Voor Oostelijk Havengebied, Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland


Jaargang 13 - Nummer 5
December 2018

magazine

- Nieuwe bijenkolonie Rietlandpark
- Landwinnen op IJburg uitgelegd
- De fanfarejaren van Willem Breuker

December 2018

Colofon

3 Redactioneel

IJopener is het magazine voor alle bewoners van
het Oostelijk Havengebied, de Indische Buurt,
IJburg en Zeeburgereiland. De redactie bestaat uit
vrijwilligers. IJopener is een stichting met statuten
en een redactiereglement. De meningen van de
afzonderlijke auteurs geven niet noodzakelijkerwijs
de mening van de redactie weer.

3 Reddingsactie voor het Flevoparkbad
4 Indische Buurt School viert feest
5 Oost in cijfers: de NEET
6 Nieuwe bijenkolonie in het OHG
8 Column

6

Natanja den Boeft, Marcel de Cnock,
Hansje Galesloot, Lida Geers, Joyce Hes,
Kees Hoogeveen, Tineke Kalk, Arjen Poortman,
Joeri Pruys, Lisa Scheerder, Simone Slotboom,
Joost van der Vaart en Neeltje Wiedemeijer

9 Geestelijk leven in Oost
10 Historie militair complex Zeeburgereiland
11 Rouwen, hoe doe je dat?
12 Struikelstenen voor omgekomen joden

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Steven Bergsma, Hannie Raaff,
Yvonne Schreuder en Josien Vogelaar

14 Kort buurtnieuws
15 Nieuw: de buurtdichter

WEBMASTER

15 Intussen aan de Oranje Vrijstaatkade

Freek Bes

16 Foto: Sint Maarten in de Javastraat
18 Twee vriendinnen vertellen over hun leven

REDACTIELEDEN

19

CONTACT

20 IJburg 2 en de lessen van IJburg 1

Stichting IJopener
E-mail
info@ijopener.nl
Website
www.ijopener.nl
Rekeningnr. NL51 INGB 0006 6548 54

22 Landwinnen: de pannenkoekmethode

PRODUCTIE

19 Klezmer, muzikale kippensoep

28 Column en IJtjes

Eindredactie Natanja den Boeft en
Lisa Scheerder
Vormgeving Tekst en Techniek (Frits van den
Akker en Jolanda Budding)
Drukwerk
Rodi Rotatiedruk, Diemen
Oplage
25.000 ex.

29 Boeken: de Javastraat in breder perspectief

VOLGENDE EDITIE

23 Schandpaal: de traplift-bureaucratie
24 Jazzlegende Willem Breuker
27 Koken: bietensoep met appel

30 Uitgaanstips
31 Kleurplaat

22

Deadline
24 januari 2019
Verspreiding 15 - 20 februari 2019

FOTO VOORPAGINA
Hoek Piet Heinkade-Oostelijke Handelskade.
Foto: Kees Hoogeveen

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
Rogier Rümke, tel. 06 4259 5761,
e-mail: adverteren@ijopener.nl
Zie pagina 28 voor tarieven.
Overige informatie op www.ijopener.nl

IJOPENER GEMIST?
Bezorgklachten: bezorging@ijopener.nl. Bestel via
dit mailadres een ‘Ja IJopener’-sticker, als u een
nee/nee-sticker heeft en toch IJopener wilt
ontvangen. Kijk op pagina 31 voor adressen
waar u IJopener kunt afhalen.

GRATIS
TOEGANG

Kom langs en ontvang bij
je aankoop een fles wijn kado,
op vertoon van deze uitnodiging.

2

IJOPENER DIGITAAL ONTVANGEN?
U kunt IJopener ook per mail ontvangen. Meld u
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Reddingsactie voor
Redactioneel
Flevoparkbad
Opnieuw wordt het Flevoparkbad bedreigd. In 2012 wilde
stadsdeel Oost het buitenbad al sluiten. Na felle acties verdween dat voornemen van tafel. Nu is er zelfs het plan een
enorme tramremise op het zwembadterrein te bouwen. En
het buitenbad te vervangen door een gecombineerd binnenen buitenbad.

TEKST: HANSJE GALESLOOT - FOTO: EYEAMSTERDAM/FLICKR
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en extra binnenbad in Oost, daar zullen
weinig mensen op tegen zijn. Het Sportfondsenbad is erg druk. Maar waarom
komt dat niet op IJburg of Zeeburgereiland?
Juist de grote aantallen nieuwe bewoners daar
geven aanleiding tot extra zwembadcapaciteit.
En zeker vanuit IJburg is de afstand groot naar
zo’n nieuw combibad bij het Flevopark.
Het lijkt dus onlogisch, maar er spelen nog
twee andere zaken. Allereerst wil het gemeentebestuur een extra ov-verbinding over het
Amsterdam-Rijnkanaal aanleggen. Dit is nodig
voor de ontsluiting van IJburg en de nieuw te
bouwen Sluisbuurt op Zeeburgereiland. De
keuze voor een bus of tram wordt eind dit jaar
gemaakt, maar het lijkt een tram te worden.
De bestaande Amsterdamsebrug is niet geschikt voor deze ov-verbinding. Er moet dus
een tweede brug naast komen. Die wordt vermoedelijk twee meter hoger dan de oude brug
vanwege de eisen die Rijkswaterstaat nu op dit
vlak stelt. Dat betekent langere aanvoerwegen.
Kortom, deze tweede Amsterdamsebrug heeft
ingrijpende gevolgen voor de strook ten noorden van het zwembad, waar nu lijn 3 zijn eindhalte heeft en Sporthal Zeeburg zich bevindt.
Ook het noordelijke grafveld van de joodse begraafplaats ligt gedeeltelijk in de gevarenzone.
De tweede ontwikkeling haalt nog veel meer
overhoop. En hier grijpen de gemeentelijke
plannen op een niet geheel transparante manier in elkaar. De vele extra trams vereisen de
aanleg van een nieuwe tramremise in Oost (nu

is er alleen een opstelterrein op Zeeburgereiland). Een remise voor maar liefst 54 trams.
Dat enorme gebouw moet vlak naast een tramspoor liggen. Dan zijn er volgens de gemeente
vier locaties mogelijk: uitbreiding van de bestaande opstelstrook, een remise in de lus van
de oprit naar de A10, een kleine dependance
op Strandeiland of... de plek van het Flevoparkbad. Die laatste locatie kwam in beeld
toen vertramming van de verbinding over de
Amsterdamsebrug waarschijnlijk werd.
Een remise in de ‘oren’ van de A10 lijkt ideaal, want dat is onbruikbaar gebied. Maar die
grond is van Rijkswaterstaat en daar heeft de
gemeente nu net ruzie mee vanwege de zes
afgekeurde ontwerpen voor de Javabrug. Bovendien ziet de afdeling Sport en Bos van de
gemeente kansen. In ambtelijk jargon heet dit
een win-winsituatie. Als er dan toch een remise komt op de plek van de ligweiden en het vijftigmeterbad, kan meteen mooi het Flevoparkbad worden omgevormd tot een combibad,
eventueel met nog andere sportvoorzieningen.
Iedereen blij? Nou nee. De Vriendenverenigingen van zwembad en Flevopark bekijken de
enorme remise met afgrijzen. Al bijna drieduizend mensen tekenden de petitie ‘Behoud het
Flevoparkbad als buitenbad’. Op een netwerkbijeenkomst voor het Flevoparkgebied op 26
november zegde de gemeente toe dat er snel
een informatiebijeenkomst komt. Want het
gemeentelijk ingenieursbureau tekent vlijtig
door. 

Beste lezer van de IJopener,
Voor u ligt het laatste nummer van 2018.
Sinterklaas is net het land uit, nog een paar
weken en het is weer kerst. Daarom in deze
aflevering mooie verhalen over de feestdagen
op de Indische Buurt School, het geestelijk
leven in onze buurt, maar ook verhalen over
rouwverwerking en over de struikelstenen.
Als redactie proberen we in onze verhalen
het culturele erfgoed van onze buurt vast te
leggen. In deze IJopener doen we dat voor
het eerst door een gedicht van onze nieuwe
buurtdichter. Een gedicht dat de identiteit en
eigenheid van ons gebied vangt. Zodat u zich
echt thuis voelt in onze buurt. Het komende
jaar is Joyce Hes onze buurtdichter, u kunt
over haar – en haar gedicht – lezen op pagina
15.
De jongsten onder ons hebben deze keer
ook een plek gekregen in de IJopener: op pagina 31 is een kleurplaat afgedrukt, getekend
door Josien Vogelaar, een van onze illustratoren. Vijf mooie prijzen zijn te winnen, dus vergeet niet uw kinderen aan het werk te zetten!
Wij vinden een blad maken voor de buurt
het leukste dat er is en hopen u in 2019 opnieuw te voorzien van vijf mooie nummers.
Het zal de veertiende jaargang worden voor
de IJopener. Veertien: een getal dat al eerder
veel goeds heeft gebracht. Voor nu in ieder
geval een goed 2019!
Namens de redactie,
Lisa Scheerder
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December op de
Indische Buurt School
Tweehonderdvijfenzestig kinderen zitten op de openbare
Indische Buurt School, tot voor kort de JP Coenschool. Hun
ouders zijn soms laagopgeleid, soms hoogopgeleid en alles
daar tussen in. Vijfenveertig verschillende nationaliteiten.
Ze wonen allemaal in de Indische buurt, soms al jaren, of ze
komen net uit Syrië. Hoe viert deze multiculturele school de
feestdagen in december?
Sylvie van den Akker en
Mustapha Khaddari

TEKST: HANNIE RAAFF - FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

Een ouderwets kerstverhaal

H

eel lang geleden reed mijn Joodse zwager met een slecht humeur, mijn zus en
hun vier dochtertjes naar Amsterdam.
Ze wonen in een dorp waar maar één school
staat. En daar hebben de kinderen kerstversiering gemaakt en kerstliedjes geleerd. Sinterklaas vindt pappa prima, maar een kerstboom
komt er thuis niet in. Zij vieren Chanoeka, ook
met liedjes en kaarsen. Meestal is vaders wil
wet, maar zijn vier kleine meisjes zijn onverbiddelijk. Ze willen een boom, net als iedereen op
school. En oma heeft wel een kerstboom en die
mogen zij versieren. Ze mogen zelfs kerstliedjes
zingen. Zwager zit met zijn rug naar de boom
en oma troost hem. Ze zegt dat het een Chanoekaboom is.
Is dit nog een herkenbaar verhaal voor een
openbare school in de Indische buurt, anno
2018? En zo ja, hoe lossen ze het op?

Volgens de kinderen
Raul, Charley, Romaisae en Mehdi hebben
verschillende achtergronden: Belgisch, Nederlands en Marokkaans. Ze zijn het helemaal met
elkaar eens: het mooiste feest van het jaar is
hun verjaardag. Op school is Sinterklaas heel
leuk. Hij komt naar hun school, vooral voor
de kleine kinderen die nog in Sinterklaas geloven. Romaisae geloofde nooit in Sinterklaas:

‘Ik wist meteen dat het nep was’.
Zij zitten nu in de bovenbouw en daar maken
ze een surprise met een cadeautje en een gedicht. Maar eerst maken ze een verlanglijst en
trekken ze lootjes.
Met kerst krijgt iedere klas een boom die ze
zelf mogen versieren. Mehdi en Romaisae hebben thuis geen boom maar hun ouders vinden
het prima dat op school kerst wordt gevierd.
Mehdi: ‘Kerst is voor joden, christenen en moslims, kerst hoort bij de winter.’ Raul heeft thuis
geen boom, maar ze gaan naar opa en oma in
België en die hebben een grote boom en heel
veel eten.
Bij kerst op school hoort ook de gezamenlijke
kerstmaaltijd. Charley heeft één kritische opmerking: ‘De bomen zijn van plastic en er hangen geen suikerkransjes in.’
Over suiker gesproken: Het islamitische Suikerfeest wordt ook gevierd op school. De
moslimkinderen krijgen een vrije dag om het
thuis te kunnen vieren, het lekkers dat over
is mogen ze de volgende dag mee naar school
nemen. De klas van Mehdi ging ermee picknicken. ‘Feest vieren op school is belangrijk’, zeggen de kinderen. ‘Het is gezellig, je krijgt lekker eten en snoep en je hoeft niet te werken.’

Volgens de directie
Feestdagen op een multiculturele school? ‘Dat
moet een feest zijn voor alle kinderen en alle

ouders’, vinden Sylvie van den Akker (directeur) en Mustapha Khaddari (adjunctdirecteur).
Sinterklaas komt op school, de kleine kinderen
krijgen van hem een cadeautje.
De grote kinderen geven cadeautjes aan elkaar, maar niet alle kinderen kunnen daarvoor steun en geld van hun ouders krijgen.
Daarom krijgen alle kinderen vijf euro van
de ouderraad om een cadeautje te kopen, wel
netjes een bonnetje inleveren. Ze worden op
school geholpen met het maken van surprises
en gedichten. Kinderen in groep acht moeten
zelf ideeën hebben voor surprises, zij mogen
na schooltijd in het handvaardigheidslokaal
iets in elkaar knutselen.
Kerst wordt dubbel gevierd: een kerstmaaltijd voor de kinderen en een maaltijd voor de
ouders. ‘Nee, moslimouders hebben geen bezwaar tegen kerst’, is Sylvie’s reactie op mijn
kerstverhaal, ‘we houden kerst wel een beetje neutraal. De kinderen versieren de bomen
niet met engeltjes maar met vredesduifjes. We
zingen geen religieuze liedjes, wel Oh dennenboom. De leerkrachten voeren een toneelstuk
op, dat gaat dan over arme mensen die gaan
eten bij rijke mensen. Dat is een basisthema in
alle religies.’
Belangrijke islamitische feestdagen worden
ook op school gevierd, zoals de Ramadan en
het Suikerfeest. Het afgelopen jaar vielen die

De viering
van feesten
wordt losgemaakt
van de
religie

Romaisae, Raul, Charley, Mehdi
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Namens de ouders: Gadisha

OOS T I N C IJF ER S

Stadsdeel met veel NEET’s
Moeders en vaders onder de lezers zullen misschien denken dat de IJopener deze keer in de
statistische wereld achter de luis is gedoken. Niets is minder waar. NEET is een internationaal gebruikte term voor de jongere tussen de 15 en 26 jaar die geen opleiding volgt en ook
niet aan het werk is (Not in Employment, Education or Training). In Amsterdam-Oost blijkt
het om een aanzienlijke groep te gaan.

I

n Amsterdam wonen in totaal 145.047 jongeren tussen 15 en 26 jaar, van wie 19.765
niet aan het werk zijn of geen opleiding volgen: 13,1 procent van de Amsterdamse jongeren is hiermee NEET. Een deel van de NEET’s,
4.448 om precies te zijn, ontvangt een uitkering
omdat zij arbeidsongeschikt of werkloos is. De
rest van de groep NEET’s ontvangt helemaal
niets en heeft dus geen uitkering, werk of opleiding. Deze groep behoort hiermee ook nog
tot een andere groep, namelijk de jongeren die
‘buiten beeld’ zijn. In Amsterdam zijn 12.383
jongeren buiten beeld. Maar, let op: zowel de
NEET als de ‘buiten beeld’ jongere staat wel
gewoon ingeschreven in de basisadministratie. Dit in tegenstelling tot de zwerfjongere, die
echt buiten beeld is, want diens verblijfplaats
is onbekend. Hoeveel zwerfjongeren er in totaal in Amsterdam zijn is onbekend. Landelijk
wordt het aantal zwerfjongeren geschat op
9.000. In Amsterdam wordt het aantal jongeren dat jaarlijks dakloos wordt, geschat op 200.
Weer even terug naar de NEET, de jongere die
niet werkt en geen opleiding volgt maar van
wie wel de verblijfplaats bekend is. Zoals gezegd, is 13,1 procent van de Amsterdamse jongeren NEET. In Oost ligt dat percentage hoger.
Daar gaat het om 13,7 procent. Als stadsdeel
bezetten we hiermee de vierde plek in Amsterdam. Zoals wel vaker bij ons gebied het geval
is, zijn de verschillen tussen de afzonderlijke
buurten groot. Op buurtniveau hebben we
een van de hoogste percentages NEET’s van de
hele stad, namelijk 23,9 procent op het Zeeburgereiland/Nieuwe Diep. Stedelijk gezien bezetten we daarmee de derde plek: het hoogste
aantal NEET’s woont in het Overtoomseveld

feesten midden in de zomer en konden de
kinderen niet bij zonsondergang naar school
komen. ‘Maar we hebben ook wel eens gehad
dat Suikerfeest en Kerst bijna samenvielen’,
vertelt Mustapha, ‘een vader van de kinderen
was imam en ik heb hem om raad gevraagd.
“Schuif Kerst en Suikerfeest maar gewoon in
elkaar”, was zijn advies.’

