid. Meta de Vries: ‘Anders dan 
wij, werken zij als professionals. Zij bieden 
zorg aan mensen met een indicatie, zorgverze-
keraars betalen.’ De BuurtBel-vrouwen maken, 
voordat ze een actieve buurtbewoner koppe-
len aan iemand met een hulpvraag, kennis met 
de hulpvrager, thuis of bij de BuurtBel. Dan 
signaleren zij soms iets waar de bewoner géén 
hulp voor heeft gevraagd. Lennie van Veenen-
daal: ‘We zien bijvoorbeeld dat het huis van 
een demente mevrouw die ons belt voor hulp 
bij het boodschappen doen, ernstig vervuild 
is. We gaan uit van regie van bewoners, maar 
vinden dat wij bij een ernstige situatie moeten 
overleggen met het maatschappelijk werk van 
Civic. We bespreken met de bewoner dat we 
dat doen.’ Omdat de BuurtBel zo voorkomt dat 
een lichte zorgvraag een zware en dus dure 
wordt, vindt men dat zorgverzekeraars en/of 
gemeenten zulke activiteiten zouden moeten 
vergoeden als preventie.

Ook komt het voor dat BuurtBel bemiddelt 
voor zorg met een indicatie, waar de hulpvra-
ger een persoonsgebonden budget (pgb) van 
de Sociale Verzekeringsbank voor krijgt. Bren-
da Poppenk: ‘Een mevrouw was mantelzorger 
van haar man en werd begeleid door een pro-
fessional. Deze vroeg ons om ondersteuning 
met een pgb te organiseren. Ik schakelde Civic 
in om te kijken wat er mogelijk was en regelde 
een buurtbewoner die ondersteuning kon bie-
den, betaald uit het pgb.’ 
Wat de Buurtcoöperatie en BuurtBel princi-
pieel níet doen is registreren of hulpvragers 
bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben of 
eenzaam zijn. Meta de Vries: ‘Een ambtenaar 
vraagt soms of we mensen uit deze groepen 
bereiken. We noteren wel wat we doen, maar 
plaatsen mensen daarbij niet in hokjes als 
‘arm’ of ‘psychische problematiek’. Ons ideaal 
is Zorg op afroep van onderop organiseren: 
burenhulp zolang het kan, professionele zorg 
als het moet.’ 

Adres Buurtcoöperatie De Eester en de Buurt-
Bel: C. van Eesterenlaan 266, Oostelijk Haven-
gebied. Tel. Buurtbel: 020 7723814. 
Open ma t/m vrij 10.00 uur - 16.00 uur. 
Annemiek Onstenk is zelfstandig journalist  
en buurtbewoner. Zij schrijft vooral over ar-
moede en psychische problematiek. 

Heb je een vraag of wil 
je iets doen? 
Trek aan de buurtbel!

Lennie van Veenendaal en Brenda Poppink



TEKST: LISA SCHEERDER
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‘Ik houd er niet van als er tegen mij als kie-
zer gelogen wordt.’ Fatima Elatik is aan 
het woord. We zitten aan het Javaplein, 

in het Badhuis. Een geliefde plek van Elatik. Ze 
komt rechtstreeks van een andere bijeenkomst 
en hoewel het al ruim voorbij theetijd is, heeft 
ze nog geen tijd gehad om te kunnen eten. Ze 
bestelt een tuna melt sandwich, de lekkerste 
van Amsterdam-Oost, zegt ze. Elatik grijnst. 
Ze is van 2002 tot 2014 stadsdeelbestuurder 
geweest, eerst in stadsdeel Zeeburg en vanaf 
2010 in stadsdeel Oost. Nog steeds is ze bezig 
met Amsterdam en haar bewoners, al is ze niet 
meer politiek actief. Ze woont in de Indische 
Buurt. En wil daar nooit meer weg. Geboren is 
ze in de Dapperbuurt, maar de Indische Buurt, 
zegt ze, dat is echt haar plek.

Bestuurlijke spaghetti
Amsterdam en haar stadsdelen: het is geen 
rustig bezit. De laatste twee gemeenteraads-
verkiezingen zijn aangegrepen om het stads-
deelsysteem zo te wijzigen dat Amsterdam 
effectiever wordt bestuurd. Elatik somt ze in 
hoog tempo op. ‘In 2010 ging het er nog om dat 
er wel erg veel stadsdelen waren. Dat leidde 
tot een onontwarbare knoop. Iedereen deed 
alles anders. In elk stadsdeel werd de boom 
anders gekapt. Bestuurlijke spaghetti noem-
den we dat. De teruggang van veertien naar 
zeven stadsdelen is een goed besluit geweest. 
Er ontstond de goede schaalgrootte, de stads-
delen hadden voldoende bevoegdheden, vol-
doende budget, we konden zaken echt aanpak-
ken. Het opknappen van de Javastraat, dat kon 
toen nog. In Oost hadden we als enige stads-
deel buurtbegrotingen, zodat burgers precies 
konden volgen waar het geld aan werd uitge-
geven. In Oost startten we ook met gebiedsge-
richt werken en keken op buurtniveau naar het 
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Vier jaar hebben we kunnen 
wennen aan stadsdelen die 
eigenlijk bestuurscommis-
sies bleken te zijn. Maar nu 
zijn de gemeenteraad en het 
college van Amsterdam ken-
nelijk al weer klaar met de 
bestuurscommissie. Bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart houden de be-
stuurscommissies op te be-
staan. Oud-stadsdeelvoorzit-
ter Fatima Elatik vertelt wat 
Amsterdammers de komende 
jaren te wachten staat. En ze 
voorziet de IJopener-lezers 
van advies om er het beste 
van te kunnen maken. 

Het dubbelmandaat waar zoveel om te doen is 
geweest. Dit dubbelmandaat is een belangrijke 
reden geweest dat de komende verkiezing de 
bestuurscommissie wordt afgeschaft. 

Wat was er zo erg aan dit 
dubbelmandaat? 
‘Er zijn rapporten over geschreven en daaruit 
blijkt dat bestuurscommissies, de gemeente-
raad en het college langs elkaar heen werken, 
dat ze niet weten wat elkaars bevoegdheden 
zijn en dat er geen beslissingen worden geno-
men.’

Komt dat door het dubbelmandaat? 
‘Mijn ervaring is dat samenwerken moeilijk is, 

stadsdeel, heel intensief. Eén verkiezing later, 
in 2014, is er heel veel veranderd: het stads-
deel werd een bestuurscommissie, verloor bij-
na al zijn bevoegdheden, verloor zijn budget. 
Dat ging allemaal terug naar de centrale stad. 
Wel waren de vorige verkiezingen nog echt; 
je kon stemmen op de gemeenteraad en een 
stem uitbrengen op de bestuurscommissie. De 
bestuurscommissie bestond dus volledig uit 
door ons gekozen volksvertegenwoordigers. 
Met de bijbehorende bevoegdheden. Ze kon-
den vragen stellen, moties indienen, initiatief-
voorstellen maken. Tegelijkertijd kreeg het da-
gelijks bestuur van de bestuurscommissie een 
tweede mandaat. Zij werden geacht ook als 
verlengd bestuur van het college op te treden. 

Stadsdeelsysteem is voor

Fatima Elatik, oud-stadsdeelvoorzitter van Zeeburg en Oost
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terwijl dat de enige oplossing is. Als een stads-
deel het moeilijk heeft, zou het college of een 
ander stadsdeel het normaal moeten vinden 
om bij te springen. Maar dat is het niet. Ook 
de ambtelijke cultuur op het stadhuis speelt 
een rol. De belangen van de bewoners van de 
stadsdelen worden lang niet altijd voorop ge-
steld. Bestuurlijk Amsterdam is veel met zich-
zelf en met elkaar bezig.’ Elatik vervolgt: ‘Bij 
de komende verkiezingen is weer gesleuteld 
aan het bestuurlijk stelsel. Ja, we brengen twee 
stemmen uit, een op de gemeenteraad en een 
op de stadsdeelcommissie zoals die gaat heten. 
Maar die tweede stem, die is bijna niks meer 
waard.’

Dus we gaan waardeloze stemmen 
uitbrengen? 
‘Jouw stem is minder waard omdat degene 
die gekozen wordt bijna geen bevoegdheden 
meer heeft. De leden van de stadsdeelcommis-
sie hebben geen controlerende functie meer, 
ze kunnen alleen nog gevraagd en ongevraagd 
adviseren, niks afdwingen. Moties, amende-
menten, initiatiefvoorstellen, het stellen van 
een eenvoudige vraag – het kan niet meer. Ja, 
de stadsdeelcommissies kunnen zwaarwegen-
de adviezen uitbrengen, maar essentieel is: zij 
zijn niet degene die er over kunnen besluiten, 
dat doen anderen.’

Wie besluiten er dan, het dagelijks 
bestuur van de stadsdeelcommissie? 
‘Nee, want het dagelijks bestuur wordt niet 
meer gekozen, maar benoemd, door het col-
lege. Het dagelijks bestuur is het verlengde be-
stuur geworden van de centrale stad en heeft 
geen rechtstreekse relatie meer met de stads-
deelcommissie. Ze worden uit elkaar getrok-
ken.’

Dus we hebben straks stadsdeel-
bestuurders die we niet zelf 
gekozen hebben?
‘Inderdaad. De verwachting is dat het dage-
lijks bestuur een afspiegeling zal zijn van de 
coalitie in het college: de samenstelling van het 
college bepaalt dus de samenstelling van het 
dagelijks bestuur in de stadsdelen. Het is een 
vorm van verlengd bestuur zonder het verma-
ledijde dubbelmandaat. Het college vindt dat 
het recht doet aan het uitgangspunt dat het 
dagelijks bestuur vooral collegebevoegdheden 
uitoefent. Helderheid volgens het college.’

Ik vind het nogal ingewikkeld...
‘Het is ingewikkeld, maar wat nog veel erger 
is, het is liegen tegen de kiezer. Met dit systeem 
suggereer je invloed van de burger, maar die 
is er niet. Zwaarwegend advies is het enige 
wat de burger nog heeft. Ik voorspel dat deze 
zwaarwegende adviezen van de stadsdeelcom-
missie makkelijk door het college terzijde zul-
len worden geschoven. Dit nieuwe systeem is 

kiezersbedrog en zadelt ons in de stad op met 
een nepdemocratie. Dat is funest voor het ver-
trouwen van de burger in de politiek, of wat er 
nog van over is.’

