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TEKST: JOOST VAN DER VAART 
FOTO: ARJEN POORTMAN

Ruim zes jaar geleden kreeg het Oostelijk 
Havengebied een verbinding per pont 
met de overkant. Dat ging betrekkelijk 

geruisloos: ineens lagen er een geïmproviseer-
de steiger en een veerboot aan de oever van 
het Azartplein. Ieder aanbod schept zijn eigen 
vraag, en zo kon het gebeuren dat er anno 2020 
druk gebruik wordt gemaakt van het Oostveer. 
Deze verbinding met Noord is niet meer weg 
te denken.
Kom daar nu maar eens om. Pontjes verdelen 
de buurt. De gemeente heeft ontdekt dat het 
in Noord drukker wordt en dat er steeds meer 
‘aansluiting’ is bij de rest van de stad, maar dat 
de verbindingen met dit stadsdeel ondermaats 
zijn. Nu moet overhaast een inhaalslag wor-
den gepleegd en dat leidt tot onrust. Bruggen, 
tunnels, veren: stadsbestuurders buitelden 
jaren over elkaar heen met plannen en ver-
gezichten. Daar kwam natuurlijk ruzie van, 
zeker toen bleek dat Amsterdam vergeten was 
dat Nederland een land van polderen is waar 
je moet overleggen tot er consensus is, breed-
gedragen overeenstemming.
Een recent advies van een commissie onder 
leiding van een Belgische stedenbouwkundi-
ge over de verbindingen met Noord zette alles 
knap op een rij maar dempte de onrust niet. 
Intussen begint duidelijk te worden dat coro-
na spelbreker is: bruggen en tunnels beginnen 

op toekomstmuziek te lijken. Het geld is op, 
investeringen in peperdure vaste oeverver-
bindingen kunnen we voorlopig vergeten, zo 
valt op het stadhuis te horen. Uitbreiding van 
veerverbindingen lijkt het hoogst haalbare, in 
ieder geval voor de korte termijn.
Teleurstelling alom, zeker op IJburg en in het 
Oostelijk Havengebied. Bij de een omdat er 
geen brugverbinding van en naar Zeeburge-
reiland in het advies van de Belg is opgeno-
men, bij de ander omdat er een veerboot in 
de buurt dreigt aan te landen. Verbinding met 
andere stadsdelen is oké, zolang het maar niet 
op ‘mijn’ eiland is. We hebben het in de vorige 
editie van de IJopener kunnen lezen: reacties 
van buurtbewoners die zich benadeeld voel-
den en daarvan in hun buurtblad melding 
maakten.
Het debat over de oeververbindingen is be-
langrijk. Het gaat over politiek en techniek, 
maar eigenlijk gaat het vooral over mensen en 
over voor hen zo zwaarwegende onderwer-
pen als leefbaarheid en bereikbaarheid.
Dat de stad hard door corona getroffen is, zal 
de plannen zeker beïnvloeden. Maar ook de 
pandemie gaat voorbij, in tegenstelling tot de 
behoefte aan grootstedelijke infrastructuur 
die past bij de eisen van de tijd. Anders gezegd: 
de IJ-oevers zijn geduldig, maar vast staat dat 
er iets moet gebeuren om tegemoet te komen 

aan duurzamere vormen van mobiliteit.
De IJopener verwelkomt reacties over dit the-
ma. De betrokkenheid van de buurt is groot, 
en dat kun je als wijkkrant alleen maar toejui-
chen. In dit nummer pleit architect Paul Vlok 
ervoor om afstand te nemen van de ‘waan van 
de dag’ en om voor de uitbreiding van ver-
keersnetwerken eerst te kijken naar hoe onze 
eeuwenoude stad precies in elkaar zit en hoe 
je daar met nieuwe plannen op kunt inspelen. 
Het is een kalm verwoord verhaal. Vlok vindt 
dan ook dat ’politiek gemotiveerde’ emoties 
maar beter buiten de discussie kunnen blij-
ven. Dat zal niet makkelijk zijn, maar hij heeft 
een punt. Waarmee het debat wordt voortge-
zet. Wij zullen er, zolang we kunnen, verslag 
van blijven doen.

Nu we het toch over onszelf hebben: wat heb-
ben we veel hartverwarmende reacties gehad 
op onze oproep om steun in de vorige editie! 
Veel mensen hebben ook geld gedoneerd om 
de IJopener te laten voortbestaan. Heel, heel 
veel dank daarvoor, beste lezers en buurtge-
noten. We weten nu al dat mede door uw ge-
nerositeit onze eerste nummers in het nieuwe 
jaar gegarandeerd zijn. Met lezershulp en, wie 
weet, een beetje geluk in onze zoektocht naar 
ȴQDQFLOH�HQ�UHGDFWLRQHOH�FRQWLQX±WHLW�UHGGHQ�
we het weer een poos. De wonderen zijn de 
wereld niet uit, gelukkig. Intussen blijven do-
naties zeer welkom. ½

De IJ-oevers  
zijn geduldig...
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De Oostelijke Handelskade is maar liefst 

2200 meter lang en begint bij het Cen-

traal Station. Het laatste stukje van die 

lange kade zal begin twintigste eeuw het do-

mein van de Koninklijke Hollandsche Lloyd 

(KHL) worden. Hier staan de loodsen waar nu 

het winkelcentrum Brazilië in zit. Echter, de 

meest lucratieve waar van de KHL is niet de 

JHXULJH�NRɚH�XLW�%UD]LOL�RI�GH�VWLQNHQGH�KXL-
den uit Argentinië, maar de landverhuizers die 

tot hun vertrek in het Lloyd Hotel verblijven.

Zoals veel buurtgenoten woon ik te midden 

van expats, goed opgeleide jonge mensen die 

hun geboorteland, tijdelijk, hebben verruild 

voor een opwindend buitenlands avontuur. 