Volgens de ouders
Gadisha is een van de actieve ouders op school.
Mijn kerstverhaal is niet meer van deze tijd, op
deze school, vindt zij. Kinderen zijn niet alleen
moslim, joods of buitenkerkelijk. De belangrijkste regel op school is dat de verschillende
groepen elkaar moeten leren begrijpen. Alle
religies worden besproken binnen het vak

TEKST: LISA SCHEERDER - ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

(28,7 procent), op de tweede plek staat de Weesperzijde (26,9 procent). Binnen de rest van de
buurten waar de IJopener verspreid wordt,
zitten we iets onder het Amsterdamse gemiddelde, rond de 12 procent (Indische Buurt) en
11 procent (IJburg), met een kleine uitschieter
naar beneden tot 8,4 procent in het Oostelijk
Havengebied.
Doen we het in Oost nu beter of slechter dan
de rest in Nederland? Slechter, helaas. In Nederland is gemiddeld 4 procent van de jongere
NEET. Amsterdam en Nederland verschillen

dus fors. Nederland doet het Europees gezien
gemiddeld dan wel weer het beste; gemiddeld het laagste aantal NEET’s in Nederland.
Amsterdam-Oost bevindt zich ver boven het
Nederlandse gemiddelde van 4 procent.
Het bevindt zich ook boven het gemiddelde
van alle lidstaten. Gemiddeld is binnen de
Europese Unie 11 procent van de jongeren
NEET. Amsterdam-Oost is met zijn percentage van 13,7 procent NEET vergelijkbaar met
landen als Slowakije en Ierland. Dat geeft toch
te denken. 

burgerschap. De viering van feesten wordt losgemaakt van de religie. Er wordt niet gebeden,
niet uit de koran of de bijbel voorgelezen. Wel
vertellen de kinderen hoe er thuis mee wordt
omgegaan. En ze leren dat iedereen thuis vrij
is om godsdienst te beleven zoals hij of zij wil
en dat je dat moet respecteren. Ouders worden, veel meer dan vroeger, betrokken bij de
gang van zaken op school. Ouders ontmoeten
ouders (OOO) is een tweemaandelijkse themabijeenkomst. Iedereen neemt wat te eten
mee, alle meegebrachte etenswaren zijn halal.
Naast frisdrank wordt er ook bier en wijn geschonken. ‘We moeten verplicht mengen, vertelt Gadisha, ‘op de OOO avonden en op het
schoolplein worden we gestimuleerd om bij
ouders te gaan staan die we niet kennen.’

Meester Mustapha schuift nog even aan bij ons
gesprek. ‘We zijn een gemengde school en we
zijn allemaal Amsterdammers. Als er verschillen zijn, moet je elkaar ruimte bieden en goed
luisteren. En iedereen moet geven en nemen.’

Het einde van het verhaal
Mijn zwager was trouwens dol op oudejaarsavond. Dan mocht hij van mijn moeder de boom
aftuigen en van vier hoog over het balkon naar
beneden gooien. Die vier kleine meisjes zijn zelf
(groot)moeders geworden. Zij zijn hun inmiddels overleden vader en oma nog steeds dankbaar voor die mooie kerstdagen in Amsterdam.
Zij wisten toen al hoe je vreedzaam kerst viert:
beetje ruimte aan elkaar bieden, geven en nemen.
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Verkeer stoort
bijenvolken niet
De bijenkorven in het kunstwerk Voor de Bijen op de
kruising Rietlandpark, Panamalaan en Piet Heinkade
hebben vanaf 2013 te maken gehad met leegstand.
Erik van Rosmalen, inmiddels de derde imker, heeft
in juni twee bijenvolken geplaatst. Hij is zeer positief
over hoe de nieuwe bewoners de afgelopen zomer
hebben doorstaan.
TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN ERIK VAN ROSMALEN

O

p 24 april 2004 werden er voor het eerst
bijenkorven geplaatst in het kunstwerk
van Frank Mandersloot. Het in opdracht
van het Amsterdams Fonds voor de Kunst gemaakte werk staat bij de halte van lijn 26 en
lijn 7, aan de mond van de Piet Heintunnel.
Het bestaat uit vier enorme op elkaar gestapelde tafels. De onderste twee tafels zijn van
beton, waarvan de eerste tafel met zijn poten
op het perron van lijn 26 staat en het tafelblad
gelijk loopt aan het wegdek van de kruising.
De bovenste twee tafels zijn van hout. Aan de

bovenste tafel hangt een metalen platform,
waarop houten bijenkorven staan. Het idee
van de kunstenaar was daar een aantal bijenvolken te huisvesten. Vooraf werd al de vraag
gesteld of het een goede plek was voor de bijen. Er is veel verkeer, de korven staan vol in de
wind. Bovendien vroeg men zich af of de bijen
voldoende voedsel, oftewel dracht zoals dat zo
mooi heet, zouden kunnen vinden. In de loop
der jaren bleek het een wisselend succes. Sinds
2013 werden de korven niet meer bewoond.

Twee nieuwe volken
Die twijfels heeft Erik van Rosmalen, grafisch
ontwerper, eigenlijk niet. Hij volgde negen

Grote foto: Kunstwerk Voor de Bijen op hectisch kruispunt
Inzet: Imker Erik van Rosmalen vult de zomerhoning af
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jaar geleden de cursus Bijenteelt voor Beginners bij NBV imkervereniging Amstelland,
waarna de liefde voor de bijen een feit was.
Inmiddels heeft Erik zes bijenkorven ondergebracht in het bijenpark van Amstelland, Amstelveen, drie in Klein Danzig, gelegen naast de
schooltuinen in Park Frankendael, en nu sinds
juni twee in het kunstwerk Voor de Bijen. Erik:
‘De gemeente zocht een imker uit de buurt en
ik woon er vlakbij. De tafels staan behoorlijk
in de wind, dus als het een winderige dag is, ga
ik niet naar boven. Het is ook veel hoger dan je
in eerste instantie denkt.’ Lachend legt hij uit
hoe je boven in de tafels komt. ‘Het is allemaal
behoorlijk technisch. Je hebt een afstandsbediening, waarmee je een soort vlizotrap uit
de tafels naar beneden haalt. Het laatste stuk
doe je met de hand. Het is een smalle trap
met een wiebelige leuning. Als je die trap op
bent, kom je in een soort tussenruimte van de
twee op elkaar liggende tafelbladen, waar je
wat gereedschap kunt opbergen. Daarna kan
je hydraulisch een luik openen dat toegang
geeft tot de bovenkant van de derde tafel. Op
deze tafel zijn twee hydraulische liftjes om bij
de bijen te komen.’ Naast de houten korven,
die bij het kunstwerk horen, heeft Erik twee
kunststof korven neergezet. Ze zijn gemaakt in
België volgens het principe van de heren Dadant, een Fransman, en Blatt, een Zwitser. De
Belgische imker Marc Missotten heeft dat idee
weer verbeterd, de wanden zijn dikker en de
binnenruimten hebben de ideale maten voor

de bijen. Volgens Erik de juiste korven voor
deze bijzondere plek. Het moest uiteraard
eerst met de kunstenaar worden besproken of
hij het goed vond, die kunststof korven. En dat
vond hij.

Meer bijen
Op de vraag of de bijen wel genoeg voedsel
kunnen vinden zo tussen die grote gebouwen
en wegen, vertelt Erik dat dit reuze meevalt.
‘De werksters, de vrouwtjesbijen, hebben in
de zomer met warm weer een actieradius van
ongeveer drie kilometer. In maart als ze beginnen met uitvliegen blijven ze dichter bij huis.’
Bij de tafels in de buurt staan in het voorjaar
veel bloeiende bomen, zodat daar veel stuifmeel gehaald kan worden. In de zomer is dat
wat moeilijker, te oordelen naar het stuifmeel
dat Erik in de korven vond. Toch hebben de
bijen het afgelopen zomer reuze naar hun zin
gehad. Wel laat Erik ze nog een beetje met rust
en heeft bijvoorbeeld nog geen honing weggehaald. ‘Dat komt volgend jaar wel.’ Als de bijen
goed de winter doorkomen en het volk gezond
blijft, komen er volgend jaar zeker een paar
volken bij. Van zijn andere bijen heeft hij wel
volop honing, die verkoopt hij als voorjaarsen zomerhoning voor vijf euro per pot.
info@rosmalen-schenk.nl - Borneolaan 511

Bijenwetenswaardigheden
Bijen leven in kolonies, die in juni bestaan uit 45.000 tot 90.000 per kast. In
een kolonie zijn drie soorten leden:
de koningin, darren, en werksters.
De koningin leeft 2-5 jaar en kan afhankelijk van de grootte van haar
volk maximaal 1900 eitjes per dag
leggen. Er is rondom de koningin
voortdurend een groep verzorgende werkbijen aanwezig, de hofstaat.
Dit ‘verzorgen’ bestaat uit het likken,
wassen en voeden van de koningin.
De dar leeft 40-50 dagen. Darren zijn
de mannetjesbijen, die naast het bevruchten van de koningin tijdens de
bruidsvlucht, verder niets hoeven te
doen.
De meeste bijen zijn werkster. Ze leven 1-4 maanden. Zij zijn vrouwtjes,
maar onvruchtbaar. Ze werken hard
om honing te maken en steken als ze
zich willen verdedigen!
Hoe lang duurt het om een werkster
te worden? Van ei (3 dagen) naar larf
(6 dagen) naar pop (12 dagen) is samen 21 dagen tot volgroeide werkster. Het duurt 24 dagen om een dar
te worden, en 16 dagen om koningin
te worden.

Bijenvoedsel op je balkon
In je tuin of op je balkon kun je planten zetten die bijen lekker vinden en
die zo bijdragen aan het in leven houden van dit volk. Denk bijvoorbeeld
aan dille en wilde marjolein, blauwe
druifjes, zonnehoed en helleborus.
Een uitgebreid overzicht vind je op
http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten
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Een brug te ver

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: MARCEL DE CNOCK

PRAKTIJK VOOR MASSAGETHERAPIE
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Bij o.a. spierspanning, energieverlies,
Psychosociale of burnout klachten
06 22737188/020-4183055
Azartplein 13 1019 PA/Java eiland
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Voor het eerst in dertien jaar IJopener stof ik een
oud onderwerp af. Oud én actueel. Begin 2017
deed het veel stof opwaaien: de toekomstige
fietsbrug over het IJ. De meest besproken, of
zeg maar gerust: de meest bediscussieerde brug
ooit. De Javabrug die de kop van Java-eiland
met het Hamerkwartier in Noord zou verbinden.
Anno nu waait het stof weer stevig rond. Met een
windkracht passend bij het IJ én de discussie.
Tegenstanders lijken het gelijk aan hun kant te
krijgen. Alle zes varianten van de brug zijn door
Rijkswaterstaat (RWS) afgeschoten. Met één en
hetzelfde oordeel: nautisch onveilig. Door het
wachten op het opengaan van de brug ontstaan
gevaarlijke toestanden. En moet er getrechterd
worden. Bovendien komen op deze drukbevaren
locatie plezier- en vrachtvaart samen. Ook zijn
er te weinig wachtplekken en te veel kruisend
scheepvaartverkeer.
Het advies van RWS is definitief. De minister van
Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuis, gaat over de bouwvergunning en zal dit
advies volgen. Al legt de gemeente zich daar niet
zomaar bij neer. Ambtenaren gaan kijken naar
oplossingen voor knelpunten. Gemeentelijk jargon voor: het gaat langer duren maar we polderen stug door. Beeldend is het zeker: knelpunt.
RWS stelt dat de scheepvaart letterlijk knel komt
te zitten op dit smalste punt van het IJ.
Amsterdam en RWS staan lijnrecht tegenover
elkaar. En waar ieder normaal mens zou zeggen: geef het op. Laat zitten die brug en doe
gewoon de tunnel die iedereen wél wil, op de
plek waar hij écht nodig is: achter het Centraal
Station. Daar zegt de gemeente: mediation. Om
hobbels glad te strijken. Al zijn het meer obstakels. Eigenlijk één groot obstakel. In het IJ. Althans zo noemt het ministerie de door Amsterdam gedroomde brug.
Tunnel versus brug. Veilig versus groots. Voldongen feit versus inflexibel. Stof genoeg, voor
discussie én om op te waaien, tot orkaansterkte zelfs. Bestuurskundige en voormalig stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-West Martien Kuitenbrouwer zit de gesprekken voor. Maar of er
consensus komt? Rijkswaterstaat en de minister
waren altijd al tegen. Een tunnel sluit beter aan
bij de groei van het scheepvaartverkeer in de
toekomst. Zo zeggen zij. Maar volgens de stad is
een tunnel sociaal onveilig en heeft niet dezelfde
capaciteit als een brug. Al doen deze argumenten slapjes aan na de bouw van de Noord-Zuidlijn. Feit is dat Amsterdam twee jaar terug met
veel tamtam en zonder veel overleg de brug
heeft aangekondigd. Een historische brug. Een
iconisch monument. Een sprong over het IJ. En
springen zullen we.
Dus volgt een spoeddebat in de raadscommissie. Om uit de impasse te komen. Of de patstelling. En vooruit, om de bezwaren van RWS

op te lossen. Maar helaas. Het is eerder: terug
naar af. Vrijwel alle insprekers grijpen de kans
om opnieuw te wijzen op alternatieven en op
nóg meer ‘knelpunten’. Bewoners van Java willen geen brug voor hun ramen. Ook Noord staat
niet te springen. Voor extra wachtplekken moeten daar zelfs huizen tegen de grond. Ook Passenger Terminal Amsterdam moet plaatsmaken
voor de brug, maar staat allesbehalve te springen om deze sprong over het IJ te maken. Alleen
Fietsersbond Amsterdam is vóór een brug. Aan
hun leden hebben zij overigens niets gevraagd.
Het geheimhouden van de brief van RWS valt
al helemaal verkeerd bij de insprekers. En ook
raadsleden zijn boos dat De Telegraaf beter geïnformeerd is dan zij. Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck maakt de brief alsnog
openbaar. De onderhandelingen met RWS zijn
volgens haar stevig maar constructief en reeds
in een vergevorderd stadium. Over de brug is
altijd al discussie geweest, zo stelt ze. Amsterdam richt zich steeds meer op het IJ in plaats
van ervanaf. Gedeputeerde Elisabeth Post van
de provincie Noord-Holland blogde eerder over
de Javabrug: ‘Alsof je een zebrapad over de A4
aanlegt.’ Van Doorninck zet daar tegenover dat
je ook kunt zeggen dat er een snelweg door de
stad loopt. Al lijkt dit het constructieve aspect van
de mediation-gesprekken niet bepaald te onderschrijven. RWS zou in deze visie namelijk moeten staan voor meer scheepvaart en langzamer
varen. Maar de gemeente heeft nog een troefkaart achter de hand: PvdA-wethouder Sharon
Dijksma van Verkeer en Vervoer. Vóór de kerst
wil zij nog overleggen met de minister. ‘Onze inzet is dat we eruit komen’, aldus het college. Optimistisch, maar reëel lijkt het niet. Het ministerie
heeft honderden miljoenen geïnvesteerd in een
nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Haast is er ook.
Eind 2018 staat het besluit gepland waar de brug
precies komt, oftewel welke variant van de brug

het wordt. Ook het besluit om PTA te verplaatsen,
moet dan genomen worden.
Vooralsnog is dit alles ‘een brug te ver’. De besluitvorming is doorgeschoven naar het eerste
kwartaal van 2019. Het is nu dus een voornemen
voor het nieuwe jaar. Een goed voornemen durf
ik niet te zeggen. Daar zullen nog heel wat bruggenbouwers aan te pas moeten komen. 