De huidige stadsdeelbestuurders zijn 
in grote meerderheid tegen het nieuwe 
systeem. Terwijl de gemeenteraad er 
voor heeft gestemd. Wat zegt dat? 
‘Dat partijpolitieke belangen belangrijker zijn 
dan een goed bestuur van deze stad. Er zijn 
heel veel rapporten geschreven over het be-
stuurlijk stelsel van Amsterdam, maar ieder-
een is het er over eens dat Amsterdam zo groot 
is dat de centrale gemeenteraad en het college 
niet in staat zijn om zich op straatniveau te be-
moeien met de stad. De afstand is gewoon te 
groot. Voor het oplossen van problemen in de 
stad is lokaal bestuur dicht bij de burger, met 
eigen bevoegdheden en budget, noodzakelijk. 
Het tegenstrijdige is ook dat er in het nieuwe 
systeem veel meer overleg met de centrale 
stad nodig zal zijn. De eigen bevoegdheden 
zijn weg en de dagelijks bestuurders moeten 
zich op het college richten om te weten wat 
de opdracht is. De opdrachten komen straks 
van het college, terwijl het om problemen gaat 
die op stadsdeelniveau spelen. En ze moeten 
gaan vechten om budget: hoe krijgen ze het 
voor elkaar dat het benodigde geld naar hun 
stadsdeel gaat? De dagelijks bestuurders zul-
len naar verwachting dus ook onderling strijd 
moeten leveren. Ik denk niet dat de onderlinge 
sfeer tussen de bestuurders en de stadsdelen 
hiervan opknapt.’

Welke problemen in Oost zouden 
moeten worden aangepakt? 
‘Ik maak mij zorgen over de veiligheid in de 
Transvaalbuurt en de Dapperbuurt. Het is niet 
gelukt om die op een goed niveau te krijgen. 
Er is een lange adem, aandacht en geld nodig 
om dit wel op orde te krijgen. Daarnaast maak 
ik me er echt zorgen om dat in het nieuwe sy-
steem minder geïnvesteerd wordt in plekken 
waar de mensen wonen. Er zit nu één grote 
pot met geld op de Stopera, hoe zorg je ervoor 
dat niet alleen grote en meeslepende projec-

ten worden gefinancierd, maar ook aandacht 
is voor pleinen waar kinderen veilig moeten 
kunnen spelen? Ik hoop van harte dat het hui-
dige niveau dat Oost bereikt heeft, gehand-
haafd kan blijven, maar ik ben er niet bij voor-
baat gerust op.’

Wat zouden we moeten doen? 
‘Bekvechten over het systeem breekt je op. We 
moeten er het beste van maken. Als je straks 
gekozen bent in de stadsdeelcommissie of be-
noemd bent als dagelijks bestuurder, realiseer 
je dan altijd dat je het volk vertegenwoordigt. 
Investeer in alle lagen van de bevolking. Voor 
sommige groepen zul je extra moeite moeten 
doen, die doen niet mee met alles wat er geor-
ganiseerd wordt of die verstaan je niet. Demo-
cratie is ook dat je de minderheid beschermt. 
Je moet op zoek gaan naar de mensen. Men-
sen met wie het niet goed gaat hoor je meestal 
niet, daar moet je echt zelf naar op zoek. Leden 
van de stadsdeelcommissie moeten onderling 
samenwerken. Maak een gezamenlijk verhaal 
voor Oost, eigenlijk een eigen bestuurlijk pro-
gramma, en hou daar aan vast. Zo ben je het 
krachtigst en kun je je invloed vergroten. En 
de Amsterdammers moeten hun mond open 
blijven doen. Als er straks een probleem is in 
je stadsdeel, moet je inspreken bij de gemeen-
teraad. Doe dat ook, zorg dat de gemeenteraad 
dan hoort wat er in jouw buurt speelt. Spreek 
in of stalk ze met mails, brieven of raadsadres-
sen.’ 

bewoners nepdemocratie 

‘Jouw stem is minder 
waard omdat degene die 
gekozen wordt bijna geen 
bevoegdheden meer heeft’
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Ter verwelkoming van de statushouders en andere nieuwe bewoners aan de 
Van Lohuizenlaan organiseerde Buurtcoöperatie De Eester een Weggeefmarkt. 
Buurtbewoners doneerden de spullen (zie ook pagina’s 28 - 29).

FOTO: LOUIS VISSEREN



TEKST: MAAIKE BEHM - FOTO’S: KEES HOOGEVEEN  - ILLUSTRATIE: PAUL OUWERKERK

Weet je wat je eens zou moeten doen: 
rondjes draaien, om je as, armen 
wijd en vooral: ogen open. En ik ken 

de perfecte plek voor die beweging: de Kop van 
het Java-eiland. Het is er rustig, niemand ziet 
je. En zo midden in het IJ ervaar je al draaiend 
misschien wel de mooiste ‘three sixty views’ 
van Amsterdam. Wat omlaag kijkend zie je 
dichtbij bijna continu water om je heen. En tij-
dens een tweede rondje, met de blik iets hoger: 
de waterfronten met gebouwen, alle getuigen 
van verschillende perioden uit de geschiede-
nis rond het IJ, de levensader van Amsterdam. 
Van de brug met z’n slanke insectenpoten en 
verbouwde pakhuizen via cruiseschepen en 
het Muziekgebouw aan ’t IJ tot het Centraal 
Station en de A’DAM Toren aan weerszijden 
van het IJ. Op de noordoever steekt het oranje 
Wilhelmina Dok fel af tegen z’n omgeving. De 
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In het vorige nummer van de IJopener kondigde architect 
Bastiaan Vlierboom namens het Borneo Architectuur Cen-
trum een nieuwe serie artikelen aan. De rode draad: vanuit 
het Oostelijk Havengebied wordt gekeken naar de wijken 
eromheen. Bewoners wordt gevraagd om een persoonlijke 
beschrijving van deze relatie. Maaike Behm schreef het eer-
ste artikel. Als bewoner van het Java-eiland plaatste zij het 
IJ in het midden van de kaart om zo het dynamische Hamer-
kwartier optisch dichterbij te halen.

Dynamiek op slechts 
driehonderd meter

Hangar Noord

insteekhaven langs de Motorkade scheidt de 
lage rijen woningen haaks op de Noordwal 
van de grote industriële blokken ten oosten er-
van. In die schaal vallen achter de monumen-
tale Kromhouthal de enorme complexen van 
Draka en Albemarle (Ketjen) op. Dichterbij, di-
rect achter me, staan de tijdelijke basisschool 
en het binnenkort te openen Hotel Jakarta. 
Beide reageren prachtig op wat het meest op-
valt als je een derde rondje draait, dit keer om-
hoog kijkend: weidse wolkenluchten. 

Driehonderd meter
Vlak achter Hotel Jakarta, daar woon ik. En 
naast de Kromhouthal, daar werk ik. Hemels-
breed een stukje van, ik schat, nog geen drie-
honderd meter, precies daar waar het IJ het 
smalst is. En het lijkt behoorlijk efficiënt om 
slechts driehonderd meter van huis te werken, 

maar het doet meer recht aan de situatie om 
deze afstand uit te drukken in tijd. Want je 
moet het water over en dus om. Om naar de 
overkant te komen, is met de auto de IJ-tunnel 
de logische route. In een minuut of twaalf leg 
je dan een traject van ruim vijf kilometer af. 
Maar ik fiets en neem met regelmaat achter 
het Centraal Station de pont naar Noord. De af-
stand bedraagt dan krap vier kilometer en is, 
afhankelijk van de wachttijd, in veertien mi-
nuten te doen. Indien mogelijk kies ik echter 
de route via het Oostveer tussen het Azartplein 
en de Zamenhofstraat. Zo bedraagt de afstand 
voor mij twee kilometer en duurt, inclusief 
wachten en fietsen, ongeveer even lang als de 
route via CS. De pont is echter in slechts zes 
minuten aan de overkant en is precies daarom 
een enorme verrijking. 

Intuïtief dichterbij
Door het Oostveer ligt Noord intuïtief dichter-
bij. Bewoners van het Oostelijk Havengebied 
en wijde omgeving ervaren sinds bijna vier 
jaar dat er een bos om de hoek ligt, dat restau-
rants met hun terras aan de zonkant van het 
IJ vlakbij zijn. Door die vaartijd van maar zes 
minuten gaan kinderen uit Noord naar basis-
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scholen aan deze kant van het IJ en andersom. 
En de gedwongen zes minuten rust op het wa-
ter blijft de perfecte start van een werkdag. 
Bij aankomst van de pont in Noord gok ik ’s 
ochtends wie welke kant op gaat. Hardlopers, 
mensen met een racket in hun fietstas en hon-
denbezitters, soms zelfs in groepen, gaan di-
rect rechtsom naar het W.H. Vliegenbos. Wie 
een schooltas op de rug of in een kratje voorop 
de fiets heeft, rijdt rechtdoor, via de Johan 
van Hasseltweg naar een van de scholen in de 
buurt. Slechts een enkeling reist zonder fiets 
en loopt naar de ateliers rond de Zamenhof-
straat, naar bedrijfsgebouw Het Oog op het IJ 
op de hoek, naar Vogeldorp of naar de kanto-
ren langs de Van Hasseltweg. De resterende 
groep heeft z’n bestemming verderop in het 
Hamerkwartier, volgt fietsend de grenzen van 
dit gebied en een deel slaat op de eerste krui-
sing linksaf het Gedempt Hamerkanaal in om 
daar verder uit te waaieren. Ikzelf ga direct 
linksom over het voetpad.

Een pad tot Eye en NDSM
Het leukst is de route die zo dicht mogelijk 
bij het water blijft. Een stiekeme wens is dat 
dit ooit mogelijk wordt op een pad dat vanaf 
hier helemaal loopt tot Eye en NDSM. Langs 
Stormer, langs het grote, metalen beeld van 
de Hamerkop-vogel en dan over de terrassen 
van restaurants Hangar en De Goudfazant. 
Op de hoek zijn filmhuis FC Hyena en indoor 
boulderwand Monk echte aanwinsten. Langs 
de GVB-haven fietsend komt ik bij een kleine 
autoboulevard. 

Mijn afsnijroute gaat langs de nog lege Oost-
veerkavel (de tijdelijke bestemming wordt in 
februari bekend) en dan kom ik op een curieus 
pleintje. Want waar eerst alleen achterkanten 
waren, zijn de grote panden nu georiënteerd 
op deze binnenplaats. Gsus, Sissy Boy, I AM 
College en Skatepark Noord delen sinds de 
zomer een hof. Daaraan grenst de Hamerkop 
parkeerplaats met de voormalige Noordergas-
fabriek en het bedrijfsverzamelgebouw waar 
vorig jaar een oranje uitkijktorentje bovenop 
is geplaatst.

Op de kruising van het Gedempt Hamerkanaal 
en de Schaafstraat lag machinefabriek Voor-
waarts die inmiddels wordt gebruikt door het 
Skatecafé en Coba Taqueria. Linksom fiets ik 
tussen de twee nu leegstaande giganten van 
Draka en Exclusiva. Vanaf de volgende krui-
sing is het weer afwisseling troef: een tanksta-
tion, café Mok, ontwerp- en modellenbureaus, 
fietsfabriek Roetz, XITE en pizzeria Di Luca 
onderin het veelbesproken appartementen-
complex North Orleans. Het Gedempt Hamer-
kanaal stuit hier op het haventje. Linksom rijd 
ik langs de Food Market. Tegenover de Krom-
houthal liggen hier gym CLHub, werkplaats 
Chateau en mijn eindbestemming: Creative 
Workspace 1-1-1.