Ook wonen in mijn buurt mensen met een 

vluchtelingenstatus en de schoonmaker van 

een van mijn buurtgenoten is hier illegaal. 

Als het aan hem ligt, gaat hij nooit meer terug 

naar zijn land waar nauwelijks werk is. 

De Oost-Europese landverhuizers die de KHL 

gedurende haar bestaan tot 1936 vervoert, 

verlaten hun geboorteland deels vanwege ar-

moede, deels – in het geval van de joodse land-

verhuizers – vanwege de beruchte pogroms. 

Het verschil met nu is dat de landverhuizers 

meer dan welkom zijn in hun nieuwe vader-

land. Hun heenreis wordt zelfs betaald. Op 

GH� NRɚHSODQWDJHV� YDQ� %UD]LOL� ELMYRRUEHHOG�
zitten ze te springen om arbeiders. Uiteraard 

ZRUGW�GLW�JXOOH�JHEDDU�YHUUHNHQG��'H�DȵRVVLQJ�
maakt dat de spijtoptanten, die er beslist zijn, 

een terugkeer naar het vaderland wel kunnen 

vergeten.

Stoomboten: superspreaders toen
Begin twintigste eeuw zijn de stoomboten de 

vliegtuigen van onze tijd. De zeekastelen, de 

Boeings, en de kleine bootjes, de cityhoppers, 

vormen samen een netwerk over de wereld-

bol. Niet alleen dichtbevolkte gebieden en gro-

te steden, maar ook de meest afgelegen dorp-

jes en eilandjes worden zo bereikt. 

Besmetting onder passagiers of zelfs een ge-

rucht hierover is fataal voor een stoomvaart-

maatschappij. De Koninklijke Nederlandsche 

Stoomvaart Maatschappij (KNSM) begint in 

1881, in navolging van de Holland Amerika 

Lijn, een lijn op New York. In één jaar tijd ver-

voert zij maar liefst 10.000 landverhuizers.

Anderhalf jaar later blijven de boekingen plot-

seling uit nadat op een van de schepen een 

aantal kinderen ziek is geworden. Boze tongen 

verspreiden het gerucht dat het aan de hygiëne 

aan boord ligt. Juist op dat moment besluit de 

Holland Amerika Lijn een veertiendaagse lijn-

dienst vanuit Amsterdam te beginnen. Hoewel 

RɚFLHHO�RQGHU]RHN�YDQ�VWDDWVZHJH�XLWZLMVW�GDW�
de KNSM geen blaam treft, is er zoveel verlies 

geleden dat zij de Amerikavaart opgeeft.

Na de Eerste Wereldoorlog breekt er een pan-

demie uit. Amerikaanse soldaten nemen niet 

alleen de overwinning, maar ook de Spaanse 

griep mee naar huis. Tijdens de lange over-

tocht zitten ze op elkaar gepropt in benauwde, 

niet geventileerde ruimtes. Uiteindelijk zullen 

er meer mensen sterven aan die griep dan aan 

de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Zelfs 

de verste uithoek van de wereld wordt niet ge-

spaard. Want ook op de kleine stoomboot die 

elke maand de post komt brengen, gaat die ene 

verstekeling ongemerkt aan land en roeit de 

helft van de bevolking uit. 

Upstairs, downstairs
De KHL vervoert twee soorten passagiers: toe-

risten en landverhuizers. Voor de eersteklas 

passagiers is de luxe aan boord te vergelijken 

met die van een verblijf in een chic kürhotel. 

Zij zitten of kuieren op het ruime bovendek, en 

in de gymzaal en het zwembad houden zij hun 

conditie op peil. Terwijl de eerste- en tweede-

klas toeristen soms nog geen vijfde deel uit-

maken van het totale aantal passagiers, is het 

grootste gedeelte van het schip voor hen be-

stemd. De landverhuizers verblijven als der-

deklas passagiers benedendeks in benauwde 

ruimtes zonder ramen. Terwijl zij voordat zij 

aan boord gaan uitgebreid medisch gekeurd 

worden, hoeven de andere passagiers niet 

zo’n keuring te ondergaan. Een welgestelde le-

vensstijl wordt geacht je te beschermen tegen 

allerlei besmettelijke ziektes die immers door 

We zijn nog steeds in de greep van  

corona. Afstand houden en ontsmet-

ten is het devies voor wie gezond wil 

blijven. Wie besmet is, moet in zelfop-

gelegde quarantaine. Aan de Oostelijke 

Handelskade staat het Ontsmettings- 

gebouw. Wanneer en waarom is dit  

gebouw hier neergezet, en voor wie?

TEKST: TINEKE KALK
FOTO’S: STADSARCHIEF AMSTERDAM, ARJEN POORTMAN

Ontsmetten 
in vroeger  
tijden

Medisch onderzoek van emigranten in het Lloyd Hotel
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armoede worden veroorzaakt. 
Een van de meest besmettelijke ziektes is de 
oogziekte trachoma. Juist in arme buurten, 
waar grote gezinnen op elkaar leven, de leef-
omgeving van de meeste landverhuizers, komt 
deze ziekte voor. 
Ook de derdeklas passagiers die in andere ha-
vens inschepen worden gekeurd. In een circu-
laire draagt de directie van de KHL de kapiteins 
van haar passagiersschepen nadrukkelijk op 
om hun scheepsdokter te instrueren ‘alle Der-
de Klasse Passagiers in elke inschepingshaven 
nauwkeurig te onderzoeken’ en ‘de inscheping 
van elken Trachomalijder onvoorwaardelijk te 
weigeren.’ 
Niet alleen vanwege haar reputatie, maar ook 
vanwege de kosten is de KHL zo streng: zij 
draait niet alleen op voor de terugreis van de 
geweigerde passagier, maar, zo laat de direc-
tie weten: ‘het Schip, hetwelk zulke Passagiers 
vervoert, wordt tot een aanzienlijk bedrag be-
boet.’ 