Op zoek naar een buurtgod
Kerstmis komt er weer aan. Reden voor de IJopener om het geestelijk leven in de
buurt te inventariseren. Afgezien van enkele grote moskeeën waarbinnen het geloof bloeit, lijkt de ontkerkelijking allesoverheersend te zijn. Maar schijn bedriegt:
er zijn nog een paar christelijke voorposten die stand houden.

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: MARCEL DE CNOCK

D

e wind brengt ijl klokgelui met zich
mee. Bewoners in het zuiden van het
Oostelijk Havengebied of het noorden
van de Indische Buurt kunnen het negen uur
horen slaan. Het is zondagochtend. Luiden
straks de klokken om gelovigen ter kerke te
manen? Voor het seculiere Oostelijk Havengebied zou dat bijzonder zijn. En in de Indische
Buurt spoeden velen zich wel naar een godshuis, maar dat is doorgaans de moskee. En
daar luidt geen klok. Nee, het zijn geen kerkklokken die hier de uren slaan. ’t Is het eenzame torenklokje van de voormalige kantine aan
de Veemarkt, tussen Cruquiusweg en Nieuwe
Vaart. Het houdt als overblijfsel uit een voorbije tijd de illusie in stand dat de klok hier beiert ter ere van een christelijke god.
Meer dan een droombeeld is dat niet. In het
Oostelijk Havengebied zijn geen kerken. En
ook geen moskeeën. Wat niet betekent dat er
alleen ongelovigen wonen. ‘God is terug in Amsterdam’, kopte Het Parool laatst. De krant constateerde stellig dat in deze ‘kosmopolitische
wereldstad’ religie met een opmars bezig is.

Drukbezocht
Met Kerstmis in zicht, het feest waarmee christenen de geboorte van Jezus vieren – ‘de Zoon
van God’ – gaat de IJopener op zoek naar geestelijk leven in het verspreidingsgebied van het
buurtmagazine. Om meteen duidelijk te zijn:
in sommige delen van de wijken waarin de
IJopener verschijnt – Indische Buurt, Oostelijk
Havengebied en IJburg – is religie nadrukkelijker aanwezig dan in andere. Althans uiterlijk.
In de Indische Buurt bijvoorbeeld zijn twee
drukbezochte moskeeën die veel gelovigen
aan zich weten te binden. Als je hier vroom
moslim bent, ga je naar de Nasr-moskee in de
Celebesstraat (Marokkaans) of de Ulu Camii
aan de Zeeburgerdijk (Turks).

De geestelijk leiders van deze gebedshuizen
slagen er op de een of andere manier in de
islam springlevend te laten lijken. Levender,
door de massale toeloop, dan het christendom
in de buurtkerken. Net als elders in Nederland
is het aantal belijdend christenen hier sterk gedaald. Kerken sloten of kregen andere functies.
Bekendste voorbeeld is de rooms-katholieke
koepelkerk Gerardus Majella aan het Ambonplein, die in 1926 is gewijd en nog geen zeven decennia later wegens afnemend bezoek
moest worden verkocht. Sinds 2012 is de kerk
in gebruik als oefenruimte en concertzaal van
het Nederlands Philharmonisch Orkest en het
Nederlands Kamerorkest.
De NedPhO-Koepel, zoals de kerk nu heet,
noemt zichzelf een ‘muzikale hotspot’. Het kan
er tijdens uitvoeringen druk zijn, misschien
wel net zo druk als in de hoogmis toen het
rooms-katholicisme hier nog heerste. Maar de
teloorgang daarvan is een feit. Schrale troost:
muziek wordt door sommigen als een soort religie ervaren. Zeker als Bach op het programma staat. Is deze vorm van spiritualiteit buiten
de kerk te vergelijken met wat er vroeger in de
Gerardus Majella gebeurde? Theoloog des Vaderlands Stefan Paas stelde het laatst zo: ‘Wie
zegt dat er buiten de kerk ook veel religie is, relativeert daarmee de afbrokkeling van het geloof. Terwijl ik zeg: buiten de instituties vind je
wel mensen die zich spiritueel noemen, maar
je vindt er weinig christendom.’

Bescheiden resultaat
Op zoek dus naar echte joods-christelijke
wortels in de buurt. Zonder de pretentie van
volledigheid: het resultaat van de zoektocht
is bescheiden. Synagoges zijn hier niet. In de
Indische Buurt (Javastraat) is ondanks alle
secularisering nog wel de hervormde Elthetokerk te vinden. Krap bij kas maar actief en best
geliefd, zelfs onder jongeren. Kersverse dominee is Martijn van Laar, voorheen predikant in
het Rotterdamse Delfshaven. De Eltheto heeft

interessante inwoning van de Arabisch protestantse kerk onder leiding van dominee Emad
Thabet. Hij is door de Presbyterian Church of
Egypt uitgezonden naar Nederland. Hier, in de
Javastraat en gesteund door de protestantse
kerk, werkt hij aan de opbouw van een Arabisch sprekende christelijke gemeente. Ook
het rooms-katholicisme houdt in de Indische
Buurt dapper stand, zij het sterk gedecimeerd.
De grote Gerardus Majella mag dan dicht zijn,
z’n kleinere broer is open en bevindt zich in de
Lombokstraat. Het kerkje hoort bij de ABG-parochie, waarvan ook de Anna-Bonifatiuskerk
(Oosterparkbuurt) deel uitmaakt. Verder is
aan de Borneostraat, in een voormalige katholieke noodkerk, de Universele Kerk van Gods
Rijk te vinden, een Pinkstergemeente uit Brazilië en in dat land populair. Een stuk meer
oostwaarts is er dan nog de kerk op IJburg,
Binnenwaai geheten. Onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam en gevestigd aan
het Ed Pelsterpark.

Wie zegt dat er buiten de
kerk ook veel religie is,
relativeert daarmee de afbrokkeling van het geloof
De kerken in deze buurten zijn, zo lijkt het, van
gevestigde orde veranderd in pioniers. Het geloof in een christelijke god ligt hier goeddeels
braak. Voor religieuze wegbereiders is er juist
dan misschien wel wat te winnen. Op de website van de Binnenwaai op IJburg meldt voorganger Alexander Noordijk: ‘Als kerk zijn wij
een gemeenschap die Gods liefde gestalte wil
geven op dit prachtige eiland. Ons hart ligt bij
het inspireren en verbinden van mensen met
elkaar en met de levende, liefhebbende God.’
Een passende overweging voor de donkere dagen. Fijn/gezegend/zalig Kerstfeest. 
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De locatie vanuit de lucht

Achter deze braamstruiken liggen de fundamenten

Militair complex met
toekomst

TEKST: STEVEN BERGSMA
FOTO’S: KLM EN ARJEN POORTMAN

Ruim een eeuw geleden, in 1910, bouwde het Departement van Oorlog op het meest zuidwestelijke puntje van het Zeeburgereiland een militair complex met schietbanen en exercitieterrein.
Het was de enige plek waar je met militaire voertuigen het eiland op kon, wat onontbeerlijk
was voor het zevende Regiment Infanterie dat er zijn intrek nam. Op de bestaande fundamenten is herbouw mogelijk.

B

egin twintigste eeuw begon de bouw
van de Indische Buurt op de plek waar
toen de militaire schietbanen lagen.
Deze werden verplaatst naar het toenmalige
baggerdepot dat later het Zeeburgereiland
zou worden. Tegen de Zuider IJdijk, langs het
Amsterdam-Rijnkanaal, werd een terp aangelegd en bebouwd met een wachterswoning
met slagboom en rood-wit geblokte granieten
grenspaal, een houten manschappenverblijf,
een metalen loods voor de opslag van schietschijven en een stenen toiletgebouwtje. De
schietbanen en het exercitieterrein werden
wat oostelijker aangelegd.
Het was het begin van de opbouw van het Zeeburgereiland als basis voor marine, luchtmacht
en landmacht. De Marineluchtvaartdienst
vestigde er Marinevliegkamp Schellingwoude
voor watervliegtuigen aan de noordzijde van
het eiland. Deze basis werd ook gebruikt voor
de ontwikkeling van commerciële vliegtuigen.
De Duitsers hebben in de oorlog het eiland
verder bebouwd met manschappenverblijven,
bunkers, munitieopslagplaatsen en wegen.
Tot 1957 bleef het eiland militair terrein, daarna werden enkele gebouwen gesloopt, maar
vestigden zich er ook andere functies, zoals
bijvoorbeeld het Herseninstituut. Het wachtershuis bleef bewoond en is enkele jaren geleden opgeknapt. De overige gebouwen raakten
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in verval, maar de betonnen funderingen – 50
cm boven de grond – zijn er nog.

Stelling van Amsterdam
De terp was de eerste bebouwing op het Zeeburgereiland en wordt beschouwd als indirect
onderdeel van de Stelling van Amsterdam. De
Zuider IJdijk is als ‘Hoofdverdedigingslijn’ onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Het
zevende Regiment Infanterie zou in geval van
oorlog deze linie moeten verdedigen.
De Stelling wordt niet alleen door Provincie Noord-Holland en Rijk als monument beschermd. Sinds 1996 is door de Unesco het belang van dit historisch erfgoed erkend en staat
de Stelling op de lijst van Werelderfgoed.

De oude fundamenten
van het complex zijn
in prima staat
Herbouw
De oude fundamenten van het complex zijn
in prima staat en zeer goed bruikbaar om de
gebouwen weer op te bouwen op basis van de
bestektekening uit 1907.
Met de herbouw zal de geschiedenis van het
Zeeburgereiland weer zichtbaar kunnen wor-

den, vergelijkbaar met de restauratie van de
Stelling van Amsterdam in Vijfhuizen. De
boom die al een aantal jaren binnen de fundering groeit kan blijven staan. Het manschappenverblijf zal dan kleiner worden. Een architect die in Amsterdam veel ervaring heeft met
dergelijke historische opdrachten zal de plannen uitwerken.
De bestemming zal worden gekozen in overleg
met betrokkenen, overheid en buurt. Mogelijke
bestemmingen zijn: Museum Zeeburgereiland,
buurtzaal, woning, openbaar toilet, atelier.

Bestemmingsplan en MER
Belangrijk voor de toekomst wordt het bestemmingsplan Baaibuurt-West. In de aanloop naar
concretisering van dat plan is een Milieu Effect
Rapportage (MER) nodig. Op 31 oktober 2018
jongstleden is de MER Zeeburgereiland door
B&W vastgesteld. In de raadscommissie van
21 november en de gemeenteraad van 28/29
november volgden de bestuurlijke behandeling. Op dit moment is nog niet bekend hoe de
gemeenteraad tegenover de heropbouw staat.
Wel heeft de gemeente zich in de Erfgoed
agenda (2016) in algemene termen uitgesproken voor ‘het optimaal inzetten van erfgoed bij
de transformatie en groei van de stad.’
Wie weet komen dus op deze plek de ‘oudste’
gebouwen van het Zeeburgereiland. 

Humanitas geeft
steun bij rouw
Ontroostbaar zijn: gevoelens van degene die achterblijft na het verlies van een dierbare. Maar ook woede, pijn en verwarring treden op bij rouw. Emoties
die voor een behulpzame ‘buitenstaander’ moeilijk
zijn. Troostende woorden schieten tekort waardoor
er vaak niets gezegd wordt en aangenomen wordt
dat de rouwende het uiteindelijk wel redt. Niet dus!
TEKST EN FOTO: LIDA GEERS
ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

‘I

eder mens rouwt op zijn eigen manier.
Een man rouwt anders dan een vrouw.
Een kind rouwt anders dan een volwassene en iemand die een zelfdoding van nabij
heeft meegemaakt gaat ook weer een ander
proces in’, vertelt Mireille van Gils. Zij is 51 jaar
en ruim drie jaar geleden als vaste beroepskracht bij Humanitas aangesteld als coördinator ‘Verlies en Eenzaamheid’. Zij begon haar
loopbaan in de reclame en marketing waar ze
met veel plezier heeft gewerkt. In 2013 gooide
ze het roer om en koos voor de post-hbo-opleiding rouw- en verliesbegeleiding aan het Landelijke Steunpunt Rouw. Mireille: ‘Ik ben heel
blij met mijn huidige baan. Ik kan al mijn opgedane kennis hier goed in kwijt ten behoeve
van een bijzondere organisatie voor een thema dat ik vanuit mijn hart kan doen.’

deze groep staat kan mogelijk
de troost en steun bieden die een
rouwende nodig heeft. En soms is
dat een lange en moeilijke zoektocht.
Er zijn mensen die lang moeten zoeken
voordat ze hulp hebben gevonden die werkelijk iets voor ze kan betekenen.

Luisterend oor
Humanitas heeft al heel wat mensen geholpen
in hun rouwproces. Mireille vertelt dat zij ongeveer 36 vrijwilligers heeft in Amsterdam.
Dit zijn mannen en vrouwen die zich geduren-

Rouw is een lange
moeilijke zoektocht
Behoefte aan klankbord
Overlijden komt altijd onverwachts. Soms
is het heel plotseling, soms gaat er een lang
ziekbed aan vooraf. Het maakt voor de rouw
in feite niets uit, hoewel vaak gedacht wordt
dat als iets onverwachts gebeurt het nog erger
is. In beide gevallen is het heel moeilijk om je
leven weer op de rit te krijgen. ‘Je moet eigenlijk roeien met twee riemen, één aan de herstelkant en één aan de verlieskant en dat valt
niet mee. Je boot draait als het ware rondjes,
doordat de krachten niet in evenwicht zijn. De
achterblijvers voelen zich vaak heel machteloos omdat het verdriet heel onberekenbaar is.
Zo denk je dat het wel gaat, zo zegt iemand iets
dat je gevoel van verlies triggert en is het weer
mis.’ Vaak heeft iemand die rouwt een steun
in de rug nodig, iemand die er gewoon is. Die
het niet erg vindt te luisteren naar hetzelfde
verhaal, of erbij is als er weer ontroostbaar
gehuild wordt. Vaak houdt iemand zich groot
voor vrienden en familie omdat hij denkt dat
hij lastig is en volgen er verontschuldigingen
als er plotseling gehuild wordt. En na verloop
van tijd wordt er aangenomen dat alles weer
zijn gangetje gaat. Maar de behoefte aan een
klankbord blijft bestaan. Iemand die buiten

Mireille van Gils, coördinator ‘Verlies en Eenzaamheid’ Humanitas

de een half jaar tot een jaar ter
ondersteuning verbinden aan een
rouwende. Na een kennismakingsgesprek samen met een van de twee vrijwillige
coördinatoren van Humanitas, wordt de vrijwilliger aan degene die steun nodig heeft gekoppeld. Een vrijwilliger is vaak een lotgenoot
en weet wat rouw betekent en kan zich daar
goed in verplaatsen. Gangbaar is dat een huisbezoek zo één keer per week plaatsvindt, een
beetje afhankelijk van wat nodig is. De vrijwilligers hebben een training gevolgd maar zijn
geen therapeuten. Naast deze persoonlijke begeleiding heeft Humanitas ook de Lotgenotengroepen Rouw. Deze bestaan uit acht personen
en twee begeleiders en komen tien keer bij elkaar. De bijeenkomst geeft de deelnemers de
ruimte om in een veilige omgeving samen hun
ervaringen met het verlies te delen. Mireille vertelt dat het vaak zo is dat mensen eerst
de persoonlijke ondersteuning nodig hebben
voordat ze toe zijn aan een lotgenotengroep.
Dan is er ook nog de mogelijkheid om zeven
dagen per week anoniem met een vrijwilliger
te chatten via www.pratenoververlies.nl. Dit
is fijn als je plotseling overvallen wordt door
verdriet en niet weet bij wie je terecht kunt.
Via de begraafplaatsen zijn er ook initiatieven.
Bijna iedere begraafplaats organiseert op bepaalde tijden een Rouwcafé. Deze groepsbijeenkomsten zijn vrijblijvend. 
m.vangils@humanitas.nl, tel: 06 51783984
www.rouwzorgamsterdam.nl
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Gunter Demnig aan het werk

Buigen naar een
struikelsteen
Er glimmen koperkleurige plaatjes in de stoep bij
Halmaheirastraat 4 en Eerste Atjehstraat 40. Het
waren de woonadressen van Ies van Bergen en het
echtpaar Levie en Eva Vuisje. Ze kwamen alle drie
om in Auschwitz. Op 4 oktober legde de Duitse kunstenaar Gunter Demnig de eerste drie herdenkingsstenen van de Indische Buurt.
TEKST: HANSJE GALESLOOT
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

H

et project Stolpersteine (struikelstenen) is een idee van Gunter Demnig.
Hij vertelt in interviews dat hij van de
protestgeneratie van ’68 is. Ze vroegen hun ouders en grootouders naar hun oorlogsgeschiedenis, maar die deden er liever het zwijgen
toe. Ook op school schoot de aandacht voor de
nazigeschiedenis tekort, vond Demnig.
Zo ontstond het idee voor de Stolpersteine, om
het pijnlijke verleden juist zichtbaar te maken.
Demnig dacht er enkele honderden te leggen,
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maar het project sloeg enorm aan. In ruim
twintig jaar heeft Demnig 70.000 stenen geplaatst in 24 landen. Tot voor kort deed hij dat
altijd zelf, rondreizend door Europa, uitgerust
met attributen als hamer, beitel, boor en troffel. Inmiddels is hij 71 en werkt hij eraan het
project geleidelijk over te dragen.
Elke steen draagt één naam van een omgekomen joodse bewoner. Soms liggen er meerdere
plaatjes bij elkaar, voor een heel gezin dat is
afgevoerd. De namen zijn er met de hand in
gestanst. Het messing plaatje van ongeveer 10
x 10 cm ligt vrijwel altijd direct voor de woning van de persoon die daar vroeger woonde. Voorbijgangers of bezoekers van het huis
‘struikelen’ toevallig over het kleine monu-

ment in de stoep. Ze bukken zich om de tekst te
lezen en buigen zo voor de overleden bewoner
van het huis.

