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Boksen voor een betere buurt
In de Indische Buurt zijn
voorbeelden te over van gezinnen
die als kansarm aangemerkt
worden, van lastige situaties
in de buurt en van vervelende
hangjongeren. Het is tijd om
daar verandering in te brengen
en te starten bij de jeugd, bij
de toekomst. Met die gedachte
startten Youssef Aouriaghel (33)
en Younes el-Mahsani (23) eind
vorig jaar geheel zelfstandig en
vrijwillig het Boksen voor een
Betere Buurt-project.
In het Altra-college geven zij op
dinsdag tot en met donderdag
en op zaterdagavond kickbokslessen aan de jeugd en aan jonge
volwassenen.
Doel van het project is de
jeugd van de Indische Buurt op
een sportieve manier bezig te
houden, dit door de jeugd een
gezonde vrijetijdsbesteding aan
te bieden en zo op een sportieve
manier bewust te maken van
hun aandeel in het bewonen van
een betere buurt.
Tekst: Palmira Lieuw
Foto´s: Fred Vermorken

B

eide trainers, Amsterdammers van
Marokkaanse afkomst, weten als geen
ander wat er in de buurt speelt. Beiden
zeer sportief aangelegd, Youssef kickboksleraar en docent en Younes Nederlands
kickboks-kampioen in zijn gewichtsklasse, besloten hun talent met de jeugd van
de buurt te delen. Zelf opgegroeid in de
buurt begrepen zij dat er heel wat jongeren in de buurt niet voldoende vrijetijdsbesteding hebben en er dan voor kiezen
uit balorigheid lastig te gaan doen.
Younes: ‘Je herkent je zelf in die jongens,
want zo was ik vroeger ook. Tóch is de
animo om te sporten onder hen heel
groot. Ik ben blij dat ik mijn talent aan
de jeugd kan doorgeven’.

Het is tijd om een les bij te wonen. Als
toeschouwer wel te verstaan. Het is dinsdagavond half zeven en groep 1 wordt
getraind door Youssef. Groep 1 bestaat
uit jongeren tot zestien jaar. Vandaag zijn
er zo’n twintig leerlingen, bijna allemaal
uitgedost met scheenbeschermers, bandages en bokshandschoenen. De les begint door de jongeren zich netjes te laten
opstellen, wat bij aanvang en einde van
de les gebruikelijk is. Dat betekent op de
knieën gebroederlijk naast elkaar beleefd
de leraar en elkaar groeten.

Door de jeugdigheid van de leerlingen
ziet het er in eerste instantie heel aandoenlijk uit. Ze zijn allemaal serieus met
hun sport bezig, aandachtig luisterend
naar de leraar, allemaal gedreven om
het ver te schoppen in deze sport, de
wilskracht om het goed te doen en de
discipline om er hard voor te trainen.
Dan overvalt je als buurtbewoner tóch
een gevoel van gepaste trots en ‘ah gossie,
wat lief ’. Dat laatste is snel over als ze na
de warming-up in groepjes van twee vrij
mogen boksen en er de meest krachtige
IJopener juli 2007
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TopTaal neemt oude basisschool Zeeburgerdijk in gebruik
stoten en schoppen worden uitgedeeld.
Dit alles onder het streng toeziend oog
van de trainer, die alert de jongens corrigeert in hun oefeningen.
Opvallend en leuk om te horen en te zien
is dat er tijdens de training verschillende
levenslessen met de jongens gedeeld worden. ‘Houd vol, ga door, onthoud dat
als je iets wilt bereiken in het leven het
belangrijk is door te zetten!’ zegt Youssef.
Met ongehoorzaamheid wordt korte metten gemaakt. Een leerling die denkt de
boel te kunnen afleiden met jolig gedrag
wordt zonder pardon op de bank gezet
om af te koelen. Na tien minuten krijgt
hij het vertrouwen van de trainer weer
terug en mag hij weer volop meetrainen,
iets waar hij weer gretig gebruik van
maakt. Uiteraard heeft hij het jolige gedrag op de bank achtergelaten.

Je merkt je dat de jongens veel respect
hebben voor wat er gezegd wordt en
enorm opkijken tegen de trainer, die in
de kickbokswereld ruimschoots zijn sporen heeft verdiend.

Youssef op straat tegenkwam. Hij vroeg
mij direct waarom ik op straat hing en
niet meer trainde. Dit was voor mij reden
genoeg om snel weer naar de sportschool
te komen.’

Youssef: ‘Lesgeven is een eer. Je leert aan
hen, maar leert zelf ook ván hen. Wij
praten geregeld met de jongens over normen en waarden, problemen die ze op
straat tegenkomen en hoe ze die oplossen en wat zij zelf kunnen doen voor een
betere buurt.’ Glimlachend herinnert hij
zich een uitspraak van een van zijn jongste leerlingen, die wijs opmerkte ‘Waar je
mee omgaat, daar wordt je mee besmet’.
Dat de trainers ook buiten de sportschool
fanatiek met hun project bezig zijn, blijkt
uit het verhaal van leerling Rinaldo: ‘Ik
was een tijdje niet komen trainen toen ik

Per maand wordt er aan de jongens een
bijdrage gevraagd van tien euro om in de
basale kosten te kunnen voorzien. Zo zijn
er bij lange na niet voldoende bokshandschoenen voor iedereen en de gymzaal
heeft nog de nodige attributen nodig om
het tot een echte bokszaal om te toveren.
Younes: ‘Elke maand is er weer de gebruikelijke rondvraag naar de contributie.
Velen hebben daar nu al een achterstand
in. Dit belet ons niet om ze tóch te blijven trainen. Het is per slot onze wijk,
onze buurt en het zijn onze buurjongens
en samen boksen we voor beter! 4

Nieuwe bloemen en vogels
in het Diemerpark
Tekst: Afdeling communicatie
Stadsdeel Zeeburg
De rietorchis oftewel dactylorhiza majalis is een bijzondere bloem die niet
vaak voorkomt in parken in Amsterdam,
omdat ze hoge eisen stellt aan haar groeiplaats. De bloem wordt beschermd door
de flora-en faunawet. In het Diemerpark
staat door het ecologisch beheer van het
park de rietorchis volop in bloei. Ook
is er in het park een grote hoeveelheid
aalscholvers gespot.
‘Als beheerder van het Diemerpark ben ik
erg trots dat de rietorchis zich weer laat
zien’, zegt stadsdeelecologe Els Corporaal. De rietorchis leeft in symbiose met
een grondschimmel. Zonder deze schimmel kan de rietorchis niet bestaan. Dit
verschijnsel van samenleven komt voor
bij verschillende soorten, zoals bijvoorbeeld de mier die plantenluizen beschermt tegen predatoren en zich op zijn
beurt tegoed doet aan de zoete afscheiding van deze luis. De rietorchis zit vaak
goed verstopt tussen het riet. Hierdoor
valt hij niet altijd op. Voor de rietorchis is
dit goed, omdat de bloemen niet geplukt
mogen worden.
De aalscholvers gebruiken het IJmeer om
te jagen op vissen. Aalscholvers kunnen
lang onder water blijven. Na een duik
onder water zwemmen zij de vis achterna
om tientallen meters verderop weer boven
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te komen. Zij kunnen zelfs zo goed jagen
dat de vogels in Zuidoost-Azie worden
gebruikt om vis te vangen voor hun baas.
Aalscholvers zijn de komende tijd nog te
bewonderen in het park. Zij zitten vaak
op de palen van de steiger bij het park,
waar ze hun vleugels drogen.
‘Deze week zag ik ze aan komen vliegen
in een grote groep, ze gingen gezamenlijk
jagen, ze vlogen met zijn allen een kant
op over het water. Op deze manier drijven ze de vissen bijeen en kunnen ze de
vis gemakkelijk oppikken wanneer deze
worden gestopt bij de oever. Dit is echt
een spectaculair gezicht’, zegt Els.
Het beheer van het Diemerpark wordt
op een ecologische wijze uitgevoerd. Dit
houdt in dat het beheer erop is gericht
om verschillende inheemse planten- en
diersoortenpopulaties te stimuleren, zoals rietorchis, blauwborst, rugstreeppad,
ringslang en waterspitsmuis. ‘Dit lijkt
aardig te lukken’, zegt Els. ‘Elk jaar is er
wel weer iets nieuws te vinden of gaat de
bestaande populatie vooruit’. Het park
heeft een hoge natuurwaarde en is op een
andere manier ingericht dan de meeste
parken in Amsterdam. Het park is zeer
weids en ruimtelijk met uitzicht op het
IJmeer, en is toegankelijk voor mens en
dier.

Inburgeren op de Zeeburgerdijk
Tekst en foto: Cathelijne Janssen
Ingezonden artikel

‘Rijcklof van Goensschool. Openbare
school voor uitgebreid lager onderwijs
der 1ste klasse. Anno 1913.’ Wie goed
oplet, ziet dat staan op een fraai plakkaat
in art-nouveaustijl, op een groot gebouw
aan het begin van de Zeeburgerdijk in de
Indische Buurt. Deze voormalige basisschool, tegenwoordig onder de hoede van
Stadsherstel Amsterdam, krijgt zijn oude
functie weer terug: vanaf augustus wordt
het weer een school. Alleen zullen er deze
keer geen kinderstemmen in het oude
trappenhuis galmen, maar beschaafd
keuvelende volwassenen in allerlei talen
van de wereld.
Nederlands als Tweede Taal
TopTaal NT2-Experts, taalinstituut voor
Nederlands als Tweede Taal (Nederlands
voor volwassen anderstaligen) gaat alle
lokalen van het oude pand in gebruik
nemen. Er zal les worden gegeven op alle
niveaus, van universitair geschoolden tot
analfabeten.
Monique Deenik, één van de twee di-

recteuren van TopTaal: ‘We hebben er
echt ontzettend zin in om in Zeeburg
te gaan zitten. Het is een mooi en groot
gebouw met plaats voor alle faciliteiten
die nodig zijn om goed te kunnen inburgeren. We gaan bijvoorbeeld een praktijklokaal inrichten met allerlei verschillende “werkhoeken” zodat mensen in een
beschermde omgeving praktijksituaties
kunnen oefenen. Want die zijn in het inburgeringsexamen ontzettend belangrijk.
Er komt ook een computerlokaal.
Het leuke aan Zeeburg is voor ons ook
dat we er al heel veel mensen en organisaties kennen. We geven er al een poos
les, tot nu toe in de buurthuizen, en veel
mensen hebben ons geholpen door bijvoorbeeld informatie te geven aan onze
cursisten en de Nederlandse taal met hen
te spreken. Want oefenen “voor het echie”
is toch het belangrijkst!’
Inburgeringsexamen
In de lessen gaan de cursisten zich
voorbereiden op het behalen van het in-

burgeringsexamen. Voor een deel van de
migranten is dit immers, sinds 1 januari,
verplicht. En wie ambitieus is kan er ook
doorgaan voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal.
De lessen worden op alle niveaus gegeven, voor beginners en gevorderden.
Ook wordt er rekening gehouden met de
opleidingsachtergronden van de cursisten.
Iemand die universiteit heeft gedaan leert
natuurlijk op een andere manier dan
iemand met een vmbo-opleiding.
Alfabetisering
Een aantal docenten van TopTaal heeft
zich gespecialiseerd in alfabetiseren. Er
zijn namelijk vrij veel migranten die nog
nooit van hun leven naar school zijn
geweest. Zij kunnen niet of nauwelijks
lezen en schrijven. Monique Deenik:
‘Wie nooit naar de basisschool is geweest
mist ook nog heel veel andere basisvaardigheden die voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekend zijn. Onze alfabetiseringsdocenten spelen daar op in. Zij weten
ook hoe spannend het is om voor de
eerste keer in je leven naar school te gaan,
en houden daar rekening mee.’
Madurodam
School is er niet alleen om dingen te leren, maar hoort ook leuk te zijn. Daarom
huurde TopTaal in juni twee grote touringcars, en ging met haar cursisten uit
alle groepen in Amsterdam op schoolreisje naar Madurodam. Op de heenweg
werd er nog even langs het Binnenhof
in Den Haag gereden en gezwaaid naar
Balkenende in het torentje, op de terugweg was er nog tijd voor natte voeten en
zand tussen de tenen op het strand van
Scheveningen. Veel cursisten waren nog
nooit in Madurodam geweest. ‘Hoeveel
kost dit? Ik wil nog wel terugkomen met
mijn vrouw en kinderen’ ‘Prachtig! O wat
mooi!.’ En een aantal zag voor de eerste
keer de Nederlandse zee.
IJopener juli 2007
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Probleemwijk

Vrouwe Fortuna

René Arnoldi

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto: Fred Vermorken

H
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et havenverleden van het Oostelijk
Havengebied heeft weer meer smoel
gekregen. Op 30 maart 2007 heeft stadsdeelwethouder Straat het beeld Vrouwe
Fortuna onthuld. Het staat nu op het
veldje naast club Panama.
Het verbeeldt de godin van het toeval,
zowel van het geluk als van het ongeluk,
staande op een opengewerkte wereldbol
met windroos. Het kunstwerk is in 1950
gemaakt door de in 1989 overleden kunstenaar Pieter Starreveld. Het personeel
heeft het beeld in 1950 bij het tachtigjarig bestaan van de op het Java-eiland
werkende Stoomvaart Maatschappij
Nederland (SMN) aangeboden aan de
directie.
Na het vertrek van de SMN is het
kunstwerk geplaatst voor de oude passagiers- terminal op de Oostelijke Handelskade totdat er plaats moest komen voor
de nieuwe passagiersterminal. Daarna is
het min of meer zoek geraakt totdat het
na vier jaar is teruggevonden in een loods
in het Westelijk Havengebied die toebehoort aan een bedrijf dat voor de stadsdelen onderhoud pleegt aan zwembaden
en speeltuinen. Na een opknapbeurt is
Vrouwe Fortuna weer terug in het Oostelijk Havengebied. De herplaatsing is
financieel mogelijk gemaakt door een
bijdrage van stadsdeel Zeeburg en Royal
P&O Nedlloyd (de opvolger van de

PEUTER DANS
KLEUTER BALLET
KINDER BALLET
KINDER STREETDANCE
SHOW MUSICAL

Zeeburg
IJburg
Oud-West

Oostelijk Havengebied krijgt
biologosche kramen
Tekst: Afdeling communicatie
Stadsdeel Zeeburg
Het dagelijks bestuur van stadsdeel
Zeeburg heeft ingestemd met een proef
met biologische kramen in het Oostelijk
Havengebied. Het gaat in eerste instantie
om een proef van een jaar met maximaal
5 kramen op het pleintje aan de oostelijke
zijde van de Van Eesterenlaan.
‘We kiezen voor een kleinschalige markt
met een bijzonder aanbod, omdat we
denken dat dit het meeste kans op
succes heeft’ zegt stadsdeelwethouder
Economische Zaken, Jan Hoek. ‘Ook het
bestuur van de winkeliersvereniging Brazilië staat positief tegenover de proef op
de beoogde locatie. Er ligt een goed ini-
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tiatief van een aantal enthousiaste marktlieden. Op korte termijn kunnen we nu
staanplaatsen gaan vergunnen, waardoor
de buurt er binnenkort een markt bij
heeft’, aldus Jan Hoek.
De kooplieden hebben de wens uitgesproken voor een markt op woensdagmiddag van 12.00 uur tot 19.00 uur. Na
een half jaar vindt er een evaluatie plaats.
Hierbij wordt gekeken naar de geschiktheid van de locatie, van de dag en het
tijdstip. Ook wordt er gekeken naar het
economisch functioneren van de markt.
Op basis van deze evaluatie besluit het
dagelijks bestuur of zij de proef definitief
maakt door een biologische markt in te
stellen.
Het voornemen om staanplaatsvergunningen te verlenen is 6 juni 2007

et gaat goed met de Indische
Buurt! Er worden veel burgerinitiatieven
genomen om de buurt nóg leefbaarder te
maken. Er worden veel woningen gerenoveerd of nieuw gebouwd om de buurt
nóg meer bewoonbaar te maken. En
wanneer de wereldpassage Javastraat klaar
is, is de Indische Buurt de mooiste buurt
van Amsterdam! Tóch heeft minister
Vogelaar van Wijken de Indische Buurt,
als onderdeel van Amsterdam-Oost, op
de lijst van veertig probleemwijken in
Nederland geplaatst. Dat snap ik niet. De
meeste ganzen op de Valentijnkade zijn
intussen weg, dus die veroorzaken geen
problemen meer. Er zijn ook geen hangjongeren meer in de Indische Buurt, want
die hangen allemaal op het Rietlandterras. Oké, er zijn best veel mensen in de
Indische Buurt die geen werk hebben, die
onder de armoedegrens leven en de Nederlandse taal niet spreken. Maar omdat
deze mensen ook in een sociaal isolement
zitten, komen ze niet buiten, dus veroorzaken ze geen problemen. Tóch is de
Indische Buurt een probleemwijk, want
de politiek heeft dat om haar moverende
redenen besloten en sinds Fortuyn (naar
wie ergens in ons stadsdeel een plein is
genoemd) hebben we weer vertrouwen in
de politiek!
Daarom snap ik ook niet dat het stadsdeel besloten heeft bij de proef glasvezel
het eerst de bewoners van het Oostelijk
Havengebied (lieve lezers, ik heb besloten
het Z-woord niet meer te gebruiken) te

gepubliceerd in het Zeeburgjournaal en
de aanvragen liggen 2 weken ter inzage
bij het publiekscentrum van het stadsdeelkantoor. Gedurende deze termijn
kunnen belanghebbenden hun zienswijze
schriftelijk naar voren brengen bij het
Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zeeburg, Postbus 380, 1000 AJ Amsterdam,
t.a.v. afdeling Handhaving en Vergunningen. Er kan ook mondeling gereageerd
worden na een telefonische afspraak,
telefoonnummer 6080 327.
Na de inzage-termijn zal het Dagelijks
Bestuur de vergunningen al dan niet
(onder voorwaarden) verlenen. Deze
besluiten worden eveneens gepubliceerd
in het Zeeburgjournaal. Belanghebbenden kunnen vervolgens gedurende 6
weken een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen.