Een moderne aanpak
Het landverhuizerscomplex, het Lloyd Hotel 

en het aanpalende Ontsmettingsgebouw, dat 
begin jaren twintig opgeleverd werd, behoort 
tot de modernste ter wereld. Tot die tijd moe-
ten de landverhuizers na een tocht van vaak 
duizenden kilometers op zoek naar, zoals de 
Tribune schrijft, ‘obscure inrichtingen, die 
zoowel hier als in elke andere groote haven-
plaats, dergelijke vreemdelingen tot op het 
laatste kleedingstuk uitschudden.’ 

Op het Centraal Station worden de landver-
huizers opgewacht door agenten van de KHL 
die hen begeleiden naar wagons die hen naar 
vlak voor het Lloydcomplex brengen. Daar 
moeten ze zich eerst melden bij het loket in 
de hal van het Ontsmettingsgebouw voor 
hun medische keuring. Vervolgens worden 
ze zorgvuldig ontluisd en hun hoofden inge-
smeerd met ontsmettende crème, waarna ze 

onder de douche gezet worden. Dat laatste 
moet een bijzondere ervaring zijn geweest. 
Zelfs de meeste Amsterdammers zijn dan 
nog onbekend met dit fenomeen. Onder- 
tussen wordt hun kleding in grote ketels gerei-
nigd.
1D�HHQ�ȵLQNH�VFKURESDUWLM�NULMJHQ�]H�HHQ�EDG-
jas en gummi schoenen en lopen ze via een 
gang tussen het Ontsmettingsgebouw en het 
Lloyd Hotel naar de grote eetzaal in het hotel. 
Niet alleen de douches maar ook het feit dat er 
in het hotel rekening wordt gehouden met de 
dieetwensen van de joodse landverhuizers is 
voor die tijd uitzonderlijk. Meestal zit er niet 
meer dan zes of zeven dagen tussen aankomst 
en vertrek. Hoewel de landverhuizers niet in 
strikte quarantaine zitten, is het complex niet 
voor niets afgelegen. Bezoek aan de stad wordt 
ontmoedigd.
De bedenker van deze formule is directeur Jan 
Wilmink. Meer dan wie ook beseft hij dat de 
KHL alleen met de beste, maar ook de duur-
ste en nieuwste passagiersschepen en voor-
zieningen kan wedijveren met de andere, veel 
JURWHUH� HQ� JHRJUDȴVFK� EHWHU� JHOHJHQ� 'XLWVH�
stoomvaartmaatschappijen. Wilminks credo 
‘het beste van het beste’ betekent echter in 
de praktijk ‘het duurste van het duurste’; het 
Lloyd complex kost acht keer zoveel als in eer-
ste instantie begroot.
Als na de Eerste Wereldoorlog de Duitse con-
currenten aanvankelijk uitgeschakeld zijn, 
ziet het er even naar uit dat de KHL en het 
Lloydcomplex gouden tijden tegemoet gaan. 
Maar dat blijkt een dure misrekening. De pas-
sagiersmarkt stort in en de Duitsers krabbelen 
sneller op dan verwacht. 
Een paar maanden na oplevering van het 
Lloyd Hotel vlucht Wilmink, beschimpt als big 
spender, naar het buitenland. Drie jaar later 
sterft hij, totaal vergeten, in den vreemde, net 
als de landverhuizers die hij ooit vervoerde. ½

Het Ontsmettingsgebouw is nu een broed-
plaats voor kunstenaars: Quarantainegebouw.nl

Ze worden ontluisd en 
onder de douche gezet
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Een goed bewaard 
geheim: het IJ en de 
havenbekkens in het 
Oostelijk Havenge-
bied stikken haast 
van de vis. Snoek, 
baars, snoekbaars, 
brasem en nog veel 
meer. Gastauteur, 
buurtgenoot én vis-
ser Juul Steyn neemt 
u mee op een vis-
tocht. Hengels klaar?

Hoe Oost mijn vissershart 
wist te stelen

Toen onze tweede op komst was, bijna vijf 
jaar geleden, verruilden we onze knusse 
woonark in Oud-West voor een ruimer 

schip afgemeerd aan een van de Oostelijke 
Eilanden. Had ik geweten van de fenomenale 
mogelijkheden die dit gebied de sportvisser 
biedt, dan waren we véél eerder oostwaarts 
getrokken. Een kijkje onder de waterspiegel in 
het stadsdeel dat mij dagelijks inspireerde tij-
dens het schrijven van Denken als een vis. 
Vissen die na een lange tocht over het eindelo-
ze en monotone Amsterdam-Rijnkanaal einde-
lijk ’t IJ op zwemmen, voelen zich ongetwijfeld 
net als wij wanneer we op weg naar het zui-
den België achter ons laten en Noord-Frank-
rijk binnen rijden. Ruimte, vrijheid, avontuur, 
lekker en vooral veel eten! Baarzen en snoek-
baarzen vinden er zwemmende buffetten in 
de vorm van grote scholen spiering, jonge ha-
ring en allerhande ander klein grut. Voorbij 
het KNSM-eiland begint het avontuur pas echt. 
Snoeken, vaak langer dan een meter, zwerven 
hier over het open water en storten zich op al-
les wat zwemt. Ook eendenkuikens, ratten en 
zelfs hun eigen kinderen zijn niet veilig.