Ga zelf dwalen
Hier sta ik weer aan het IJ, driehonderd me-
ter noordelijker dan waar ik begon. Mijn route 
is er niet een om klakkeloos te volgen; het is 
een aansporing om zelf te gaan dwalen. Op 
zes minuten varen ligt namelijk een gebied 
dat met regelmaat een bezoek waard is. Want 
het Hamerkwartier fascineert; omdat het niet 
af is, omdat het gedijt bij tijdelijkheid, omdat 
het balanceert tussen rauwheid en comfort en 

Oostveer

omdat het onvoorspelbaar is. En het terrein 
verandert in hoog tempo. De plannen voor de 
ontwikkeling van het Hamerkwartier krijgen 
momenteel vorm en het is te hopen dat deze 
kwaliteiten ook in de toekomst de wijk blijven 
kenmerken. Ook op de Kop van het Java-eiland 
staat het nodige te veranderen. Door een brug 
over het IJ komen het Hamerkwartier en het 
nieuwe Kop Java-park meer dan alleen gevoels-
matig dichter bij elkaar te liggen; de afstand 
bedraagt dan werkelijk driehonderd meter. 
Dus maak gauw die prachtige panorama-foto 
op de Kop van het Java-eiland en over een jaar 
of zeven, acht nog eens. Hier een rondje om 
je as draaien, levert tegen die tijd heel andere 
‘three-sixty-views’ op. 

Maaike Behm woont op het Java-eiland en 
werkt bij architectenbureau Studioninedots 
in Creative Workspace 1-1-1, een voormalige 
fabriekshal van Stork in het Hamerkwartier.
www.111.amsterdam
Aanraders: ‘Oerknal aan het IJ’ van Bas Kok, 
de kaarten van Architectuurcentrum Amster-
dam, website www.amsterdam.nl/projecten/
hamerkwartier, en ‘IJBeeldx10’ van Stichting 
IJbeeld.

Het Hamerkwartier 
fascineert; omdat het 
niet af is, omdat het 
gedijt bij tijdelijkheid

Ben jij handig met de naaimachine en andere verstelwerk-
zaamheden?
Vind je het leuk om andere buurtbewoners te helpen?

Dan is Repaircafé de Meevaart Amsterdam oost op zoek naar jou!
De eerste, tweede en derde woensdagmiddag van 14.00 uur - 17.00 uur 
en de laatste zaterdagmiddag van de maand (zelfde tijd) in buurthuis de 
Meevaart - Adres: Balistraat 48a
Met elkaar wordt gewerkt, onder het genot van thee of koffie, aan het 
repareren van kleding en elektrische apparaten.
Gun alles een tweede ronde!

Loop eens binnen en vraag naar Jan of Kim.
Leuk als je ons team komt versterken, tot snel!

Amsterdam Klezmer Band geeft workshop 
aan jong muzikaal talent
Op 18 februari organiseert de Amsterdam Klezmer Band een workshop 
voor jonge talenten. De workshop is toegankelijk voor alle jonge muzi-
kanten tussen de 12 en 18 jaar oud. De workshop zal begeleid worden 
door Gijs Levelt en Theo van Tol van de Amsterdam Klezmer Band. 
Amsterdam Klezmer Band komt van de straat en van het conservatorium, 
houdt van traditie en vernieuwing, blaast festivaltenten omver en trekt 
tranen in theaters. De band speelt klezmer en Balkan, ska en jazz, zigeu-
ner en hiphop. Het is van alles, maar bovenal is het feest.
De workshopleiders laten weten dat zij het belangrijk vinden om de he-
den-daagse jeugd muzikaal te stimuleren. De jongeren worden daarom 
na de workshop ook uitgenodigd om het podium te delen met de Amster-
dam Klezmer Band tijdens de maandelijkse clubnacht ‘Club Amsterdam 
Klezmer’ in de Mezrab op 22 februari. 
Kijk voor meer informatie op:
www.amsterdamklezmerband.com/projects/workshop-jong-talent



24

Verspreiding huis-aan-huis in Indische Buurt, 
Oostelijk Havengebied, IJburg en Zeeburger-
eiland: oplage 25.000.
IJopener ligt op leestafels in lokale café’s en 
wachtkamers. De omlooptijd is lang, minstens 
twee maanden. 
Dankzij hun uitstraling en inhoud blijven ook 
oudere exemplaren nog lang circuleren. 
Een kwestie van waar voor uw geld.
Info: adverteren@ijopener.nl

Adverteren in IJopener loont!

magazine



25

Zwart en revolutionair
TEKST: ANNA ZUIDMEER - FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

Het statige pand van Vereniging Ons 
Suriname bevindt zich aan de drukke 
Zeeburgerdijk. Vlakbij, in het Ooster-

park, werd in de zomer van 2017 tijdens het 
Keti Koti-festival binnen drie dagen € 10.000 
opgehaald via crowdfunding. Van dit geld zijn 
de archieven, verder onderzoek door Black Ar-
chives en de tentoonstelling ’Zwart & Revoluti-
onair’ gefinancierd. Jessica de Abreu, een van 
de initiatiefneemsters van de tentoonstelling, 
verklaart dit enthousiasme vanuit de behoefte 
om onderbelichte kanten van de geschiedenis 
te tonen. Op scholen en universiteiten wordt 
weinig aandacht besteed aan zwarte geschie-
denis. Hier proberen zij, onder andere met 
The Black Archives, tegenwicht aan te bieden. 
Met deze tentoonstelling wil zij laten zien dat 
maatschappelijke vraagstukken uit de zwarte 
geschiedenis nog altijd actueel zijn. Wanneer 
je de lichte tentoonstellingsruimte binnen-
loopt wordt direct duidelijk hoe deze brug 
naar het heden vertaald wordt door kunstena-
res Iris Kensmil. Aan de achterwand hangen 
enorme houtskooltekeningen van deelnemers 
aan anti-Zwarte Piet protesten. ‘Ik had het ge-
voel dat hier een nieuwe generatie activisten 
opstond’, aldus Kensmil.

Leven als revolutionair
Otto Huiswoud groeide op in de toenmalige 
Nederlandse kolonie Suriname. Op zestien-
jarige leeftijd vestigde hij zich in New York, 
waar hij in aanraking kwam met socialistische 
denkbeelden en later actief werd binnen de 
communistische partij. Het communisme riep 
op tot gelijkheid voor allen en tot beëindiging 
van kolonialisme en imperialisme waaruit de 
trans-Atlantische slavenhandel voortkwam. In 
New York leerde Otto zijn vrouw Hermina ken-
nen. Samen reisden zij de wereld over om hun 
gedachtegoed te verspreiden. Zo publiceerde 
het echtpaar het tijdschrift ‘The Negro Worker’, 
waarin kolonialisme, racisme en kapitalisme 

aan de kaak werden gesteld. Ook onderhiel-
den zij contacten met bekende anti-koloniale 
activisten en schrijvers, zoals Marcus Garvey, 
Langston Hughes en Anton de Kom. Aan de 
linker muur van de tentoonstellingsruimte is 
een deel van de omvangrijke briefwisseling 
tussen Hermina en Langston Hughes te zien. 
Uiteindelijk vestigden de Huiswouds zich in 
Amsterdam waar Otto tot zijn dood in 1961 de 
strijd voor gelijke rechten en Surinaamse on-
afhankelijkheid voortzette bij Vereniging Ons 
Suriname. 

De eeuwige etcetera 
De tentoonstelling bevindt zich in het gebouw 
van The Black Archives, in 2015 opgericht door 
New Urban Collective. Deze organisatie zet 
zich in voor de persoonlijke ontwikkeling van 
jongeren met verschillende achtergronden. 
The Black Archives beslaat inmiddels meer 
dan 5.000 boeken en verschillende archieven, 
die een andere kijk bieden op de geschiedenis 
dan doorgaans op scholen en universiteiten 
aangehouden wordt. Toen hierin documenten 
van Hermina over Otto Huiswoud werden ge-
vonden, bleek dat zij op een goudmijn waren 
gestuit. Otto was niet alleen zwart maar ook 
een communistische revolutionair. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is Otto in Suriname 
zelfs geïnterneerd geweest, omdat hij als com-
munist als bedreiging werd gezien. Ook in 
de Verenigde Staten werd Otto als gevaar be-
schouwd. De vele FBI-rapporten over de Huis-
wouds beslaan de helft van de linkerwand van 
de tentoonstellingsruimte. Ondanks zijn roeri-
ge leven, revolutionaire ideeën en invloed als 
enige zwarte medeoprichter van de commu-
nistische partij in de Verenigde Staten, wordt 
Otto door de Abreu beschreven als ‘de eeuwige 
etcetera’ in de geschiedschrijving. Huiswoud is 
altijd een onbekende naam gebleven. Maar nu 
staat hij eindelijk in de schijnwerpers. 

Identiteit
The Black Archives en The Urban Collective 

bouwen voort op, onder andere, de nalaten-
schap van de Huiswouds. Er worden maan-
delijks debatten, workshops, lezingen en 
boekpresentaties georganiseerd om kennis te 
delen en bewustwording te creëren. De Abreu 
vertelt dat zij tijdens haar studie Antropologie 
begreep dat een ‘kritische houding nodig was 
om de wereld vanuit een niet-eurocentrische 
blik te analyseren’. Hier bij The Black Archives 
vinden jongeren een ‘veilige omgeving, waar 
alternatieve ideeën welkom zijn’. In het ge-
bouw van Vereniging Ons Suriname kunnen 
jongeren, studenten en young professionals 
ook meer te weten komen over de geschiede-
nis van ‘minderheden’ en hun eigen identiteit. 
Het borduurt voort op het gedachtengoed van 
Otto Huiswoud: wanneer je de nazaten van de 
Afrikaanse diaspora met elkaar verbindt ben 
je plotseling geen minderheid meer. 

T/m 25 februari, vr-zo, 12.00 uur -18.00 uur, 
Zeeburgerdijk 19a, € 5,00 zonder- / € 7,50 met 
rondleiding. 
Aanmelden rondleidingen: 
www.theblackarchives.nl
Anna Zuidmeer is een Amsterdamse master-
student International Development Studies 
aan de UvA. Ze woont in Watergraafsmeer. 

Op de expositie ‘Zwart & 
Revolutionair’, te zien aan de 
Zeeburgerdijk, is het avon-
tuurlijke levensverhaal te 
volgen van Otto Huiswoud. 
Het begint in 1893 in Suri-
name. Otto ontwikkelt zich 
tot zwarte communistische 
revolutionair en reist de hele 
wereld over, in gezelschap 
van zijn vrouw Hermina. Zij 
documenteerde hun roerige 
strijd voor gelijkheid.
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Oud-Zeeburgvoorzitter:
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht spreekt de IJope-
ner met Stephan Steinmetz, schrijver van ‘De wieg, reisleider 
langs verschoven idealen’, over opkomst en neergang van de 
CPN, maar ook over die van zijn eigen partij, de PvdA. Van 
1990 tot 1998 was Steinmetz voorzitter van het opgeheven 
stadsdeel Zeeburg. ‘De wieg’ werd vanaf 1947 binnen de Am-
sterdamse CPN trap op, trap af gezeuld. Toen de laatste van 
de 46 baby’s erin lag, was deze communistische partij allang 
ter ziele.