laten profiteren. Want het grote voordeel
van glasvezel is dat je razendsnel kunt internetten. En Internet is nu hét medium
waarmee je rijk en goed opgeleid kunt
worden. En ook nog eens uit je sociale
isolement kunt komen. Met glasvezel kan
dat ook nog razendsnel! De bewoners van
het Oostelijk Havengebied zijn al rijk,
goed ontwikkeld en zijn dank zij hun
rotaryclub ook uit hun sociale isolement.
De mensen uit de probleemwijk zijn dit
kennelijk nog niet. Razendsnel internetten zou toch een uitkomst voor ze
zijn? Ze hoeven alleen maar een mailtje
van een Nigeriaanse tussenpersoon te
beantwoorden over dat hun oom in
Togo tijdens een vliegtuigongeluk is
overleden en vervolgens zijn ze stinkend
rijk. Ze hoeven alleen maar te surfen
naar de opvoedkundige site Geenstijl.
nl en vervolgens zijn ze goed opgeleid.
En conflicten hoeven ze niet meer met
geweld op te lossen; welnee, de hatemail
biedt uitkomst!
Een vriend van mij, een Z-burger, is
intussen na wat aanvangsproblemen (kinderschoenen noemen ze dat; ja, kinderen
wonen daar genoeg) aangesloten op
glasvezel en is erg tevreden. Via de mail
blijkt hij tien overleden ooms in Togo
te hebben, dus binnenkort zal hij wel
schathemeltjerijk zijn. De Indische Buurt
is pas later aan de beurt. De planning zal
zéker niet gehaald worden, want de wereldpassage Javastraat, waar ik precies een
jaar geleden al over schreef, is ook nog
lang niet klaar. Maar met glasvezel is de
Indische Buurt geen probleemwijk meer!

Voor een soepel lichaam
en innerlijke kracht
Elke dag lessen
3 gecertificeerde leraren
Persoonlijke aandacht
Ook yoga voor jongeren
en voor kinderen

proefles/informatie:
www.yogaber.nl
yogaber@xs4all.nl
06-25471615
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sociaal
Particulier initiatief helpt IJburg aan gemeenschappelijke voorziening

Als de buren inburgeren

Uitmarkt 2007 komt naar Zeeburg
Tekst: Ingezonden door Uitmarkt

De Uitmarkt is de nationale opening van
het culturele seizoen die traditiegetrouw
plaatsvindt in het laatste weekend van augustus: vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag
26 augustus. Dit jaar strijkt de Uitmarkt
neer in het Oostelijk Havengebied met
haar unieke combinatie van water, architectuur en cultuur.
De Uitmarkt wil mensen inspireren tot
cultuurbezoek. Dankzij meer dan 450
gratis optredens op 30 podia krijgen
500.000 bezoekers een voorproefje van
het komende culturele seizoen. Met de
voormalige haven als decor zijn voorstellingen te zien in oude pakhuizen, in
futuristische nieuwbouw en op diverse
podia aan de kades.
Door de Uitmarkt worden de culturele
organisaties in het Oostelijk Havengebied
in de schijnwerpers gezet, zoals het Muziekgebouw aan ’t IJ, Bimhuis, Fifteen,
Pakhuis de Zwijger, Pakhuis Wilhelmina,
Panama, Lloyd Hotel, Koffiehuis KHL
en de Theaterfabriek. Ook het Oosterdok
wordt bij het Uitmarktterrein betrokken.
Er zijn optredens te zien in onder meer
de nieuwe Openbare Bibliotheek Amsterdam, het Conservatorium van Amsterdam, Club 11, het Stedelijk museum CS
en Science Center Nemo.
Niet informeren maar inspireren
Voor de informatie- en boekenmarkt
wordt de Piet Heinkade gedurende de
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Uitmarkt voor verkeer afgesloten. Hierdoor ontstaat er een ruime cultuurboulevard waar de bezoeker alle informatie
kan vinden over het nieuwe seizoen. De
informatiemarkt wordt dit jaar anders
opgezet. Niet alleen informeren maar
inspireren wordt het doel. Zo worden er
presentatiepodia tussen de informatiekramen geplaatst waar de culturele instellingen zich, als op een echte markt, kunnen
presenteren aan het publiek. Dit kan
variëren van een theatermonoloog, een
toelichting van een museumconservator
over een nieuwe tentoonstelling tot een
muziekfragment uit een concert.
Roeland Dekkers, manager van de
Uitmarkt, wil de kaartverkoop tijdens de
Uitmarkt meer centraal zetten. ‘We willen graag dat iedereen weet dat op je de
Uitmarkt alle kaarten voor het hele seizoen al kan kopen.’ Voor bezoekers zullen
er speciale Uitmarkt-aanbiedingen zijn.
Jongerenprogramma The Remix
The Remix is het jongerenprogramma
van de Uitmarkt. Hier kunnen jongeren
niet alleen theatervoorstellingen zien,
maar ook zelf meedoen aan allerlei workshops en activiteiten. Het programma
wordt dit jaar ontwikkeld in nauwe samenwerking met productiehuis Nowhere
in Zeeburg. Nowhere wil jongeren een
kans geven zich te ontwikkelen door samen met hen workshops, podiumproducties, festivals en discussies te organiseren.

De jongeren van Nowhere vormen, onder
begeleiding van de Uitmarkt, de redactie
die de Remix samenstelt.
Kinderen welkom op het dak van NEMO
De Uitmarkt Junior, dè plek voor alle
kinderen op de Uitmarkt, vindt dit jaar
plaats op de Amsterdamse IJ-tunnel, bij
science center NEMO. Binnen, buiten
en zelfs óp het dak van NEMO kunnen
kinderen genieten van de vele theater- en
dansvoorstellingen, muziekoptredens, en
workshops, o.a. georganiseerd door de
Amsterdamse musea. Bovendien heeft het
Filmmuseum een speciaal kinderfilmprogramma samengesteld. En omdat NEMO
10 jaar bestaat, mogen de kinderen, hun
ouders en grootouders ook een gratis
bezoek aan Nemo brengen.
Architectuurroute per rondvaartboot
Naast podiumkunsten en muziek is er op
de Uitmarkt ook aandacht voor architectuur en beeldende kunst. Zo komt er een
speciale architectuurroute per rondvaartboot waarbij de opmerkelijkste gebouwen uit het gebied worden toegelicht.
Daarnaast wordt een open-atelier-route
uitgezet met kunstenaarsinitiatieven
uit het Oostelijk Havengebied. In ieder
gebouw op het festivalterrein wordt werk
geplaatst van een kunstenaar wiens werk
op een bijzondere manier bij de desbetreffende locatie past. De route loopt via het
Java-eiland waar een grote buitenexpositie
te bezichtigingen is.

Kijk niet raar op als u deze
herfst gevraagd wordt om een
handtekening na een doodgewoon gesprek met de buren of
bij een afspraak op het schoolplein. De nieuwe wet Inburgering komt eraan. Wie aan
het inburgeren is, moet vanaf
september kunnen bewijzen dat
hij ook buiten de Nederlandse
les bezig is met de taal. Vooral
dokters, mensen die op een
school werken of achter een loket, zullen veel te maken krijgen
met verzoeken om formulieren
in te vullen.

Tekst: Gabriëlle Brummelman

E

r zijn in Zeeburg drie soorten
mensen. De ene groep probeert in te
burgeren, de andere helpt anderen in
te burgeren en de derde groep weet van
niks. De derde groep beweegt zich alleen
in de eigen autochtone of allochtone
cultuur. Je hebt dan alleen contact met
wie jouw taal helemaal meester zijn en
die jouw gedachten altijd prima kunnen
volgen.
De andere twee groepen hebben het
heel druk met dat inburgeren. Als je wilt
inburgeren kom je uit een ander land
en dan ben je aan het uitzoeken hoe je
dingen zegt, waarom de dingen gaan zoals
ze gaan en hoe je tussendoor je leven
voor jou en je kinderen zo goed mogelijk
regelt.
De mensen die deze eerste groep helpen
vormen een heel groot deel van de Zeeburgers; de buren, mensen die in de winkel werken, onderwijzers, en iedereen die
werkt voor de politie, het postkantoor, de
bibliotheek of voor de gemeente op straat
en achter loketten. Voor dat inburgeren
wordt bijna niemand extra betaald, het
hoort er gewoon bij.

Avondvierdaagse
Ik ben een van de mensen die er wel voor
wordt betaald want ik geef Nederlands
aan mensen die hier al een tijdje wonen.
Aan de Servische oma die 72 jaar is en
er alleen voor staat. Aan de jonge Turkse
vrouw die over een half jaar haar tweede
kindje krijgt en het heel moeilijk vindt
om goed te praten met de juffrouw van
haar dochtertje. Aan de Marokkaanse
man die nog nooit naar school is geweest
maar toch een verantwoordelijke baan
heeft en vaak klaagt over hoofdpijn.
De Egyptische ingenieur en de Poolse
grafisch ontwerper, de Keniaanse schoonheidsspecialiste die altijd de andere
opbeurt en de Ghanese schoonmaakster
die vooral vaak heel moe is.
Ik werk me een slag in de rondte om de
stroom vragen te beantwoorden die op
me af komen. Waarom zijn er zwarte en
witte scholen? Waar kan ik leren fietsen?
Wat was die grote optocht gisteravond?
Aanbidden christenen de kerstboom op
25 december?
Ik vertel over de zuilen die lange tijd bepaalden waar Nederlanders hun kinderen
naar school stuurden en wat woorden als
montessori of dalton betekenen. Over
speciale fietslessen voor volwassenen bij
de sporthal. Waarom wij in hemelsnaam
met honderden mensen tegelijkertijd
de avondvierdaagse lopen. En dat de
kerstboom een overblijfsel is uit onze
Germaanse cultuur.

Baby
Vanaf september verandert er veel in mijn
werk door de nieuwe wet inburgering.
Nu oefen ik samen met mijn cursisten
in de klas hoe je in de winkel informatie
vraagt over dingen die je wilt kopen. Of
we doen een telefoongesprek na met de
loodgieter die naar de lekkende kraan
komt kijken. Of ik word ineens een
dokter die vraagt wat er aan de hand is en
medicijnen voorschrijft.
Maar met dat deel van mijn werk krijgen
nu officieel veel meer mensen te maken.
Mijn cursisten moeten vanaf september
met bewijzen komen dat ze buiten de les
Nederlands gebruiken. Nodigen ze de
buren uit voor een feestje dan moeten ze
een formulier invullen waarop beschreven staat dat ze hierbij in het domein
Burgerschap van CP10 het element CH2
hebben uitgevoerd. De buren moeten
dan hun handtekening zetten. Andere
onderwerpen kunnen zijn het reageren op
familieberichten, informeren over aankomende overlast of overleggen bij schade.
Ik voorzie een enorme uitbreiding van
initiatieven van mijn cursisten naar hun
buren toe. “Hallo buurvrouw, komt u
even thee drinken en een formulier invullen?” “Gefeliciteerd met de nieuwe baby.
Mag ik een handtekening voor CH3?”
Ik hoop dat de vragen over de avondvierdaagse en de kerstboom dan ook beantwoord worden door mensen met een
andere kijk op die zaken dan ik. 4

In het stadsdeelkantoor van Zeeburg is een taalwijzer ingericht. Voor vragen over de
Wet Inburgering of een afspraak voor een intakegesprek kunt u contact opnemen met
een van onze medewerkers via telefoonnummer (020) 608 0373 of per e-mail: taalwijzer@zeeburg.amsterdam.nl.
Als u een uitkering krijgt, hoeft u niet naar de taalwijzer. Maar gaat u naar uw klantmanager bij de Dienst Werk en Inkomen, zij helpen u daar dan verder.
Spreekuur
Daarnaast is er twee keer per week een spreekuur. Deze vinden plaats op:
•
dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur
locatie: Loket Zorg en Samenleven van Dynamo, Ambonplein 55
telefoon: (020) 663 0061
•
donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
locatie: Loket Zorg en Samenleven van Dynamo, s’Gravesandeplein 19
telefoon: (020) 462 0300
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kinderopvang
Interview met Liesbeth Verhoeven van Stichting MEE, Zaan-Amstelland

Er was eens een ideale opvang

Een positieve kijk
De Stichting MEE, overal zie je
folders van ze, maar wat is het
eigenlijk? Het is een stichting
die allang bestaat maar de doelstel- ling is wat veranderd. In
princiepe was MEE een stichting die de mensen en de AWBZ
bij elkaar bracht waar dat nodig
was.

Vanaf 1 augustus 2007 zijn alle
basisscholen verplicht hun leerlingen opvang te bieden tussen
7.30 en 18.30 uur. Op woensdag 30 mei presenteerde Ouders- connectlive! in Basisschool
De Rietlanden in het Oostelijk
Havengebied een speciale informatieavond voor ouders met vragen over de nieuwe wet.

Tekst: Neeltje Wiedemeijer
Illustratie: René Arnoldi

A

ls ik het goed begrepen heb uit jullie
folders zijn jullie eigenlijk verkeersregelaars
tussen mensen met een beperking (geestelijk
of lichamelijk) en één van de instellingen
die diensten aanbieden in het kader van de
AWBZ?
Dat klopt.
En nu, nu de AWBZ op lokaal niveau moet
worden uitgevoerd in het kader van de wet
op de maatschappelijke ondersteuning... wat
zijn de consequenties voor jullie?
Liesbeth Verhoeven ziet het buitengewoon positief in.
Waarom dan? vraag ik vertwijfeld .
Kijk, in de eerste plaats moeten instanties samenwerken vanwege de één-loket
functie. De maatschappelijke organisaties
worden nu wel gedwongen tot samenwerken. Dat is winst.
Het uitgangspunt is nu verantwoordelijkheid voor jezelf en je eigen verantwoordelijkheid voor het geheel. Het eist creatief
denken van gemeenten en stadsdelen om
hieraan vorm te geven.

Amstel en Zaan

Handicap? Chronische ziekte?

Bent u niet bang voor de marktwerking
in de zorg? Bent u niet bang dat het toch
weer neerkomt op een bezuiniging?
Ik zie het meer als een politieke ommekeer. We moeten leren met de gehandicapte medemens gewoon om te gaan en
ze te betrekken bij de samenleving. En
dat kan. Kinderen met het Downsyndroom die naar een gewone basisschool
gaan bijvoorbeeld. Dat kan, maar men
moet wel willen. Zo’n kind vraagt extra
aandacht en dat kost geld. De scholen
zeggen dat ze het niet betalen. Maar
ze komen met een rugzakje. (Dat is de
aanduiding van een persoonsgebonden
budget dat gehandicapten toegekend
krijgen uit de AWBZ. Als er dus bijvoorbeeld drie kinderen met Down op
een basisschool zitten dan kan dat beetje
extra aandacht worden betaald. Maar we
moeten wel willen. Ook de ouders van
de ‘normale’ kinderen, die bang zijn dat
hun kinderen door de aanwezigheid van
geestelijk beperkte kinderen, slechter
onderwijs zullen krijgen.
Het mooie is dat er op die manier een
generatie opgroeit die het heel gewoon
vindt met handicaps om te gaan. En dat
is precies wat de Wet op de maatschappelijke ondersteuning beoogt.