Namenmonument Weesperstraat
Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is, is een kerngedachte van de joodse
rouwtraditie. Bijna alle overledenen hebben
geen grafsteen. Op deze manier blijft hun
naam leven. Het zijn niet alleen Joden die zo
herdacht worden, al is dat wel het overgrote
deel. Er is ook ruimte binnen het project voor
het herdenken van Roma en Sinti, homoseksuelen of slachtoffers van euthanasiepraktijken
van de nazi’s.
Juist nu herleeft in Amsterdam weer de heftige
discussie over het grote namenmonument aan
de Weesperstraat. Op 27 november verwierp
de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie
het bezwaar dat omwonenden hadden aangetekend. Het ziet er overigens naar uit dat daarmee de juridische strijd nog niet geëindigd is.
Het monument naar een ontwerp van Daniel
Libeskind bestaat uit 102.000 bakstenen met
daarin gegraveerd de naam, geboortedatum
en leeftijd bij overlijden van elke vermoorde
Jood. Het gemeentebestuur vond uiteindelijk
een plek aan de Weesperstraat passend, omdat
dit voor de oorlog in sterke mate een Joodse
omgeving was. Omwonenden echter maken
bezwaar, om meerdere redenen. Een van de
bezwaren is de omvang van het monument.
Ook Berlijn kent een imposant holocaust-monument, bestaande uit 2700 grote betonblokken. Moet een ramp van onmetelijke proporties ook met een onmetelijk groot monument
herdacht worden?

Sociale vorm van herdenken
Met die vraag zijn we weer terug bij de struikelstenen van Gunter Demnig. Het gaat er
natuurlijk niet om het ene initiatief tegen het
andere weg te strepen. Maar het is wel interessant te kijken naar de effecten van de verschillende manieren van herdenken. Ze kunnen
elkaar aanvullen. Demnigs boodschap wordt
subtieler gebracht en richt zich op de toevallige ontmoeting van voorbijgangers met de
stenen. Soms is het oppervlak al wat wazig geworden en moet je echt goed bukken en kijken
om de tekst te kunnen lezen. Zelfs als je deze
plaatjes al kent en weet wat er gaat komen, is
het lezen van een concrete naam een schok. Je
kijkt vervolgens naar het huis en probeert je
voor te stellen hoe deze mensen hier geleefd
hebben.

Herdenken wordt een sociale gebeurtenis die mensen
met elkaar verbindt
Sterk aan het project van Demnig is ook dat het
initiatief voor een struikelsteen vaak wordt genomen door de bewoners van het huis waaruit
Joden gedeporteerd zijn. Dankzij het enorm
waardevolle digitale namenmonument, www.
joodsmonument.nl, is voor ieder huisadres in
Nederland te vinden of vanuit dat huis Joden
zijn gedeporteerd en omgekomen. In het proces van het aanvragen van het gedenkplaatje

wordt altijd moeite gedaan familieleden of
bijvoorbeeld vroegere schoolkameraadjes op
te sporen. Bij de onthulling zijn die vaak aanwezig. Buren lopen uit om te kijken wat er
gebeurt. Zo wordt het herdenken een sociale
gebeurtenis die mensen met elkaar verbindt.
En die hopelijk bijdraagt aan het creëren van
een sfeer waarin een Holocaust nooit meer
kan gebeuren.

Synagoge Molukkenstraat
Het leggen van de struikelstenen in de Indische Buurt was een initiatief van Rogier Schravendeel, inwoner van Oost, die alle vermoorde
Joodse bewoners van deze buurt in kaart heeft
gebracht. In Amsterdam-Oost woonden tot aan
de Tweede Wereldoorlog zeer veel Joden, met
name in de Transvaal- en Oosterparkbuurt en
langs de Weesperzijde. Minder bekend is dat
ook de Indische Buurt vele honderden Joodse
inwoners telde. Er waren Joodse winkeliers,
kleine huissynagoges en er was een Joodse
Vereeniging voor de Indische Buurt, Rechouwous.
Ies van Bergen was een bakker die vocht in de
Spaanse Burgeroorlog en daar een arm verloor. Hij kwam uit een gezin van zeven kinderen. Bijna de hele familie kwam om in de oorlog, slechts één kind overleefde. Zijn dochter
Chaja van Bergen nam het initiatief voor de
struikelsteen.
Levie Vuisje was houder van een standplaats
met ‘ongeregelde waar’ op de markt Uilenburg en voddenboer in de Indische Buurt. Sa-
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men met zijn vrouw Eva was hij oprichter en
drijvende kracht van de Joodse Vereeniging
Rechouwous, die in de jaren dertig een synagoge aan de Molukkenstraat had (waar nu de
Albert Heijn zit, een gedenkplaat in de winkel
herinnert hieraan).
Er zijn plannen voor nog meer Stolpersteine in
de Indische Buurt. Ook andere buurten in Oost
kennen al verschillende stenen. Let er maar
eens op in bijvoorbeeld de Vrolikstraat!
Van 18 december t/m 3 februari is een tentoonstelling over het project Stolpersteine te zien in
het Holocaust Museum, Plantage Middenlaan
27, Amsterdam.
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KO RT BUURTNI E U WS
Van Eesterenlaan, van 10 tot 16 uur. Eerstvolgende keer is 19 december. En heb je defecte
spullen? Meld je dan op diezelfde dag bij de
reparatietafel in buurthuis De Eester. Kleine
huishoudelijke apparaten, computers, elektronica: een team van vrijwillige klussers kijkt
ernaar. Alles is gratis. Wil je meehelpen? Stuur
dan een mail naar weggeefmarkt@buurtcooperatieohg.nl. 

Lolaland volgt Blijburg op
Over het einde van Blijburg heerste veel weemoed, maar de gebouwen zijn alweer in bezit
genomen door een opvolger. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen. Nu is het de beurt aan broedplaats Lolaland. Drijvende kracht is LOLA
(Leegstand Oplossers Amsterdam), die eerder
in de Bijlmerbajes actief was. Op 1 december
verrichtte wethouder Touria Meliani de officiële opening, omlijst door een bruisend feest.
De komende 21 maanden creëert LOLA in het
voormalige Blijburg-strandpaviljoen een plek
voor de buurt, samen met enthousiaste en creatieve IJburgers. Het omgetoverde pand zal de
vrije speelplaats blijven die het al was, maar
de focus van Lolaland ligt meer dan voorheen
op IJburg zelf. De kantoren in het pand worden ateliers en studioruimte. Op de twee podia zal plek zijn voor IJburgse artiesten. Een
programmaraad van IJburgers denkt mee over
het programma, waarbij de regie zoveel mogelijk bij de bewoners ligt. Met allerlei IJburgse
initiatieven lopen momenteel gesprekken over
hun deelname. En tot slot, in café/restaurant
Haas & Popi is iedereen zeven dagen per week
welkom voor lekker en betaalbaar eten en
drinken. 

Expositie Javastraat
Filmmaker Marnix Haak besloot een jaar lang
zijn straat, de Javastraat, niet uit te komen. Bijna dagelijks maakte hij een video over zijn ontmoetingen met honderden buurtbewoners. In
de openbare bibliotheek (OBA) aan het Javaplein is de expositie Groeten uit de Javastraat
te zien met de foto’s, video’s en persoonlijke
verhalen die Marnix op straat verzamelde. Hij
maakte bijvoorbeeld een week lang de straat
schoon met de jongens van de reinigingsdienst, organiseerde een hoverboard-wedstrijd voor jongeren, zwaaide de mensen uit
die ’s ochtends de straat uitfietsten en viste
samen met buren plastic zakjes uit de bomen.
Zijn doel was de sociale rijkdom van de straat
zichtbaar te maken. ‘Het jaar heeft mij laten
zien dat we veel meer voor elkaar kunnen betekenen dan we denken’, aldus Marnix. Te zien
tot 24 februari 2019 tijdens openingstijden van
OBA Javaplein, toegang gratis. 

Driekoningenfeest
De opvallende silo’s op Zeeburgereiland krijgen een nieuwe bestemming. Er komen onder
meer een filmtheater, klim- en speelhal, hotel,
restaurant en een Spa & Fitness. Brouwerij ’t
IJ is inmiddels afgehaakt. De verbouw van de
silo’s start waarschijnlijk in de loop van 2019.
In de plannen zijn de drie silo’s omgedoopt
tot De Drie Koningen. Daarom organiseren
de ontwikkelaars op zondag 6 januari 2019,
de feestdag van Driekoningen, een feestelijke
informatiemarkt voor de buurt. Dus ben je
nieuwsgierig naar de nieuwe invulling, heb je
kritiek op de plannen of wil je aanhaken met
een eigen initiatief? Bezoek dan de borrel en
informatiemarkt van 14 tot 16 uur. Met informatiekraampjes, Glühwein, chocomel en volop gelegenheid om vragen te stellen. 

Vuurtoren schijnt weer

Weggeefkraam en
reparatietafel
Heb je goeie en mooie spullen over? Of zoek
je juist iets leuks? Kom naar de weggeefkraam
aan de Van Eesterenlaan. Gestart in oktober
dit jaar en nu al drukbezocht. Het gaat om
huisraad, textiel, speelgoed, kleding, boeken
of curiosa. In goede staat en geschikt voor hergebruik. Ingeleverde spullen worden meteen
meegegeven aan belangstellenden. Restanten
gaan na afloop naar de kringloopwinkel.
Elke derde woensdag van de maand staat de
weggeefkraam op de biologische markt aan de
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Ontdekkingsgekko
Zoek je een leuk kerstcadeautje voor een kind?
Bewoner van de Indische Buurt Reina Jongkind schreef het prentenboek Christoffel de
ontdekkingsgekko. Het gaat over een kleine
wimpergekko die graag grote avonturen beleeft. De illustraties zijn gemaakt door de vader van Reina, Henk Jongkind. Een deel van
de opbrengst van het boek gaat naar KiKa, de
stichting die geld werft voor onderzoek naar
kinderkanker. Te koop bij onder meer Linnaeusboekhandel en Boekhandel Van Pampus, 28
pagina’s, hardcover, € 14,50. Er is ook een Engelstalige editie. 

Het licht van vuurtoren Hoek van ’t IJ op het
Vuurtoreneiland bij Durgerdam gaat weer
schijnen! In 2016 werd het licht gedoofd, omdat het volgens Rijkswaterstaat geen functie
meer had en zelfs verwarring kon zaaien. Met
verlichte boeien vindt tegenwoordig de scheepvaart hier zijn weg. Rijkswaterstaat heeft nu
een overeenkomst gesloten met Staatsbosbeheer om het eiland en de toren over te dragen. De vuurtoren, een rijksmonument, wordt
gestraald en opnieuw geverfd in de originele
kleuren. Vooral de eigenaar van het succesvolle restaurant op Vuurtoreneiland heeft moeite
gedaan voor herstel van het vuurtorenlicht, nadat eerder al de fortificaties van de Stelling van
Amsterdam op het eiland waren opgeknapt.
Hij vindt het wel jammer dat het nieuwe licht
zwakker zal zijn dan het oorspronkelijke. Het
bereik wordt ongeveer twee kilometer. Maar
daarmee moet het voor een flink aantal omwonenden van Zeeburgereiland en IJburg toch te
zien zijn. Na de kerst zou het licht weer moeten
gaan stralen! (Foto: Marion Golsteijn). 

B U U RTD IC H TER
Kleine wereld

Joyce Hes dicht al vanaf haar
achtste. Haar eerste gedicht
ging over een zwervershond. Ze
heeft een paar bundels op haar
naam staan en treedt regelmatig
op bij de OBA, de Haarlemse
dichtlijn en café Eijlders.
Ze is twee jaar geleden op IJburg
komen wonen en viel meteen
voor het licht, de rust en de ruimte. ‘Als je uit de tram stapt, voel
je een bepaald soort energie’,
aldus Joyce. Later kwamen er de
mensen bij.
Op IJburg wordt er altijd iets
nieuws in gang gezet in de bouw,
maar ook op sociaal gebied.
Ze houdt ervan te leven tussen
verschillende culturen en wordt
daar zeer door geïnspireerd. Dat
geldt voor het hele gebied dat
de IJopener bestrijkt.
Op woensdag leest ze met de
kinderen van de Olympus en geniet daarvan. Haar vaste stamcafé was Blijburg en is NAP. Daar
kun je haar al dichtend aantreffen op een doordeweekse dag.

Uitkijkend op de voetbalkooi
achter mijn huis
zie ik iedere dag
de kinderen
groot / klein
wit / zwart
bruin
jongens / meisjes
korte / lange broek
wilde blonde haren / hoofddoek
blos op de wangen
een bal vangen op de voet
en een knal
die na blijft galmen
Soms een vader / een moeder
of een leerkracht erbij
zij aan zij
spelenderwijs
de ruimte verkennen
en elkaar
In de tweeënhalf jaar
dat ik hier woon
heb ik nog nooit
agressie of geweld gezien
is dit nu een voorbeeld voor ons
allen
of is dit misschien
eigenlijk heel gewoon?
JOYCE HES

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
Luchtkwaliteit in Oost? Geen idee
TEKST: LISA SCHEERDER

Heidagen voor de stadsdeelcommissie. Evaluatie
van de stadsdeelcommissie. Er is wel vergaderd
aan de Oranje-Vrijstaatkade, maar de interessantste punten zijn afgelopen periode besproken
op een andere plek, op Amstel 1 namelijk, bij de
raadscommissies Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid. De rode
draad? De luchtkwaliteit in Amsterdam-Oost.
Dit najaar staat voor de derde keer het tijdelijk afvalpunt op Zeeburgereiland op de agenda. Ook
nu weer een aantal insprekers die zich afvragen
of de toekomstige kleinschalige bedrijvenstrook
langs de afrit bij de A10 zich wel leent voor een
afvalpunt. Volgens de bewoners zal het tijdelijk afvalpunt de leefbaarheid op Zeeburgereiland nog
meer onder druk zetten. Het afvalpunt zorgt voor
veel meer verkeersbewegingen en dat is weer
schadelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving,
vermoedelijk ook voor de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland. Nog even wordt voorgesteld om het
tijdelijke afvalpunt op het nog onbebouwde deel
van de toekomstige Sluisbuurt te plaatsen, maar
dat leidt weer tot bezwaren bij andere insprekers.