TEKST: TINEKE KALK - FOTO: MARCEL DE CNOCK

Zes jaar geleden werd projectgroep ‘De 
Wieg’ opgericht. Bijna alle leden behoor-
den ooit tot de grote CPN-familie en ken-

den wel een ouderpaar of een kind dat in de 
familiewieg had gelegen. De ene na de andere 
anekdote vliegt over de tafel als ze samen zijn. 
Moeiteloos dreunen ze de CPN-verkiezingsslo-
gans op, zoals ‘Wilt u oorlog en ellende, stem 
dan Gortzak en zijn bende’. In totaal namen ze 
37 interviews af, uniek materiaal over het le-
ven van doodgewone Amsterdamse CPN’ers. 
Stephan Steinmetz: ‘Ik zag er niet meteen een 
boek in toen een van de leden van de project-
groep, Ben van den Camp van uitgeverij AMB, 
bij mij aanklopte. Leuk voor een prentenboek, 
dacht ik.’ Toch ging hij op zoek naar aanvul-
lende informatie in de CPN-archieven van het 
district Amsterdam en het Instituut voor Soci-
ale Geschiedenis. Dat instituut bleek in het be-
zit te zijn van de uitgebreide correspondentie 
van de eerste wiegbezitter, Peter Boezeman. 
De brieven mochten echter pas over twee jaar 
vrijgegeven worden. Toen de hulparchivaris 
met een grote doos kwam aanzetten, bleek 
daarin ook de bewuste correspondentie van 
Peter Boezeman te zitten. Steinmetz zei niets, 
maar toen vier uur later de deuren van de lees-
zaal sloten, had hij net alle brieven gescand. 
Bezwaard voelde hij zich niet. ‘Enige ijdeltui-
terij was Boezeman ongetwijfeld niet vreemd. 
Niet voor niets heeft hij zijn brieven nagelaten 
aan het IISG.’ 

Doodgeboren kind
Steinmetz had trouwens nog een geluk: in het 
leven van het echtpaar Peter en Will Boeze-
man-Boekhoff nam de opkomst en neergang 
van de CPN een prominente plaats in. Stein-
metz: ‘Dat de zwangerschappen van Will elke 
keer weer eindigden in een doodgeboren kind 
is niet alleen schrijnend, maar zou je symbo-
lisch gezien ook als een vooruitwijzing kunnen 

zien van de jammerlijke mislukking van hun 
grootse idealen.’
Aan de hand van het kleine verhaal het grote 
verhaal vertellen, is een procedé dat Stein-
metz al eerder in zijn boeken gebruikte. In zijn 
eerste boek, ‘De brievenbus van Mevrouw de 
Vries’, voert hij zijn bejaarde, gehandicapte 
buurvrouw uit de Indische Buurt ten tonele. 
In acht jaar tijd kreeg zij in totaal tweedui-
zend, vaak onleesbare, brieven van de (semi) 
overheid toegestuurd. In zijn tweede boek, 
‘Asterdorp’, beschrijft hij de geschiedenis van 
een in 1927 in Amsterdam-Noord gebouwde 
wijk voor ‘ontoelaatbaren’ aan de hand van de 
lotgevallen van Bram en Moos Viskoper. Zijn 
nieuwste boek, ‘De wieg’, is net als zijn voor-
gaande boeken goed geschreven.

Peter Boezeman was vanaf 1949 in dienst van 
de CPN. Als redacteur van de partijkrant ‘De 
Waarheid’ werd hij vrijgesteld, zoals dat heet-
te in partijtaal. Net als zijn vrouw Will, aan-
gesteld als secretaresse bij de Vereniging Ne-
derland-USSR. Toen in 1950 ‘Uilenspiegel’, het 
communistische weekblad voor de hele fami-
lie, werd opgericht, besteedden Peter en Will 
al hun vrije tijd aan de jeugdpagina ‘Wij zijn 
jong en dat is fijn’. De jonge journalist Henk 
Nijman, die er snel bijkwam, opperde het dan 
nog revolutionaire idee om een jeugdredac-
tie te vormen. Vanaf dat moment werd in het 
redactielokaal bij de Boezemannen thuis in 
plaats van sterke drank limonade geschonken. 
De kinderen werd wel aangeraden een schuil-
naam te kiezen. De CPN mocht dan bij de ver-
kiezingen in 1946 in Amsterdam de grootste 
partij zijn geworden, in de rest van het land 
was het verstandig om niet met je CPN-lidmaat-
schap te koop te lopen. Drie jaar later kwam er 
voor kinderen ook nog de Uilenspiegelclub, die 
uitgroeide tot drieduizend kinderen. Ze leer-
den er van alles: van knip-en plakwerk rond 
de Russische ruimtevaart tot het ontcijferen 
van geheime codes. En dat zowel zelfkritiek 
als klikken gewenst is; het collectief is immers 
belangrijker dan het individu. 

Het ergste was royement
Opgroeien in een communistisch nest beteken-
de in de jaren zestig opgroeien in een enclave. 
Een van de ergste dingen die je als CPN-lid kon 
overkomen was royement. Het uitgestoten 
worden uit de partij ging niet altijd expliciet. 
Het stille royement - bezwaar of protest was 
hier niet tegen mogelijk - liet de desbetreffen-
de persoon ontredderd achter. 
Toen partijleider Paul de Groot in 1963 besloot 
dat de CPN niets meer met de Sovjet-Unie te 
maken moest hebben, luidde dat ook het einde 
in van de Uilenspiegelclub, waar de Boezeman-
nentjes dweepten met de Sovjet-Unie. Peter 
verloor zijn baan als redacteur van ‘De Waar-
heid’. Hoewel verbitterd, bleef hij in dienst 
van de partij, vanwege de pensioenopbouw. 
Zijn huwelijk met Will was eerder al gestrand. 
Pas tegen het einde van haar leven, in 2000, 
nam zijn ex-vrouw afscheid van haar geloof in 
de communistische heilstaat en besefte dat zij 
naïef was geweest.
Ook Steinmetz flirtte tijdens zijn studenten-
tijd in 1974 even met het marxisme. Maar van 
de CPN werd hij uiteindelijk geen lid, hoewel 
hij wel af en toe voor ‘De Waarheid’ schreef. 
Vanaf 1977 woont Steinmetz in de Indische 
Buurt waar hij aanvankelijk als lid van de PSP 
als wijkduif de krantjes verspreidde. In 1989 
besloot hij lid van de PvdA te worden en zich 
verkiesbaar te stellen voor eerste deelraads-
verkiezingen. In die tijd was de buurt nog be-
hoorlijk verkrot en het domein van junks en 
krakers. Er woonden noch PvdA-raadsleden 
noch partijkader in deze achterstandsbuurt. 
Zelfs de ambtenaren die over de stad ver-
spreid moesten worden, wilden hier niet naar-
toe overgeplaatst worden. Steinmetz: ‘Wist je 
dat wij eerst Indische Havens heetten? In het 
Oostelijk Havengebied woonden toen nog nau-
welijks mensen.’ 

Deelraad Zeeburg
Een jaar later werd Steinmetz, als nummer 
twee van de lijst, in de deelraad van Zee-
burg gekozen. Toen binnen vier maanden de 
voorzitter van de raad vertrok, nam hij diens 
plaats in. Steinmetz: ‘We waren destijds meer 
buurtactivisten dan echte politici. In vergelij-
king met nu hadden wij grote bevoegdheden 
en konden veel bereiken. Na mijn tijd zijn die 
bevoegdheden stap voor stap meer ingeperkt. 
Bij de komende verkiezingen in maart stem-

Stephan Steinmetz, voormalig stadsdeelvoorzitter 
van Zeeburg en auteur van ‘De Wieg’

Zowel zelfkritiek als klikken 
is gewenst; het collectief is 
immers belangrijker dan het 
individu



27

sympathie voor 
wereldverbeteraars van toen
men wij voor een benoemd orgaan. De geko-
zen bestuurscommissie wordt vervangen door 
een door het College benoemd dagelijks be-
stuur. Met lokale democratie heeft dat natuur-
lijk niets meer te maken.’   
Steinmetz zegt verder: ‘Zo’n grote nederlaag 
als de PvdA recent geleden heeft, kan zuive-
rend werken. Maar alleen als je afstapt van 
het consumentisme in de politiek: “u roept, 
wij draaien”. In de nadagen van de CPN pleitte 
Marcus Bakker al voor een politiek leidend 
verhaal, een centraal gedeelde visie. Dat mis 
ik nu bij de PvdA. De partij heeft trouwens, 
en dat zie je ook bij andere politieke partijen, 
haar regionale wortels verwaarloosd. Daar 
worstelde de CPN in haar nadagen ook mee, 
toen ze overstroomd werd door studenten uit 
de Randstad en welzijnswerkers. Ik ben ervan 

overtuigd dat als de Randstad door de Q-koorts 
getroffen zou zijn, er veel eerder actie onder-
nomen zou zijn.’

Veel individualistischer
‘De maatschappij is veel individualistischer ge-
worden, dat zag ik ook bij de ‘wiegelingen’. De-
genen van hen die nog politiek actief zijn, zijn 
dat in bewegingen als Amnesty International 
en Greenpeace. Of ze vormen de idealen van 
hun grootouders en ouders om tot een eigen-
tijds verhaal. Iemand trouwde bijvoorbeeld 
met een Indiër. In haar keuze voor spirituele 
yoga vindt zij de idealen van haar ouders en 
grootouders terug. In het communisme en in 
de yogabeweging gaat het om empowerment. 
Een beter leven voor iedereen, dat is de over-
lap.’ Er is nog iets veranderd bij de latere gene-

ratie: lid worden van een politieke partij wordt 
gezien als een verzwakking van de individuele 
kracht en een inperking van de keuzemogelijk-
heid. Dan moet je je immers voegen, jezelf een 
beetje wegcijferen voor een collectief belang. 
Oud-wethouder van de CPN, Roel Walraven, 
vindt het boek van Steinmetz trouwens een 
schandalig boek. Volgens hem krijgen dode 
mensen een trap na. De leden van de project-
groep zijn het hier niet mee eens, zij zijn juist 
razend enthousiast over het boek. Steinmetz: 
‘Ze waren bang dat ik dat ik hen Goelag-toe-
standen zou aanwrijven, maar ik kreeg juist 
tijdens het schrijven hoe langer hoe meer sym-
pathie voor de pogingen van die oudere gene-
ratie om de wereld te verbeteren.’ 