Hoe is MEE eigenlijk ontstaan indertijd?
We begonnen vanuit de GGD geestelijk
gehandicapte kinderen uit te plaatsen
in tehuizen... De doelstelling is dus 180
graden gedraaid.
Het optimisme van Liesbeth is aanstekelijk. Ik begrijp haar. Het integreren van
gehandicapte medemensen in de samenleving lijkt inderdaad een mogelijkheid die
de WMO biedt.
‘Maar we moeten alert blijven... We moeten ervoor vechten dat het geen bezuiniging wordt, maar een verrijking voor de
hele samenleving.’ 4

Amsterdam

Vlaardingenlaan 1
1059 GL Amsterdam
Telefoon (020) 512 72 72

Kom of bel naar MEE

Voelt u zich regelmatig van het kastje naar de muur
gestuurd? Raakt u de weg kwijt in het woud van
regelingen en instanties? Heeft u behoefte aan
iemand die naar u luistert, met u meedenkt en u op
weg helpt? Dan bent u bij MEE aan het juiste adres.
De diensten van MEE zijn gratis.
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Praktijkruimte aan de IJ-oever
vlakbij Pakhuis de Zwijger.

www.meeaz.nl

Voor al uw vragen over leven met een beperking

www.praktijkbodywise.nl

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Fred Vermorken

E

r stond een bruisende, interactieve
bijeenkomst op het programma met als
doel de ouders te informeren, te prikkelen om mee te denken over de perfecte
opvangdag, in contact te brengen met
buurtgenoten en de problemen rond de
combinatie zorg en werk met elkaar te
verkennen. De avond startte informeel
met een inloop met koffie, thee en koekjes zodat de ouders en de medewerkers
van de verschillende organisaties kennis
konden maken.
Werk en zorg in de praktijk
Aukje Delahay opende het officiële gedeelte met een onderhoudende lezing
over haar zelfcoachingsboek Twee carrières
op één kussen. Met een flinke dosis humor
en veel levenswijsheid schetste zij de zeer
herkenbare dilemma’s van werkende ouders:
• Hoe overleef je de druk, druk, druk
periode met kleine kinderen, waarvan je
denkt dat deze eeuwig duurt, maar die in
feite voorbij vliegt?
• Moeders die op de automatische piloot
heen en weer rennen tussen werk, opvang
van de verschillende kinderen en tussen
neus en lippen door proberen voorleesmoederschap en vergaderingen te combineren en toch ook een leuke partner te
blijven.
• Vaders die vastzitten in het korset van
het kostwinnersschap en daardoor hun
goedbetaalde baan niet durven los te laten
om iets te doen waar ze meer voldoening
in vinden.
• Het eeuwige schuldgevoel: op je werk
voel je je schuldig dat je niet bij de kinderen bent en thuis dat je niet op je werk
bent.
• En wat te doen als er plotseling een

kind ziek wordt en het hele piekfijn uitgewerkte schema in de soep loopt?
Delahay benadrukte het belang van investeren in een netwerk, zeker voor alleenstaande ouders, en spoorde vrouwen
aan hun domestic control (de neiging om
thuis de touwtjes in handen te houden)
los te laten. Laat je partner gewoon op
zijn manier de vaatwasser vullen en bemoei je er niet mee. Maak geen taakverdeling maar een verantwoordelijkheidsverdeling en ga als vrouw vooral geen
alternatieve oppas regelen als de man
plotseling een vergadering heeft op zijn
zorgdag. Laat hem dat zelf doen. Geef de
kinderen duidelijke regels en laat ze meehelpen. Dat biedt veilige grenzen en geeft
de kinderen zelf ook een goed gevoel.
Na veel gelach en instemmend geknik
verliet Aukje onder luid applaus het podium.
Brainstormen over ideale opvang
Het tweede deel van de avond bestond
uit De Toekomstwerkplaats. Ouders
splitsten zich op in groepen met een
coach om te brainstormen over hoe de
ideale opvangdag voor hun kinderen
eruit zou zien. Aan het eind van de sessie
presenteerde iedere groep een gezamenlijk
idee. Dit leverde bijzondere initiatieven
op zoals:
• Een lounge/stilteruimte voor de kinderen waar ze even tot zichzelf kunnen
komen.
• Een kinderkoerier die de kinderen haalt
en brengt van en naar hun clubs.
• Een gezonde lunch op school voor alle
kinderen (weg met de in de stressvolle
ochtendspits gemaakte trommels met
boterhammen die de hele dag in de tas
zitten), waarbij de kinderen gezellig aan
tafel zitten, samen hun brood smeren en
samen weer opruimen.
• Een verlengde middagpauze met sportieve activiteiten.
• Lessen in de ochtend en namiddag
concentreren, wanneer de kinderen op
hun scherpst zijn.
• Een inloopuur in de ochtend waarin
ouders hun kinderen kunnen brengen, bij
hen kunnen blijven terwijl ze spelen, koffie kunnen drinken met andere ouders of

gewoon naar hun werk kunnen gaan.
Leuk waren de verhalen van ouders
met ervaring op scholen in Frankrijk en
Spanje, waar het heel anders gaat dan in
Nederland en waar veel voor ons nieuwe
ideeën al jaren in de praktijk gebracht
worden.
Opvang in De Rietlanden
In samenwerking met Partou en adviesbureau OOG is Basisschool De Rietlanden al druk bezig met het opzetten van
een brede school. Met veel enthousiasme
noteerde de schoolleiding alle ideeën van
de ouders en zeiden er een aantal al op
korte termijn te kunnen realiseren (zoals
de lounge/stilteruimte). De standaard
schooldag wordt uitgebreid met voor- en
naschoolse opvang en gevuld met diverse
sportieve en creatieve activiteiten voor
de kinderen. Ouders kunnen naar eigen
keuze gebruik maken van de aangeboden
extra uren. Om een beeld van de kosten
te krijgen, lieten de ouders zich aan het
eind van de avond door Partou voorrekenen wat hun ideale pakket zou gaan
kosten.
Al met al was het een inspirerende avond
waarin een leuke uitwisseling tussen
ouders en de diverse professionele medewerkers ontstond. Verrassend was dat
alle ouders met hun verschillende wensen
en opvattingen tot een goed gezamenlijk plan kwamen. Samenwerken bleek
vrij eenvoudig omdat iedereen feitelijk
hetzelfde wil: de kinderen in een veilige,
leuke omgeving met een gerust hart
achterlaten en ze zonder al te veel stress
weer ophalen om het samen thuis leuk te
hebben. Daar zal de nieuwe invulling van
De Rietlanden zeker aan bijdragen. Deze
avond was in ieder geval een eerste aanzet
om het sprookje van een ideale opvangdag voor iedereen werkelijkheid te laten
worden. 4
Voor meer informatie:
www.oudersconnectlive.nl
NB: Ouders die hun kinderen op Basisschool De Rietlanden inschrijven, krijgen
een gegarandeerde plaats in het dagarrangement.
IJopener juli 2007
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wonen

Het badhuis

Wijksteunpunt Wonen Groot Oost van start

Tekst: Simone Slotboom
Foto: Hans Hessels

O

p weg naar de Dappermarkt fiets ik
voor het eerst in tijden over het Javaplein.
Ik passeer het voormalige badhuis. In
mijn studententijd werkte ik daar in de
bediening. Het verhoogde terras waar
ik heel wat mensen van hun natje en
hun droogje heb voorzien, is verdwenen.
De naam Het Badhuis ook. Eerst stond
er in grote letters N.A.P. op de pui. Ik
heb nooit begrepen waar dat precies
voor stond. Nieuw Amsterdams Peil?
Nationale AutoPas misschien? Nu is
de naam gewijzigd in Abrikoos 3. Nog
onbegrijpelijker. Een rij zuiltjes van het
type dat ik op vakantie in Turkije altijd
zo bewonder, markeert de grens van het
inmiddels verlaagde terras. Voor het pand
dat in vroeger tijden als badhuis voor de
buurt fungeerde, ogen ze misplaatst. Ik

mis het afgeronde afscheidingsmuurtje op
het heuveltje naar de ingang. Het voelde
altijd of ik een kasteeltje betrad als ik in
de ochtend de zaak opende. Vanaf het
terras keek je veilig van boven neer op
het passerende verkeer en kreeg je in de
zomer een lekker vakantiegevoel, ondanks
het drukke verkeer en de uitlaatgassen.
Nu rijden de auto’s op ooghoogte luidruchtig voorbij en zit je met je broodje
rechtsreeks in de walm. In de kranten
las ik over de geplande herprofilerering
die de buurt ten goede zou komen. Het
hoge terras moest ervoor wijken. De
plannen klonken goed, maar nu ik het
resultaat zie, bekruipt me een gevoel van
armoede. Ik draai snel de Javastraat in
en zie de voor de straat zo kenmerkende
iepen, gemarkeerd met grote rode, dreigende kruisen. Ook deze bomen moeten

weg. De puien van de woningen aan
weerszijden ogen verwaarloosd. Veel van
de klassieke huizen hebben in de loop
der tijd moderne traliehekjes gekregen
en verschillende huisbazen hebben het
onderhoud zo goedkoop en praktisch
mogelijk uitgevoerd, allen op hun eigen
manier. Ik denk aan het stuk van de Tsaar
Peterstraat, vlakbij het Rietlandpark, dat
zo prachtig is gerestaureerd dat zelfs ik,
die deze straat als de donkerste en lelijkste
straat van Amsterdam beschouwde, er
nu graag zou willen wonen. Een prachtig
voorbeeld van renoveren met respect voor
historische details. Ik ben benieuwd hoe
de Javastraat er over een tijdje zal uitzien.
Als de bomen verdwijnen, valt het ratjetoe aan verkluste huizen nog meer op. Ik
fiets snel door. De buurt maakt me triest.
Maar misschien word ik gewoon oud. 4

Tekst: Jeroen Koster
WSWonen Groot Oost

Half juli opent het WijkSteunpuntWonen Groot Oost (WSWonen Groot Oost)
zijn deuren op de Wijttenbachstraat 34
hs. Wijksteunpunt Wonen Groot Oost
is geen nieuw loket, maar een bundeling
van verschillende bewoners/huurdersondersteuningsdiensten in ėėn loket. Het
voordeel voor de huurder is kwaliteitsverbetering in de ondersteuning. De stadsdelen Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg
hebben een plan opgesteld waar bewoners zeer goed mee uit de voeten kunnen.
Het wordt ondersteund door een initiatiefgroep van bewoners die er aan meegewerkt hebben. Uitermate positief, zeker
nu de stadsdelen de financiële middelen
ter beschikking stellen om het plan uit te
gaan voeren. WSWonen Groot Oost is er
voor alle huurders uit Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg.

huurbescherming, bij splitsen en verkoop,
groot onderhoud, woningverbetering,
sloop/nieuwbouw en bij intimidatie door
verhuurders/eigenaren.  
Naast individuele ondersteuning is ook
collectieve belangenbehartiging van huurders nodig. Zeker nu de gemeente Amsterdam en de stadsdelen de woningvoorraad willen omvormen: huurwoningen
worden omgezet in koopwoningen, er
wordt meer gebouwd voor middengroepen, er wordt gesplitst. De druk op de
onderkant van de woningmarkt neemt
daardoor toe. Eigenaren zien hun kans
schoon om hun bezit te gelde te maken
en ondernemen allerlei pogingen om van
hun huurders af te komen, waarbij intimidatie niet geschuwd wordt.
Het WSWonen voorziet dan ook in een
medewerker die initiatiefgroepen van be-

woners bij het opstarten en functioneren
ondersteunt en ondersteuning geeft aan
lokale belangenbehartigingsorganisaties
zoals de Huurdersvereniging Groot Oost
(HVGO). Kortom de gaten die er nu in
de bewonersondersteuning zitten worden
opgevuld. Dat is voor de bewoners en
zeker voor degenen die met ingrepen in
de woning te maken krijgen een hele
goede zaak.
Het WSWonen wordt gefinancierd door
de centrale stad,  stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en stadsdeel Zeeburg. De
bedoeling is om half juli aanstaande te
beginnen. Wij zijn zeer verheugd dat de
stadsdelen akkoord zijn met de plannen.
U bent uiteraard van harte welkom.
Wilt u meer weten, bel dan met Huurteam Oost tel: 4620330,
Vraag naar Jeroen Koster

Extreme huurverhogingen, achterstallig
onderhoud, verkoop, splitsing en voortdurende pogingen van eigenaren om
huurders uit de woning te krijgen. Dit
zijn enkele zaken waar huurders in Amsterdam mee te maken hebben.
Niet iedere bewoner is op de hoogte van
zijn rechten en de wettelijke regels en de
bescherming die deze bieden. Daarom
worden er overal in de stad WijkSteunpunten Wonen opgezet.
Doelstelling van de WijkSteunpunten
Wonen (WSWonen) is de bewonersondersteuning in breedste zin. Zo georganiseerd dat de inwoners van de stadsdelen
Oost/Watergraafsmeer en Zeeburg het
WSWonen herkennen als de plek waar je
met al je vragen op het gebied van wonen
en huren terecht kan.
Om dat te realiseren is er een plan gemaakt dat gedragen wordt door beide
stadsdeelbesturen en een initiatiefgroep
van bewoners en vertegenwoordigers van
huurdersorganisaties. Naast het bestaande huurteamwerk (Huurteam Oost blijft
bestaan en wordt onderdeel van WSWonen Groot Oost op de locatie Wijttenbachstraat) komt er extra ruimte voor
bewonersondersteuning. Deze medewerkers geven ondersteuning bij vragen over
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diversen

cultuur

Vakantiedagkamp Agnes

Molenvereniging keert molen naar de wind

Ingezonden artikel

Vakantiedagkamp Agnes is een dagkamp
voor Amsterdamse kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de schoolvakantie (vanaf 9 juli t/m 17 augustus) kunnen kinderen worden ingeschreven om
een weekje mee te gaan. Dit kan online
(via de website www.dagkampagnes.nl) of
via de folder die op bijna alle basis scholen is verspreid.
De kinderen worden dagelijks op diverse
opstaphaltes in Amsterdam opgehaald en
gaan naar het natuurgebied de Liebergh
in Eemnes (Goois Natuur Reservaat).

Onder toeziend oog van begeleiders
wordt er van alles georganiseerd, zoals een
speurtocht, boswandeling, een bezoek aan
een subtropisch zwembad, disco, zeephelling en nog veel meer! Aan het einde
van de dag gaan de kinderen weer naar
huis. De prijs is € 34,- per kind per week
(maandag - vrijdag) en voor personen die
in bezit zijn van een Stadspas € 17,-.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Marion 06-22 41 40 10 of
Jack 036-537 26 44.

Vereniging De Hollandsche Molen betrok begin 2001 het pand
op de hoek van de Zeeburgerdijk
en de Veelaan. Er werd één dag
open huis gehouden en daarna
leek het pand afgesloten voor de
buurt. Sinds begin dit jaar waait
een enkele keer de vlag van “Het
jaar van de molens” aan de gevel. Een geschikt moment om te
ontdekken wat er achter de gevel
schuilgaat.

PEDICURE
en ontspannende voetmassage

Tekst: Elly van der Mark
Foto’s: Ingeborg Pouwels,
Wouter Pfeiffer
Joop Vendrig

ADA-PEDI
ambulant werkend op afspraak
dinsdag en vrijdag bereikbaar
tel:06-24260775
020-7726816
aantekening diabetische voet
lid Pro Voet

Medewerking gevraagd!

In de nacht van zaterdag 16 - zondag
17 juni zijn mijn twee motoren gestolen
uit mijn garage in Amsterdam (omstreeks
03.30 uur).
Als u deze motoren tegenkomt, laat het ons
ajb weten. Ook tips i.v.m. de diefstal of de
daders zijn welkom.
Hieronder staan de gegevens:
Suzuki GSX-R 1000, 2003, zwartblauw-wit met Yoshimura uitlaat, kenteken MH-VN-74, identificatie nummer
JS1BZ111100103071
Suzuki GSX-R 600, 1997, blauw-witoranje met oranje velgen en Laser uit-
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laat, MY-46-GP, identificatie nummer
JS1AD111100101874
De daders zijn het garagecomplex ingekomen, hebben onze auto verplaatst, de
motoren vervolgens weggerold mbv van een
trolley die nog in de garage staat en waarschijnlijk een witte bus ingetild. Vermoedelijk zijn ze heel gericht op deze motoren
afgekomen.
Ik plaats dit bericht in de hoop dat iemand
deze motoren herkent wanneer ze ergens te
koop aangeboden worden. Ik heb foto’s van
beide motoren bijgevoegd.
Tips? Mijn telefoonnr is 06-536 26 587 of
email chrisworp@hotmail.com

Boven: 		
Beneden:

De GSX-R 600
De GSX-R 1000

A

chter de deuren van de glazen pui
bevindt zich de wereld van de molen. De
Hollandsche Molen houdt zich al sinds
1923 bezig met het behoud van molens
in Nederland. Oorspronkelijk wilde men
ook hun economische
functie behouden: graan
malen, hout zagen, olie
uit zaden slaan, papier
maken of het waterpeil
onder controle houden.
Maar het tij was niet te
keren. De industriële
revolutie bracht met
zich mee dat de techniek van wind- en
watermolens snel verouderd raakte. Na de
Tweede Wereldoorlog was de economische rol van de molens dan ook goeddeels
uitgespeeld. Toch is de doelstelling van
de vereniging nog steeds om de molens
draaiende te houden.
Van de circa 10.000 molens die Nederland begin vorige eeuw telde, zijn 1.048
windmolens en 108 watermolens bewaard gebleven. In Amsterdam zijn nog
negen molens te vinden, waarvan één
op een steenworp afstand van stadsdeel
Zeeburg: korenmolen De Gooyer. De
eerste molen op deze plek stond er al toen
de tachtigjarige oorlog uitbrak, maar die
doorstond het geweld van de Watergeuzen niet. De huidige achtkantige stellingmolen werd omstreeks 1725 gebouwd.