Nachtelijk vissenleven
Als de avond valt, trekken de snoeken en baar-
zen zich terug om in relatieve rust de nacht 
door te brengen. Nu is de snoekbaars heer 
en meester over de vlakke bodem van ’t IJ (zó 
schoon dat ik er enkele jaren geleden een aar-
dewerken pijpenkop van de bodem viste: die 
had daar rustig honderd jaar of langer gele-
gen!). Met zijn katachtige ogen speurt deze kil-
le rover naar nietsvermoedende visjes die het 
ochtendlicht niet meer zullen zien. Dit zijn de 
uren die ik tegenwoordig het meest waardeer. 
De kinderen liggen in bed, m’n vrouw ligt lek-
ker op de bank en met een beetje geluk gaat 
ook de wind liggen. Maar langs de oevers van 
de Oostelijke Eilanden staan de snoekbaarzen 
op scherp – net als ik. 
Samen met tientallen (of zijn het er honder-
den?) andere vissers trekken we in het donker 
naar de waterkant. Gewapend met een hengel 
en wat kunstaas gaan we op avontuur. Vangen 
we zo’n zilveren rover, dan nemen we mis-
schien snel een foto om hem daarna vlot vrij te 
laten zodat hij zijn jachtpartij kan voortzetten. 
Vangen we niets, dan genieten we toch van de 
schilderachtige avonden, van door de stad ver-
lichte wolkenpartijen en van goede gesprek-
ken met onze vismaten. Even geen corona, 
JHHQ�QRWLȴFDWLHV��JHHQ�ZHUN��$OOHHQ�YLVVHQ��(Q�
met een beetje geluk ook vangen. 

Ontbijt voor snoeken
De volgende ochtend herinnert niets aan de 
slachtpartij die hier ’s nachts onder de water-
spiegel heeft plaatsgevonden. Laaghangende 
mist ligt als een deken over de havens langs ’t 
IJ. Brasems en voorns spelen in het oppervlak 
en eenden reinigen hun verenkleed met op-
merkelijke precisie. Maar er verandert iets; het 

water begint steeds harder richting het cen-
trum te stromen. De grachten worden schoon-
gespoeld met water dat via het Lozingskanaal 
richting de grachten wordt gepompt. Dit ver-
stoort de vredige rust van de vroege ochtend. 
De stroming neemt larven, watervlooien en 
ander waterleven mee: makkelijke, weerloze 
prooien. Brasems, voorns, kolblei en andere 
tandeloze vissen vreten zich vol, maar wor-
den ook onvoorzichtig. Grote baarzen en snoe-
ken verlaten de beschutting van afgemeerde 
woonboten, meerpalen en overhangende tak-
ken, klaar voor de jacht op de onvoorzichtigen. 
Ondertussen zijn ook de wateren voorbij de 
Oranjesluizen ontwaakt. Gigantische snoeken 
die de afgelopen maanden over de randme-
ren zwierven, zoeken nu de beschutting van 
IJburg op en doen zich tegoed aan de miljoe-
nen voorns die hier overwinteren. De eerste 
uren na zonsopgang zie je ons vissers ook hier 
langs de oever staan, de slaap nog in de ogen, 
turend over het water, op zoek naar tekenen 
van jagende vis. Nog voor de meeste mensen 
naast hun bed staan, hebben wij vaak al de 
mooiste avonturen meegemaakt. 
Met kilometers oever, duizenden stekken en 
een geweldige visstand mogen sportvissers in 
Amsterdam Oost hun zegeningen tellen. Ga op 
avontuur en ontdek de andere kant van ’t IJ, 
de Ertshaven, IJhaven, de Dijksgracht, de Nieu-
wevaart, het Lozingskanaal, de Groene Tunnel 
en de IJburgbaai. Het avontuur wacht er om 
beleefd te worden! ½

Juul Steyn, sinds enige jaren woonachtig in 
het Oostelijk Havengebied, is schrijver van het 
recent verschenen boek Denken als een vis.  
Uitgeverij Pluim, 324 pagina’s, ! 29,95. 

TEKST: JUUL STEYN
FOTO: ARJEN POORTMAN
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De IJopener vervolgt zijn tochtjes door de wijk. Dit keer star-
ten we in de Borneostraat, doen we het Oosterpark aan en 
gaan we vandaar naar het Flevopark.

Deze ‘voetreis’ van de IJopener begint 
en eindigt in de Indische Buurt, en 
net als in eerdere uitstapjes zullen we 

ook hierin een schrijver gedenken. Maar nu 
is het iemand die vrijwel in de vergetelheid 
is geraakt: Bertus Aafjes, in 1914 geboren in 
de Indische Buurt. Roem is vergankelijk en er 
zijn maar weinig auteurs die, hoe bekend tij-
dens hun leven ook, na hun dood nog steeds 
(of weer) worden gelezen. Ja, Nescio – zijn oeu-
vre heeft de sloopzucht van de tijd met glans 
doorstaan. We hebben hem in vorige tochtjes 
al enkele keren aangehaald.
Nu dus schrijver en dichter Bertus Aafjes, over-
leden in 1993. Nooit van gehoord, zal menigeen 
zeggen. En waarom weer een dooie schrijver? 
Er zijn toch genoeg bekende Indische Buurters 
die nog leven? Zoals entertainment-tycoon 
Joop van den Ende, gepensioneerd cabaretiè-
re Jasperina de Jong, oud-voetballer Wim Kieft 
of rapper Ali Bouali? Klopt, maar die komen 
misschien een andere keer aan de beurt. Bo-
vendien zijn er maar weinig die zo mooi over 
de Indische Buurt hebben geschreven als Aaf-
jes in zijn jeugdherinneringen (De sneeuw van 
weleer).