De wethouder begrijpt dat een tijdelijk afvalpunt
voor de bewoners niet de meest gewenste voorziening op het Zeeburgereiland is, maar stelt tegelijkertijd dat het tijdelijk afvalpunt wel altijd onderdeel heeft uitgemaakt van de plannen. Het vorige
college heeft de plannen vastgesteld en daarmee
is de komst van het tijdelijk afvalpunt niet terug te
draaien. Wel zal de wethouder alles doen om het
tijdelijk afvalpunt zo min mogelijk belastend voor
de buurt te laten zijn. De raadscommissie vindt
het niet genoeg, en ‘piept’ het punt door naar de
gemeenteraad. Dat betekent dat het tijdelijk afvalpunt van Zeeburgereiland op de agenda van de
gemeenteraad terechtkomt. Wanneer? Dat is nog
even afwachten.
Kwam de luchtkwaliteit al even ter sprake bij het
afvalpunt, bij de bespreking van het mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg vormt het een
prominent onderdeel. En niet zozeer omdat er van
alles over de luchtkwaliteit op die plek valt op te
merken, maar omdat blijkt dat de luchtkwaliteit in
Oost, en dus ook op Zeeburgereiland en IJburg,
niet gemeten wordt. In de rest van Amsterdam
staan elf meetpunten die luchtverontreiniging meten; in Oost staat er niet één. En dan wordt het

toch wel lastig om mobiliteitsplannen, die over
vervoersbewegingen gaan, te beoordelen. Dat
vindt de wethouder ook en deze belooft om met
de GGD in gesprek te gaan over een meetstation in Oost. Maakt het iets uit voor het mobiliteitsplan? Ook hier stelt de wethouder dat het plan al
is vastgesteld door het vorige college, maar dat bij
de uitwerking nog ruimte is voor opmerkingen. De
wethouder houdt ook vast aan de planning, niet
zonder op te merken dat het beter was geweest
als eerder met dit mobiliteitsplan begonnen was.
Ook houdt de wethouder vast aan de variantenstudie voor de fietsverbinding: eerst moet duidelijker worden welke fietsverbinding het meeste soelaas zal bieden, via de Amsterdamsebrug of via
een nieuw te bouwen fietsbrug tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied.
In elk nummer doet de IJopener kort verslag
van de maandelijkse vergaderingen van de
stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal
aan de Oranje-Vrijstaatkade.
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De jaarlijkse Sint-Maartenoptocht in de Javastraat met veel
vrolijke kinderen en gekleurde lampionnen
FOTO: MARCEL DE CNOCK
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Klezmer Band viert feest
in Mezrab
D
TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO: KEES HOOGEVEEN

e muziekcarrière van saxofonist en
bandleider Job Chajes begon op de
Dam. Je moet ergens beginnen en op de
Dam ben je in ieder geval verzekerd van publiek. En dat publiek danste en gooide behalve
guldens ook briefjes in de pet van Chajes, uitnodigingen om op feestjes te komen spelen. En
zo kwam de klezmer terug bij zijn oorsprong:
Oost-Europese muzikanten die bruiloften opluisterden met dansbare muziek en een melancholieke ondertoon. Vanwege het antisemitisme verlieten de Joodse muzikanten hun
woonplaats en namen hun muziek mee naar
Amerika, West-Europa, Israël.
Klezmer bleek muzikale kippensoep: de hele
wereld houdt ervan en het traditionele recept
is in een nieuwe omgeving makkelijk aan te
passen.
Het duurde niet lang of Chajes kon, inmiddels
samen met andere muzikanten, de straat ver-

Klezmer als muzikale
kippensoep
ruilen voor het conservatorium en het echte
podium. Ze speelden in Paradiso, de Melkweg
en werden geboekt voor festivals als Oerol en
Noorderslag. Het publiek bleef dansen. De Amsterdam Klezmer Band bestaat uit zeven muzikanten en is enorm populair in binnen-en
buitenland. in 2019 bestaat de band 25 jaar.
De traditionele klezmermelodieën zijn een fusie aangegaan met invloeden van balkan, jazz,
zigeunermuziek en hiphop. ‘Alle leden van de
band schrijven nieuwe nummers’, vertelt Chajes, ’maar de navelstreng met klezmer hebben
we nog steeds: de klezmertoonladder, de melancholische ondertoon en de opzwepende
versieringen.’
Op de laatste donderdag van de maand is het
feest voor de AKB. ‘Dan spelen we niet ons vaste repertoire, maar gaan we lekker freaken,

experimenteren met muzikanten die we zelf
uitnodigen’, vertelt trombonist Joop van der
Linden die ook de workshop improvisatie in
klezmer en balkan begeleidt.

je mag ook een onderonsje hebben. Maar het
belangrijkste is toch dat je met z’n allen bezig
bent.’

Klezmer mag een beetje vals klinken

Het zijn deze aanwijzingen die het concert in
Mezrab tot een succes maken. Zuiver samenspel waarbij alle partijen goed te horen zijn.
De traditionele melodieën gaan een vrijage
aan met jazz, funk en Afrikaanse melodieën
maar het DNA van klezmer blijft hoorbaar, tot
grote tevredenheid van het dansende publiek.
De solo’s zijn zonder uitzondering verrassend.
Klarinettist Janfie van Strien pakt voor zijn
solo zijn saxofoon uit 1943. Zanger Alec Kopyt draagt op een rustige balkanmelodie een
gedicht van Alexander Poesjkin voor, in het
Russisch. Gastdrummer Alan ‘Gunga’ Purves
geeft een virtuose solo. Dit is echt feest voor de
band en voor het publiek. Na de pauze treden
de Baghdaddies from Newcastle op. Die zou ik
graag nog een keer horen, maar het is tegen
half twaalf en ik wil naar bed. Dromen van opzwepende klarinetsolo’s en de troost van goede kippensoep. 

Zaterdagmiddag in de Q-factory. Voor de
workshop van de AKB zijn acht enthousiaste amateurs gekomen: twee accordeonisten,
twee saxofonisten, twee klarinettisten, een
gitarist en uw verslaggever (met klarinet) die
mag spieken bij een meer ervaren klarinettist.
Begeleider Joop studeert met de aanwezigen
een eenvoudige klezmer baspartij in, dat gaat
nog goed. Als we bij toerbeurt mogen improviseren staat het zweet in mijn handen. Als het
mijn beurt is, begint mijn klarinet te kermen
als een kat in het nauw.
‘Waarom stop je?’, vraagt Joop, ‘ga door met je
melodietje, klezmer mag een beetje vals klinken.’
In de loop van de middag krijgen we nog meer
zinvolle aanwijzingen. ‘Samen muziek maken
is als samen met vrienden een avond in de
kroeg. Je luistert goed, je moedigt aan, je praat
niet te hard zodat je je buren kan verstaan. Je
neemt initiatief, je vertelt een goede mop maar
je kijkt eerst of een ander niet midden in een
verhaal zit. En let op dat je niet te langdradig
bent. Laat je solerende collega schitteren. Ja,

Jazzie klezmer

Iedere laatste donderdag van de maand speelt
Amsterdam Klezmer in Mezrab, Veemkade 576.
Zie voor thema’s en bijbehorende workshops:
www.amsterdamklezmerband.com.
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Impressie van Strandeiland. Bron: gemeente Amsterdam

Strandeiland: het
water bepaalt
De tweede fase van IJburg komt van de grond. Het landmaken voor Centrumeiland is al van start en deze maand wordt
het stedenbouwkundig plan voor Strandeiland aan het
college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

IJ

burg fase 1 – Haveneiland, Steigereiland
en de Rieteilanden – is volgebouwd en
lijkt een geslaagde balans te zijn geworden tussen stedelijk en rustig wonen in
Amsterdam. Welke lessen hebben de ontwerpers van IJburg 2 geleerd van IJburg 1? Welke
succesformules worden overgenomen en welke zaken willen ze beter doen?
De IJopener legde deze vraag voor aan Esther
Reith, al twintig jaar stedenbouwkundige voor
de gemeente Amsterdam. Zij is hoofdontwerper voor Strandeiland en stuurt een team
van veertien stedenbouwkundigen, verkeersontwerpers en planologen aan die samen
het stedenbouwkundig plan maken voor hoe
Strandeiland er in hoofdlijnen uit gaat zien.

Nieuwe inzichten

Esther werkt samen met haar team in het
IJ-Atelier in het Tolhuis aan de plannen, om ze
straks te kunnen presenteren aan het college.
Wandelend rond een maquette van Centrumeiland en Strandeiland legt ze uit hoe hun plan
tot stand is gekomen.
‘Toen ik met IJburg begon lagen er al goede
plannen voor Strandeiland van tien jaar terug. Maar door de crisis is alles tot stilstand
gekomen. Dat betekende ruimte voor nieuwe
inzichten. Vooral verkeer en duurzaamheid
moesten we bijstellen. Het huidige plan is
daardoor anders geworden. Maar als je door je
oogharen kijkt, wordt het toch typisch IJburg.’
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De contouren van de eilanden zijn hetzelfde
gebleven, twee buurten gescheiden door een
groot binnenwater, ‘maar de invulling is anders. In het binnenwater ligt nu geen hoge bebouwing meer. Je kunt nu overal bij het water,
om te zwemmen en te vissen.’
Het noordelijk deel van Strandeiland, de Pampusbuurt, krijgt een statige bomendijk en het
zuidelijk deel, de Muiderbuurt, krijgt een zachtere overgang van land naar water, een ruige
natuurbaai. ‘Dat was een van de wensen naar
aanleiding van IJburg 1: meer groen. Dus er
komen ook meer parken die het rechte stratenplan doorbreken.’

‘Op Strandeiland kun je
straks een rondje om het
eiland lopen’
Aan de westkant komt een nieuw stadsstrand.
Het nieuwe Blijburg?
‘Ja, maar wel drie keer zo groot. We verwachten meer mensen, uit heel Amsterdam. Er
komt horeca op drie plekken langs het strand.’
Water wordt sowieso beeldbepalender dan in
IJburg 1, vertelt Esther. ‘Ik vind het jammer
dat je op Haveneiland zo moeilijk bij het water kan komen, en dat terwijl je op een eiland
woont. Dus op Strandeiland kun je straks een
rondje om het eiland lopen. Daarom worden

TEKST: JOERI PRUYS
FOTO: ARJEN POORTMAN

de bruggen hoger, zodat je eronderdoor kan.
Met functies onder de brug. Een beetje zoals
de Berlagebrug. En de doorgaande straat in de
Muiderbuurt komt hoger te liggen dan de omgeving, waardoor je altijd het water kan zien.
De “hoge rug” noemen we die.’
Voorzieningen komen ook grotendeels aan
het water. Aan de zuidwestkant van de Muiderbuurt komt de Makerskade, een wat vrijer
ingerichte ruimte om te werken en te klussen.
En aan de noordoostkant wordt de relatie met
het water versterkt door het ophogen van de
kade.
‘We willen niet dat IJburg aan die kant in het
water verdwijnt, maar dat IJburg oprijst uit
het water als je komt aanvaren. Als een Zuiderzeestadje.’

Brooklyn-milieu

Op Strandeiland wordt eenzelfde strak stratenraster gebruikt als op IJburg 1, ‘maar fijnmaziger. In de Pampusbuurt willen we een
Brooklyn-milieu, huizen met trappetjes. Dus
rondom de blokken komt een strook van 2,5
meter, de margestrook, waar trappetjes, erkers en voortuintjes kunnen komen. Zo ontstaan bel-etages met souterrains. En er komen
twee rijen bomen in de straten, om een groen
beeld te geven. Toch blijft het stedelijk doordat
de gebouwen tot vijf etages krijgen.’
In de Muiderbuurt komt ook zo’n fijnmaziger
grid, maar wat minder stedelijk, drie of vier
lagen in plaats van vijf. Esther wijst naar de
zuidelijke oever van de Muiderbuurt.
‘Hier, aan het water, krijg je een beetje een
Venice Beach-gevoel, je loopt vanuit je huis op
je teenslippers naar de natuurbaai. En in het
midden van de straten komt een wadi, een
groene middenberm waar regenwater wordt
opgevangen. Deze buurt leent zich goed voor
veranda’s op de margestrook.’
Op Haveneiland is ook een margestrook, maar
die wordt niet veel gebruikt. ‘Hij is daar net te
smal, 1,2 meter. De verhoudingen van de straten worden sowieso anders: ze worden eenen-

twintig meter breed in plaats van de vierentwintig meter van Haveneiland. Daar voelen
de straten te breed hoorden we vaak. Wij proberen het intiemer te maken.’

Granieten straatkeien

De feedback komt van alle kanten, dus ze
hebben veel kunnen leren van IJburg 1. Van
de trotse IJburgers zelf die langskwamen op
zelfbouwmarkten om ideeën te spuien. Van
ontwikkelaars en woningbouwcorporaties die
de markt goed kennen. En van buurtinitiatieven die met inspirerende voorstellen kwamen.
Eén aspect dat steeds terugkwam is het gebruik van de granieten straatkeien op IJburg 1.
‘Het blijkt dat IJburg daardoor stedelijke allure heeft, vinden bewoners. Dus Strandeiland
krijgt een soortgelijke kei.’
Maar wat is nou het overkoepelende verhaal
van IJburg? Daarvoor zijn Esther en haar team
aan de slag gegaan met een schrijver. Ze deden
schrijfoefeningen met een aantal actief betrokken IJburgers en kwamen zo tot ‘het verhaal
van IJburg’. Het is een onderdeel geworden
van het stedenbouwkundig plan. Als het college het plan vrijgeeft voor inspraak, wordt het
geheel begin december openbaar gemaakt.
‘Als het plan is goedgekeurd, wordt Strandeiland in twee fases aangelegd, eerst de zuidwestelijke kant en dan de noordoostelijke. Want
dat was een les uit IJburg 1: niet gelijk alles
aanleggen. We hebben het eiland dan ook zo
ontworpen, dat het in twee happen kan. Dat je
halverwege kunt bijsturen.’
Wat wel hetzelfde wordt als IJburg 1: er komt
een binnenhaven. Eromheen komen de winkels, cafés en een tramhalte. En omdat er al
lang een sterke roep is om een binnenbad, is
daar in het plan ruimte voor gemaakt, bij de
haven.
Er is hier ook een mobiliteitshub gepland
waar je je auto parkeert en verder gaat met
een elektrisch vervoersmiddel, want ‘we willen dat het een emissievrij eiland wordt. Zo
duurzaam mogelijk. De gebouwen krijgen wat
we een vijfde gevel noemen: een dak waarop
zonnepanelen, groen of waterberging ligt. En
er komt duurzame sanitatie.’
Dat blijkt iets anders te zijn dan je wc doorspoelen met vaatwaswater.
‘Je krijgt een soort vliegtuig-wc, met een afvoer

naar een vergister op het eiland. De warmte
die daarbij vrijkomt wordt ook weer gebruikt.
Voor achtduizend woningen. Er zitten dus wel
een paar grote ambities in het plan. Maar we
hebben een terugvalmogelijkheid, traditionele
voorzieningen worden ook aangelegd.’

Ontsluiting

Een bekend knelpunt op IJburg is tram 26:
als die uitvalt kun je alleen met de auto naar
het centrum. Daarom komen er meer verbindingen: twee bussen, uit Weesp en vanaf de

Arena. En de mobiliteitshub levert deelauto’s
en deelfietsen, ook elektrische. En hoe staat
het met de mogelijke lightrailverbinding, de
‘IJmeerlijn’?
‘We reserveren er wel plek voor. Maar voorlopig is zelfs een eiland met 8000 woningen
te klein voor vervoerders om zo’n verbinding
rendabel te maken. Dat geldt ook voor een
veerpont naar Centraal Station. Maar een watertaxi zoals in Rotterdam zou kunnen.’
Er spreken stedelijke ambities uit de plannen,
maar dat was ook in de plannen voor IJburg 1
het geval. De bedrijvigheid is daar echter nooit
goed op gang gekomen. Hoe kijkt Esther daar
tegenaan?
‘We concentreren de bedrijvigheid met commerciële voorzieningen rond het strand en de
binnenhaven zodat het daar levendig wordt.
En alle gebouwen krijgen een hoge begane
grond zodat er wel bedrijven in zouden kunnen komen. Maar helemaal stedelijk gaat het
niet worden. Het is een plek voor gezinnen,
voor buiten wonen, maar wel in de Amsterdamse context. Dat was onze opdracht.’
Deze maand toetst het college in hoeverre aan
die opdracht is voldaan. Daarna is er ruimte
voor inspraak. Waar kunnen mensen terecht
om hun mening te geven?
‘De inspraakavond vindt plaats in Lolaland, in
het oude Blijburg. Dat is voor ons de plek waar
we de komende tijd contact zullen houden met
de bewoners.’
Op de vraag of Esther zelf op Strandeiland wil
wonen, antwoordt ze zonder een spoor van
twijfel.
‘Ja! Maar dat weet mijn man nog niet.’ 