De oprukkende stad was echter toen
ook al een probleem voor windmolens:
begin 19e eeuw werd in de buurt van de
molen een kazerne gebouwd, waardoor
de wieken niet genoeg wind meer vingen. Hij werd daarom verplaatst naar de
fundamenten van een voormalige stadswatermolen. Hetzelfde lot lijkt De Otter
in stadsdeel Westerpark beschoren te zijn.
Om de molen heen verrijst hoogbouw,
die hem de wind uit de
zeilen neemt, waardoor
hij werkeloos is geworden. De kans bestaat dat
De Otter in zijn geheel
wordt verplaatst naar
een plek waar hij weer
wind kan vangen.
Regelmatig kunnen
we de wieken van De
Gooyer zien draaien,
maar malen doet de molen niet meer. De
Gooyer dankt zijn bekendheid mede aan
Brouwerij ‘t IJ, die tegen de molen aan
gebouwd is.
Op de website van de vereniging (www.
molens.nl) is allerhande informatie te vinden. U vindt er een evenementenkalender
en beschrijvingen van molenroutes. Zo
is er een 6 kilometer lange wandeltocht
langs de Zaanse Schans, die op het station
van Koog-Zaandijk begint. Wie er op de
fiets heen wil, kan de Hempont nemen.
Die vaart het hele jaar door 24 uur per
dag.
Maar we gaan terug naar Zeeburg, want
voor een buurtkrant waaien we wel erg
ver uit buiten de stadsdeelgrenzen!
Op de tweede verdieping van het gebouw
van de vereniging De Hollandsche Molen

is een bibliotheek ingericht, die zo’n beetje alles herbergt wat er over molens geschreven is. Bovendien beschikt de vereniging over een zeer uitgebreid fotoarchief.
Elke donderdag kunnen geïnteresseerden
op afspraak het archief raadplegen.
De vereniging onderhoudt ook een educatieve website (www.moleneducatief.nl).
Schoolkinderen die een werkstuk over
molens willen maken, vinden er gevarieerde informatie, van kleurplaten tot
molenrecepten. Voor docenten biedt de
website lesmateriaal, maar ook molenverhalen en -liedjes.
Kortom: iedereen die meer wil weten over
molens kan bij de vereniging terecht. 4
Vereniging De Hollandsche Molen
www.molens.nl
www.moleneducatief.nl
www.jaarvandemolens.nl
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politiek
Interview met Groenlinksers Astrid Kuiper en Jan de Laat

Luchtvervuiling is ook een lokaal probleem
‘Inderdaad, schone lucht is een
hype. Ook het stadsbestuur, de
provincie en de landelijke politiek besteden er aandacht aan.
Maar dat neemt niet weg dat er
op stadsdeelniveau eveneens een
bijdrage moet worden geleverd
aan de verbetering van de luchtkwaliteit; het gaat ook om bewustwording. De lokale overheid
zou een goed voorbeeld kunnen
geven: de wethouders op de fiets
en het openbaar vervoer gratis.’
Aan het woord is Astrid Kuiper
(49), fractievoorzitter van Groen
Links in de Stadsdeelraad Zeeburg. Samen met o.a. duoraadslid Jan de Laat (28) is zij verantwoordelijk voor de speciale
Schone Lucht paragraaf in het
Groen Links programma.

Tekst: Jaap Willems
Foto: fractie GroenLinks

H

et gesprek met beide raadsleden over
de Groen Links actie voor schone lucht
vindt plaats in de shiatsu massagesalon
van Astrid aan de Delistraat. Zij vertelt
dat ze pas kort politiek actief is; via allerlei buurtacties is ze er als het ware
ingerold. Milieuspecialist en politicoloog
Jan de Laat past misschien beter in het
politieke plaatje: ‘Van nature links’ en
vanouds geïnteresseerd in politiek en
groen. Vandaar.
Waarom speciale aandacht voor schone
lucht en niet voor bijvoorbeeld schoon water
of natuurbehoud?
Astrid:’ Schone lucht is een levensnoodzaak, dagelijks, altijd, overal. Je lichaam
kan niet zonder. Ieder mens heeft het
nodig.’
Jan valt in de rede: ’En schone lucht is
gekoppeld aan de huidige klimaatproblemen. Inderdaad, dat is een hype. Maar

keerplaatsen onder de grond een parkeerplek langs de openbare weg verdwijnt.
Stond ook in ons programma, maar het is
inmiddels breed gedragen beleid.
Een ander milieusucces, niet gekoppeld
aan schone lucht, is de verbetering van de
IJoevers; dat is één van de successen van
de laatste tijd. We boeken hier werkelijk
winst: rond IJburg is de driehoeksmossel
weer terug, belangrijk voedsel voor watervogels. En het water rond IJburg wordt
snel schoner.’
Het natuur- en milieubeleid valt onder
VVD-wethouder Dennis Straat. Geen politieke vriend van Groen Links. Toch?
Astrid: ‘We zitten als Groen Links in een
verstandshuwelijk met onder meer de
VVD en dat werkt prima. Trouwens, ook
de VVD is behoorlijk groen aan het worden en Dennis Straat bouwt natuurlijk
verder op het succesvolle beleid van zijn
Groen Links voorganger Jan Hoek.’
Hoe kun je als Groen Links aan de ene kant
campagne voeren voor verbetering van de
luchtkwaliteit en aan de andere kant instemmen met de bouw van megacomplexen
als Fountain Head. Die trekken veel vervuilend verkeer aan.

dat neemt niet weg dat het een ernstig
probleem is. We zijn als Groen Links in
het algemeen in milieukwesties geïnteresseerd, maar de lucht verdient extra
aandacht omdat de stijging van het CO2
gehalte in de atmosfeer de grootste ecouitdaging van deze tijd is. Dat speelt ook
in Zeeburg; de luchtkwaliteit is lokaal erg
slecht, bijvoorbeeld rond de Piet Heintunnel.’

programma concreet invullen: wij hebben bij voorbeeld gepleit voor een snelle
aanleg van de IJtram (als het aan het
projectbureau had gelegen was de IJtram
pas veel later aangelegd), voor fietsen in
die tram, voor het aanschaffen van hybride gemeenteauto’s als de huidige zijn
afgeschreven..
Maar dit soort plannen worden natuurlijk
ontwikkeld in samenspraak met de Centrale Stad, met het Amsterdams College
van B&W. Zaken als openbaar vervoer en
stadsverwarming kun je niet op stadsdeelniveau realiseren.’

Maar is de lokale aandacht voor schone
lucht niet naïef. Luchtvervuiling is immers
geen Zeeburgs probleem; de vuile lucht uit
het westelijk havengebied kun je in Zeeburg
gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort orange slice
niet tegenhouden.
Heeft Groen Links nog meer concrete planJan: ‘Klopt. Je moet het breder zien.
nen voor Zeeburg?
Sinds Groen Links in het college zit,
Astrid:’ We willen dat er zoveel mogelijk
wordt er in de hele stad aandacht aan beparkeerplaatsen onder de grond verdwijsteed. Schone lucht staat nu op bijna elke
nen, dan blijft er ruimte over voor groen
politieke agenda. We hebben daarvoor
en voor speelplaatsen. Bovendien voorhard geknokt.’
komt het dat mensen moeten rondrijden
Astrid:’
Wij
spelen
in
deze
zaak
een
beop zoek naar www.janvanbeek.nl
een parkeerplaats. Het deelbeukenplein 23 amsterdam 020 6656310
langrijke rol omdat wij het schone lucht
raadbeleid is nu dat er voor elke twee pargelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr artifort little tulip

beukenplein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl

Jan: ’De plannen voor de bouw van die
grote complexen vormen een politieke
realiteit. We kunnen dwars gaan liggen en
dan wordt het door onze strot geduwd; je
kunt meewerken en dan een aantal aanpassingen veroveren. Fountain Head zal
inderdaad veel verkeer aantrekken, maar
we hebben bereikt dat er meer fietspaden
komen, dat er een grote parkeergarage
wordt gebouwd en dat er veel groen is
gepland. En het alternatief is dat de mensen in Almere gaan wonen en dan met de
auto naar Amsterdam komen.’
Astrid: ’Groen Links is geen voorstander
van grote wooncomplexen, maar wel van
verstedelijking omdat je daardoor ruimte
overhoudt voor natuur. De bouw van die
grote complexen is overigens het beleid
van het Amsterdamse college van B&W,
niet van het stadsdeel of de deelraad.’
Plannen voor het terugdringen van luchtvervuiling kosten veel geld...
Jan: ’Schone lucht levert geld op. Het
is investeren in de toekomst omdat het
de gezondheid van veel mensen spaart.
Dat is ook economische winst. En als het
al geld kost: de vervuiler moet betalen.
De parkeertarieven kunnen omhoog,
sterk vervuilende auto’s kunnen zwaar-

der worden belast. Lijkt nu ook te gaan
gebeuren.’Astrid: ’Groen Links is vooral
een voorstander van het verhogen van de
parkeergelden. Inderdaad: de vervuiler
moet betalen. Bovendien pleiten wij voor
het investeren in voorzieningen voor
schone lucht met geld dat uit de grondexploitatie komt van het nieuwe Zeeburger
eiland. ’Op die nieuwe woonwijk gaan
overigens spannende dingen gebeuren: er
komt misschien een mega parkeergarage
onder de sportvelden en we pleiten ook
voor een uitgebreider fietspadennet.’
De samenwerking met VVD en PvdA in de
deelraad lijkt in grote harmonie te verlopen.
Jullie zijn het op veel punten eens. Ook
verschillen van mening?
Astrid: ’Natuurlijk. Onze partners willen bijvoorbeeld niet meewerken aan de
autoloze zondag op 26 september. Alleen
Groen Links steunt dat plan. Zeeburg is
daardoor het enige stadsdeel binnen de
ring dat daaraan niet meedoet.’
Jan: ’Andere partijen vinden de autoloze
zondag symboolpolitiek …’
Astrid: ’Nou, ik denk dat ze het geld
gewoon liever aan iets anders uitgeven:
aan het rechtleggen van stoeptegels en het
rechtzetten van Amsterdammertjes.’ 4

Trotse IJburgers verwelkomen klusfiets
Tekst: Remiel Irion

O

p 23 mei werd aan stadsdeelwethouder Jan Hoek op IJburg de fietssleutel overhandigd van een spiksplinternieuwe klusfiets voor de klussendienst
op IJburg van de Stichting Voorportaal
IJburg. De klussendienst is een initiatief
van de Stichting Voorportaal IJburg. De
klussendienst is mogelijk gemaakt door
een bijdrage van Moes Bouwbedrijf West.
Stichting Voorportaal IJburg heeft op

IJburg een Loket Zorg en Samenleven,
coördineert de vrijwilligers op IJburg
en draagt bij aan de leefbaarheid van de
wijk.
Voorportaal heeft daarom de laatste drie
jaar verschillende initiatieven van bewoners ondersteund of opgezet.
‘Ook de klusfiets past uitstekend binnen
deze initiatieven,’ zegt Jan Hoek.

den het gewoon niet prettig om voor
een enkele klus duur gereedschap aan
te schaffen dat vervolgens nooit meer
gebruikt wordt. De klussendienst bestaat
uit één man die dagelijks inzetbaar is.
Via Voorportaal kan een afspraak worden
gemaakt, waarna de klus in een mum van
tijd wordt geklaard.
Stichting Voorportaal is gevestigd aan het
Joris Ivensplien 2,
telefoon (020) 6080724’ 4

Veel bewoners beschikken niet over het
juiste gereedschap voor een klus of vin-

gelderland gispen leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr e. jorgensen corona
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water

evenementen
Na de zomervakantie:

Open Haven Podium 2007

Excursie naar de oranjesluizen

Tekst: Cees van de Vegt
Ingezonden copij

Voor het eerst zal het Open Haven
Podium festival in september plaatsvinden en wel van 14-16 september. Na het
slechte weer van augustus 2006 gokt het
festival nu op september en naar verluidt
met succes. Hoewel de weersvoorspelling
er goed uit ziet, zal de organisatie wel
weer zorgen voor voldoende tenten en
schepen op het terrein, mocht het toch
tegenvallen. Dus bij weer of geen weer: u
bent van harte uitgenodigd.
Een paar dingen, waar de organisatie zich
mee bezig houdt:
• Het festival zal met het project Art
Transit, Van Kijkdoos tot totaalbeleving
meer beeldende kunst naar het festivalterrein trekken. Tien zeecontainers met presentaties van gerenommeerde kunstenaars
uit het Oostelijk Havengebied.
• De dichterstent, in 2006 erg succesvol, zal zich tevens gaan toeleggen op
kleinkunst. Daartoe houdt zij voorrondes op het Einde van de Wereld, aan de
Javakade, iedere laatste donderdag van de
maand.
• De Natte Hoek, met o.a. de saunacaravan, wil dit jaar meer handdoeken
ter beschikking stellen en denkt aan de
aankoop van een 2e hands wasmachine,
met een nog te verwachten levensduur
van minimaal 3 dagen. Dus heeft u nog
wat staan, laat het ons weten.
• Dit jaar wordt de samenwerking met
de Dag van Industrie en haven verder
aangetrokken (zaterdag 15 september in
het Muziekgebouw).
• Naar verluidt zal de Supperclubboot
aanmeren en die boot, en vooral de
optredens op die boot, is een geweldige
ervaring).
• Salsa Pasion heeft plannen om hun
podium op een boot te bouwen en een
Salsa-dansvloer op de kade onder het
motto: Feel the Rhythm.
• We hebben goede hoop dat Bugaboo
ons sponsort; in ruil daarvoor kan zij haar
nieuwe Bugaboo Bee live aan het publiek
tonen (en we zoeken nog hard naar sponsors en alle (kleine) bijdragen zijn meer
dan welkom, dus heeft u een idee, laat
het weten).
• En traditiegetrouw zullen ouders met
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kinderen meer dan aan hun trekken komen, met een prachtig nieuw kinderplein
met o.a. het maken van animatiefilmpjes
met klei, snoep, speelgoed etc.

Meer info: www.openhavenpodium.nl
PS. Wilt u meehelpen als vrijwilliger, mail
dan naar: vrijwilliger@openhavenpodium.
nl; heeft u andere creatieve ideeën om ons
festival verder op te leuken: mail naar
info@openhavenpodium.nl.

Kom van 14-16 september weer naar de
Kop van het Javaeiland!

Sommige bewoners van ons
stadsdeel kennen de Oranjesluizen als een wandel- of fietsroute
naar Amsterdam-Noord maar
daar zijn die sluizen niet voor
gebouwd. Ze vormen de doorgangsroute voor de scheepvaart
naar en van het IJsselmeer.
Ooit was die doorvaart geheel
open maar met de aanleg van
het Noordzeekanaal naar de
Noordzee ontstond de noodzaak
om het IJ af te sluiten van de
Zuiderzee. Dit was nodig om de
waterstand in het nieuwe kanaal
te kunnen regelen en ook om
het dichtslibben van de havenbekkens te verhinderen. In de
dam die men hiervoor aanlegde
maakte men aan de noordzijde
drie schutsluizen en een spuisluis. Ze gingen open in 1872,
nu bijna 135 jaar geleden. Tijd
voor een excursie!

N10
S 11

Tekst:
René Arnoldi en Guus de Mol
Foto’s:
Kees Hoogeveen en Guus de Mol
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et is redelijk weer, dus we gaan
met de boot naar de sluizen. Vanaf het
water heb je een prachtig uitzicht op een
verscheidenheid aan landschappen: het
moderne KNSM-eiland, het oude Noord,
de rafelrand Zeeburgereiland met de brug
er naar toe. Het is rustig op het water en
we zijn al snel bij de Oranjesluizen. Aan
de kant van Noord liggen drie kleinere
sluizen en een verkeerstoren. Aan de kant
van Zeeburg ligt de grote Willem-Alexandersluis en nog een verkeersgebouw. We
leggen de boot vast, bellen aan bij de
verkeerstoren aan de noordkant en wachten af.
We kunnen gewoon doorlopen tot in de
controlekamer van de verkeerstoren. We
stellen ons voor en zeggen dat we wat
vragen willen stellen De aanwezige operator is ons graag van dienst, maar zegt
door te blijven werken, want het is druk.