Boekcovers: ‘De wieg, reisleider langs verschoven idealen’, ‘Asterdorp’, ‘De brievenbus van Mevrouw de Vries’

IJopener Magazine 
zoekt nieuwe (eind)redacteuren
Als redacteur schrijf je elk nummer één of meer artikelen over onderwerpen die spelen in ons verspreidings- 
gebied. 
De eindredacteur redigeert alle stukken, checkt drukproeven en werkt nauw samen met onze vormgever(s).
Wij zoeken ervaren mensen die ook actief meewerken in de organisatie. 
Specialistische ervaring op redactioneel, bestuurlijk of organisatorisch gebied is een pré. 
Doorgroeien naar (vice-) voorzitter van de redactie of bestuurslid is mogelijk.
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In de laatste maanden van 2017 is op de hoek van de 
Cruquiusweg en de Th. K. van Lohuizenlaan in het Oostelijk 
Havengebied in rap tempo een nieuw woningcomplex van 
containers verrezen. 
Het pand is bedoeld voor tijdelijke huisvesting van een 
groep jongeren tot 27 jaar en statushouders die afkomstig 
zijn uit verschillende landen. Het complex kent in totaal 
81 woonstudio’s van verschillende groottes. Ook is er een 
gemeenschappelijke ruimte voor diverse nog te plannen 
activiteiten. 
Bewoners van wat in de wandeling het LOhuizen-project 
heet, gaan samen met de buurt een community opbouwen 
waar iedereen zich thuis voelt. 
Dat is de doelstelling van jongerenhuisvester Socius, zoals 
vermeld op hun website https://lo -huizen.nl
Louis Visseren, fotograaf van het LOhuizen-project, legt de 
ontwikkelingen voor de IJopener vast.

Het LOhuizen-project

Het terrein heeft lang braak gelegen

Het bouwterrein was, voordat het werd ontruimd, in gebruik door de 
Stichting Blije Buren

De bouw met kant en klare containers verliep razendsnel

Dit is voor de komende tien jaar een gezichtsbepalend gebouw als 
poort naar Cruquiuseiland
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Ahmad uit Soedan op zoek naar een tweepersoonsbed bij de 
kringloopwinkel

Mustafa uit het AZC Heerhugowaard komt zijn vriend Ahmad helpen 
met de inrichting

Bewoners van de LOhuizen slaan hun slag op de weggeefmarkt

Ahmad en Walid (rechts op de foto), 
beiden uit Soedan, 

nodigen vrienden uit om te eten
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Carla wint
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Na een schier eindeloze strijd met de gemeente
Amsterdam is de kogel door de kerk. Een traplift naar 
de derde verdieping is toegekend aan Carla. De lange 
weg begon in 2015 toen Carla naar het WMO-loket ging 
om een traplift aan te vragen. Die aanvraag werd 
afgewezen. Zoekt u maar een andere woning. 
Alsof dat zo gemakkelijk is. 
Zelfs met haar 33 jaar woonduur bleek dit een 
onmogelijke opgave. Een alleenstaande mag alleen een 
woning betrekken met een maximale huur van € 597,30. 
En dan: hoeveel zijn er nog? 
De gemeente hanteert het verhuisprimaat. (Nee dat is 
geen mensaap die verhuizer is van zijn vak). Als Carla argumenteert dat het sowieso moeilijk is 
om iets te vinden via Woningnet en dat ze bovendien erg afhankelijk is van haar buren en wij-
dere omgeving, krijgt ze als antwoord dat je in een nieuwe buurt ook wel weer een netwerk kunt 
opbouwen. Dat is wat lastiger op mijn leeftijd, zegt Carla, ik ben geen veertig meer. Carla besluit 
bezwaar te maken. Zij wordt hierin gesteund door Werkgroep De Blijvers van Atelier K&K (een 
kleine welzijnsstichting gevestigd in de Meevaart). Er werden in de buurt handtekeningen ver-
zameld van mensen die ook vonden dat je oude gewortelde mensen niet uit hun omgeving mag 
sturen. Maar liefst 500 buurtbewoners tekenden. Het motto van de werkgroep is ‘Oude bomen 
moet je niet verplanten’. Cliëntenbelangen komt kijken bij Carla en vraagt een hoorzitting aan 
op het gemeentelijke bureau op de Antoniebreestraat. Daar zijn de gemeentelijke juristen onver-
murwbaar. ‘Verhuizen is het primaat’, betogen zij en: ‘het gaat hier wel om gemeenschapsgeld...’ 
(Uw salaris is toch ook gemeenschapsgeld?!). De aanvraag wordt opnieuw afgewezen in januari 
2017. Cliëntenbelangen zet door. Op 15 november is er een zitting over Carla’s zaak bij het kan-
tongerecht. Een week later schrijft de rechtbank dat ze de zaak aanhouden tot 8 januari, omdat 
op 4 januari de gemeenteraad het bedrag voor woningaanpassing optrekt naar 10.000 euro. De 
jurist die de zaak van Carla bepleitte, bracht de 500 handtekeningen en de brief van alle buren 
op Carla’s trap naar voren. Hij deed dat zo effectief dat de gemeentejuristen het woord niet meer 
namen. En toen kwam de brief waarin de traplift tot drie hoog is toegekend. Hoera! En niets te 
vroeg. In de verstreken twee en een half jaar is Carla’s gezondheid er niet op vooruit gegaan. Het 
lijkt een klein dingetje. Niet voor Carla natuurlijk, voor haar is het groot. Maar je moet je reali-
seren dat dingen mogelijk zijn als je geduldig doorzet met de steun van buurtgenoten. De tekst 
van de 500 adhesiebetuigingen luidt: Ja, wij steunen onze buren die gelukkig oud willen kunnen 
worden in hun huidige woning. Geef ze de kans… 

Huur- en huurtoeslaggrenzen 2018
Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent  dat er diverse nieuwe grenzen van kracht zijn waar huur-
ders en woningzoekers mee te maken krijgen. Hieronder de belangrijkste veranderingen. 
Om te beginnen een grens die niet veranderd is: de liberalisatiegrens, oftewel de grens waarboven een 
huurwoning geen sociale huurwoning meer is maar een vrije sectorwoning. Deze ligt al een aantal jaar 
op € 710,68 en dit zal ook in 2018 het geval zijn. Was de huur van uw woning altijd onder de liberalisa-
tiegrens en is deze er door de jaarlijkse huurverhoging bovenuit gekomen? Dan is het nog steeds een 
sociale huurwoning.
Wilt u in 2018 een nieuwe woning huren via een corporatie (dus via Woningnet)? Dan moet uw inkomen 
lager zijn dan € 36.798,-., of als u een gezin heeft in elk geval niet hoger dan € 41.056,- (10 % van de wo-
ningen mogen aan deze iets hogere inkomens worden toegewezen). Als u moet verhuizen in het kader 
van sloop of renovatie van uw huidige woning gelden andere regels.
Ook in 2018 moeten sociale huurwoningen van corporaties ‘passend’ toegewezen worden. Dat wil zeg-
gen dat u alleen kunt reageren op woningen die qua huurprijs bij uw inkomen en huishoudgrootte 
passen. Het woningnetsysteem geeft zelf aan welke woningen dat in uw geval zijn. Verdient u meer dan 
de grens die voor een bepaalde woning geldt kunt u wel reageren, maar lagere inkomens hebben dan 
voorrang. Met een laag inkomen reageren op een duurdere woning kan niet.
Recht op huurtoeslag heeft u in 2018 als alleenstaande met een inkomen tot € 22.400 (of € 22.375 als 
u AOW ontvangt). Voor meerpersoonshuishoudens ligt de grens bij € 30.400 euro. U mag € 30.000 euro 
spaargeld hebben in 2018. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. Voor 
jongeren tot 23 jaar gelden andere regels.
In juli zal de jaarlijkse huurverhoging weer plaatsvinden. Deze ligt dit jaar op max. 3,9% voor huishou-
dinkomens tot € 41.056 of 5,4% voor de inkomens daarboven. Als u AOW krijgt of uw huishouden uit 4 
personen of meer bestaat kan sowieso niet meer gevraagd worden dan 3,9 %. Als u een sociale huurwo-
ning huurt van een corporatie zal het percentage in veel gevallen lager liggen dan de hier 
genoemde percentages.
Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het inschrijven op woningnet 
of het doen van reacties? Maak dan een afspraak met ons op 
020-5230150 of laat uw gegevens achter op oost@wooninfo.nl, 
dan nemen wij contact met u op.



Liedje de Rooij’s fascinatie
voor kleuren

Als Liedje, nu 74, over haar jeugd na-
denkt, kan ze zich niet herinneren dat 
ze vaak tekende. ‘Ja, ik tekende mis-

schien wel, maar daar is niets van bewaard 
gebleven. Ik weet wel dat ik gefascineerd was 
door kleuren. Als wij op vakantie waren in 
Hilversum kreeg ik van mijn moeder altijd 
gekleurde lapjes, die ik daar op de markt zelf 
mocht uitzoeken. Daar knipte ik dan poppe-
tjes van. Heerlijk! Maar dat is wel het enige 
wat ik me kan herinneren.’ Liedje groeide op 
in de Pijp. In haar familie stond kunstzinnig-
heid niet hoog in het vaandel. Het was dus 
heel bijzonder dat ze door haar vijf jaar ou-
dere broer werd meegenomen naar het Ste-
delijk Museum. De culturele bagage van huis 
uit was weinig, maar soms kwam ze toch in 
aanraking met kunst. Op het internaat, waar 
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TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN LIEDJE DE ROOIJ

Als kind kreeg Liedje de Rooij 
niet zo veel mee wat creativi-
teit en kunst betreft, althans 
zo heeft ze dat ervaren. Toen 
ze ouder was, ging ze regel-
matig met haar oudere broer 
naar het Stedelijk, waar ze 
gefascineerd raakte door de 
schilderijen. Schilderen, dat 
wilde ze ook! 

zij op haar dertiende naar toe werd gestuurd, 
leerde ze veel over gedichten. Door een meisje 
uit de klas dat piano speelde ging ze op zang-
les. Zoals ze zelf zegt: ‘Ik heb overal wat van 
geplukt en gepakt, zodra het zich aandiende.’ 
Om leren gaf ze niet veel, daarom ging ze al 
vrij snel werken en kwam als kindermeisje te-
recht in een gezin met vier jonge kinderen. Na 
een jaar vond haar werkgeefster dat ze te slim 
was voor dit werk en dat zij moest studeren. 
Zij gaf haar een duwtje in de goede richting. 
Liedje ging werken en studeren in het Medisch 
Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis en 
kon daarna doorstromen naar een verpleeg-
kundige opleiding.
 