Het huidige Haveneiland
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Strand in zicht!

De eerste contouren van het strand

Save the best for last lijkt niet op te gaan voor de aanleg van
Strandeiland. Het eerste zichtbare stukje land is namelijk
het strand dat aanstaande zomer in gebruik wordt genomen.
Toch spelen de meest spannende dingen zich de komende tijd
nog voornamelijk onder water af. IJopener duikt in de techniek van land maken.

TEKST: YVONNE SCHREUDER
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O

f ik nu in alle vroegte een rondje ga
hardlopen of ’s avonds naar huis fiets
na een etentje met een vriendin, er is
altijd iets te doen op het stukje IJ ten noordoosten van Haveneiland. Om de vraag of ze
ook wel eens vrij zijn, moet Marcel ter Wengel,
projectleider bij de Combinatie IJburg, even lachen. ‘Jawel hoor, maar het zijn lange dagen.
Van zes uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds,
vijf dagen per week.’

Slib bepalend voor techniek

Alles begint op de bodem van het IJ. Bij een
waterdiepte van gemiddeld drie meter en land
dat ongeveer drie meter boven water uitkomt,
moet in totaal zo’n tien meter zand worden
opgespoten. Het zakt namelijk flink tijdens het
proces van land maken en de zettingsperiode waarin de grond door het gewicht van het
zand verder wordt samengedrukt. Een vast gegeven bij het bouwen op slappe grond.
De bodem van het IJ is bedekt met slib die de
grond slap maakt en dit is bepalend voor de
toegepaste techniek, legt Hans Monen van het
Ingenieursbureau Amsterdam uit. ‘Voordat
we begonnen met IJburg fase 1 hebben we
een proefeiland gemaakt (het huidige park
op Steigereiland noord met de voetbalkooi en
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pluktuin), waar we verschillende methodes
hebben getest. Hieruit kwam de pannenkoekmethode voort.’

Land maken op slappe grond

Bij deze methode wordt het zand in lagen aangebracht, legt Ter Wengel uit. ‘We geven de
ondergrond vervolgens de tijd zich aan te passen aan die belasting. Dit monitoren we door
de waterspanning te meten. In de regel duurt
het dertig dagen voordat we verder kunnen.
Onder water is dit telkens een laag zand van
vijftig centimeter. De lagen die boven water
worden opgespoten zijn een meter dik.’
Land maken op slappe grond heeft risico’s.

Land maken in cijfers
82 hectare land in Strandeiland fase 1
150 hectare land in totaal
16.000.000 kuub zand
100 schepen met zand per week
16 uur per dag
5 dagen per week
50 centimeter per laag onder water
100 centimeter per laag boven water
30 tot 45 dagen wachttijd per laag
4.000 kilometer verticale drains
32.000 ton stortsteen ter bescherming
van de randen

‘We treffen hiervoor twee maatregelen: meer
zand opspuiten om extra gewicht te creëren en
verticale drainage’, vertelt Herman Groot, projectmanager Land maken Strandeiland bij de
Gemeente Amsterdam. Bij dat laatste worden
verticale drains op regelmatige afstand van
elkaar in de bodem aangebracht. Hierdoor
kan het water in horizontale richting naar de
dichtstbijzijnde drain stromen, waarna het
sneller weg kan stromen en de benodigde stevigheid ontstaat.
Er speelt nog iets waarom verticale drainage
zo belangrijk is: de zogenaamde IJ oergeul die
door het gebied loopt. Deze natuurlijke geul is

Respect voor de natuur
loopt als een rode draad
door het verhaal van
IJburg.
ongeveer tienduizend jaar geleden ontstaan.
Doordat de tweede en derde zandlaag er ontbreken, is het vrijwel onmogelijk om hier land
te maken. ‘Met IJburg 1 konden we eromheen,
maar dat lukt nu niet meer. Hoewel de oergeul
in het plan gewoon water blijft, heeft het wel
consequenties in termen van stabiliteit aan de
randen’, legt Monen uit.

Aan de rand van de natuur

Respect voor de natuur loopt als een rode
draad door het verhaal van IJburg. ‘Belangrijk
is dat we aan de rand van een beschermd natuurgebied zitten. Zo hebben we tijdens IJburg
fase 1 twee mosselbanken van vierentwintig
hectare aangelegd die we nu willen beschermen tegen de slibopwoeling die optreedt bij
het maken van land’, aldus Groot. Ter Wengel
vult aan: ‘We hebben hiervoor een slibscherm
aangelegd waarmee we de mosselbanken
schoonhouden. Je herkent het aan een geel

lint van circa zeshonderd meter waaraan een
scherm is bevestigd dat helemaal tot de bodem
loopt.’
Groot beschrijft het mooi: ‘Strandeiland zal de
stad afsluiten met een stuk natuur, in de vorm
van een klein eiland met ruimte voor groen en
nog een mosselbank. Duurzaamheid gaat bovendien verder dan aandacht voor de natuur.
Door de jaren heen zijn er ook dingen veranderd in termen van regelgeving en eisen die we
aan onze aannemers stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het terugdringen van de uitstoot
van stikstof en het gebruik van biobrandstof.’

Groots en bijzonder

Naast de aandacht voor duurzaamheid zijn er
nog andere facetten die zorgen voor aantrekkingskracht. Ter Wengel: ‘De locatie spreekt
aan en gebrek aan land is overal een actueel
vraagstuk. Wat echt leuk is aan IJburg is dat je
alle verschillende fases kunt zien: een stedenbouwkundige praktijkcase, leeg land dat nog
bebouwd gaat worden en plekken waar nog
land moet komen.’
‘Binnenkort opent een informatiecentrum mét
uitkijktoren in het gebouw van het voormalige Blijburg. Daarnaast maken we een serie

Strandeiland-journaals met IJburg TV en Company Power met onder andere aandacht voor
veiligheid. Mensen leken zich bijvoorbeeld
deze zomer onvoldoende bewust van het
potentiële gevaar van de leidingen en werkzaamheden onder water. We zijn bezig met
iets groots en bijzonders en dat doen we heel
dicht bij de bebouwde omgeving. Educatie en
informatie zijn daarom ook zo belangrijk’, benadrukt Groot. 

De Schandpaal
Nog een keer de traplift in het middelpunt

T

oen de maximale prijs voor een aanpassing in een woning voor mensen met een
handicap werd verhoogd naar ongeveer
10.600 euro, was iedereen van werkgroep de
blijvers*) blij. Al snel kreeg Carla een traplift
en ook Rana en Shirley werden al snel de gelukkige bezitters van een traplift. De familie
El Bakali was nog steeds niet voorzien. Rana
voelde zich bijna schuldig, de El Bakali’s hebben veruit het meeste behoefte aan de traplift.
Want meneer El Bakali die een onderbeen
mist kan eigenlijk niet meer naar buiten, tenzij er sterke mannen zijn om hem de trap af te
dragen. Hun aanvraag werd tot drie maal toe
afgewezen. Meneer is te ziek, mevrouw moet
maar verhuizen met haar man naar een geschikte woning. Om kort te gaan, opnieuw een
aanvraag gedaan en van de zomer......ja hoor.
Ze kregen een brief waarin gemeld werd dat
nu toch werkelijk de traplift was toegewezen.
En toen kwam er nog een brief. En daarin
werd gezegd dat het niet doorging omdat de
offerte van een andere firma te hoog was,
meer dan 12.000 euro. En dat terwijl de offerte die de familie zelf had aangevraagd 8.600
euro bedroeg. De dochter van El Bakali belde
op om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit, maar, zegt de WMO, bezwaar maken
moet schriftelijk gebeuren. Daarvoor werd
Cliëntenbelangen**) ingeschakeld. Bedenk
wel, het is zomer, Cliëntenbelangen is een kleine instelling, er zijn mensen op vakantie. Toch

duurde tot maart 2017 om eindelijk de uitspraak (afwijzing) te krijgen. En het aantal
keren dat een gemeenteambtenaar opdracht
kreeg iets uit te zoeken en daarover binnen
zes weken te rapporten en dat die rapportage
weken later nog niet was verschenen...
Aan de schandpaal met die ellendige bureaucratische bende! 
*) Een groep vrouwen in de Indische Buurt die
anderen bijstaat in hun strijd voor een traplift
**) Cliëntenbelangen is de instelling die cliënten helpt in hun worsteling met het bezwaar
aantekenen tegen afwijzingen van aanvragen
bij het WMO-loket

schreef Cliëntenbelangen een brief, maar....
die brief is twee dagen (sic!) te laat binnengekomen. En dus ligt de familie El Bakali nu op
de stapel afgehandeld. Razend zijn we met zijn
allen. De enige mogelijkheid die nog open is:
een nieuwe aanvraag indienen en dan begint
de lijdensweg opnieuw.
Twee dagen te laat! En dan te denken dat het
van maart 2016 (toen een zitting plaatsvond
in het kantongerecht over diezelfde traplift)

Een blik naar de buren, de dijk
onderdoor

H

et afgelopen jaar heeft het Borneo Architectuur Centrum vanuit het Oostelijk Havengebied contact gelegd met
zich ontwikkelende gebieden die rondom ons
heen gelegen zijn, en daarvan in de IJopener
verslag gedaan. Na een introductie over de
haven eind 2017 kwamen in 2018 de banden
aan bod tussen het Java-eiland met het Hamerkwartier, het KNSM-eiland met de Oranjewerf
en Albemarle, Borneo-Sporenburg met het
Zeeburgereiland en de Cruquiusweg, die het
eerste deelgebied – de Veemarkt en het Abattoirterrein – verbindt met het laatste deel van
deze stadswijk. Na deze gebieden, direct aan

het (Binnen)IJ gelegen, draaien we de blik 180
graden. In het komend jaar proberen we de
interesse van de lezer te wekken voor onze buren die zich aan het andere kant van de spoordijk bevinden. Hier liggen nieuwe, zich ontwikkelende gebieden zoals het Marineterrein,
Oostenburg, Funenpark en Oosterdokseiland,
waar we nieuwsgierig naar zijn en die we
graag willen ontdekken. In de eerste IJopener
van 2019: het Marineterrein. 
Bastiaan Vlierboom, BAC
bac-amsterdam.nl
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Willem Breuker
unieke jazzmus
Overal ter wereld trad jazzmusicus
Willem Breuker (1944-2010) op met
zijn Kollektief. Trouw aan zichzelf
en schatplichtig aan zijn Indische
Buurt-roots, ontwikkelde Willem
Breuker een volstrekt eigen jazztaal. Hij schreef meer dan vijfhonderd composities, ondermeer voor
symfonieorkesten, theater, films,
opera, fanfare en draaiorgel.
IJopener spreekt met Ben IJpma
over Willem Breuker.
TEKST: TINEKE KALK
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theaterelementen aan zijn muziek verbinden.
Thuis groeit hij op met de populaire muziek
van de jaren vijftig zoals Johnny Jordaan en
Tante Leen. Maar in de muziekbibliotheek luistert hij naar alle mogelijke muziek: van Edgar
Varèse, Charles Ives en John Cage tot de Amerikaanse jazz die haar roots in de blues heeft. Hij
vraagt zich af wat zijn muzikale roots zijn.

De geluiden van de Indische buurt

harmonielid Willem Breuker

B

en IJpma groeit net als Willem Breuker
op in de Indische Buurt. Ben is een kenner van de ontwikkelingen in de Nederlandse jazz vanaf de jaren zestig en werkt
op dit moment aan een verhaal over Willem
Breuker. ‘In mijn jeugd had je de pleiners en
dijkers’, vertelt Ben. ‘Mijn vrienden van de
middelbare school en ik hingen rond in de cafés op het Leidseplein en gingen naar de nachtelijke jazzconcerten in het Concertgebouw;
wij waren de pleiners. De werkende jeugd, de
dijkers, verzamelden zich op de Nieuwendijk.
Ze waren gek op rock-’n-roll. Je herkende ze
aan hun vetkuiven à la Elvis Presley.’
‘Willem Breuker’, zo vertelt Ben, ‘kwam uit
een socialistisch nest: zijn vader en moeder
hadden elkaar voor de oorlog op een socialistisch koor leren kennen. Ze woonden op
drie hoog op de Zeeburgerdijk. Eigenlijk had
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Willem zijn zinnen op de piano gezet, maar ja,
dat konden ze thuis niet betalen. Een klarinet
werd op afbetaling gekocht en Willem ging
wekelijks naar de Amsterdamse Volksmuziekschool. Dat hij op een gegeven moment lid
werd van de harmonie Thuisdorp Oostzaan
kwam omdat je daar een basklarinet in bruikleen kreeg én, voor de buitenoptredens, ook
nog eens een tenorsaxofoon.’
De eerste keer dat Ben Willem hoort spelen
is rond 1965 in een van de vele jeugdhonken
die de Indische buurt kent. ‘Ik moest wel even
aan zijn muziek wennen. Deze jazz leek in
de verste verte niet op de muziek van mijn
Amerikaanse jazzidolen John Coltrane en Miles
Davis. Wel hoorde ik meteen dat Willem een
begenadigd saxofonist was.’
Al heel vroeg is duidelijk dat Willem meer wil
dan alleen spelen: hij wil ook componeren en

Ben herinnert zich moeiteloos de geluiden,
vooral op zomerse dagen en avonden, die
overal in de Indische buurt te horen waren:
het buurmeisje dat op de mandoline aan het
tokkelen is, de accordeon waarop iemand
een levenslied van Johnny Jordaan oefent,
het draaiorgel dat zeker een keer per week
langskomt, de orgelman die je beloont door
een kwartje gewikkeld in een papiertje uit het
raam naar beneden te gooien. Maar ook de sirenes van de wagens uit de brandweerkazerne
die zachter en harder gaan, de drumband met
haar geroffel en al die fanfares –elke vereniging, protestants, katholiek, socialistisch, heeft
er wel een – en niet te vergeten al die stemmen
van de vis- tot de melkboer, de ruziënde buren
en laat in de avond het dronkenmansgelal.
Ben: ‘Niet de blues maar deze geluiden hoor
je in de composities van Willem vaak terug.
In de Indische Buurt lagen onmiskenbaar zijn
muzikale roots.’