Druk? Op het water was het helemaal
niet druk. Hij antwoordt dat als het druk
op het water is hij het rustig heeft. Hij
hoeft dan alleen maar continu de sluizen
open te zetten en dan te wachten tot die
vol zijn. Nu moet hij steeds opletten of er
voldoende aanbod is om een sluis open te
zetten. De gelijkenis met de verkeerstoren
op Schiphol is in de werkkamer opvallend. Overal hangen beeldschermen en
het uitzicht is al even fenomenaal. De
schermen zijn voor de operator noodzakelijk. Weliswaar heeft hij vanuit de toren
een goed uitzicht over het werkterrein,
maar zonder schermen kan hij bijvoorbeeld níet zien of de boten goed in de
sluis liggen en de sluisdeuren niet raken.
De drie oude sluizen aan de noordzijde
zijn bedoeld voor de pleziervaart en de
kleinere binnenvaart. Wanneer een sluis
gevuld is, gaat de deur dicht en als de waterstand is aangepast, aan de andere kant
weer open. De grote binnenvaart gaat via
de veel grotere Willem-Alexandersluis.
Die wordt bediend vanuit het andere verkeersgebouw. De operator aan de noordkant werkt alleen overdag en acht uur
in zijn eentje. De nachtdiensten worden
gedaan vanuit het verkeersgebouw aan de
zuidkant. Daar zit ook de verkeersleiding
en wordt nagenoeg al het marifoonverkeer afgehandeld. Voor schepen met
een mast die het Buiten-IJ opvaren en
die niet onder de Schellingwouderbrug
door kunnen, is er een ophaalbrug. Deze
wordt in de winter en ’s avonds ook
vanuit het zuidelijke verkeersgebouw
bediend. Van april tot oktober is de brug
overdag bemand door een brugwachter.
Er werken totaal ongeveer dertig man bij
de Oranjesluizen.
Behalve de beeldschermen vallen ook de

computerschermen ons op. Eén geeft een
animatie van de vulling van de sluizen.
Op een ander scherm staan alleen maar
nummers. De operator legt uit dat dit
registratienummers van beroepsvaartuigen zijn in de buurt. De verkeersleiding
volgt die schepen en weet daardoor wanneer ze bij de sluizen zijn. Hiermee houdt
men rekening bij de planning. Via een
computerscherm worden ze virtueel al in
de sluis gelegd en kan men kijken of ze er
in passen en of er nog meer schepen bij
kunnen.
Onze operator heeft ook gewerkt op de
dag dat de Oranjesluizen landelijk nieuws
waren. Toen werd er daar vlakbij, in het
Buiten-IJ, een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden en ontmanteld. Nou
ja, écht gewerkt heeft hij die dag niet,
want al het scheepvaartverkeer werd die
dag gestremd. ‘Er mag wel vaker een bom
gevonden worden,’ grapt hij.
We nemen afscheid en gaan naar buiten.
De pittoreske huisjes naast de sluis bij
de Schellingwouderdijk werden vroeger
bewoond door sluiswachters. Op verschillende plekken zien we kleine doorlaten
voor het water die open staan, deze gaten
zijn bedoeld als vispassage. Voor veel
vissoorten voert het migratiepad langs
de Oranjesluizen. Hier worden ook
vismetingen uitgevoerd. Midden op de
sluizen zien we ook nog resten van het
oude stoomgemaal Zeeburg dat ooit hier
de waterstand moest regelen. Op diverse
plaatsen staan instructieve borden met
uitleg over het sluizencomplex vroeger
en nu. Die vermelden onder andere
dat na de aanleg van de grote WillemAlexandersluis in 1995 alle oude sluizen
zijn gerenoveerd en gemoderniseerd. Ze
kunnen weer honderd jaar mee! 4
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winkels

vraag en antwoord

Liza de Wolf heeft vragen over Zeeburg

Flessen wijn met een verhaal

Brendan Garrity gaat voor Portugese wijn

Tekst: Gerard Goudriaan
Foto: Fred Vermorken

O

‘
p een aantal huizen in de Hudigstraat en de Van Aalststraat zijn foto’s
opgenomen van de vroegere situatie op
Sporenburg. Wie heeft ze daar opgebracht
(de gemeente, de projectontwikkelaar, de
bewoners)? En waarom?’
In een buurtje in het Oostelijk Havengebied begrensd door de Van Eesterenlaan
en de Oostelijke Handelskade zijn enkele

huizen voorzien van foto’s van het oude
Sporenburg. Om antwoord te krijgen
op de vraag van Liza bellen we stadsdeel
Zeeburg. Een vriendelijke ambtenaar die
gaat over kunst in de openbare ruimte,
legt uit dat de gemeente geen bemoeienis
heeft gehad omdat de foto’s onderdeel
zijn van de huizen zelf en dus geen deel
uitmaken van de openbare ruimte. Hij
vermoedt dat de projectontwikkelaar het
antwoord weet.

ook Yogaweek augustus!

In het handige boekje van Leo Platvoet,
‘Stappen door de nieuwe stad. Tochten
langs de jongste woningbouw in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam’, zien
we dat De Principaal het project heeft
ontwikkeld. En dan is projectleider Rob
de Waal snel gevonden. ‘Het initiatief
is gekomen van de architect, het bureau
Claus en Kaan. Om het ritme van de
gevel door te zetten, adviseerden zij een
aantal muren te bedekken met foto’s die
verwijzen naar het haven- en spoorwegverleden. De suggestie wordt gewekt dat
de foto’s over ramen van de huizen zijn
geplakt, maar dat is niet zo. Ze zijn geëtst
op grijze betonelementen. Zonder foto’s
zou het straatbeeld meer door beton zijn
bepaald’.
De Principaal heeft deze operatie zelf
betaald, omdat de ontwikkelaar, zoals De
Waal zegt ‘iets heeft met kunst’. 4
Heeft u ook een vraag over Zeeburg. Mail
naar redactie@ijopener.nl o.v.v. Vragen
Zeeburg

Voor individuele begeleiding bij:
• Verlies en rouwverwerking
• Vastlopen in een relatie,
het werk of het leven zelf
• Homospecifieke hulpverlening
Wil je niet langer vastlopen,
maar doorlopen:
020 4195414
www.compaancounseling.nl
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In de etalage, of wat daar voor
doorgaat, liggen kurken, heel
veel kurken. Achter die kurken
staan dozen, wijndozen. Meteen
denk je als je de winkel op de
van Eesterenlaan passeert: dat zal
wel een winkel zijn met alleen
dure wijnen. Dat blijkt bij nader
onderzoek niet zo te zijn. ‘Garrity Fine Wines’ hééft wel dure
wijn, maar is meer gericht op
speciale wijnen die ook betaalbaar zijn. Omdat Brendan Garrity veel van de wijnen in zijn
winkel zelf importeert, zit aan
iedere fles wel een speciaal verhaal en dat is leuk. Leuk voor de
klant, want die hoort dat graag
en leuk voor Brendan want die
vertelt ze graag. Bovendien vindt
hij het leuk om te adviseren bij
een speciaal menu en binnen het
gestelde budget te blijven. Is het
feest groter dan uw glasservies
aankan, dan kun je ook nog glazen lenen.

Tekst en foto: Lida Geers

P

ortugal in de lift
De portfolio, zoals dat zo mooi heet, van
de wijnen die Brendan verkoopt, bestaat
uit Portugese wijn (20%), Spaanse wijn,
Italiaanse wijn en die uit Zuid Frankrijk.
Verder verkoopt hij natuurlijk ook de betere Franse wijnen en champagne. In de
loop van het gesprek blijkt dat Brendan
zijn hart verpand heeft aan de Portugese
wijnen en ook regelmatig naar Portugal
afreist om daar de wijnen die hij wil gaan
importeren te proeven maar ook om weer

nieuwe wijnen te ontdekken. Garrity
Fine Wines is één van de grote importeurs van Portugese wijnen in Nederland.
Maar liefst 60% van de totale omzet is
Portugese wijn. Brendan vertelt dat in
Nederland niet zo héél veel Portugese
wijn gedronken wordt. Dat heeft volgens
hem te maken met de slechte naam uit
de tijd dat Portugal nog communistisch
was en niet al teveel aandacht schonk aan
wijn maken. Nadat het communisme was
verdwenen bleef het nog steeds onder de
maat. Het oogsten gebeurde op het verkeerde moment van de dag, de most ging
in plastic vaten en met het controleren
van temperatuur had men zich nooit écht
beziggehouden. Het ging zoals het ging,
waardoor veel van de wijnen oxideerden.
Om Portugal er weer bovenop te helpen
kwam er veel geld uit Europa, dat eigenlijk alleen naar de grote wijnproducenten
ging. Inmiddels zijn ook de kleine wijnboeren wakker geschud. Brendan beweert
dat Portugal de modernste wijnhuizen
van Europa heeft.
Proeverij
Om zijn wijnen een beetje te promoten
en geliefd te maken onder de wijnliefhebbers, wordt er in Garrity Fine Wines
om de zes weken op zondagmiddag een
proeverij gehouden. Iedereen die daar
in is geïnteresseerd is welkom. De proeverij is gratis en wordt meestal in twee
sessies gehouden. Je hoeft je dus alleen
maar aan te melden. Zo’n proeverij is
leuk. Je zit met een groep mensen om
de tafel. Brendan, of iemand anders die

wijn produceert of importeert vertelt iets
over de wijn en vervolgens kan er worden
geproefd. Voor degenen die dat nog nooit
gedaan hebben... Je krijgt een bodempje
wijn in een glas, je neemt daar een slokje
van, laat het een tijdje in je mond rondgaan en vervolgens spuug je het uit in het
daarvoor bestemde bakje. Zo proef je de
wijn zonder dat je zingend naar huis gaat
na afloop.
Nederlands is geen Engels
Al pratende met Brendan merk je dat
hij wel Nederlands verstaat, het een
beetje spreekt, maar liever in het Engels
converseert. Helemaal als het over wijn
gaat. Brendan is geboren in Schotland en
woont al 18 jaar in Nederland. Hij heeft
zijn opleiding tot vinoloog gevolgd in
Oxford in Engeland. Daarom vindt hij
het moeilijk om met de goede Nederlandse woorden over een wijn te spreken. ‘Je
kunt Engelse vaktaal heel moeilijk vertalen in goed Nederlands. Ik ben wel eens
met een groep Nederlandse vinologen op
pad geweest en dan mocht ik tolken. Dat
leverde verwarrende situaties op. De wijn
werd tijdens het proeven als bijzonder
ervaren en door mijn vertaald verhaal leek
het ineens héél andere wijn,’ vertelt hij.
Daarom spreekt hij het liefst Engels, wat
in feite niet eens zijn moedertaal is. Dat is
natuurlijk Schots, maar daar versta je als
Nederlander niet zo heel veel van. 4
Adres: van Eesterenlaan 31-33
Email:
brendan.garrity@garrityfinewines.com
IJopener juli 2007
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boeken
Gerard Goudriaan

IJBURG
IJburg, daar moet je naartoe. Tenminste
als je Volkskrant-journalist Toine Heijmans mag geloven die als IJburg-veteraan
de pioniersjaren op IJburg heeft meegemaakt en beschreven in het boekje La vie
Vinex. Heijmans staat er soms zelf nog
verbaasd van hoe hij als voormalig bewoner van Oud-Zuid volledig afstand heeft
genomen van het stadse leven en een overtuigd Vinexiaan is geworden. ‘En ineens
woon je er zelf ’. Je kunt er wonen zonder
rompslomp en je kent er bijna iedereen.
Met passie beschrijft hij het leven van zijn
jonge gezin, dat het zo naar zijn zin heeft
in IJburg, in een wereld van ‘door het
leven knallende dertigers met hun jonge
kinderen, met dubbele banen, tweede auto’s, dure hypotheken, volle agenda’s’.
Soms wordt het idyllische leven verstoord
door de boze buitenwereld. Ineens is er
graffiti, worden er fietsen gestolen en
wordt een parkeergarage leeggeroofd. Het
lijkt wel de grote stad. Hilarisch is het
verhaal van de ontmoeting met de motoragent die niet bekend is met de gewoonte
van IJburgers om tegen iedereen je en jij
te zeggen en de auteur als een puber toespreekt omdat hij geen u tegen hem zegt.
Op IJburg wonen ook andere mensen dan
Heijmans beschrijft : pitbull-eigenaren,
alleenstaanden, zorgbehoeftigen. Hoe
zou het zijn om als alleenstaande daar te
wonen of als zorgbehoeftige? Een interessante vraag, maar daarop krijgen we geen
antwoord. De andere wereld komt niet
aan bod, behalve als er een bezoek wordt
gebracht aan de kinderbibliotheek waar
een expositie is met hartenkreten van
jonge eenzame moeders op schilderles.
Het gaat vooral om Marokkaanse, Turkse
en Surinaamse moeders op IJburg die
zich ontworteld voelen. De schrijver kent

24

IJopener juli 2007

BOMENBOEK

hun verhalen niet, alleen die van vrolijke
buurvrouwen met banen en meer vrienden dan tijd.
Het boek is dan ook niet anders dan een
naar binnen gericht egodocument dat alles zegt over het leven van een blank gezin
met jonge kinderen van bemiddelde, hoog
opgeleide ouders, en niets over dat van
andere mensen op IJburg. La vie Vinex
is wel erg een OSM-boek geworden, een
term die ons soort mensen wel kent.
Op een heel andere manier presenteert
IJburg zich op de voor dit jaar weer bijgewerkte Architectuurkaart IJburg. Ieder
jaar produceert Architectuurcentrum
Amsterdam -Arcam de architectuurkaart
van IJburg met een inventarisatie van
alle gebouwen, bruggen, parken en kunstwerken op IJburg die zijn voltooid of die
momenteel worden gebouwd.
Toine Heijmans, La vie Vinex. Over leven
in een nieuwbouwwijk.
Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2007, ISBN 9789020406351.
Prijs: 16,90 euro.
Architectuurkaart IJburg 2007 (Engels/
Nederlands). Uitgegeven door Arcam.
ISBN 9789076863870. Prijs 3,50 euro.
Online te bestellen via www.arcam.nl en
onder meer te koop bij Arcam, Prins Hendrikkade 600, en het Bezoekerscentrum
IJburg, IJburglaan 648.

De Huntingdoniep. De Anna Paulownaboom. De venijnboom. De doodsbeenderenboom. Dit zijn maar een paar namen
van de vele soorten bomen die in Amsterdam te bewonderen zijn. Hoeveel bomen
Amsterdam telt, weet niemand, maar het
zijn er ongeveer 360.000. Met de 105.000
van het Amsterdamse Bos erbij, dat in
bezit is van Amsterdam maar op grondgebied ligt van Amstelveen en Aalsmeer, zijn
dat er bijna een half miljoen.
In het Amsterdamse bomenboek wordt u
door bomendeskundige Eddie Blankers,
voormalig hoofd van de afdeling Boomwerk van de gemeente Amsterdam, en
journalist Louis Stiller meegevoerd door
de fascinerende wereld van Amsterdam
bomenstad. In 32 hoofdstukken worden
evenzoveel wijken besproken met hun
highlights aan bomen en de vele verhalen
van Blankers die erachter schuilgaan.
Daarnaast bevat het boek veel informatieve kaderteksten over de belangrijkste
bomen die in Amsterdam voorkomen.
Maar ook over de parkietenslaapplaats in
het Oosterpark, de Anne Frankkastanje
en de grootste vijand van de Amsterdamse
boom: de kademuurvervanging, en niet
de iepziekte, waaraan ook een tekstje is
gewijd.
Als lezer krijg je door de meeslepende teksten en prachtige foto’s snel de neiging om
al dat moois ook in werkelijkheid te gaan
bekijken en de bomen die je eigenlijk wel
zou moeten kennen met een bezoek te vereren.
Zeeburgers zullen misschien snel het

hoofdstuk over Zeeburg opslaan. Als hoogtepunten worden daarin de volgende bomen besproken: de Canadese populier aan
de Cruquiusweg, plataan ‘Henkie’ aan de
Baanderskade, de Zeven Gezusters (waarvan er overigens één is gesneuveld) op het
KNSM-eiland, de dikste iep van Amsterdam op de hoek van de Panamalaan en
de Zeeburgerdijk, het Flevopark en het
Diemerpark, de strekdam en de wilde
begroeïngen van de Diemerzeedijk. Voor
Zeeburgers een vermakelijk hoofdstuk om
je eigen wijk eens met een bomenbril te
bezien. En je kunt er bijvoorbeeld lezen
dat drie oudere platanen in het Theo van
Goghpark van het RAI-gebied komen.
Het is wel jammer dat in de delen van dit
hoofdstuk die niet over bomen gaan, veel
onzorgvuldigheden zijn geslopen. De titel
is ‘Zeeburg en de Indische Buurt’ maar de
Indische Buurt is echt onderdeel van Zeeburg, de KNSM is niet in 1854 maar in
1856 opgericht, Kraton is geen district in
Yogyakarta, maar een versterkt paleis onder andere in die stad, het SHB-gebouw
met zijn blauwe bovenbouw was niet het
oude doktershuis, maar een gebouw dat
als havenarbeidspool diende. Van bomen
hebben de schrijvers in ieder geval veel
meer verstand. Laat u door hen meevoeren tot u door de bomen het bos niet meer
ziet.

Eddie Blankers & Louis Stiller.
Het Amsterdamse bomenboek.
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen,
2007, ISBN 9789045015170.
Prijs: 49,90 euro.
IJopener juli 2007
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evenementen

Tweede Atjehstraat en de straatspeeldag
Adverteren?
Vraag naar de
voorwaarden en
tarieven via:
neeltje@ijopener.nl
of bel met
020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)

LOOPBAANBEGELEIDING

			

Stilstaan om in beweging te komen

Voor meer informatie of een
afspraak voor een vrijblijvend
oriëntatiegesprek:
Carolien van der Heijden
020-6923695
carolien48@hetnet.nl
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Behalve de boksschool op pagina 3 worden er nog veel meer
burgerinitiatieven ontplooid
om de Indische Buurt nóg beter
te maken. Zo hebben bewoners van de Tweede Atjehstraat
samen met de hulpverlenende
instanties het project Onze
Straat ontwikkeld. In dit artikel worden aanleiding en grote
lijnen van het project en één
van de activiteiten, de Nationale
Straatspeeldag, uitgelicht.