Natuur in Oost
Om dit stadstochtje iets van een doel in de na-
tuur te geven, kiezen we een route langs twee 
parken, het Oosterpark en het Flevopark. Bei-
de schitterende groene longen met een eigen 
karakter en een ligging die voor haast ieder-
een bereikbaar is. We beginnen bij het voor-
malige woonhuis van Bertus Aafjes aan de 
Borneostraat 32, waarover hij schrijft: ‘Nog 
tijdens mijn geboorte hield ons huis op het 
laatste huis te zijn en kon men niet langer uit-
kijken in de richting van de Zuiderzee.’
Deed Amsterdam maar zoals Berlijn, een stad 
die consequent gedenkborden plaatst bij de 
woonhuizen van min of meer bekende dode 
schrijvers. ‘Hier woonde schrijver X van 1927 
tot 1933. Zij/hij schreef hier (volgt een boekti-

tel)’. Mooie gewoonte, zo’n gedenkbord, die de 
stad een literair verleden geeft en uitnodigt tot 
schrijvers ontdekken.
We gaan niet ‘richting de Zuiderzee’, maar ste-
ken de Delistraat in en lopen naar het spoor. 
Daar slaan we linksaf en wandelen vervol-
gens rechts de spoorwegonderdoorgang van 
de Javastraat naar de Eerste Van Swinden in. 
Wat een toeval: in het duister van de tunnel 
bevindt zich juist wél een – haast onleesbaar 
– gedenkbord: ‘Doorgang vrij, Oost is blij.’ Het 
stamt uit 1939, toen wethouder De Miranda 
zich sterk had gemaakt voor een onder het 
spoor gelegen passage van de Indische naar 
de Dapperbuurt. Tot dan moesten de bewo-
ners een drukke spoorwegovergang passe-
ren.

Dichters onder elkaar
Loop de Eerste Van Swindenstraat uit en ga 
het Oosterpark in. Geniet van het groen en 
loop ergens halverwege naar een uitgang 
om in Aafjes’ voetspoor Oosterpark 82 (met 
gedenkbord!) op te zoeken, het Witsenhuis 
voor schrijvers die hier een tijdje ongestoord 
willen verblijven. Het liefst natuurlijk om een 
meesterwerk te scheppen. Aafjes ging hier 
vaak de dichter J.C. Bloem ophalen, bekend 
van het sonnet De Dapperstraat waarvan de 
laatste regel luidt: ‘Domweg gelukkig, in de 
Dapperstraat.’ Onsterfelijke woorden.
Samen liepen ze van Bloems huis naar de 
kroeg. Aafjes schrijft: ‘We zeiden geen woord, 
ledigden alleen met het voortschrijden van de 
uren onze kelkjes jenever. Tenslotte bracht ik 
dan toch het gesprek op het befaamde sonnet, 
ik prees het als een der mooiste sonnetten 
van de ganse literatuur en opperde dat vooral 
de slotregel – zoals iedere slotregel van een 
sonnet behoorde te zijn – magistraal was. Ik 
citeerde: “Stomweg gelukkig, in de Dapper-
straat”. Bloem bewoog zich niet in zijn stoel, 
hief zijn kelkje jenever tegen de namiddag-
hemel en zei uiterst minzaam, maar zeer ge-

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: ARJEN POORTMAN

Met Bertus van park 
naar park

decideerd: “Domweg gelukkig, in de Dapper-
straat, Bertus”.’
Die pijnlijke vergissing dreunt na als we van 
het Oosterpark naar de Wijttenbachstraat 
lopen, het spoor onderdoor gaan en de Insu-
lindeweg bereiken. Daar staat tegenover het 
nieuwe appartementengebouw De Smaragd 
een richtingaanwijzer voor voetgangers met 
het Oosterpark (500 m) en het Flevopark (1,2 
km) erop. Kuier op je gemak de lange Insu-
lindeweg af, door Aafjes ‘de hoofdstraat’ ge-
noemd van ‘een stratennet dat zich uitstrekte 
tot de Ringvaart.’ Een kilometer verder loop je 
via een onopvallend voetpad op de kruising 
van de Insulindeweg (rechterkant) met de 
Kramatweg het Flevopark binnen. De bomen, 
het groen, de rust hier – ook van de Joodse be-
graafplaats Zeeburg: het is zo overweldigend 
dat we nu maar beter kunnen zwijgen. ½
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Liefdewerk nieuw papier

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: IJOPENER

De feestdagen komen eraan. Al is het dit jaar 
allesbehalve groot feest. Letterlijk niet, vanwe-
ge coronamaatregelen. Maar ook figuurlijk valt 
er weinig te vieren. Het zijn in meer dan één 
opzicht donkere dagen voor kerst. Met ons de-
cembernummer sluiten we traditiegetrouw het 
jaar af. Positief en hoopvol. Want ieder eind is 
een nieuw begin. Een frisse start. Een nieuwe 
jaargang.
Vijftien jaar hebben we tot nu toe gevuld. Met 
75 edities. Met verhalen, nieuws en wetens-
waardigheden. Met de buurt. Met steun van 
de buurt. Met vrijwilligers uit de buurt. Mensen 
met hart voor de zaak. De niet-commerciële 
variant. De ‘goede’ zaak, zeg maar. Zonder 
winstoogmerk. Mensen die zich inzetten voor 
een gemeenschappelijk doel. Voor hun ge-
meenschap.
Dat is pure rijkdom. Want be-
langeloos bijdragen is verre 
van vanzelfsprekend. Was 
vrijwilligerswerk vroeger een 
vaste, gewaardeerde invulling 
van vrije tijd, tegenwoordig 
noemen we het eerder: voor 
niets werken. Liefdewerk oud 
papier. Dat klinkt bijna dom. 
Of het moet iets anders ople-
veren. In de zin van werk- of 
levenservaring. En tijdelijk 
van aard zijn. Vrijwilligerswerk 
als stap richting een doel, niet 
als doel op zich. Ik snap die 
veranderde visie wel. Vrijwillig 
is immers niet vrijblijvend. Lof en waardering le-
vert het niet altijd op. Mogelijk zelfs stank voor 
dank. Het neemt structureel tijd in beslag. En 
tijd is geld. Had het ooit aanzien om in een be-
stuur te zitten, nu is de voornaamste indicator 
voor status: geld.
En geld: daar ontbreekt het in de vrijwillige 
hoek vaak aan. Verenigingen hebben leden. 
Stichtingen donateurs. En dan zijn er nog sub-
sidies. Om vrijwilligers aan de gang te houden, 
zijn inkomsten een vereiste. Wat de missie ook 
is, het kost altijd geld. Van voetbalclub tot buurt-
blad. Want zonder bal geen spel en zonder pa-
pier geen krant. Als niemand het doel financieel 
ondersteunt, dan houdt het op. Je kunt natuur-
lijk zeggen: dan is er geen draagvlak voor. Een 
veelgehoord argument. Al is het erg kort door 
de bocht. En: wie betaalt, bepaalt.
Je kunt ook onderzoeken of er draagvlak is, 
onder het motto: meten is weten. Al is niet al-
les objectief meetbaar. Abstracte begrippen 
zijn moeilijk in cijfers te vatten. Geloof. Vertrou-
wen. Liefde. Welzijn. Je kunt hooguit meten wat 
mensen denken te weten. Of toetsen aan voor-
af gestelde criteria. Gevoelens zijn bijvoorbeeld 
lastig meetbaar. Nut en noodzaak ook. Want 