Jazzconcours en doorbraak

De eerste keer dat Ben Willem hoort spelen,
is in de zomer van 1963 als Willem meedoet
aan een jazzconcours dat in het verenigingsgebouw van Flevo op de Zeeburgerdijk wordt
gehouden. De jury bestaat onder andere uit
Michiel de Ruyter, jazzhistoricus en presentator van het tweewekelijkse VARA programma
Radio Jazz Magazine. Willem treedt daar op
met eigen werk: Compositie in paars en geel.
In 1966 doet Willem in Loosdrecht mee aan het
belangrijkste jazzconcours van Nederland. Wie
daar de eerste plaats in de wacht sleept, heeft

r: een
sicus

kans een EP te mogen maken voor platenmaatschappij Phonogram. Het jaar daarvoor heeft
Willem met zijn kwintet ook al meegedaan,
zonder te winnen.
Hij besluit het deze keer anders aan te pakken.
Hij komt in de voorronde met een groep van
achttien muzikanten opdraven. Zijn compositie heet Litany for the 14th of June 1966. De
datum waarop een demonstrerende bouwvakker om het leven kwam bij een demonstratie
van bouwvakkers tegen de korting op hun
vakantieuitkering. De – partijdige – berichtgeving hierover door de Telegraaf veroorzaakte
straatrellen die later de geschiedenis zijn
ingegaan onder de naam Telegraafoproer.
Willem liet in het stuk een zangeres teksten uit
krantenberichten over deze ongeregeldheden
declameren.
Als ze in de finale komen, doet Willem er nog
een schepje bovenop. Hij breidt de groep uit
tot drieëntwintig muzikanten, aangevuld met
een zangeres, danseres en een geluidsband.
Verdeeld over drie podia speelt de groep zijn
nieuwe compositie Time Signals And Sound
Density tegen elkaar in. Tussen de verschillende podia wordt een quasi-ruzie uitgevochten
in overdreven Amsterdamse straattaal. De
finale wordt als gebruikelijk rechtstreeks uitgezonden op de televisie. Burgerlijk Nederland
weet niet wat ze ziet en hoort.
Voldaan, maar zonder een
prijs, reist Willem ’s nachts
terug naar de Zeeburgerdijk
waar hij nog steeds bij zijn ouders woont. De volgende dag
wordt er al vroeg aangebeld.
Als hij opendoet, staat een
afvaardiging van de harmonie
Tuindorp Oostzaan voor zijn
neus. Of hij zijn basklarinet en
saxofoon maar wil inleveren.
Het optreden in Loosdrecht
leidt tot een waterscheiding in
de Nederlandse jazzwereld. Én
de definitieve doorbraak van
Willem Breuker. 

Binnenmens
zkt. avontuur
Marjan wil nieuwe activiteiten ondernemen.
Ga jij de uitdaging aan?
Het ViiA VitA team zet zich in voor Amsterdammers die hulp nodig hebben bij
praktische en sociale problemen. Samen met een andere vrijwilliger help je
een buurtgenoot en bied je een luisterend oor. Geef energie en aandacht en
sluit je aan bij het ViiA VitA team!

Kijk op viia.nl voor meer informatie en
andere vacatures of bel 020 495 22 50.

Samen met Ben van Melick
heeft Ben IJpma in 2013 een
boek gepubliceerd getiteld: Ik
ben een gemankeerde saxofonist over de invloed van jazz
op Luceberts werk.
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Help jij buurtbewoners bij hun zoektocht naar een passende woning?
Wij zijn op zoek naar spreekuurhouders voor het spreekuur ‘Woning zoeken’.
Heb je ervaring met de computer en internet? Vind je het leuk om anderen te
helpen en spreken onderstaande werkzaamheden je aan?
-Het begeleiden en wegwijs maken met Woningnet;
-Het helpen met een nieuwe inschrijving voor Woningnet;
-Informatie te geven over de huidige woningmarkt, om zo ook aan te geven wat
de kansen wel of niet zijn voor de mensen (deze kennis en info krijg je van ons).

Lunch • Borrel • Diner
Wat te vieren?
Bedrijfsborrel? Mail ons!
Czaar Peterstraat 281
info@czaar-amsterdam.nl
www.czaar-amsterdam.nl

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl

26

Spreekuren !WOON
Heeft u een vraag of een probleem met betrekking
tot huren of wonen waar u zelf niet goed uitkomt?
Kom dan naar één van onze inloopspreekuren. Wij hebben spreekuur aan de
IJburglaan 727 op maandag tussen 9.30 en 11 uur en aan de 2e Boerhaavestraat
46 op maandag tussen 18.30 en 20 uur en op woensdag tussen 9 en 12 uur. Als
u relevante stukken en correspondentie meeneemt kunnen we u sneller helpen.
Eigenaar-bewoners ook welkom!
Naast onze reguliere spreekuren hebben wij op woensdag tussen 14 en 17 en
op vrijdag tussen 10 en 13 spreekuur woningnet. Dit spreekuur gaat wel op afspraak. Afspraken zijn te maken via 020-5230150 of via oost@ wooninfo.nl.
Wie in Amsterdam woont, kan
thuis advies krijgen van een
Energiecoach.
Energiecoaches zijn vrijwilligers ondersteund, getraind en begeleid
door !WOON.
De speciaal getrainde Energiecoaches kijken samen met je naar je huis en je
energierekening en bespreken met je hoe je thuis energie kunt besparen door
bijvoorbeeld anders om te gaan met verlichting en verwarming. Daarbij wordt
ook advies gegeven over eenvoudige toepassingen voor isolatie.
Het advies en huisbezoek zijn gratis. In het bespaarpakket dat de energiecoach
meeneemt naar de woning zitten o.a. radiatorfolie, tochtband, een brievenbusborstel, een waterbesparende douchekop en ledlampen. Uit het bespaarpakket
kan je gratis een keuze maken uit producten ter waarde van € 15. Aanvullend zijn
de andere producten te koop tegen 50% van de inkoopprijs.
Meer informatie over het aanbod van de Energiecoach is te vinden op de speciale website www.energiecoach.amsterdam. Je kunt daar ook direct een huisbezoek aanvragen.

Een uitvaart die bij u past,
met veel respect voor allen.

10543 Advertentie-110*60-2.indd 1

De spreekuren zijn op woensdagmiddag en vrijdagochtend.
Wij bieden je een leuke plek aan de 2e Boerhaavestraat met een enthousiast
vrijwilligersteam. Deskundige begeleiding, trainingen en een vrijwilligersvergoeding. Interesse of vragen? Bel of mail ons voor meer informatie. 020-5230150 /
oost@wooninfo.nl

12-09-17 15:56

Koken met Neeltje

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Bietensoep
Nee, geen borscht. Gewone bietensoep, ongeschikt voor Poetin, denk ik.
Bietjes, appel, knolselderie en een uitje. Voor
twee personen.
Anderhalf pond bietjes. Je kunt ze gekookt
kopen maar rauw vind ik lekkerder. Ik maak
ze gaar in de oven dat intensiveert de smaak,
maar gewoon koken is ook goed. In de oven
duurt het een uur of drie dus dat kun je beter alleen doen als je een andere schotel hebt
die ook zoveel tijd nodig heeft op gematigde
temperatuur. Cassoulet of ossenstaart bijvoorbeeld.
Dus, bietjes, een halve knolselderie, appeltjes (drie kleintjes). Snijdt alles is blokjes.
Fruit nu een fijngesneden ui in olie in de pan.
Als de ui gelig kleurt voeg je de blokjes biet,
knolselderie en appel toe. Fruit de blokjes een
minuutje mee en giet daarna 1 liter bouillon
in de pan. Bij voorkeur zelf getrokken groentebouillon maar bouillonblokjes mogen ook.
Na een halfuurtje pureer je de soep. Ik doe
het in de keukenmachine. Proef en voeg zout

en peper naar smaak toe. Geef bij de soep
een bakje crème fraîche en veel fijngesneden
groene kruiden.
Geniet van smaak en van de kleur.
Mocht je het willen proberen, die bietjes in
de oven, maak dan een ossenstaart met witte
druiven.
Die moet 3 ½ uur in de oven dus dan is het de
moeite wel waard (oventemperatuur 140 ˚C).
Laat een ossenstaart in stukken van 5 cm snijden. Zet de stukken minstens twee uur te weken in koud water om het overtollig bloed af
te voeren.
Leg op de bodem van een pan met dikke bodem een ons spekblokjes met daarop een
gesnipperde ui en een wortel in blokjes. Zet
de pan op het vuur tot de spekblokjes hun
vet loslaten. Leg er nu de ossenstaart bovenop, bestrooi met peper en zout en doe er een
boeketje tussenin, bestaande uit laurierblad,
takje tijm en een teen knoflook. Laat de pan
twintig minuten op laag vuur bovenop het fornuis staan. Doe er nu de druiven bij en sluit de
pan goed af met twee vellen bakpapier en de

deksel. Zet de pan in een matige oven en laat
hem daar minstens 3 ½ uur staan. Kijk of het
vlees gaar is, het moet van het bot vallen.
Als dat zo is leg dan de ossenstaartstukken op
een schaal. Maal de rest van de ingrediënten
in de
keukenmachine. Giet de zo ontstane saus over
de ossenstaart. Geef er aardappelpuree bij.
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Gastcolumn

IJtjes

KITTY SAAL,
WIJKVERPLEEGKUNDIGE AMSTELRING

Griep de baas
Het winterseizoen is begonnen, dit is ook het seizoen van griep en verkoudheid. Wat kunnen wij hier,
los van de griepprik, aan doen om er minder last van
te hebben? Verkoudheid en griep krijg je niet van iemand anders. Het griep- en verkoudheidsvirus zit in
de lucht en op je lichaam, meestal krijg je het van
jezelf. Het eigen lichaam bepaalt of je wel of niet verkouden wordt. Als je weerstand niet zo hoog is, ben
je er gevoeliger voor. Voeding en leefstijl hebben er
grote invloed op. Hier wat tips om je immuunsysteem
versterken, waardoor je minder vatbaar wordt.
Tip 1: Plaats een bakje water aan de verwarming om
de lucht in huis te bevochtigen. Het griepvirus kan
beter overleven in droge lucht.
Tip 2: Hoest of nies achter je hand en was daarna
je handen. Er is sprake van een directe besmetting,
wanneer iemand in je gezicht hoest. Je krijgt zo een
hele dosis ziekteverwekkers toegediend en op zo’n
aanval is het immuunsysteem meestal niet berekend.
Tip 3: Vermijd suiker en suikerhoudende dranken.
Suiker vermindert de aanmaak en activiteit van witte bloedcellen. Suikerhoudend voedsel bevordert de
aanmaak van slijm. Voor een virus is dit ‘zoete slijm’
een ideale bodem om zich te vermeerderen.
Tip 4: Pak dagelijks wat zonlicht mee en eet wekelijks vette vis voor je vitamine D. Ook is het goed om
in de winter extra vitamine D3 te slikken. Vitamine D
is belangrijk zijn voor een goede weerstand.
Tip 5: Zorg dat je dagelijks minimaal 30 minuten beweegt. Bewegen doe je minder als het buiten koud
en donker is. Stilzitten draagt niet bij aan een goede
weerstand.
Tip 6: Slik extra vitamine C. Alleen vitamine C in een
zeer hoge dosis (vanaf 4 gram per dag) kan de duur
en hevigheid van verkoudheid en griep positief beïnvloeden. Dit is de uitkomst van wetenschappelijk
onderzoek. Een lagere dosis vitamine C helpt de
weerstand wel, maar heeft geen direct genezend effect. Advies bij griep en verkoudheid: elk uur 500 tot
1000 milligram vitamine C innemen.
Tip 7: Veel rusten. Rust heeft een positief effect op
het immuunsysteem. Tijdens rust en slaap is het immuunsysteem veel actiever. Tijdens de slaap vindt
herstel plaats.
Tip 8: Veel (water) drinken, want bij weinig vocht
drogen slijmvliezen uit. Vochtverlies verlaagt de beweeglijkheid van de witte bloedcellen en vermindert
de afvoer van afbraakproducten.
Tip 9: Vermijd zuivelproducten. Zuivel heeft een slijmvormende werking en kunt u beter niet gebruiken tijdens griep of verkoudheid.
Tip 10: Gebruik extra zink en kruiden. Het mineraal zink en gember hebben een directe antivirale
werking. Het belemmert de vermenigvuldiging van
virussen en verbetert de weerstand. Echinacea en
vlierbessenextract staan bekend om antibacteriële
eigenschappen. Deze kruiden versterken het immuunsysteem.
Ik wens U een gezonde winter!
kitty.saal@amstelringwijkzorg.nl
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Bent u op zoek naar iets of iemand, of
heeft u iets in de aanbieding? Plaats
hier uw regeladvertentie voor € 4,00
per regel van ca. 35 tekens. Stuur uw
tekst naar adverteren@ijopener.nl
Volgende deadline 31 januari 2019
FILMLIEFHEBBER zoekt medeliefhebbers (40-60 jr) om eenmaal per maand in
het weekend naar de film te gaan.
E-mail naar: wicherjanmeyjes@tele2.nl
Wij zoeken nieuwe KOORLEDEN! Elke
maandagavond oefent het IJlandenkoor,
vlakbij het Azartplein. Wij zingen onder
de enthousiaste leiding van een jonge
Chileense dirigent, Eduardo Cabello, een
gevarieerd repertoire: van Middeleeuwse
liederen tot hedendaags werk. Zin om een
keer mee te zingen? www.ijlandenkoor.nl
Iedere woensdag van 9.30 - 10.30 uur verzorgt een ervaren trainster van AV’23 in
het Flevopark een LOOPTRAINING voor
vrouwen. Deze training kan door iedereen
worden gevolgd en wordt aangepast aan
niveau en conditie van de deelnemers.
Sportief wandelen behoort ook tot de mogelijkheden!! Ingrid Coster 020-7764819,
Tjitske Kooistra 06-22166174.
IJopener zoekt BEZORGERS voor IJburg.
Vrijwilligersvergoeding beschikbaar (belastingvrij, mag naast uitkering).
Meer info: bezorging@ijopener.nl
IJopener-fotograaf Marcel de Cnock, 20
jaar leservaring, geeft vanaf januari 2019
DOKA-LESSEN in Studio 101 op Levantkade 101. Startdatum: in overleg. Aantal
lessen: 6 lesblokken van 2,5 uur in groepjes van max. 3 cursisten. Lestijden: 2 ochtenden van 10.00 tot 12.30, en 2 dagen
van 10.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00.
Kosten: € 325 (incl. btw en incl. papier en
chemicaliën). Info en aanmelding:
marcel@decnock.com, 06-53610208.
Kom meezingen in KOOR De Vergulde
Eenhoorns! Er wordt flink gewerkt, heerlijk
gezongen en ook gelachen op de repetities. Elke donderdag van 19.30 tot 21.30
uur in De Gooyer, Von Zesenstraat 298.
Breed internationaal repertoire, eigen inbreng mogelijk. Noten kunnen lezen niet
noodzakelijk. Leeftijden momenteel 30-76.
Meer info bij dirigent/pianist Juliska Yonne,
020-4976043, juliskayonne@hotmail.com
Hardnekkige HARDLOOPBLESSURES en
toch doorlopen? Private coaching bij
Rogier Rümke, Het Nieuwe Lopen, helpt
je weer op weg. 06-42595761, info@hetnieuwe-lopen.nl
NATUURWERKGROEP Flevopark zoekt
nieuwe leden. Maandelijkse werkochtend
op zondagen van 10 uur tot half 1. Deskundigheid niet vereist.
Mail naar hgalesloot@wxs.nl
Bezoek de BIOLOGISCHE MARKT Zeeburg! Kramen met brood, vis, kaas, groenten, paddenstoelen, worst en delicatessen.
Lekker én verantwoord. Elke woensdag
van 11 tot 18 uur, C.J. van Eesterenlaan bij
de kop van het Borneo-eiland.
TAALCOACHES voor statushouders gezocht! Wekelijks anderhalf uur. Je verbindt
je voor een half jaar. Meld je aan via taalcoach-amsterdam@vluchtelingenwerk.nl
Is je blender of koffiezetapparaat ermee opgehouden? Bij het REPAIR CAFÉ krijgen
ze een tweede leven. Eerste, tweede en
derde woensdag van de maand en laatste
zaterdag, steeds van 14-17 uur. De Meevaart, Balistraat 48A. De hulp is gratis.

Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?
Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.
Kijk voor meer informatie over adverteren op onze
website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2 
Halve pagina 
Hele pagina 
Hele pagina achtercover 
Toeslag vaste plaats 
Korting minimaal 5 nummers aaneen 

€ 2,00
€ 650,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
10%
10%

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

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

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

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

Indische Buurt

• Buurthuis Archipel, Makassarplein 1
• Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a
• Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs
• Cybersoek, Timorplein 22
• Flevohuis, Kramatplantsoen 263
• Jansen Vintage, Javaplein 31
• Java Bookshop, Javastraat 145
• Openbare Bibliotheek, Javaplein 2
• Studio/K, Timorplein 62
Oostelijk Havengebied

• Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
• Borneo Architectuur Centrum,
R.J.H. Fortuynplein 4

• Boulevard Café, Cruquiusweg 3
• Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
• De Eester, Van Eesterenlaan 266
• Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113
• JavaBlend, Tosaristraat 1
• Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
• Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
• Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293
• Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage
IJburg

• Bloem en Zee, IJburglaan 444
• Bruna, IJburglaan 561
• FlexBieb, Talbotstraat 46
• Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29
Oost

• Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2
• Post Oost, Wijttenbachstraat 36
• Q-Factory, Atlantisplein 1
• Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

BO EK E N

De Javastraat in beweging
Een boek over de Javastraat
laat goed zien hoe de stad verandert en wat de kosten en
baten daarvan zijn.
TEKST: JOOST VAN DER VAART

A

lweer de Javastraat? Is er nog niet genoeg gepubliceerd over wat misschien
de beroemdste winkel-avenue van Amsterdam-Oost is? In de vorige IJopener deden
we uitvoerig verslag van de laatste ontwikkelingen in de Javastraat. Eerder dit jaar verscheen er zelfs een boek over: De Javastraat.
Biografie van een volksstraat, geschreven door
Parool-journaliste Maxime Smit.
Honderdvijfenzeventig pagina’s tekst over
een winkelstraatje in de Indische Buurt, is
dat niet wat veel van het goede? Nee, van de
Javastraat krijg je nooit genoeg. Of, zoals Smit
schrijft: ‘De Javastraat spreekt nogal tot de
verbeelding.’ Het is een prima winkelstraat
maar los daarvan is het ook als breder fenomeen interessant. In zo’n straat wordt de stad
weerspiegeld: op sociologisch, economisch, en
etnisch-cultureel gebied.
Geen wonder dat waarnemers als Maxime
Smit daarvoor belangstelling hebben. In 2016
schreef ze over de ‘verhipte’ Javastraat. Ze
vond het zo fijn in de Indische Buurt dat ze
er ging wonen. We kunnen dus spreken van
een ervaringsdeskundige; niet zomaar een
bezoeker die wat losse ervaringen heeft neergepend. Smits boek is het resultaat van tientallen gesprekken met middenstanders en

buurtgenoten. Het is bovendien een grondige
analyse van wat ‘gentrificatie’ heet. We lenen
een uitleg daarvan bij Wikipedia: ‘Een proces
van opwaardering van een stadsdeel (…); het
aantrekken van kapitaalkrachtige, nieuwe bewoners en de daarmee gepaard gaande verdrijving van lagere klassen uit het stadsdeel.’
Straten en buurten veranderen constant. Een
nieuwbouwwijk blijft niet nieuw maar veroudert en kan verloederen. Een afgeleefde
straat kan een vitalere levensfase ingaan. Het
eerste – veroudering en verloedering – voltrekt
zich schijnbaar moeiteloos. Voor het tweede –
opleuking – is veel nodig: geld, politieke wil,
medewerking van bewoners.
Voor wie het niet wist: met de aanleg van de
Javastraat is in 1900 begonnen. Het was de
hoofdstraat van een nieuwe buurt, waar tien
jaar later al meer dan tienduizend mensen
woonden. Dat aantal zou spectaculair stijgen
en daarna successievelijk afnemen. De nieuwe volkswijk werd oud, oorspronkelijke bewoners overleden, hun kinderen verhuisden
naar modernere wijken. Leegstand en verloedering volgden. Treurig dieptepunt: begin jaren ’90 met dichtgetimmerde winkelpanden,
drugsoverlast en de moord op sigarenwinkelier André Hartman.
Nu bloeit de Javastraat weer. Het is er niet perfect, met hier en daar een rafelrandje, maar
het geheel is een fraaie afspiegeling van Amsterdam 2018. Van de Turkse groenteman tot
de kekke zaak voor hipsters. Woningen boven
de winkels, die ooit voor weinig van de hand
gingen, worden nu duur verkocht.
Smit toont overtuigend aan dat de neergang
van een straat of buurt te stoppen is en hoe-

veel moeite dat kost. ‘Het was een gigantische
inspanning om de Javastraat op te krikken.
Een combinatie van betere huisvesting, criminaliteitsbestrijding, ontwikkeling van de
winkelstraat en investeringen in de leefomstandigheden was noodzakelijk om van een
“achterstandswijk” een Amsterdamse “wereldwijk” te maken.’ Achteraf was de moord
op Hartman misschien het keerpunt. Zijn dood
vormde het begin van een veiligheidscampagne in de Indische Buurt. Met veiligheid staat of
valt alles. Vanaf toen ging het berg-op.
Het aantrekken van een welvarender publiek
– gentrificatie – heeft een belangrijke rol gespeeld. Het is een grote verdienste dat Smit
de voor- en nadelen hiervan benoemt. Mooiere, betere winkels die op hun beurt nog meer
welvarende bezoekers en bewoners aantrekken. Daarna komt er misschien een volgende
fase: de middenstand kan de winkelhuren niet
meer betalen en gewone mensen haken af als
voor een bovenwoninkje zes ton wordt gevraagd. Het straatbeeld verandert, bewoners
verhuizen, de toeristen komen. ‘Haal die weg
en er blijft een spookstad over’, aldus Smit.
Veel van de mensen die Smit sprak, vinden dat
de Javastraat redelijk af is. ‘Laten we hopen dat
ze dan zo blijft’, schrijft Smit. Die vrome wens
had ze mogen schrappen. Als de geschiedenis
van de Javastraat iets aantoont, is het wel de
eeuwige maalstroom van verandering. Niets blijft wat het is. Ook
straten en buurten niet. De slotzin
is haar vergeven. Smits biografie
van de Javastraat is leerzaam voor
de passant en onmisbaar voor de
buurtgenoot. 
Maxime Smit: De Javastraat. Biografie van een volksstraat.
Uitgeverij Atlas Contact (2018).
175 pagina’s. € 20

Wat dacht u van
Ont-mOeten
020 - 419 3023 – boekhandel van Pampus – KNSM-laan 303
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ecember! Sinterklaas is koud vertrokken of de kranten staan vol met kerstmenu’s, op elke
straathoek kunnen we een kerstboom kopen en straten zijn extra verlicht om ons de weg
te wijzen naar winkels en vertier. Ook de jaarwisseling is aanstaande en we kunnen vast op
zoek naar de beste bol. En blijven we met dit gure weer binnen of gaan we er juist op uit om
de geest wat te verruimen en de lucht te klaren? Te doen is er genoeg, meer dan genoeg. Veel
diner-dansant’s rond de kerst, voor elke portemonnee. En natuurlijk eindejaarsknallers. Het
Bimhuis doet dat al tientallen jaren zeer feestelijk en ook bij Studio/K weten ze hoe je een
feestje bouwt. Ook beeldende kunst, om aan het denken te worden gezet of juist om weg
te dromen, is er volop. Wij geven een paar tips. Niet om volledig te zijn, eerder om u uit te
nodigen op zoek te gaan naar wat u het leukste uitje lijkt deze dagen. Duur hoeft het in elk
geval niet te zijn, ook gratis evenementen zijn er genoeg!
Zondag - 23 december
Kindervreugd: Zeeburg Zingt
Kerstconcert van buurtkoor Zeeburg Zingt. Met
veel bekende kerstliederen en een aantal klassieke en romantische liederen.
14 u, Kramatweg 31a.
€ 6 / € 5 of 2 makkies, inclusief thee/koffie

T/m 28 februari 2019
OBA Javaplein: Tussen Kunst en Kids
Bijzondere wandsieraden, de subtiele draad-mobiel en de kleurrijke dierenreliëfs. Deze expositie
is het eindresultaat van het kunstproject Tussen
Kunst en Kids van Het BuurtAtelier, over inspiratie en ‘flow’. Waar komen je ideeën vandaan en
wat doe je ermee? Kinderen van 6 -10 jaar ontmoetten 4 kunstenaars uit verschillende disciplines en lieten zich door hen inspireren. In de expositie worden de kunstwerken van de kinderen
tentoongesteld naast het werk van deelnemende
kunstenaars Severine Amsing, Ralf Westerhof,
Meta Joanknecht en Edson Bruno Filho.
Ma 14-17:30 u, di-do 9:30-20 u, vr-za 9:30-17:30 u,
zo 13-16:30 u, Javaplein 2
gratis
Vrijdag - 14 december
Boekhandel van Pampus: Baldwin, Kelley en de
Harlem Renaissance literatuur
Michel Krielaars, chef boeken NRC, praat met
recensente Toef Jaeger en schrijfster Dominique
van Varsseveld over zwarte literaire klassiekers
uit de VS. Aanleiding zijn de nieuwe vertalingen
van James Baldwin, de ontdekking van William
Kelley en het verschijnen van diverse schrijvers
uit de Harlem Renaissance.
20 u, inloop vanaf 19.30
€ 10, inclusief welkomstdrankje
Zaterdag - 22 december
Conservatorium: PianoFest
Amateurpianisten van alle niveaus en leeftijden
kruipen voor 5 minuten in de huid van een echte concertpianist. Alle stijlen muziek passeren de
revue en een deel van de pianisten wordt beoordeeld door een vakjury. Het festival biedt ook een
gratis randprogramma voor deelnemers, publiek
en de gewone muziekliefhebber.
9 - 22 u, Oosterdokskade 151
gratis. Reserveren is noodzakelijk via
www.pianofest.nl
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Ga aan de slag met de kleurplaat. En lever
hem, voorzien van je naam en je leeftijd,
uiterlijk 24 januari 2019 in bij The Photo
Factory op de C. van Eesterenlaan 15 in Amsterdam. Een jury, bestaande uit Josien Vogelaar (zij heeft de kleurplaat getekend) en
Marcel Cnock (een van de fotografen van de
IJopener), gaat de inzendingen bekijken en
kiest de vijf winnaars. In de volgende IJopener lees je wie de kleurplaatwedstrijd heeft
gewonnen. De winnaars kunnen kiezen uit
een mooie lamp, een broodtrommel of een
– onbreekbare – beker met eigen foto, tekening of plaatje.
De winnaars van de Zoek de
verschillen-puzzel in het oktobernummer zijn:
Gioia Tramonte
Faith Pawiroredjo
Hennie Kraaij

zom e r i n w i n te r

w w w. t h e p h o t o f a c t o r y. n l
C. van Eesterenlaan 15

26, 27, 28 & 29 december en 2, 3, 4, 5 & 6 januari
Oostblok: Merry Moustachio
Theatergroep Wie Walvis met een feel-good voorstelling voor de hele familie.
Teun en Tinie zitten samen bij de kerstboom en
hebben het niet zo gezellig. Dan staat er plots een
mariachi band uit Mexico op de stoep. Deze muzikanten zingen romantische liedjes en al gauw
begint Tinie te dromen dat Teun weer verliefd op
haar zal worden.
16 u, Sajetplein 39
€ 11 / € 9
Vrijdag - 28 december
Muziekgebouw: PAN
Het kortste festival van Nederland! PAN is Calefax’ jaarlijkse feestconcert tussen kerst en oud en
nieuw. Calefax treedt zelf op én is gastheer voor
een grote variatie aan topmusici en ensembles.
De deur naar de bar staat de hele avond open.
19:30 - 22:30 u, PietHeinkade 1
€ 25 / € 20
Zondag - 30 december
Buurtcafé Java-Blend: Muzieksalon Oostelijk
Havengebied
Muziek luisteren, bijkletsen en dansen op muziek
van vroeger. In samenwerking met het Danspaleis. Hapjes worden door het huis aangeboden.
15:30-17:30 u, Tosaristraat 1
gratis

-

020 - 419 72 00

Voor de mooiste kerstkado’s
met een persoonlijk tintje
telefoon- of
tablet hoes
met eigen
tekst of foto
beker met
eigen foto
of ontwerp

Kom langs en laat je
door onze 101 andere
ideeën inspireren !

in 1 à 2 dagen klaar, met
eigen tekening, foto of tekst
Je eigen
kalender;
ook in 1 dag
op je buro!
U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl
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Javastraat:
feest van diversiteit
Rum Barrel Caribbean bar

Rum Barrel oﬀers tropical vibes, tasty
sharing dishes and cocktails that will
keep you warm during the winter
months. Take a comfortable seat,
explore the world of rum and let us
take you on an escape to a far away
tropical paradise.
Check out our Cocktail, Tapas & Rum
menu on www.rumbarrel.nl. Call for
reservations +31 6 3838 2052
Javastraat 143

Waar in Amsterdam vind je
zo’n levendige en authentieke
winkelstraat? Vol winkeliers
en producten uit werkelijk
álle windstreken. Hier voel
je de aantrekkingskracht van
het gemengde Amsterdam.
En ben je het winkelen moe,
dan kun je kiezen uit de talrijke horecazaken: van bruin
café tot hipstertent.

Lago Maggiore pizzeria
Licht en Meubels

Dé design woonwinkel van Oost.
Kenmerkend is de persoonlijke
benadering. In de ruime showroom
vindt u modern, trendy en klassiek
met topmerken als Design on Stock,
Thonet, Dyyk, Harvink, Eyye en
Gelderland. We geven u graag advies
over meubels en lichtconcepten voor
uw woning of kantoor. Dat kan ook
aan huis.
Javastraat 133 - 141

Al 25 jaar een begrip in de
Javastraat. Ondanks verschillende eigenaren is het concept
hetzelfde gebleven.
Op het menu staan pizza’s en
pasta’s, met als toevoeging
Turkse gerechten. Kom gezellig
langs en ontdek het zelf!

Javastraat 91

Støv woonaccessoires

Støv is een klein winkeltje maar
perfect gevormd. Boordevol
met de beste merken cadeaus,
woonaccessoires en kinderspulletjes. Denk aan de Nederlandse
merken Secrid en Wooden
Amsterdam, het Deense Ferm
Living en House Doctor, en voor
de kids Wishbone en A Little
Lovely Company.

Rainer aquarium- en
dierenwinkel

Ontstaan uit passie voor dieren en de
grootste van Amsterdam.
Ruim een jaar geleden geheel
gerenoveerd en uitgebreid met een
zeer grote aquariumafdeling
(ca. 35.000 liter aan verkoopaquaria),
waarvan 70% is gereserveerd voor
discusvissen.

Javastraat 131

Javastraat 105 - 107

Stuﬀ & Stories vintage
design

Nieuw aan het Javaplein: Stuﬀ &
Stories met een collectie vintage
design meubels uit voormalig
Tsjechoslowakije. Op de foto
een origineel gerestaureerd
sideboard van de Tsjechische
designer Jiri Jiroutek die voor de
wereldtentoonstelling van 1958
een serie sideboards ontwierp.
In elk interieur een eye catcher.
Javaplein 31

Blitskikker kinderwinkel /
café / kapper

Ken je ons al? Dé kids conceptstore in Oost. Met speelgoed, kleding en cadeautjes.
Ook kun je komen spelen en
lunchen in ons kidscafé. De
Kinderkapper Amsterdam knipt
van dinsdag t/m zondag in een
van de toﬀe stoelen. Tegen
inlevering van deze advertentie
krijg je tot eind 2018 je tweede
drankje van ons!
Javastraat 117

Deelnemende winkeliers
Javakwartier
Licht en Meubels woonwinkel
DIV. dames- en herenkleding
Lago Maggiore pizzeria
Støv woonaccessoires
Rainer dierenspeciaalzaak
Rum Barrel Caribbean bar
Jansen Vintage retro design
Stuﬀ & Stories vintage design
Blitskikker kinderwinkel /
café / kapper

Jansen Vintage
DIV. Herenkabinet en
Damesboudoir

Een heren- én een dameskledingwinkel in de bruisende Javastraat. In
originele interieurs tonen we een eigentijdse collectie mode en sneakers,
o.a. Wood Wood, Stüssy, Sessùn,
Carhartt, Vans en Adidas. Binnenkort
webshop: www.divamsterdam.com.
Op vertoon van deze advertentie tot
eind 2018 10% korting!
Javastraat 8 (hrn) & 100 (da.)

Bij Jansen Vintage vind je meubels, lampen, glaswerk en keramiek uit de jaren ’50, ’60 en ’70.
Alles uniek, in goede staat en
met aandacht bij elkaar gezocht.
Kom langs in onze gezellige
winkel en laat je verrassen.
Op vertoon van deze advertentie
in december 2018 gratis bezorging in Amsterdam-Oost!
Javaplein 29