Tekst: Maarten Dahmen en
René Arnoldi

D

e Tweede Atjehstraat is een donkere
straat waar nauwelijks contact tussen
bewoners was. Vanuit de huizen is door
de inrichting nauwelijks zicht op de
straat, wat sociaal contact of sociale
controle nauwelijks mogelijk maakte. De
verscheidenheid van bewoners maakte
een normaal burencontact er ook niet
makkelijker op. De straat oogde slordig
door verkeerd aangeboden afval en de
grote hoeveelheid zwerfvuil. Er wonen
veel kinderen, die af en toe overlast
veroorzaakten. De straat blonk verder uit
in anonimiteit. Dit alles was een aantal
bewoners een doorn in het oog en die
hebben het plan opgevat om de leefbaarheid in de straat te vergroten. Het doel
is samen met alle bewoners gedragsregels voor in de straat op te stellen, waar
iedereen elkaar op kan aanspreken.
Dit moet leiden tot het tegengaan van
overlast en vervuiling en een groter gevoel
van veiligheid te vergroten, waar alle
bewoners bij zijn gebaat. Het ideaal is een
straat te ontwikkelen waarin de bewoners
elkaar kennen, groeten en met raad en
daad bijstaan. Samen maken en houden
de bewoners hun straat schoon, veilig en
mooi. Dit alles onder de noemer project
Onze Straat.

Om daartoe te komen is het nodig de
anonimiteit in de straat te verbreken en
de verbondenheid tussen de bewoners te
vergroten. Het opstellen van straatregels
zonder dat de bewoners elkaar kennen
leidt tot niets. Door een reeks activiteiten
te organiseren voor kinderen en volwassenen kunnen bewoners elkaar leren
kennen, elkanders kwaliteiten zien en
gebruiken. Een kerngroep van straatbewoners neemt initiatief tot het organiseren en uitvoeren van de activiteiten. De
straatgroep wordt ondersteund door het
opbouwwerk, de gebiedscoördinatoren en
woningcorporatie De Alliantie. Door de
activiteiten gefaseerd aan te bieden, is er
direct resultaat zichtbaar en zullen andere
straatbewoners gemotiveerd worden om
ook mee te doen. Met deze werkwijze
wordt voorkomen dat mensen zich buitengesloten gaan voelen of dat de drempel
om actief te worden te hoog wordt. De
initiatiefnemers bewaken het proces en de
doelen, leggen verslag en staan in contact
met het stadsdeel voor de verantwoording
en planning.
Vooruitlopend hierop heeft het succesvolle Openlucht Tafeltennistoernooi op
28 mei al plaats gevonden. Een ander
evenement in dit kader is de Nationale
Straatspeeldag. De Nationale Straatspeeldag vond dit jaar op 13 juni plaats.
In heel Nederland worden binnen
gemeentes straten voor verkeer gesloten
zodat kinderen hier kunnen spelen. De
actie is geïnitieerd door Veilig Verkeer
Nederland met het doel de bewoners en
verkeersdeelnemers bewust te maken van
de noodzaak voor veiligheid op straat, in
dit geval op woonstraten waar kinderen
spelen en dat spelen op straat niet zomaar
vanzelfsprekend meer is.
In de Indische Buurt vond de Straatspeeldag als een gezamenlijk project plaats in
de Tweede Atjehstraat en de Balistraat.
Dit omdat het project Onze Straat en de
bewoners van de Balistraat ook verder
kijken dan alleen de eigen straat. Een
Straatspeeldag is niet zomaar georganiseerd. Drie bewoners en een opbouwwerker hebben maanden van tevoren hun
handen ineen geslagen, want voor dit
evenement moest er al vroeg een vergunning worden aangevraagd. Behalve voor
de vergunning moest er geld gevonden
worden voor de huur, sport- en spelmateriaal, een springkussen, een clown,

eten en drinken, meubels, marktkramen,
geluidsapparatuur et cetera. De straat
moest worden afgezet, bewoners ingelicht
en vrijwilligers geworven.
Dit is niet voor niets geweest, want de
Straatspeeldag was een geweldig succes.
Leuk is ook dat jongeren van het Jongeren Epowerment Centrum, die vroeger
overlast in de Balistraat veroorzaakten,
enorm hebben geholpen met het opzetten
en versieren van de straat, het bemannen
van de straatspelen en het afbreken van de
gebeurtenis. Buurthuis de Meevaart van
Welzijn aan het IJ heeft geholpen door
het lenen van tafels en het beschikbaar
stellen van de WC’s. Het Pleinwerk was
aanwezig om de jongeren te begeleiden
en sport en spel te organiseren, waaronder
een voetbaltoernooi. Ook veel ouders
van kinderen van de J.P. Coenschool
hebben actief meegeholpen. Bewoners
hebben elektriciteit aangeboden voor de
geluidsinstallatie en het luchtkussen en de
activiteiten bemand. Een van de jongeren
bleek een goede DJ te zijn. Medefinanciers van de Straatspeeldag waren het
stadsdeel, het opbouwwerk en woningcorporatie De Alliantie. Albert Heijn in
de Molukkenstraat heeft de versnaperingen geschonken.
Er zijn al meer activiteiten uitgevoerd
en er komen er meer. De straat wordt
opgefleurd; door het versieren van gevels
en straatmeubilair wordt de straat mooier
gemaakt. Er zijn grote schoonmaakacties
gehouden, waarbij de bewoners geïnformeerd werden over het verwerken
van afval, wat een blijvend schone straat
moet opleveren. Er komt een film- en
fotoproject over het leven in de Tweede
Atjehstraat door kinderen. Dit moet
verbondenheid tussen kinderen en volwassenen tot stand moet brengen. Ook
verzorgen de kinderen een Kinderkunstroute. Er komt een herinrichting van de
straat, waarin onder meer aandacht voor
veiligheid, parkeerbeperking en kinderspeelruimtes is. Dit gebeurt ook in de
Balistraat. Het hele project met alle activiteiten wordt bekostigd door het stadsdeel
Zeeburg en het Oranjefonds. Tenslotte
worden de gezamenlijke gedragsregels
opgesteld. Dit is het uiteindelijke doel
en moet er voor zorgen dat de Tweede
Atjehstraat niet alleen goed leefbaar ís
maar ook blíjft! 4
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buurten in de buurt

Marijn van der Zwaag ontwierp Memotafels
Twee jaar geleden kwam vanuit
de bewoners van Zeeburg het
idee boven borrelen dat het leuk
zou zijn als er op verschillende
plekken in Zeeburg buurttafels
geplaatst zouden worden. Om
dit buurtproject van de grond te
krijgen zijn de initiatiefnemers
en de gemeente met elkaar om
de tafel gaan zitten (nog geen
buurttafel). Besloten werd dat
er een open wedstrijd zou worden gehouden waaraan iedereen
mocht meedoen. Dit resulteerde
in twintig ontwerpers die hun
plannen mochten presenteren, waaronder Marijn van der
Zwaag. Van deze twintig kunstenaars werden er tien uitgekozen,
die op een bepaalde plek in
Zeeburg een buurttafel mochten
realiseren, Marijn ook. Hij kreeg
de locatie Borneolaan – van
Eesterenlaan toegewezen. Het is
de bedoeling dat in juli de tafel
wordt geplaatst. Misschien loopt
de datum iets uit, wordt het zelfs
augustus.

met vormen die lijken op graffiti. Toch
ietsje te wild naar zijn idee. Uiteindelijk koos hij voor een heleboel metalen
plaatjes die als notitieblaadjes op de tafel
zijn aangebracht. Het is de bedoeling dat
jongeren op sommige plaatjes berichten
schrijven die onuitwisbaar zijn. De rest
van de plaatjes kan gebruikt worden
voor berichtjes die wel uitwisbaar zijn en
eventueel door andere vervangen kunnen
worden. Op het hout van de tafel zelf verbleekt inkt vrij snel, omdat het hout verweert. Op dit moment is hij samen met
Jongerenwerk in conclaaf om te kijken of
jongeren van een jaar of 16 iets bijzonders
op de tafel willen schrijven.
Het concept van een buurttafel en met
name die van Marijn is dermate in goede
aarde gevallen dat meerdere steden, onder
andere Enschede, ook geïnteresseerd zijn
in dit soort tafels. Marijn is daar wel blij
mee. Hij heeft een eigen bedrijfje opgericht sinds hij zijn opleiding met goed
gevolg afsloot. Hij volgde zijn opleiding
tot Architectonische vormgever aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag. Daarna volgde hij
de Design Academy IM-Masters in Eindhoven. Inmiddels bestaat zijn bedrijfje,
gevestigd in Utrecht, alweer twee jaar. Hij
doet verschillende projecten en bouwt
ook websites. Maar zijn hart ligt toch wel
bij interieur, meubel en productontwerpen. Hij hoopt, nu er ook andere steden
in zijn ontwerp geïnteresseerd zijn, dat dit
een olievlekeffect zal hebben. 4
website: www.mizdesign.nl

Tekst en foto: Lida Geers

M

Foto: Patricia Nerden

28

IJopener juli 2007

arijn had drie ideeën voor een
buurttafel en is met zijn plannen de straat
opgegaan om de bewoners te polsen.
De eis was dat de buurttafel ook een
duidelijk sociaal element zou bevatten.
Als eerste ontwierp hij een tafel vol met
bordspelen. Marijn bedacht echter dat
als de borden er liggen en de bewoners
de speelstukken zelf van huis mee moeten nemen, het meenemen van een bord
niet zo heel veel meer werk zou zijn. Het
tweede idee was een stoeptafel, die zoals
de naam al doet vermoeden de maatvoering van stoeptegels had. Maar... op de
plaats waar de tafel komt te staan, liggen
geen tegels, dus was het concept ook niet
meer zo heel interessant. Uiteindelijk

werd gekozen voor de ‘Memotafel’. Deze
tafel is maar liefst 11 meter lang en lijkt
op een picknicktafel: hardhouten planken
als tafelblad en de zitting van de banken.
Het onderstel bestaat uit de herkenbare
betonnen elementen. Volgens Marijn
door haar lengte een fantastische tafel om
een feestje te geven en met veel gasten tot
laat in de avond aan te zitten.
Het is echter geen gewone picknicktafel.
Er zijn dingen aan toegevoegd die de tafel
anders maken. Marijn wilde de tafel een
sociaal gezicht geven door in te spelen op
graffiti en de boodschappen of liefdesverklaringen die bijna altijd op dit soort
straatmeubilair worden aangebracht. Zijn
eerste idee was een tafel volgeschilderd

Gezocht!
Jongeren tussen de 14 en 23 jaar woonachtig in het Oostelijk Havengebied die
hun eigen tekening of tekst op de tafel van
Marijn afgedrukt willen zien. Heb jij een
pakkende tekst (rap) of een vette tekening?
De beste en meest originele inzendingen
worden tevens beloond met een leuke prijs!
Wil je niet dat je naam bekend wordt? Ook
dat is mogelijk.
Heb je interesse, kom langs in De Balk en
vraag naar Erik (jongerenwerk De Balk)
telefonisch contact: 020 4352299
Meerdere inzendingen per persoon mag!
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de keukens van Zeeburg

water

De botenloods op het KNSM-eiland

Aubergines
Neeltje Wiedemeijer

Tekst: Guus de Mol
Foto: Archief IJopener

E

E

r was een vrouw die 99 manieren
kende om aubergines klaar te maken. Dat
is veel, maar het kan wel. Een vrucht die
over de hele wereld bekend is, dat vraagt
om veel verschillende manier van klaarmaken. Gebakken plakken (1 cm dik)
zijn algemeen verspreid. De Turken gieten
KARATE VOOR BEGINNERS

er yoghurt over, Marokkanen kruiden ze
met komijn en citroen, Tunesiërs stoven
de plakken in een pannetje met harissa en
knoflook. Syriërs begieten de gebakken
plakken met granaatappelsap.
Een andere wijze van klaarmaken: prik de
aubergines in en leg ze in een hete oven.
Draai ze nu en dan. Na een half uur à drie
kwartier zijn ze zacht. Lepel de inhoud

uit de schil en pers er in een zeef zoveel
mogelijk vocht uit. Hak het vruchtvlees
klein en maak het aan met olijfolie, zout
en peper en citroensap. Het heet auberginekaviaar.
Ook op de auberginekaviaar zijn veel
variaties, met of zonder een teentje
knoflook, een scheutje yoghurt, tomaat
of olijven.

Ben je op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging?
Dan is Shotokan karate misschien iets voor jou.
We bieden een gratis proefles aan voor iedereen die
kennis willen komen maken met onze karateschool.
Er wordt gewerkt aan de opbouw van een goede
conditie, kracht, snelheid, lenigheid en ademhaling.

RISTORANTE - PIZZERIA

Door training van lichaam en geest ontwikkel je een
gevoel van fysieke en mentale weerbaarheid.

Vanaf 1 mei is het terras weer open!
Kijk voor info en openingstijden op onze site

Lessen starten op: (geen jeugd)

Pension Abenteuer
Uw thuis in de Harz

Makkelijke zittende kleding is voldoende.
Na de proefles kost een proefmaand 20
euro.

Lang weekend

All-inclusive vanaf
149,- per persoon.
Meer info op
www.weekend-harz.nl

Bel of e-mail even voor info of om je aan
te melden.
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Terras aan het water
R.J.H. FORTUYNPLEIN 29,
1019 WL AMSTERDAM +31(0)20 419 00 20
AFHALEN MOGELIJK OOK PER BOOT

schepen hebben iets gemeen: het zijn
klassiekers en ze zijn allemaal van hout,
andere schepen komen er niet in. De
loods is van een groepje bevlogenen die
zich hebben verenigd in de Stichting
Botenloods de Levant die het doel heeft
dat soort schepen te behouden door hun
eigenaren onderdak te bieden als ze willen werken aan hun schip. Onderhoud,
restauratie, reparatie en soms zelf nieuwbouw (ja, van een klassiek schip): het kan
in die loods. Daar wordt druk gebruik
van gemaakt, wie op een mooie dag langs
de loods komt ziet die altijd gesloten deuren soms ineens open staan en ontdekt
dan dat er binnen een keur aan schitterende vaartuigen ligt waaraan wordt
gewerkt. Overal ligt gereedschap, er
klinkt gehamer en de lucht van verf hangt
door de hele loods. In de werkplaats
brandt licht en in het vroegere bazenkantoortje zitten mensen thee te drinken en
te kletsen. En wie naar de loods zelf kijkt,
valt meestal stil, hoe is het mogelijk in dit
moderne gebied: die schitterende houten
constructie van het dak met al die balken,
dwarsbalken en bouten, die ramen en die
schuifdeuren, dat dat nog bestaat. Op
deze plek! 4

Dat die ene loods niet is veranderd. is
voor een gebouw in dit gebied uitzonderlijk: het is misschien wel het enige bouwwerk dat er nu zowel van binnen als van
buiten nog bijna net zo uitziet als toen
het werd gebouwd. Hij staat in de oksel
van de Verbindingsdam aan het eind van
de Ertshaven. Het bouwjaar moet rond
1920 liggen en de loods was bedoeld
als overslagloods voor de KNSM, de
scheepvaartmaatschappij die voer op de
Middellandse Zee en op Zuid- en Midden Amerika met passagiers en vracht.
De loods was vroeger wel veel groter dan
nu, wel viermaal zo lang. Het stuk dat
er nog staat, mocht daar blijven van de
stadsplanners in de jaren tachtig, alleen
dat deel dat in de weg stond voor het
Piraeus-gebouw (Kolhoff-complex) moest
weg. De overgebleven loodsdeuren zijn
bijna altijd dicht maar dat betekent niet
dat er in die loods niets gebeurt.
Deze havenloods is nu een botenloods:
hij ligt helemaal vol met schepen. Al die

advertentie

Donderdag 6 september en maandag 10
september. Tijd: van 18.30 tot 20.00 uur.

Informatie: tel. 020 - 412 16 96
e-mail: info@shin-ju.nl / visit: www.
shin-ju.nl
Adres: Kleine Wittenburgerstraat 100 te
Amsterdam. In de gymzaal van de Parelschool, laatste rode deur.

gebouw op palen op het Levantplein te
bieden en wie weet wat er in die enige
onveranderde originele havenloods op de
Levantkade gebeurt?

Elke laatste zaterdag van de maand: Oceano Vivo

Basisprincipes zijn: respect en zelfdiscipline.

30

én van de duidelijke kenmerken van
het Oostelijk Havengebied is wel dat het
ook werkelijk een havengebied is. De
brede havenrakken met de kades en de
meerpalen laten geen twijfel bestaan over
het verleden van dit gebied: hier legden
grote schepen aan en hier werden goederen gelost en geladen. Maar behalve dat
water en die kades zijn er meer getuigen
van dat maritieme verleden. Een enkele
havenkraan op het KNSM-eiland, een
paar pakhuizen aan de IJ-haven en een
aantal gebouwen die tussen de moderne
bebouwing staan herinneren daaraan.
Vrijwel al die oude gebouwen hebben
een andere bestemming gekregen: in de
havenloods Brazilië is nu het winkelcentrum dat we allemaal kennen, Loods 6 op
het KNSM-eiland, toont duidelijk zijn
winkels en het bellentableau laat ons zien
dat hier veel bedrijven en kunstenaars
hun thuisadres hebben. Het Lloyd-hotel
is intussen algemeen bekend en wie niet
weet wat het KHL-koffiehuis of restaurant De Oceano is, heeft niet opgelet.
Maar bij sommige gebouwen is het minder duidelijk: wat gebeurt er in het SHBgebouw op het Bogorplein, wat heeft dat

Nederlands management

&

Van Doorn, Breukelaar & Willemsen
advocaten

arbeidsrecht

.

mediators

Gratis specialistenspreekuur
iedere maandag van 16.00 tot 17.00 uur

.

huurrecht

.