waar druk je nut in uit? Iets kan nuttig zijn op 
heel veel manieren. En tegelijkertijd ook totaal 
niet. Dat hangt van de invalshoek af. 
Sociaal nuttig is abstract in het kwadraat. Toch 
is ons sociaal nut ‘gemeten’. Al was het niet 
‘ons’ nut, maar nut en noodzaak van buurt-
kranten in het algemeen. In heel Amsterdam. 
Niet het specifieke, concrete nut van IJopener 
in Oost. Het is ook niet echt ‘onderzocht’. Be-
staande gegevens uit de Burgermonitor van 
2017 zijn geanalyseerd. Aan de hand van drie 
speerpunten van nieuw sociaal beleid: ‘verbon-
denheid en betrokkenheid’, ‘samenredzaam-
heid’ en ‘zelfredzaamheid en ontplooiing’. De 
conclusie? Sociaal gezien hebben buurtbladen 
geen ‘meetbaar’ nut. Op de drie genoemde 
punten, aan de hand van de gebruikte data. En 
dus geen noodzaak. Geen noodzaak, dan ook 

geen geld. Althans niet uit het 
potje: sociaal.
Is dit meten wat je wilt weten? 
Zelfreflectie is voor eenieder 
een deugd en voor een weten-
schapper een must. De analyse 
wijst overigens uit dat lezers van 
buurtkranten zich méér verbon-
den voelen met de buurt dan 
niet-lezers. Fantastisch, zou je 
denken. Houden die buurtbla-
den. Maar nee. Bewoners kun-
nen ook de buurtkrant lezen, 
juist ómdat ze zich verbonden 
voelen. Een typisch kip of ei-di-
lemma. De analisten weten niet 

wat er eerder was. Het college ook niet. De 
stadsdeelcommissie ook niet. Tot zover geen 
probleem. De patstelling vloeit logischerwijs 
voort uit de vraagstelling. Maar nader onder-
zoek volgt niet. Wél een stopzetting van alle 
sociale subsidie aan alle buurtkranten in heel 
Amsterdam.
Anderhalf decennium IJopener. Dankzij vrijwil-
ligers die eigen tijd en geld steken in onze goe-
de zaak: het bedienen van u als lezer. Vóór de 
buurt, dóór de buurt. Dat is al jaren onze slogan. 
Wij brengen u het nieuws gratis. Huis-aan-huis. 
Onze ‘sweet sixteen’ maken we mogelijk niet 
vol op papier. Hopelijk staat er een mecenas 
op. Of een voorvechter van onze goede zaak. 
Misschien vindt Amsterdam nog een potje waar 
ons dekseltje wel op past. Want goed zijn we. 
Goed in wat we doen. En dat is niet adverten-
ties verkopen, fondsenwerving of een idealisti-
sche stichting commercieel runnen. Al nemen 
we die taken er vaak bij, uit liefde voor ons blad. 
Wij zijn goed in woord. En in beeld. Schrijvers, 
fotografen en tekenaars. Dat zijn wij. Daar ligt 
ons hart. Bij ons creatieve talent. En bij onze 
buurt. In liefdewerk oud papier. En hopelijk in 
het nieuwe jaar: op nieuw papier. ½
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SAMENSTELLING: CORRY ZOLL

K O R T 
BUURT
NIEUWS

De Haak-In gaat door 
in 2021 
De subsidie voor de Haak-In in de Molukken-
straat stopt. De creatieve kracht van Haak-In 
Corrie van Huisstede is na rijp beraad met des-
kundigen, vrienden, kennissen en familieleden 
tot het besluit gekomen dat ze wil doorgaan met 
de duurzame verwerking van plastics.
2P�ȴQDQFLHHO�RS�HHQ�JRHGH�HQ�JH]RQGH�PDQLHU�
door te kunnen draaien is er een schitterende 
verjaardagskalender te koop. De kalender kost 
€ 10,- (excl. verzendkosten). De opbrengst komt 
ten goede aan het voortbestaan van de Haak-In. 
Daarnaast zijn donaties van harte welkom. 
www.haakin.nl ½

Grafisch Werkcentrum 
Amsterdam 
Het GWA wordt medio volgend jaar door pro-
jectontwikkelaar Kroonenberg uit de locatie 
Molukkenstraat 200 gezet om plaats te maken 
voor winkels. Na 15 jaar moeten ze dus op 
zoek naar een geschikte, nieuwe plek voor al 
GLH� WRQQHQ�DDQ�KLVWRULVFK�JUDȴVFK�PDWHULDDO��
Geen sinecure.
Als de coronamaatregelen het toestaan is ie-
dereen op zondag 13 december welkom om 
zelf iets te komen maken, bijvoorbeeld nieuw-
jaarskaarten drukken met houten en loden 
OHWWHUV��%HNLMN�HHQV�GH�ZHEVLWH�ZZZ�JUDȴVFK-
werkcentrumamsterdam.nl/ voor informatie, 
cursussen en het posterwinkeltje. ½