Therapeutische waarde
Op haar drieëntwintigste kwam alles voor 
haar samen en is zij begonnen met schilde-
ren. ‘Tekenen heb ik nooit gedaan, dat kon ik 
niet. Ik was alleen gefascineerd door kleuren.’ 
Naast schilderen, dat zij steeds is blijven doen, 
werkte Liedje als verpleegkundige en was la-
ter werkzaam in de kinderpsychiatrie (autis-
ten) en de maatschappelijke gezondheidszorg. 
Haar werkzame leven werd afgebroken door 
een ziekte waardoor zij tijdelijk arbeidsonge-
schikt werd. Toen heeft zij definitief het schil-
deren opgepakt. Doordat zij vaak contact had 
met mensen die problemen hadden, dacht zij 
na over de therapeutische waarde van schil-
deren. In 2000 zag zij een advertentie voor de 
opleiding ‘Creatieve en expressie therapie’. 
Die heeft ze gevolgd en in twee jaar afgerond. 
Omdat én schilderen én therapie geven niet 
meer in haar appartement in Diemen paste, is 
ze op zoek gegaan naar een atelier. Dat vond 
ze op de Zeeburgerdijk, dat ze nu alweer tien 
jaar huurt van de Vereniging Ons Suriname.  
Ze geeft er schilderles aan een groepje mensen 
en doet als therapeut individuele sessies met 
cliënten, die aan hun probleem willen werken. 

De therapie bestaat uit een gesprek, schilde-
ren, of iets anders aangepast aan behoeften. 
Liedje vindt het heerlijk als ze op deze manier 
mensen kan helpen. 
 
Alles gaat vanzelf
Als Liedje begint met schilderen, heeft ze geen 
vooropgezet doel. ‘Ik begin gewoon en start ei-
genlijk altijd met het idee dat het iets abstracts 
gaat worden. Ik hou erg van felle kleuren en 
vooral van blauw, dat is de kleur waar ik heel 
vaak mee werk. Toch hoop ik dat ik in een fase 
kom waarin ik meer zachte kleuren ga gebrui-
ken. Op dit moment nog niet, maar hopelijk 
komt het wel. Het grappige is dat als ik een-
maal aan het schilderen ben alles vanzelf gaat. 
Ik laat me leiden door wat er gebeurt. Als ik na 
een tijdje een beetje uit ‘ge-abstract’ ben, sluipt 
er altijd iets figuratiefs in. Dan hoef ik maar 
op een paar plekken een andere kleur aan 
te brengen en dan staan er ineens een paar 
mensen. Heel bijzonder!’ Liedje is begonnen 
met schilderingen over de natuur. ‘Natuur is 
er altijd, en blijft, deze liefde moet zich uiten.’ 
Inmiddels schildert ze naast natuur van alles 
zoals abstract, maar ook gewoon mensen. Ze 
is het meest in haar element als ze ‘een beetje 
ruig kan werken’, met véél verf en een pla-
muurmes, oude bankpasjes, of gewoon met 
lappen in plaats van penselen.
Na dertig solo-exposities besloot ze niet zo 
vaak meer te exposeren. Het is wat haar be-
treft ook niet meer zo nodig om steeds nieuwe 
doeken te maken. ‘Ik gebruik op dit moment 
vaak oude abstracte schilderijen, waarover ik 
dan opnieuw schilder en ze transformeer in 
een nieuwe vorm. Dat inspireert mij niet al-
leen, het geeft me ook een goed gevoel omdat 
ik weet: er staan nog een aantal oude schilde-
rijen te wachten op een nieuw jasje.’ 

www.liedjederooij.nlTwee meisjes achter de piano (foto Liedje de Rooij)

Liedje de Rooij, figuren ontstaan uit abstract schilderij (foto Lida Geers)
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Kunst als cadeautje 
voor onderweg 

Het idee voor het aantrekkelijk maken 
van fietsroutes is bij Sandra Hueber 
ontstaan tijdens het regelmatig fietsen 

van IJburg naar Amsterdam-Oost. Het stuk 
over de Ringdijk werd door haar als saai erva-
ren. Toch was er steeds één lichtpuntje onder-
weg. Een schaartje halverwege de route afge-
beeld op het wegdek, dat de indruk wekt dat 
het een stukje uit de weg knipt. Voor haar een 
ijkpunt op de weg naar Oost. ‘Als er langs een 
fietsroute meerdere kunstwerken staan, heb je 
meer afleiding en lijkt de route korter.’ 
Hier is onderzoek naar gedaan en daar kwam 
uit dat fietsers liever een leuke langere route 
fietsen dan een korte maar saaie. Bovendien 

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS, LEEN PAUWELS, 
 SANDRA HUEBER, VINCENT BASLER

Sandra Hueber besloot na 
zeven jaar haar baan bij de 
NS als commercieel ontwik-
kelaar in te ruilen voor het 
opstarten van haar eigen 
bedrijf Bright Up, dat zich  
bezighoudt met het leuker 
maken van buitenruimten 
waaronder fietsroutes,  
parken en het havengebied.

blijkt dat fietsers de tijd niet meten aan de klok 
maar aan de verschillende herkenningspunten 
onderweg. Het eerste project voor haar was 
dan ook de route tussen IJburg en Amsterdam-
Oost in stukken verdelen door creatieve ingre-
pen. Dat werden er drie. Aan het begin van de 
Nesciobrug aan de kant van IJburg staat een 
elektriciteitshuisje dat niet een schoonheids-
prijs verdient. Dat is het eerste cadeautje voor 
de fietsers geworden. Het is visueel ingepakt 
met cadeaupapier waarop kleine fietsjes afge-
beeld staan. Aan de kant van het fietspad lijkt 

het pakje te zijn opengescheurd. Sandra: ‘Jam-
mer dat graffiti-spuiters vinden dat hun kunst 
boven alles verheven is, want zij hebben het 
huisje bespoten met verf die niet te verwijde-
ren is. Natuurlijk precies aan de kant die naar 
het fietspad gericht is.’ 

Op de Ringdijk werden twee projecten ge-
plaatst. Een boom met grote gekleurde bellen 
en een aantal lichtmasten langs de route vol 
met gekleurde vogelhuisjes. Het was niet de be-
doeling dat er vogels in zouden broeden, maar 
een paar zijn er toch door vogels als huisves-
ting gebruikt. Dit hele project is gefinancierd 
door middel van crowdfunding.

Verborgen dieren
Op het één volgt vaak het ander, en Sandra 
kreeg een verzoek van Martin Melchers, stads-
ecoloog, om eens na te denken over de grote 
betonnen putten in het Diemerpark. Of daar 
iets mee gedaan kon worden. Sandra vertelt 
dat die putten, negen in totaal, vierkante be-
tonnen blokken zijn van één bij één meter. 
Daar moest dus iets mee gebeuren. Omdat het 
Diemerpark bekend staat om zijn grote biodi-
versiteit besloot Sandra iets te gaan doen met 
‘verborgen dieren’. Iedere put werd aan vier 
zijden beschilderd met de activiteiten van een 
en hetzelfde dier, zoals wat eet het, jongen 
krijgen en andere specifieke kenmerken. Op 
een van de putten is de vos afgebeeld die on-
der andere goed kan zwemmen, wat weinig 
mensen weten. ‘De kleuren van de schilderin-
gen bestaan uit heel veel groentinten zodat ze Het cadeautje voor de fietsers vanuit IJburg voor de Nesciobrug (foto Sandra Hueber)

Ik doe wat ik ben en waar 
ik zelf blij van word

Een van de negen putten in het Diemerpark waarop de zwemmende vos (foto Leen Pauwels)
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passen bij de omgeving. Verder hebben we ge-
kozen voor deze onderwerpen, zodat het ook 
nog educatief is voor de vele schoolkinderen 
die hier op excursie komen.’ Het geld voor dit 
project kwam van bedrijven en de gemeente. 
 
Liefdesplek in Nederland
Omdat ze in eerste instantie dingen oppakte 
die haar aan het hart lagen, leek haar werk 
min of meer op vrijwilligerswerk: ‘Uiteinde-
lijk start je een bedrijf en woon je op IJburg, 
maar toch. Je kunt dit soort dingen niet blij-
ven doen als vrijwilliger.’ Haar bedrijf kreeg 
echt voet aan de grond toen Havenbedrijf 
Amsterdam haar de opdracht gaf: creëer een 

Grootste liefdeskoppel van Nederland bij de Hempont, mooie plek om te fotograferen 
(foto Vincent Basler)

Sandra Hueber met in haar handen het Kissing Couple (foto Lida Geers) 

aantal aantrekkelijke zit-en uitzichtlocaties in 
de Petroleumhaven voor werknemers, schip-
pers en recreanten. Bright Up werd partner 
in een samenwerkingsverband FietsCoalitie 
met onder andere Havenbedrijf Amsterdam 
en TNO. Hierin werd Sandra verantwoordelijk 
om de fietsroutes in het gebied van Sloterdijk, 
Westpoort naar Zaanstad aantrekkelijker te 
maken. 
Bright Up heeft vervolgens een fietspromotie 
en een visie voor Westpoort en Zaanstad ont-
wikkeld. Onderdeel is de fietsbeleving en fiets-
services in het gebied te vergroten. Een van de 
manieren om dit te doen is het plaatsen van 
een fietsreparatiezuil en picknicktafels. ‘De 

fietsreparatiezuil stond nog maar net, toen 
er al iemand met een lekke band gebruik van 
kwam maken. Maar ook de picknicktafels wor-
den veel gebruikt door de mensen voor wie ze 
bedoeld zijn’, stelt Sandra tevreden vast. ‘Het 
is de bedoeling dat de mensen geïnteresseerd 
raken in dat gebied en erachter komen hoe 
prettig het is om daar te fietsen. Er zijn goede 
fietspaden en er is veel ruimte en veel groen.’ 
Een recent project in dat gebied is de plaatsing 
van het ‘Kissing Couple XXXL’. Dit grootste 
liefdeskoppel van Nederland, bij de Hempont, 
hoopt de liefdesplek van Nederland te wor-
den. Het verzacht het stoere havengebied en 
maakt de snelfietsroute tussen Amsterdam en 
Zaanstad de moeite van het fietsen waard. Een 
ander project dat Bright Up als FietsCoalitie 
heeft gedaan is het fietsvriendelijk maken van 
de fietstunnels in hetzelfde gebied. Ze werden 
opnieuw bestraat en kregen meer ruimtege-
voel door het plafond lichtblauw te schilde-
ren, alsof het de lucht is. De wanden kregen 
met trompe-l’oeiltechniek kijkgaten met ge-
schilderde doorzichten naar kenmerkende en 
leuke plekken uit de omgeving. ‘De verlichting 
is nog een puntje van discussie, maar dat komt 
ook wel goed.’
 