.

echtscheiding

.

strafrecht

.
.

Batjanstraat 5 1094 RC Amsterdam tel. 020 6935 544

sociaal zekerheidsrecht
www.vandoorncs.nl
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architectuur

Reactie van Erik Lohmann op de Column van René Arnoldi in de IJopener van 2 mei 2007.

Columnist IJopener fulmineert tegen mondige burgers

‘Het is niet te hopen
dat hier inderdaad
lippendiensten worden
verleend aan de
subsidieverstrekkers van
dit blad,
te weten de bestuurders
van Zeeburg.’
In de IJopener hebben de afgelopen
tijden een aantal aardige stukjes gestaan
over de historische achtergronden van
locaties op Zeeburg en daarbuiten van
René Arnoldi. Maar de journalistieke
ambities van Arnoldi liggen kennelijk
hoger, de laatste tijden waagt hij zich ook
aan opiniërende columns. En hier gaat
het mis! Beperken we ons tot de laatste
editie van de IJopener van 2 mei 2007,
dan treffen we op pagina 28 een ingezonden brief aan van Martijn den Drijver.
Terecht verwijt deze briefschrijver Arnoldi
in zijn columns doorlopend blijk te geven
van zijn niet aflatende afkeer van mensen
die gebruik maken van hun recht te protesteren tegen zaken of ontwikkelingen
waar zij het niet mee eens zijn. Staat het
Arnoldi niet aan, dat begint hij snierend
met modder te smijten. Volgens hem kan
hier geen sprake zijn van gewone burgers
uit Zeeburg, nee dat zijn ‘Zeurburgers’.
Zwelgend in deze oubollige woordspeling jaren tachtig stijl - wellicht een
eigen vondst? - komt deze woordvondst
tot vervelends toe terug in zijn stukjes.
Evenzo de aanduiding ”yup”, daterend
uit hetzelfde tijdperk. Staat “yup” voor
een jonge, dynamische persoonlijkheid
die snel carrière maakt en een exclusieve,
trendgevoelige levensstijl heeft (young urban professional). Bij Arnoldi is dit gedeformeerd tot een denigrerende bejegening
van mondige bewoners die volgens hem
behept zijn met een verkeerde maatschappelijke instelling. In Zeeburg zijn ze
vooral te vinden in de ”yuppenbuurt” het
Oostelijk Havengebied. Maar ook de huidige en toekomstige bewoners van IJburg
mogen zich gewaarschuwd weten!
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Hebben volwassen columnisten het in
de landelijke pers doorgaans voorzien op
falende overheden en politici die het gewone burgers moeilijk maken, bij
Ornaldi is het tegendeel het geval. Burgers die zich kritisch opstellen tegenover
het stadsdeelbestuur, al was het maar
dat zij opkomen voor de leefbaarheid
en kwaliteit van hun woonomgeving,
krijgen er in zijn columns van langs. Hij
jouwt ze uit en zou ze het liefst, besmeurd
met pek en veren, voorgoed de stad uit
jagen. Kortom, deportatie van onwelgevallige medeburgers. Dat hebben we in
de recente geschiedenis van Amsterdam
al eens eerder meegemaakt. Moeten we
dit soort weerzinwekkende uitlatingen
als een poging tot satire begrijpen? In de
niet aflatende verbetenheid waarmee deze
scribent zich keer op keer op dit thema
stort, valt echter geen sprankje van satire
te ontwaren. Dat kan het dus helaas niet
zijn. Waarschijnlijker is dat Ornaldi hier,
als zelfbenoemde stadsdeelveldwachter,
stadsdeelbestuurders een handje probeert
te helpen mondige en kritische burgers
onder de knoet te houden. Een laakbare
en bedenkelijke manier van journalistiek
bedrijven. Daarnaast ook gemakzuchtig
en laf. Want wat is er voor een journalist
makkelijker en risicolozer dan gewone
burgers die hun nek uit steken af te kraken? Flink hoor! Het is niet te hopen dat
hier inderdaad lippendiensten worden
verleend aan de subsidieverstrekkers van
dit blad, te weten de bestuurders van
Zeeburg. IJopener geeft in zijn colofon
weliswaar aan zelfstandig te zijn, maar
dat is nog niet hetzelfde als onafhankelijk. Evenzo is Ornaldi als lid van de
redactie van dit blad geen onafhankelijke
columnist. Hier doet zich bij de IJopener
de minderwaardige vertoning voor dat
bewoners die een aantal maanden eerder
door het ene redactielid geïnterviewd
werden, een paar nummers later door een
ander redactielid beschimpscheut worden
als een vervolg op dit interview. Je zou
bijna denken dat dit een een-tweetje is
om aan smeuïge kopij te komen. Maar
dat zal toch niet tot het redactionele beleid van de IJopener behoren, mogen we
hopen?
Ook in zijn column in dezelfde editie van
IJopener haalt Arnoldi weer eens uit. Dit
keer zijn het de mensen die voor de Commissie Kopzorgen staan aan de beurt. In

het decembernummer van 2006 van de
IJopener stond onder de titel “IJveer in
gevaar?” een interview van Tineke Kalk
met ondergetekende, als een van de leden
van de Commissie Kopzorgen. Naast een
terugblik naar eerdere activiteiten van
deze commissie gaat het in dit artikel
vooral over de dreigende verkwanseling
van de Kop van het Java - eiland. De centrale stad heeft deze locatie bestemd voor
een grootstedelijk project, maar stadsdeel
Zeeburg probeert op deze locatie de ene
na de andere “tijdelijke” voorziening te
plaatsen, waar ze elders in Zeeburg niet
zo makkelijk ruimte voor kunnen vinden.
Tijd voor Arnoldi om weer eens te ageren
tegen dit slag burgers. Waar het precies
om gaat, is voor hem van ondergeschikt
belang, want hij leest dit soort artikelen
niet (!). Zo geeft hij in zijn laatste column
ongegeneerd aan. Dat heeft Arnoldi
ook niet nodig om tegen de Commissie
Kopzorgen te fulmineren, want hij kent
zijn pappenheimers. En dan volgt er een
zogenaamde onderbouwing van zijn opstelling waar hij de ene feitelijke onjuistheid op de andere stapelt. “Onze deelraad
heeft een heleboel prachtige plannen met
de Kop, maar deze gaan niet door omdat
Kopzorgen de boel draineert.”, zo fantaseert Ornaldi er lustig op los. (met “draineert” zal traineert bedoeld worden. /EL)
Het tegendeel is echter waar, het stadsdeel
heeft geen enkele visie voor deze locatie ontwikkeld, laat staan een integraal
stedenbouwkundig plan. De ambities
van het stadsdeel met deze locatie reiken
niet verder dan hier de ene na de andere
noodoplossing te dumpen.
Het zal voor Arnoldi nauwelijks te bevatten zijn, maar er zijn Amsterdammers
die zich daar tegen verzetten en blijven
streven naar een grootstedelijke invulling
van deze unieke locatie aan het IJ. Laten
we niet vergeten dat zonder protesten van
particuliere burgers en de inzet van actiegroepen de historische bebouwing van de
Jordaan en de Nieuwmarkt al lang gesloopt waren en ook de havenbekkens van
het OHG al lang waren gedempt. Was
deze demping doorgegaan dan was elke
historische verwijzing naar het verleden
van het OHG verloren gegaan. Dan was
het de zoveelste anonieme nieuwbouwwijk van Nederland geweest.
Erik Lohmann (op persoonlijke titel)

Interview met kunstenaar/architect Egon Kuchlein

Is dat echt mooi?
Egon Kuchlein (48) bouwt zijn
eigen woning: een hoekig huis
met andersblauwe muren, die
doorsneden zijn met veel hout
en glas. Het staat aan de Pieter
Holmstraat op het Steigereiland.
Dat is voor hem een manier van
zelfrealisatie: door het bouwen
van een eigen huis geef je vorm
aan je eigen leven, zegt hij.
Zijn straat kent veel aparte
huizen en lijkt de voorloper van
een (ander) uniek experiment:
de Jan Olphert Vaillantstraat.
In deze hoofdstraat van het
Steigereiland kan kennelijk
alles: er staan rode, blauwe
en gele huizen naast elkaar,
je vindt er stenen- , houtenen tegelwoningen, moderne
gebouwen staan naast een
namaak grachtenhuis. Is dat
mooi?
Tekst:Jaap Willems
Foto: Gerben Schouten

E

gon weet waarover hij praat als het
over architectuur gaat, want hij is zowel
kunstenaar, architect als bouwer. Wat op
de eerste plaats?
’Weet ik niet. Ik ben geschoold als kunstenaar en ik heb daarna een opleiding
gevolgd aan de Academie voor Bouwkunst in Amsterdam. Bovendien ben ik
kind van een generatie zelfdoeners. Het is
de combinatie. Ben begonnen als kunstenaar, als omgevingsontwerper en beeldhouwer en via enkele bouwprojecten ben
ik daarna in de architectuur terecht gekomen. Zo gaan de dingen.’

kinderen je eigen woning te bouwen,
bouw je volgens Egon aan je eigen leven. Dat is geen zelf gevonden wijsheid
verontschuldigt hij, dat is bekend uit de
Gestaltpsychologie.
Hij bouwt letterlijk zelf, met eigen
handen. Zijn vriendin en kinderen zijn
vooral terug te vinden in de kleuren
en de kinderen hebben bovendien hun
eigen kamers bedacht.
Ik ben gekomen om zijn mening te horen
over de zeer kleurrijke en even omstreden
Vaillantstraat. Is dat nou mooi?
Egon: ‘Dat is prachtig. Niet elke
woning is mooi, maar het geheel is
prachtig. Vergelijk het met een grote
groep mensen in een drukke straat: niet
elk mens is even mooi, maar zo’n grote
groep is fascinerend. Ieder mens heeft
er zichzelf naar eigen smaak aangekleed,
zoals in de Vaillantstraat iedereen
zijn eigen beeld heeft gecreëerd. Dat
is uniek. Dat vind je nergens in Nederland. Zoveel verschillende smaken
samen maakt gezamenlijk iets heel
bijzonders. En elk afzonderlijk huis is
vaak ook bijzonder. Het grote gele huis:
een conceptueel unicum; het hoge rode
huis: prachtig in evenwicht; het imitatie
grachtenpand: zou er niet willen wonen,
maar dat zoiets kan, geweldig! En Vrijburcht: opgezet als collectief met een
eigen binnentuin, eigen theater, crèche.
Schitterend dat zoiets lukt.’

En wat vinden de collega’s, andere architecten en kunstenaars?
Egon: ‘De meningen zijn verdeeld. Er
zijn architecten, beroemde architecten,
die menen dat je deze chaos van smaken
niet zou moeten toestaan. Maar mijn
meeste collega’s – zowel architecten als
kunstenaars – delen mijn mening: een
boeiend en geslaagd experiment.’
En wat vindt hij van de sombere woonblokken op de hoek van de Vaillantlaan en de
IJburglaan. Vloekt dat niet met de kleurrijke huizen?
Egon: ‘Kun je ook anders zien. De IJburglaan moet een stedelijke as worden en
daarbij horen grote wooncomplexen zoals
je die ook op het Haveneiland vindt. En
je hebt natuurlijk ook woningen nodig
op een toegankelijk prijsniveau.
Persoonlijk vind ik de gortdroge architectuur in diverse zijstraten veel
erger. Daar zijn in grote haast een aantal
woonprojecten gerealiseerd om de huizenverkoop op gang te houden. Dat zie
je ook elders op IJburg. De wijk is zeer
ambitieus opgezet: de eerste complexen,
zoals blok 16, zijn prachtig. Maar toen er
enige economische tegenwind kwam, zijn
diverse projecten herontwikkeld en dat
heeft ertoe geleid dat veel latere blokken
een stuk minder spannend zijn. Dat geeft
artistieke frictie in de wijk. Neemt niet
weg dat architecten uit de hele wereld
naar IJburg komen kijken.’ 4

Zijn blauwe huis bouwt hij zelf omdat
het lollig is om dat te doen en bovendien
is het dus een manier om aan jezelf te
werken. Door samen met vriendin en
IJopener juli 2007
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puzzel

Cryptwoord
Los de woordpuzzel op.De letters uit de
gekleurde balk vormen de uitkomst.
U kunt de oplossing mailen naar
prijspuzzel@ijopener.nl of sturen naar:
IJopener Prijspuzzel
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Vergeet bij insturen niet uw naam en
telefoonnummer te vermelden.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers en vrijwilligers
van Stichting ONiZ en de IJopener zijn
van deelname uitgesloten.

winkels
1. Niet dichtbij, maar meer dan goed.
2. Leek een lichaamsdeel.
3. Niet meer nodig zijn.
4. Op afstand begrijpen.
5. Dit meubelstuk is noodzakelijk bij openen.
6. Harde boom.
7. Lekker stuk.
8. Met een mes toegebracht is het bij de pinken.
9. Recht te eten geven.
10. Geen gezicht.
11. Soms in het bloed, soms in het ziekenhuis.
12. Bijzonder deuntje.
13. Heldere straatsteen.
14. Het maar over je heen laten komen.
15. Sissend taalgebruik.
16. Heeft veel voeten in de aarde.
17. Als je het hoort, ben je er niet bij.
18. Hier komt nooit een einde aan.
19. Hoofdbedekking van een vrouw.
1
2
3
4
5

Sluitingsdatum voor deze puzzel is:
31 juli 2007

6
7
8
9

Prijswinnaar wijnpakket
van Avondwinkel Schenk
meipuzzel is:

10
11
12
13

Simon Frydman
Proost!

14

16

Voor deze puzzel stelt

Tekst en foto: Tineke Kalk

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Puzzel door: Erik Haan
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Op 21 maart 2007 vond er een
inspraakavond plaats over de
toekomst van het winkelcentrum
Brazilië. Wethouder Jan Hoek
woonde ooit in deze buurt en
vertelt op die avond dat hij eens
een leuk cadeautje wilde kopen
maar dat hij niet kon slagen in
het winkelcentrum. Jans grootste
wens is dat je in de toekomst in
Brazilië wel kunt funshoppen.
Maar waar moeten die leuke
winkels gehuisvest worden? Daar
heeft de wethouder ook over
nagedacht. Als de drie banken,
de ABN/AMRO, de ING en de
RABO bank en de makelaardij
de Eilanden nou eens gingen
verhuizen. Ze moeten wel uit
zichzelf gaan, want de wethouder kan ze niet dwingen om te
verhuizen.

18

IJopener

Wilt u als ondernemer
een prijs
beschikbaar stellen?
Neem dan contact op met
redactie@ijopener.nl

Gaan de buren verhuizen?

15

17

twee boekenbonnen van
€ 20,- beschikbaar.
Uit de inzendingen
wordt twee prijswinnaars
geloot.

20. Artistieke tanden.
21. Op zijn kant is het nog net goed.
22. Eraan of eronder?
23. Bevallen op zee?
24. Vastzetten met naald en draad moet je niet
geloven.
25. Deze stoot is niet om mee te snijden.
26. Vieroog?
27. Van je dorst afkomen levert kennis op.
28. Totaal kapot deel van het oog.
29. Koel, maar schoon.
30. Charmante drinker.
31. Dit doen harde klanken.
32. Deel van het gelaat van een vogel?
33. Ontspannen lichaamsdelen.
34. Niet voor sinasappelen.
35. Opmerkzaam getal.
36. Leergierig lichaamsdeel.
37. Kleding van een vriend?

37

T

ijd om eens poolshoogte te gaan
nemen bij de toekomstige verhuizers. En
zien hun buren ze net zo graag vertrekken
als de wethouder?
Jeroen van makelaardij de Eilanden is
niet van plan om ‘Meneer Jan Hoek’
blij te maken. Ze hebben juist voor deze
locatie gekozen tegenover de ingang van
de parkeergarage. Maar hij is het wel met
‘Meneer Jan Hoek’ eens dat drie banken
te veel is voor zo’n klein winkelcentrum.
Of Brazilië met wat andere winkels erbij
meer zou gaan leven betwijfelt hij. De
meeste mensen komen toch alleen maar
om hun auto in te laden met levensmiddelen van de AH of de C1000. Laat de
gemeente eerst maar eens beginnen met
een soepeler bestemmingsbeleid. Kijk
bijvoorbeeld naar die ruimte waar nu
Hypotheek Visie zit. Dat heeft lang leeg
gestaan omdat het aan een bepaalde bestemming moest voldoen.