AED op Zeeburger- 
eiland
Bij een hartstilstand kan een AED (Automatische 
([WHUQH�'HȴEULOODWRU��OHYHQVUHGGHQG�]LMQ��2S�=HH-
burgereiland hangt sinds kort een publieke AED, 
in de noordwesthoek van het eiland bij de entree 
van de Akropolistoren. Het initiatief komt van de 
Coöperatieve Bewonersvereniging Akropolisto-
ren. De AED is inmiddels aangemeld bij Hartslag-
1X��$OOH�JHFHUWLȴFHHUGH�KXOSYHUOHQHUV�LQ�GH�EXXUW�
worden uitgenodigd zich bij HartslagNu aan te 
melden, zodat ze in geval van nood opgeroepen 
kunnen worden. Wilt u meer weten over dit initia-
tief, dan kunt u mailen met evert.beumer@xs4all.
nl of g.sondermeijer@ziggo.nl.
www.hartslagnu.nl ½

Zorgen op het Steiger- 
eiland 
2S� 6WHLJHUHLODQG�=XLG� ZRUGHQ� LQ� UDS� WHPSR�
panden opgekocht door huisjesmelkers, die 
ze vertimmeren tot kleine appartementen of 
zelfs kamers die voor de hoofdprijs worden 
verhuurd. De veelal tijdelijke nieuwe bewo-
ners hebben geen binding met de buurt en 
zorgden afgelopen zomer voor overlast: la-
waai en rotzooi op straat.
De bewoners zijn niet tegen meer verhuur. 
Maar niet op deze manier. Bovendien vissen 
gewone kopers achter het net: zij kunnen niet 
opbieden tegen de pandjesbazen. 
Om Steigereiland leuk, leefbaar en betaalbaar 
te houden zijn een aantal bewoners de krach-
WHQ�DDQ�KHW�EXQGHOHQ��=R�]LMQ�UHFHQW�PHW�]RȇQ�
70 huishoudens twee bezwaarprocedures 
gestart en zullen er meer volgen. Daarnaast 
wordt gesproken met verschillende lokale po-
litici. Inmiddels is toegezegd dat de gemeente-
raad de gesignaleerde misstanden aan de wet-
houder gaat voorleggen. 
Heb je ideeën? Wil je meehelpen? Dit kan via 
de website www.weigereiland.nl ½

Bomenkap Java- 
plantsoen 
Stadsdeel Oost wil de toegang tot het Flevopark 
vanuit het Javaplantsoen verbeteren. De helling-
baan voor minder validen is nu te steil en te smal. 
Om dit op te lossen wil het stadsdeel vreemd 
genoeg nu een tweede hellingbaan aanleggen. 
Hiervoor wordt de groenstrook gekapt die het 
Javaplantsoen scheidt van de drukke Insulinde-
weg. Volgens de Vrienden van het Flevopark (zie 
YULHQGHQYDQKHWȵHYRSDUN�QO�� NDQ� VLPSHOZHJ�GH�
huidige hellingbaan worden verbeterd. Voor dat 
plan hoeft geen enkele boom te wijken. Met het 
uitgespaarde geld kan worden ingezet op échte 
vergroening van het Javaplantsoen. De Vrien-
denvereniging is daarom in verzet gekomen 
tegen de plannen. Mensen die willen helpen bij 
deze actie kunnen zich aanmelden via de websi-
WH��ZZZ�YULHQGHQYDQKHWȵHYRSDUN�QO�½

Reizen met kinderen 
Vorig jaar hebben Sanne en Joep een prach-
tige wereldreis gemaakt met hun dochter 
Sophie (5 jaar). Naar aanleiding van deze 
wereldreis willen zij andere ouders inspire-
ren en informeren over (verre) reizen met 
kinderen en hebben ze een website gemaakt 
voor de doelgroep gezinnen die van reizen 
houden. Ook voor Amsterdam hebben de 
schrijvers 28 tips.
www.reiskoe.nl/amsterdam-met-kinderen ½ 

Steun het Plein Theater 
Het podium van de wereld om ons heen met een 
internationale oriëntatie: Het Plein Theater aan 
Mauritskade / Sajetplein is een unieke plek in 
Amsterdam-Oost met theater, dans en muziek 
voor kinderen, jongeren en volwassen, en een 
Eetlokaal. Helaas dreigt er na 38 jaar sluiting 
door Covid-19 én de afwijzing van structurele 
subsidie. Het theater is een petitie gestart en ver-
zoekt de Gemeente Amsterdam dringend om ex-
tra steun te verlenen. Ook is een crowdfundings-
actie opgezet.
Petitie: petities.nl/petitions/behoud-het-theater-
op-het-plein
Crowdfunding: www.voordekunst.nl/projecten
/11266-steun-het-plein-theater-nu-1
www.plein-theater.nl ½

Nieuw park op IJburg 
IJburg krijgt een nieuw park: het Steigerpark. 
Het wordt een groen park waar jong en oud 
kan verblijven, ontmoeten, spelen en bewe-
gen. Er is ook plek voor kunst. Bewoners kon-
den via stemmen bepalen welk kunstwerk er 
komt. Kunstenaars Rob Sweere en Jonas Wij-
tenburg hebben een ontwerp gemaakt, met als 
thema pionierschap en relatie tot water.
Bij het ter perse gaan van dit nummer is nog 
niet bekend welk kunstwerk heeft gewonnen. 
De ontwerpen zijn te zien op www.halloijburg.
nl/steigerpark ½
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Oost Begroot kan 
succesje worden
Tweehonderdduizend euro mochten de bewoners van IJburg 
en Zeeburgereiland van de gemeente gebruiken voor ‘buurt-
budgettering’. Ze konden zelf plannen voorstellen, die vervol-
gens op haalbaarheid werden getoetst. De IJopener maakt de 
balans op en doet aanbevelingen voor de toekomst.