Spin in het web
Sandra vertelt dat zij altijd zoekt naar kleine 
maar creatieve ingrepen. Vaak kunnen een 
mooi kunstwerk, een creatieve eyecatcher of 
andere accenten al heel veel doen. Zij heeft 
als spin in het web een groep mensen om zich 
heen waarop zij een beroep kan doen. Onder 
hen zijn professionele kunstenaars, technisch 
ontwerpers, architecten, retailspecialisten, 
grafisch ontwerpers, crossmediale bedrijven, 
theatermakers, filmmakers en horecaonder-
nemers. Regelmatig valt de naam Saske van 
Eerden, ruimtelijk vormgever, die haar vaak 
assisteert. Op dit moment ligt er weer een 
nieuwe uitdaging op haar bordje: de fietsrou-
tes in de Bijlmer interessant maken en wel zo, 
dat je er graag fietst en niet verdwaalt. Want 
lekker fietsen in een aantrekkelijke omgeving 
is toch het fijnste dat er is, vindt Sandra. 

www.brightup.nl



Uit eten in Het Badhuis
TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER - FOTO: ARJEN POORTMAN

Het Badhuis op het Javaplein was het laatste badhuis dat in 1946 in Amsterdam gebouwd 
werd. Toen die functie verviel was er een tijdlang een uitdragerij gevestigd. Daarna werd er 
horeca gevestigd, wat vanaf de opening jaren een doorslaand succes was. Door overname 
door een andere eigenaar die met een nieuw concept kwam, was een tijd de loop eruit. Toen 
de huidige eigenaar de zaak tien jaar geleden overnam, werd het Badhuis wederom een suc-
ces. Het was pionieren toen ze begonnen. Er waren wat snackbars en toen nog drie chinezen 
in de buurt, maar dat was het wel. 
Sindsdien is er veel veranderd, de eetgelegenheden openen in rap tempo in de Javastraat en 
omgeving. Jammer dat ze ook vaak weer sluiten. Vandaar voor deze aflevering van eten in 
de buurt even aandacht voor de pionier: Het Badhuis, altijd open, van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat. Het eten is lekker en niet zo prijzig als veel andere, en ze blijven. 
De inrichting is huiselijk en gezellig. En wat meer is, de klanten zijn even gemengd als het 
meubilair. Alle buurtgenoten lijken gebruik te maken van Het Badhuis nieuwe stijl. Het ter-
ras is als het weer het even toelaat druk bezet. De sfeer is losjes en het open haardje brandt. 
De bediening is prettig en de huiskat is aanhalig. Wat wil je nog meer? 

Het Badhuis, Indische Buurt – Javaplein 21
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Waarin de Lidl Great 
kan zijn

            TEKST: 

            CORRIE RIKKERS

Verbijsterd stond ik voor mijn favoriete super-
markt, de Lidl aan de Soerabajastraat in de Indi-
sche buurt. Wat was er aan de hand? De winkel 
was leeggehaald. ‘Is hij verhuisd?’, vroeg ik aan 
een voorbijganger. ‘Nee, hij wordt verbouwd’, 
was het antwoord. Een zucht ontsnapte me. Ge-
lukkig. Slechts een verbouwing. Binnenkort zou 
de opening zijn. Op de openingsdag, woensdag 
28 november, ging ik al vroeg naar mijn geliefde 
winkel. Het was er erg druk: drommen mensen 
vulden de brede gangen. Voor de vakkenvullers 
was het niet aan te slepen. Vrouwen gaven de 
non-food artikelen aan elkaar door, vooral de 
bakvormen waren geliefd. Ik kwam er niet aan 
te pas. Al geniet ik erg van ‘Heel Holland Bakt’, 
ik voel geen aandrang om gelijk zelf te gaan bak-
ken. Ik kreeg wel een indruk van de geweldige 
winkel die de verbouwde Lidl geworden was: bre-
de paden, een groot groente- en fruitvak, verse 
broodjes en als vanouds vriendelijk personeel. 
Godzijdank geen rare nieuwigheden, zoals zelf 
scannen waarbij je er verloren bij loopt omdat 
er geen personeel meer is om iets aan te vragen. 
Zoiets had ik een paar maanden daarvoor mee-
gemaakt in Londen. Een grote winkel van Marks 
& Spencer zonder personeel en met zwijgzame 
klanten die ik niet durfde aan te spreken. Dan 
kan je beter gelijk online bestellen.  
Ik houd van boodschappen doen en ga naar di-
verse supermarkten voor de variatie. Maar de 
Lidl is mijn favoriet. Waarom? Ze hebben een 
goede prijs-kwaliteitverhouding, lekker verse en 
veel biologische producten. In de feestweken 
zijn er de luxeproducten en knutselwerkjes, die 
ik altijd haal met als excuus mijn kleinkinderen. 
Ik snuffel ook altijd in de non-foodbakken. Maar 
wat de Lidl echt GREAT maakt zijn de thema lan-
denweken, die geen andere supermarkt heeft. 
Ieder land heeft zo zijn specialiteiten en ik geniet 
daar enorm van. Zo haal ik in de Griekse week 
gekonfijte vruchten en Griekse olijfolie. In de 
Amerikaanse week bagels en maple syrup, in de 
Franse madeleine cakejes. Met als hoogtepunt 
de Italiaanse week: dan laad ik mijn winkelwa-
gentje vol.  
Gefeliciteerd met jullie prachtige winkel in de In-
dische Buurt, Lidl. Het nodigt uit om een kijkje te 
gaan nemen. 

Gastcolumn
ETEN UIT ANDERMANS 
KEUKEN
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Koken met Neeltje
Avocado met tapenade

TEKST & ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Er wordt veel verkocht onder de naam tape-
nade. Dat  mag natuurlijk. Maar het originele 
recept blijft het lekkerste. De oorsprong van 
de tapenade ligt in de Provence. De naam  is 
afgeleid van de kappertjes. Die heten tapeno 
in het Provençaals. Eenvoudig te maken en 
smakelijk.

Doe alle ingrediënten in de blender en voilà: 
tapenade. Eet de tapenade met avocado als 
voorafje of met hardgekookte eieren, dat is ook 
lekker. Of heel gewoon met een stukje brood.

Benodigdheden:

25 zwarte olijven
Een potje kappertjes
8  ansjovisfilets
Een half blikje tonijn
Olijfolie
Citroensap

19 februari en 12 maart: 
Amsterdam Stemt
Politieke avonden in aanloop 
naar de gemeenteraads-ver-
kiezingen

Tijdens Amsterdam Stemt interviewt Theo-
dor Holman telkens twee politici. Een inte-
ressante nieuwkomer in de gemeenteraad 
en een politicus van een partij die al langer 
in de gemeenteraad actief is. Een panel gaat 
vervolgens in discussie met politici over 
verschillende en actuele thema’s. In het pa-
nel zitten Elma Drayer (columniste van de 
Volkskrant), Geerten Waling (historicus en 
politiek analist) en Nausicaa Marbe (colum-
niste van De Telegraaf). Tussendoor zijn er 
korte statements van bekende en onbeken-
de Amsterdammers.

Amsterdam Stemt vindt plaats in OBA Fo-
rum (6e etage) in de Centrale OBA aan de 
Oosterdokskade 143. Inloop is vanaf 19.30 
uur. Opname van 20.00 tot 21.00 uur. 
Voor de gratis toegangsbewijzen ga naar 
www.oba.nl/amsterdamstemt. 

Ingezonden



rederij de beeldengroep met fontein ‘Amphi-
trite’ erbij, een samenvoeging waarmee Ruys 
niet blij was, schrijft Den Dulk. Wat er daarna 
gebeurde is snel verteld. De KNSM vertrok en 
fuseerde met Nedlloyd in Rotterdam; op het be-
drijfsterrein kwamen stadsnomaden en later 
werden er woningen gebouwd. Het plantsoen 
verdween op die plek, en aan Ruys werd begin 
jaren negentig gevraagd een nieuw ontwerp 
te maken waarin het westelijk deel van het 
parkje zou worden gereconstrueerd, met een 
vijver en diagonale lijnen als uitgangspunt. De 
binnentuin van het Piraeusgebouw moest er 
onderdeel van worden.
Zo is de situatie nu – min of meer. Het plant-
soen zelf valt nauwelijks op, de toegankelijk-
heid ervan is matig en nergens in het parkje 
wordt Mien Ruys geëerd. Het is een lap grond 
zonder historische context. 
De bijbehorende binnentuin van Piraeus is af-
gesloten en begint bij het hek met een grind-
vlakte waarin de mansdikke pilaren van dit 
appartementencomplex staan. Het nettoresul-
taat van het geheel stemt ontevreden. 
Mien Ruys, belangrijk om het landschappe- 
lijke oeuvre dat ze naliet, heeft een interessante  
biografie gekregen. Nu verdient haar erfgoed 
in het Oostelijk Havengebied nog een beter  
lot. 

Leo den Dulk: Zoeken naar de heldere lijn.
Mien Ruys, tuinarchitect 1904-1999. 
De complete biografie. Uitgeverij De Hef, 
Rotterdam. ISBN/EAN: 978-90-6906-051-4
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Gedenk het erfgoed van 
Mien Ruys 

TEKST: JOOST VAN DER VAART

In het Oostelijk Havengebied, niet gezegend 
met veel groen, ligt een parkje van inter-
nationale naam en faam. Het is het KNSM-

plantsoen, een creatie van Mien Ruys (1904-
1999). Het lijkt wat weggedrukt tussen een 
botenloods aan de Levantkade, het Piraeus-
gebouw en de KNSM-laan. En het wekt daar-
mee een beetje verweesde indruk: geen eigen 
herinneringsplaquette, nergens in het park 
een zichtbare verwijzing naar de vrouw die 
nog steeds als de bekendste en meest vooraan-
staande tuin- en landschapsarchitect van ons 
land geldt. Ze wordt alleen terloops genoemd 
op het grote overzichtsbord over het Oostelijk 
Havengebied, op de hoek van de KNSM-laan 
en het Azartplein. 
Over Mien Ruys, afkomstig uit een sjiek ge-
slacht van reders, cargadoors en ondernemers 
die Nederlandse veengebieden hebben ont-
gonnen, is onlangs een lijvige biografie ver-
schenen, geschreven door tuinhistoricus Leo 
den Dulk. In zijn boek staat Den Dulk in woord 
én beeld uitvoerig stil bij ontwerp en totstand-
koming van het KNSM-park. Daarover later 
meer. Maar allereerst: wie was Mien Ruys en 
waarom was ze belangrijk?

Feministe met groene vingers
Ruys was in Nederland een van de eersten die 
het tuinieren bij de gewone man en vrouw 
thuis brachten. Volgens Den Dulk heeft deze 
feministe met groene vingers het tuinieren 
‘gedemocratiseerd’. Anders gezegd: mede door 
haar zijn we in Nederland van onze tuintjes 
gaan houden, en van het werken daarin.
Mien Ruys was al vroeg met bloemen en plan-
ten in de weer. Ze leerde tuinieren van haar 

Een onlangs verschenen biografie van tuinarchitecte Mien 
Ruys brengt ook haar werk in het Oostelijk Havengebied 
onder de aandacht: het KNSM-plantsoen. Bekend bij buurtac-
tivisten die voor het behoud van dit parkje streden, maar 
onbekend bij veel mensen die buiten de directe omgeving 
wonen.

vader, Bonne Ruys, oprichter en eigenaar van 
de Koninklijke Kweekerij Moerheim in De-
demsvaart. Bij het grote publiek werd ze later 
bekend onder de bijnaam Bielzen Mien, door 
het veelvuldig gebruik van spoorwegbielzen 
in haar tuinontwerpen. Ze is samen met haar 
man oprichtster van het kwartaalblad Onze 
Eigen Tuin, een magazine waarvoor nu haar 
biograaf Leo den Dulk schrijft. Ruys, die graag 
werkte met rechte hoeken en heldere lijnen, 
heeft talloze tuinontwerpen op haar naam 
staan: van grotere parken tot achtertuinen in 
nieuwbouwwijken. Algemeen wordt ze gezien 
als pionier op het gebied van de moderne tuin-
architectuur.
Het is de verdienste van Den Dulk dat hij Mien 
Ruys een biografie heeft bezorgd die uitblinkt 
in volledigheid en accuratesse. Hij heeft jaren 
gewerkt aan dit boek (320 pagina’s en bijna an-
derhalve kilo zwaar). Paar puntjes van kritiek: 
er ontbreekt een namenregister, voor een bio-
grafie haast onontbeerlijk. Verder is het zó vol-
ledig en gedetailleerd dat het zicht op de grote 
lijn verdwijnt. Maar zonder die volledigheid 
had het KNSM-plantsoen er misschien niet in 
gestaan. En juist dat maakt het boek voor le-
zers van de IJopener interessant, met natuur-
lijk ander werk van Ruys in Amsterdam (o.a. 
aan de Javastraat in de Indische Buurt).