Als ik Mary van Bruna, de linkerburen
van makelaardij de Eilanden, vertel dat
Jan Hoek de buren weg wil hebben, flapt
Mary eruit: ‘nou mooi dan pikken wij die
ruimte in’. Want ja, Bruna zit een beetje
krap en zou wel willen uitbreiden. Maar
het lijkt Mary niet erg waarschijnlijk dat
de buren gaan verhuizen, ze doen hier
zulke goede zaken. Als ik haar vraag welke
winkels ze in Brazilië mist, somt ze op:
een parfumeriezaak bijvoorbeeld van de
keten Douglas, een computerzaak of een
cd en dvd winkel en - ze raakt in vuur en
vlam - een speelgoedzaak. ‘Ik zou het wel
weten’, roept ze uit, ‘er zijn hier zoveel
kids’.
De buren aan de rechterkant, snackbar
Vork, zouden ook al niet rouwig zijn
over het vertrek van de Eilanden. ‘Dit
winkelcentrum is geen publiekstrekker’,
verzucht Machiel. ‘Het is een dooie boel’,
vult Ranjah aan. Ze denken dat de Eilanden wel weg zou gaan als de gemeente ze
iets goeds zou aanbieden. Waarom stoppen ze die banken en de makelaardij niet
in dat gebouw naast het winkelcentrum

pal tegenover het Lloyd Hotel. Dat staat
toch leeg. Ik weet dat dit gebouwtje nu
net een huurder heeft gekregen, namelijk
Hypotheek Visie, en bedenk dat de verhuisbranche aardig wat te winnen heeft
bij de plannen van Jan Hoek. Zouden ze
hem soms sponsoren? Machiel en Ranjah
hebben wel ideeën hoe het winkelcentrum bruisender zou kunnen worden.
Een Hema erbij en een markt op het
pleintje waaraan zij zitten. ‘Want zeg nu
zelf, dat pleintje leeft toch van geen meter’, roepen ze in koor. Zelf gaan ze ook
hun steentje bijdragen aan de vurige wens
van Jan Hoek om Brazilië te upgraden.
Ze willen volgend jaar op het plein een
groot terras maken waar ze naast softijs
ook schepijs gaan verkopen en broodjes
en koffie. Het liefst hadden ze natuurlijk
een terras aan de kade gemaakt maar dat
mag nu eenmaal niet. Of de wethouder
toestemming gaat geven? Ze hopen van
wel.
Maar eens naar de volgende op de verhuislijst. Eva van ABN/AMRO heeft
gehoord dat de gemeente haar werkgever
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geen aanbod van Jan Hoek heeft gehad
voor een andere room with a view.

graag ziet vertrekken naar een ander gebouw, maar of het ooit zo ver zal komen?!
Ze zitten op zo’n goede plek, makkelijk
bereikbaar en dan: de werkruimte zelf
is ruim en heerlijk overzichtelijk. Aan
de andere kant is Eva het wel met de
wethouder eens dat drie banken in zo’n
klein winkelcentrum wel erg veel is. Maar
de wethouder is zeker vergeten dat de
gemeente Zeeburg in het begin van het
winkelcentrum dolgelukkig was toen zij
erin trokken omdat er toen een grote
leegstand was. Volgens Eva zou een kaasspecialist en een speelgoedzaak, nee geen
Bart Smit, maar zo eentje waar je nog
ouderwets houten speelgoed kan kopen,
een goede aanvulling zijn.
Rechterbuurman, meneer Van der Post
van Pearl vindt al die banken niet zo fijn
en zou wel een rijwielzaak in Brazilië willen. Martin van Movie Max zit ingeklemd
tussen de ABN/AMRO en de ING bank
en zou het toejuichen als de buren uit
eigen beweging zouden vertrekken. Hij
heeft alleen maar last van ze. De grote
geldbiljetten uit hun automaten mag hij
allemaal wisselen. En dan al die papiertjes
die de klanten achter hun gat laten slingeren. Dat iedereen een Hema wil, verbaast
hem niet, maar hij zou meer gaan voor
een sleutel- annex hakkenbar.
Maar eens horen of zijn buurvrouw genegen is om te verhuizen. Nina van de ING
bank zegt bij elke vraag die ik haar voor-

leg: ‘hier doe ik geen uitspraak over’ en
geeft mij het telefoonnummer van de afdeling communicatie. Als ik die bel, blijkt
het nummer verkeerd. Ik bel Nina voor
het goede nummer en duizend tuutjes
verder krijg ik dat eindelijk om vervolgens
iemand van de RVS bank aan de lijn te
krijgen die mij weer doorverwijst naar de
afdeling pers en voorlichting van de ING.
Na vier keer doorverbonden te zijn, krijg
ik de heer Wouters aan de lijn die een
paar uur later terugbelt om gedecideerd
te laten weten dat de ING bank niet gaat
verhuizen: ‘het is een goede locatie die we
bewust gekozen hebben’.
Jammer voor ING’s linkerbuurman, Peter van de Volendammer Vishandel, die
al helemaal een blij gevoel kreeg bij het
idee dat de buren misschien ooit gingen
verhuizen. ‘Aan zo’n bank heb je niets,
want je kan er geeneens kleingeld krijgen’,
klaagt hij. Hij zou wel naast een babywinkel willen zitten.
Eens horen of de derde bank, de RABO
bank, wel van uitzicht wil veranderen.
René van de RABO bank heeft een keurig
grijs pak aan en heeft net als Nina van
de ING bank geen mening. Het schijnt
dat iemand ergens ver weg op het hoofdkantoor die wel heeft en ik krijg daar het
telefoonnummer van. Als ik eindelijk
Manon Knapp aan de lijn heb, roemt zij
de mooie locatie, heeft het over investeringen die ooit gedaan zijn en dat zij nog

De buurman, Jorg van C1000, is - niet
helemaal onterecht - sceptisch over een
eventuele verkassing van de bank. Realistischer is het om de banken te vragen wat
ruimte op te geven. Hoewel… C1000
heeft in het verleden al eens met de
RABO bank overlegd of zij niet wat vierkante meters wilden afstaan aan C1000,
die – zo vinden zij zelf – juist weer veel te
krap behuisd is. Als er toch onverhoopt
verhuisd gaat worden dan mogen er wat
Jorg betreft wel een parfumeriezaak en
een zaak in babykleertjes bijkomen.
Als wethouder Jan Hoek op een mooie
zaterdagmiddag in 2010 in Brazilië gaat
shoppen, koopt hij een prachtige nieuwe
Gazelle fiets voorzien van een extra breed
zadel; hij heeft tenslotte het nodige zitvlees. Daarna schaft hij zich een cd van
The Noisy Boys from Brazil aan en een
snoezig windmolentje voor zijn nakomelingetje. Hij laat zich door het meisje
van Douglas het mannelijke parfum Brut
aansmeren, een parfum waar volgens haar
Napoleon ook al gek op was. Het babyslabbetje dat hij bij de buren van C1000
heeft gekocht komt erg te pas als hij zich
aan een Hema worst waagt. Dat ding spat
en hij heeft net zijn roze overhemd aan.
Voordat hij op zijn nieuwe fiets stapt,
geniet hij nog van een coupe Victory op
het terras van de Vork. Ach ja, je moet
ook eens met je hand over je hart strijken
als het om bestemmingsplannen gaat. Hij
mijmert wat voor zich uit: dat nu net al
die banken met elkaar gingen fuseren en
ergens anders een nieuwe locatie betrokken, dat was mazzel. Dat de huizenmarkt
helemaal zou instorten en de Eilanden
failliet zou gaan, ja wie had dat nou kunnen voorzien. De wethouder droomt
verlekkerd verder totdat zijn secretaresse
hem uit zijn middagdutje haalt met de
mededeling dat er een bank aan de lijn is,
inmiddels één van de vijf aan de Oostelijke Handelskade. Ach ja, banken houden er nu eenmaal van om lekker samen
te klitten. 4

WWW.AVONDVERKOOPSCHENK.NL
van 18.00 tot 1.00 uur
zondags van 14.00 tot 1.00 uur
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De straat en zijn verhaal

De C.J.K. van Aalststraat
Tekst: Guus de Mol
Foto: Kees Hoogeveen

E

rgens in de Rietlanden, vlak bij het
winkelcentrum Brazilië bevindt zich
een tamelijk onopvallende straat, de
C.J.K.van Aalsstraat. Zijn naamgever was
heel wat minder onopvallend.
Cornelis Johannes Karel van Aalst werd
in 1866 geboren in Hoorn. Als telg uit
een handelsgeslacht bezocht hij de Openbare Handelsschool te Amsterdam en
trad op 23-jarige leeftijd in dienst van de
Nederlandse Handelsmaatschappij, de
NHM. Dat was een in 1825 opgerichte
organisatie die zich bezighield met de
in- en export van goederen naar en van de
overzeese gebiedsdelen. Van Aalst kreeg

Batavia als werkstation. Hij maakte er
snel promotie en werd in 1902 directeur
en in 1913 zelfs president van de NHM.
Door zijn grote kennis op het gebied van
handel en financiën lukte het hem met
enkele anderen Nederland door de Eerste Wereldoorlog te loodsen zonder dat
de handel geheel tot stilstand kwam en
het land in zware financiële problemen
raakte.
De reden waarom van Aalst een straat
heeft gekregen in het Oostelijk Havengebied moet echter worden gezocht in
de belangrijke rol die hij speelde bij de
oprichting van de Koninklijke Hollandse
Lloyd, de Nederlandse Scheepvaart Unie

en de uitbreiding van de Koninklijke
Nederlandse Stoomboot Maatschappij
door fusies met andere scheepvaartondernemingen.
Van Aalst was een zeer vermogend man
en daardoor was hij in staat om in 1925
zijn woonhuis aan de gemeente Amsterdam te schenken, als blijk van burgerzin.
Het betrof het pand Herengracht 502 dat
sindsdien in gebruik is als ambtswoning
van de burgemeester. Zijn geboortehuis
schonk hij aan de stad Hoorn als standplaats van de Kamer van Koophandel
aldaar. Zelf woonde hij op latere leeftijd
op zijn landgoed in Hoevelaken waar hij
eind 1939 overleed. 4

Politie: Denk mee voor behoud van waardevolle spullen
Tekst: Jos Brugman
Politie Amsterdam-Amstelland

Het valt ons op met welk gemak waardevolle spulletjes uit de auto worden weggenomen en met welk gemak deze spullen
door de eigenaren zijn tentoongesteld.
Het gaat om laptops, mobieltjes, Tom
Tom’s en varianten daarop. Als stroop
voor de mieren trekken deze artikelen
de aandacht van hen die we liever uit de
buurt houden. Want ook hier schept de
gelegenheid vaak de dief.

Folders achter de voorruit, spandoeken
met waarschuwende teksten, huis-aanhuis-brieven, een geel hangertje aan de
binnenspiegel met het bericht aan de dief
dat hier niets te halen valt; de politie lijkt
wel een reclamebureau door steeds op
vernieuwende wijze dit thema onder de
aandacht te brengen.
In deze wereld van lease-auto’s, laptops
en mobieltjes van de zaak lijkt het zo dat
minder gehecht wordt aan wat ons in
andere gevallen dierbaar is. Het lijkt er op

dat we gemakkelijker afstand doen van
datgene wat niet van onszelf is. Daarmee doen wij de boefjes in de buurt een
enorm plezier.
De auto op straat oogt vaak als een vitrine waarin dure hebbedingen achter de
ramen uitgestald liggen. Voor Jan met
de lange vingers wordt het dan wel heel
verleidelijk.
Hebt u een simpel, verrassend of geniaal
idee om dit fenomeen een halt toe te
roepen, laat het ons weten.
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S P R E E K U R E N I N D E B U U RT
ADVOCATEN VAN DOORN,
BREUKELAAR EN WILLEMSEN
Gratis specialistenspreekuur:
Iedere maandag van 16.00 - 17.00 uur
Batjanstraat 5
1094 RC Amsterdam
Tel: 693 55 44
MOC
Indische Buurt
Geopend ma-vrij 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag gesloten.
Zondag geopend 12.00-17.00 uur.
Tel: 561 20 60

GGD

HORECA OVERLAST

Jeugdgezondheidszorg,
Palembangstraat 52.
Op afspraak.
Tel: 555 58 55

Tel: 421 45 67

MELDPUNTEN
Zorg en overlast.
Telefonisch spreekuur op maandag
dinsdag en donderdag van
9.30 - 12.30 uur. Daarbuiten
antwoordapparaat.
U wordt teruggebeld als u inspreekt.
Bezoekadres :
Stadsdeelkantoor, Cruquiusweg 5.
Tel: 567 06 61

OPBOUWWERK ZEEBURG
Wijkcentrum Indische Buurt
Obiplein 16
1019 RB Amsterdam
Geopend ma-vr van 09.00-17.00 uur
Tel: 665 78 01

DYNAMO / loket zorg en samenleving

VONK

De Burenhulpdienst is bereikbaar
onder het adres en telefoonnummer
van het MOC zoals hierbovenvermeld.
Variabele openingstijden.

Dienstencentrum Zeeburg:
Ambonplein 55.
Inloopspreekuur: Maandag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Telefonisch spreekuur: Maandag tot
en met vrijdag van 13.00 tot 16.00
uur
Tel: 462 03 99.

Vrouwen werk- en scholingscentrum
Gerardus Majellakerk
Ambonplein 63
1094 PW Amsterdam
Tel: 663 73 52
info@vonkzeeburg.nl

DE KOEMPOELAN
Makassarstraat 151,
Spreekuren 8.00 - 16.00 uur.
Telefonisch bereikbaar van
8.30 - 16.00 uur.
Voor de cliënten van de jeugdgezondheidszorg van nul tot vier jaar:
Dinsdag en donderdag op afspraak.
Tel: 665 26 81.

POLITIE
Wijkteam Balistraat
Bezoekadres: Balistraat 104

CHEMISCH AFVAL

Spoedeisende zaken Tel 112
(gebruikt u dit nummer uitsluitend in
noodgevallen, misbruik wordt gestraft)

Gemeentelijk Informatiepunt
Tel: 587 62 562

Niet-spoedeisende zaken: 0900 8844
Meld misdaad Anoniem: 0800 7000

Openingstijden Publiekscentrum
Maandag van 13.00 - 19.00 uur
(Burgerlijke stand tot 15.30 uur)
Dinsdag t/m vrijdag  8.30 - 15.30 uur
Bezoek adres: Cruquiusweg 5
Postadres: Postbus 380,
1000 AJ Amsterdam
Bestuurssecretariaat Tel: 608 07 25
Gratis informatienummer :
Tel: 0800 933 28 74
Algemeen: Tel: 608 07 11

De redactie van de IJopener is op zoek naar:
Redactiemedewerkers uit
de Indische Buurt
die het leuk vinden om te schrijven over hun buurt.
Stuur een mailtje voor meer informatie naar:
redactie@ijopener.nl
IJopener juli 2007

Tekst: Cordula Rooijendijk
Foto: Fred Vermorken

STADSDEELKANTOOR

Schrijven over je buurt?
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Mascha Schouwenaars, bewoner van de Indische Buurt
en coördinator van Technika 10 Amsterdam

Wijkcentrum Havens Oost
MFC. de Balk
C. van Eesterenlaan 216-228
1019 JL Amsterdam
Geopend ma-vr 10.00-15.00 uur
Tel: 435 22 98

BURENHULPDIENST

GEZONDHEIDSCENTRA

De favoriete plek van:

‘A

h, is je favoriete plek soms het
Flevopark?’ vraag ik, als we vlot op de
fiets richting het oosten rijden. ‘Nee’, zegt
ze, ‘mijn favoriete plek is wel groen, maar
veel woester, niet zo aangelegd.’ Ik ben
benieuwd. Ze heeft me nog niet verteld
waar we heen gaan.
We fietsen verder, op de Zuiderzeeweg,
een brug over. ‘Net een achtbaan, vind
je niet? Als je hier naar beneden rijdt, en
dat prachtige uitzicht glijdt je tegemoet?’
Ik knik. We zien IJburg liggen, het Zeeburgereiland, en bootjes varen onder ons
door. Prachtig. Maar ook dit is niet haar
favoriete plek.

We gaan de brug af via een trap, de fiets
in de hand, met de wielen in een sleuf.
Beneden naar rechts, de dijk over. We
komen langs bouwvallige huisjes, een
man voor een schuur die ons nakijkt,
en veel gras, heel veel gras. Er staan drie
pony’s in een weitje, Shetlanders, schat ik
als paardenleek zo in. We fietsen verder,
de wind trekt aan. Ik ruik de bloesem van
een vlierbessenboom, maar vooral water,
en de lucht van scheepsdiesel. We rijden
een dijkje op, over een paadje met hoog
gras, met hier en daar nog stukjes oud
asfalt. Dan, ineens, is daar het IJ weer, zo
groot, overdonderend bijna.
‘Hier is het’, ‘zegt ze dan, dit is mijn favoriete plek’. We kijken over het water, zien

de eilanden liggen, als tongen op het water. ‘Het zijn niet zozeer de gebouwen, die
ik mooi vind. Ja, die rode hoge brug daar,
tussen die twee eilanden, die wel. Het is
vooral het uitgestrekte, het weidse landschap, waar ik van houd. Je kunt hier zo
ver kijken. Het water is zo mooi, als het
regent, waait, als de zon schijnt. De boten
zijn mooi, de beroepsvaart die langskomt,
en soms tankt bij de pompstationboten
hier. De woeste bramenstruiken zijn
mooi, en het riet, de lucht, de meeuwen.
Ik vind het hier mooi vanwege de rust,
omdat er bijna niemand komt, en omdat
niks hier gepland lijkt.
Dit is mijn favoriete plek, de Zuider IJdijk, aan de overkant van het Oostelijk
Havengebied.’ 4

Adverteren?
Vraag naar de
voorwaarden en
tarieven via:
neeltje@ijopener.nl
of bel met
020-665 78 01
(Neeltje Wiedemeijer)
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