Niet blij met de fontein
Mien Ruys ontwierp het parkje omstreeks 1952. 
Het lag bij de toegangspoort van de KNSM en de 
ingang van de Kompaszaal in Loods 6 en was 
bedoeld als bedrijfstuin voor personeel dat op 
kantoor aan de overkant werkte. Drie jaar na 
oplevering kwam ter ere van de honderdjarige 

BOEKEN
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GEBOUWENQUIZ
De geschiedenisquiz van de vorige keer was 
moeilijk, maar leverde wel enthousiaste reacties 
op. Nu iets makkelijkers: tien gebouwen uit Oost 
(vooral Indische Buurt en Oostelijk Havengebied) 
die verdwenen zijn of van functie veranderd. Wat 
is de oude naam van het gebouw? In de zwarte 
vakjes komen spaties. De letters uit de genum-
merde vakjes leveren samen een spreuk op. Mail 
de spreuk én de auteur ervan voor 1 maart 2018 
naar ijopener@gmail.com.

De twee winnaars van deze puzzel ontvangen 
een prachtig babypakket bedrukt met naam. 
Leuk voor jezelf of om weg te geven.

De oplossing van de geschiedenisquiz uit het 
vorige nummer is: 
1b, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a, 7a, 8b, 9c, 10c, 11b en 12a. 
Twee inzenders hadden alles goed. 
De vijf winnaars zijn:
Just van der Hoeven
Marie-José Wouters
Joos Olejniczak & Rienke Schutte
Daan Zult
Liesbeth van Riessen

PUZZELMAKER: HANSJE GALESLOOT
FOTO’S: STADSARCHIEF AMSTERDAM
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 24 februari
Artis Planetarium: Landelijke sterrenkijkdag. 
Sterrenklokken maken, je eigen planeet ontwerpen. Buiten staan teles-
copen gericht op de sterrenhemel. 19.00 uur uur, 
Plantage Kerklaan 38-40, gratis.

25 februari
Blijburg Aan Zee: Deborah’s Saloon. 
Deborah, bekend van de Voice, zal met haar band ‘HitVille’ songs ten 
gehore brengen. Bluegrass, country en folk. 18.30 uur, 
Pampuslaan 50, gratis.

2 maart
Oostblok Theater: Let Me Be Your Hero. 
Te midden van zand en karkassen staan vijf meisjes. Wie van hen gaat 
de wereld redden? t/m 3 maart, 20.30 uur, Sajetplein 39, € 11,00

9 maart
Q-Factory: Midge Ure, the voice of Ultravox. 
Frontman van 80’s band Ultravox, mede-organisatorvan Live Aid, 
schrijver van ‘Do They Know It’s Christmas Time’. De hits ‘Vienna’, 
‘Dancing WithTears In My Eyes’ en ‘Fade To Grey’ zullen niet 
ontbreken. 20.00 uur, Atlantisplein 1, € 30,00

11 maart
Jungle Amsterdam: Singing Sunday. 
Open zangpodium voor iedereen. Van pop, soul, jazz tot Franse chan-
sons. Neem bladmuziek mee voor de pianist en pak de microfoon. 
16.00 uur, Tweede van Swindenstraat 26, vrijwillige bijdrage voor de 
pianist.
 
12 maart
De Eester: Cursus Creatief Schrijven voor beginners. 
Zes lessen op de maandagavond. Je ontwikkelt in deze cursus vaardig-
heden op het gebied van proza en poëzie. Aanmelden voor 26 februari, 
19.30 uur, C. van Eesterlaan 266, € 165,00 incl. lesmateriaal en 
versnaperingen.

25 maart
Park Frankendael: Pure Markt. 
Meer dan honderd ambachtelijke deelnemers op het gebied van eten 
en drinken. Live muziek, zweefmolen en proeven op de gezellige 
terrassen. 11.00 uur -17.00 uur, Middenweg 72, gratis.

31 maart 
Panama: We All Love 80’s, 90’s & 00’s. 
Het bekende hitconcept ook in 2018. Een tijdreis op de dansvloer met 
de hits en begeleidende beelden uit de jaren 80, 90 en 00. 23.00 uur, 
Oostelijke Handelskade 4, € 11,00

5 april
Q-Cinema: Nirvana live at the Paramount. 
Q-Factory vertoont films waar het om muziek draait. Op 5 april is het 
precies vierentwintig jaar geleden dat Kurt Cobain zichzelf van het 
leven beroofde. Live registratie, uniek op 16 mm gefilmd vlak na de 
release van ‘Nevermind’, vlak voor Cobains depressie door het enorme 
succes. 20.00 uur, Atlantisplein 1

 

16 februari
Bimhuis: Omer Klein Trio. 
De meesterpianist van de huidige jazzgeneratie. 
20.30 uur, Piet Heinkade 3, € 18,00

Q-Factory: Tribute To Ray Charles. 
Samen met het Jazz Orchestra of the Concertgebouw brengt jazz- en 
soulzangeres Madeline Bell een eerbetoon aan the Genius of Soul. 
19.30 uur, Atlantisplein 1, € 25,00

18 februari
Blijburg Aan Zee: Afrogrooves. 
Afrobeat jamsessie. Mark Oomen en zijn formatie nemen je mee naar 
alle uithoeken van deze uit West-Afrika overgevlogen muziekstijl. 
Denk: blazers, percussie en opzwepend klankenspel. 17.00 uur, 
Pampuslaan 50, gratis.

Oostblok Theater: Trui (4+). 
Een trui is heel normaal, tenzij je er samen in-kruipt. 
Theatervoorstelling voor kids, twee spelers, onbegrensde fantasie en 
een paar kledingstukken. 
t/m 20 februari, 10.00 uur - 17.00 uur, Sajetplein 39, € 7,00

20 februari
Q-Factory: Countdown Café. 
Het populaire Veronica radioprogramma met Kees Baars keert terug 
op de radio en de planken van Q. Verwacht elke week nationale en 
internationale topacts, live opname voor de radio, elke dinsdagavond. 
20.00 uur, Atlantisplein 1, gratis.

Elsa’s Café: Jazz@Elsa’s Live. 
Iedere dinsdag het Trio Frans Ronday & guests. 21.30 uur, 
Middenweg 73, gratis.

22 februari
OBA Javaplein: OBA Live Theodor Holman.
Holman ontvangt bijzondere gasten en dit keer reikt hij de Theodor 
Award 2017 uit. 17.00 uur, Javaplein 2, gratis.

23 februari
Muziekgebouw Aan ’t IJ: Blackmail – Alfred Hitchcock. 
De laatste zwijgende film van Hitchcock. Fenomenale psychologische 
thriller uit 1929 begeleid door het Metropole Orkest. 20.15 uur, 
Piet Heinkade 1, € 27,50.
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 
website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2  € 2,00
Halve pagina  € 650,00
Hele pagina  € 1.200,00
Hele pagina achtercover  € 1.500,00
Toeslag vaste plaats  10%
Korting minimaal 5 nummers aaneen  10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm
Hoogte variabel
Hele pagina 260 x 360 mm + 5 mm afloop

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Prijs in overleg: adverteren@ijopener.nl

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in PDF-
formaat (300 dpi, cmyk-kleuren). De redactie draagt 
geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van 
door adverteerders aangeleverde advertenties.

Bezorging
Heeft u een nee-nee-sticker 
op de deur en wilt u toch de 
IJopener lezen? 
Op onderstaande adressen 
kunt u een exemplaar ophalen 
(zolang de voorraad strekt).

Indische Buurt
• Buurthuis Archipel, Makassarplein 1

• Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a

• Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs

• Cybersoek, Timorplein 22

• Flevohuis, Kramatplantsoen 263

• Jansen Vintage, Javaplein 31

• Java Bookshop, Javastraat 145

• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2

• Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied
• Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303

• Borneo Architectuur Centrum, 
    R.J.H. Fortuynplein 4

• Boulevard Café, Cruquiusweg 3

• Bruna, Oostelijke Handelskade 1061

• De Eester, Van Eesterenlaan 266

• Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113

• JavaBlend, Tosaristraat 1

• Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5

• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34

• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

• Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293

• Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg
• Bloem en Zee, IJburglaan 444

• Bruna, IJburglaan 561

• FlexBieb, Talbotstraat 46

• Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727

• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Oost
• Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2

• Post Oost, Wijttenbachstraat 36

• Q-Factory, Atlantisplein 1

• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

Klachten over de bezorging kunt u melden via bezorging@ijopener.nl
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Word digitaal abonnee van IJopener

De mogelijkheid bestaat nu om een digitaal abonnement te nemen op IJopener. 
Dit is een oplossing als je buiten het verspreidingsgebied woont, of als je een nee-nee-sticker 
hebt want dan mogen wij de krant niet in de bus doen. 

Meld je aan via nieuwsbrief@ijopener.nl. 
Vermeld in het onderwerpsveld ‘Nieuwe abonnee’, verder kan de mail leeg blijven. 
Vijfmaal per jaar ontvang je dan bericht dat een nieuwe IJopener verschenen is, met de pdf van 
het nummer als bijlage.

Sticker ‘JA IJopener Magazine’
Heb je een nee/nee-sticker op je brievenbus en wil je toch  
IJopener ontvangen? 
Bestel dan via bezorging@ijopener.nl het hierbij afgedrukte 
stickertje van 3 x 3 cm. 
Bij de eerstkomende bezorgronde plakt de bezorger deze stic-
ker dan keurig naast de nee/nee-sticker (formaat en lay-out 
sluiten op elkaar aan). 
Voortaan krijg je dan IJopener in de bus.

Franka Slothouber 
Vogelfotografie

Franka begon in 2007 met fotografe-
ren. Haar onderwerpen zoekt zij in 
het dierenrijk. 
En of het nou een zoogdier is, een 
vis of een vogel, een ding ziet zij tij-
dens het observeren en fotograferen 
steeds weer bevestigd: elk dier is een 
individueel wezen, met gevoelens en 
een eigen karakter.

T/m 11 maart te zien in café Java-
Blend, 
Tosaristraat 1, open van dinsdag t/m
zondag