Voor IJburg en Zeeburgereiland is het 
opmerkelijke initiatief Oost Begroot 
achter de rug. De gemeente heeft de 

bewoners van de vier gebieden van stadsdeel 
Oost tweehonderdduizend euro per gebied ter 
beschikking gesteld om zelf buurtplannen te 
ontwikkelen. Iedereen boven de twaalf jaar 
kon een idee indienen.
De bewoners van IJburg en Zeeburgereiland 
kozen een aantal onderwerpen uit, hingen er 
een prijskaartje aan en uiteindelijk volgde er 
begin oktober een stemming over. Voor het 
andere deel van het verspreidingsgebied van 
de IJopener – de Indische Buurt en het Oos-
telijk Havengebied – is de procedure nog in 
volle gang. Ook Oud-Oost en Watergraafsmeer 
delen in de begrotingsvreugd. In totaal is acht 
ton ter beschikking gesteld.
Het stadsdeel formuleerde het zo: ‘Bouwt u 
ook mee aan sterke buurten in Oost? Dat kan 
met Oost Begroot. Hiermee krijgt u meer in-
vloed op wat u belangrijk vindt in uw eigen 
gebied. Samen met uw medebewoners bepaalt 
u welke vijf thema’s van belang zijn. Om ver-
volgens het beschikbare geld te verdelen over 
deze gekozen thema’s. Tot slot kiest u welke in-
gediende projecten worden uitgevoerd.’

3.228 bewoners
Op IJburg en Zeeburgereiland hebben 3.228 
bewoners op de ingestuurde plannen gestemd. 
In totaal zullen twaalf plannen worden uitge-
voerd. Waar gaat het zoal om? De door de be-
woners uitgekozen thema’s zijn: buurtverbin-
dingen (36.857 euro. Geen nieuwe bus of tram, 
maar verbinding als onderlinge samenhang); 
voorzieningen en activiteiten voor kinderen 
en jongeren (43.714 euro); culturele activitei-
ten (32.381 euro); klimaat en duurzaamheid 

(35.810 euro) en meer groen (51.238 euro). De 
twaalf winnaars op IJburg en Zeeburgereiland 
zijn:
• Help De Drie Koningen (de grote voormalige 
silo’s op Zeeburgereiland) te realiseren.
• Internationaal vrouwenkoor met voorstellin-
gen in IJburg.
• Van repair- naar circulaircafé.
• Parkeermoestuinen op IJburg.
• Beplante hekken rond afvalcontainers tegen 
wegwaaiend afval.
ȏ�.DOH�EUXJJHQ�RSYUROLMNHQ�PHW�ȵHXULJH�EORHP-
bakken.
• Relaxen, ontdekken en proeven in het Voed-
selpark op IJburg.
• SET Community Gardens – groen voor inte-
gratie.
• Lekker zelf bouwen op VRIJland.
• Ontdek de natuur van IJburg.
• Jong & Groen IJburg.
• Winterfeest IJburg op het Joris Ivensplein.
Kortom, geen groot bier maar bescheiden 
buurtprojecten. Onze gewaardeerde concur-
rent en collega wijkkrant De Brug kopte enigs-
zins meesmuilend: ‘Plannen ontstijgen niveau 
plantenbak in lantaarnpaal niet.’ Inderdaad, 
maar dat is ook precies de bedoeling van Oost 
Begroot. En trouwens: wat is er mis met een 
mooie plantenbak in een lantaarnpaal? Voor 
heel wat mensen is dat het verschil tussen een 
ȴMQH�VWUDDW�HQ�HHQ�URWVWUDDW��WXVVHQ�MH�JRHG�YRH-
OHQ�DOV�MH�MH�EXXUW�LQ�ȴHWVW�RI�EHYDQJHQ�ZRUGHQ�
door neerslachtigheid vanwege zooi en ver-
paupering.

Gemeentelijke geldsmijter?
De vraag of hier sprake is van gemeentelijke 
geldsmijterij is uiteraard gerechtvaardigd, 
maar gelet op de betrokkenheid van de be-

TEKST: JOYCE HES EN JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: ARJEN POORTMAN

verhuur@haasenpopi.nl

Pampuslaan 501, strand IJburg
@haasenpopi

Restaurant
Lunch Borrel Diner

Woensdag tm zondag open
Beschikbaar voor verhuur

woners, de realiseerbaarheid van de plannen 
en het te verwachten plezier daarvan kun je 
zonder al te veel risico zeggen dat Oost Begroot 
wel eens een succesje kan worden. Maar wel 
een beperkt succes.
Allereerst door de tijd. Oost Begroot is slechts 
bedoeld voor één jaar.

En ook beperkt door de personele middelen: 
het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er be-
taalde krachten worden aangesteld voor deze 
buurtbudgettering. Er wordt puur uitgegaan 
van vrijwilligerswerk. Hetgeen betekent dat 
ook een vergoeding van projectleiders voor 
beheer van bijvoorbeeld groen buiten Oost Be-
groot valt.
Verder zijn natuurlijk de corona en de lock-
down onverwachte beperkingen. Een live bij-
eenkomst op 7 maart op IJburg kon geen ver-
volg meer krijgen. Alles moest verder digitaal 
gebeuren.
Ook bleek er gaandeweg een beperking te zijn 
in de mogelijkheden voor de locaties. Goed 
voorbeeld daarvan is het plan van Amita Jans-
sen voor een park met bijentuin op de Oost-
punt van Zeeburgereiland. Het plan was goed 
beargumenteerd. Steeds meer soorten bijen 

Geen groot bier  
maar bescheiden  
buurtprojecten
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zijn bedreigd of verdwenen. Het opbouwen 
van een nieuw ecosysteem op de Oostpunt van 
Zeeburgereiland zou niet alleen goed zijn voor 
het milieu en de biodiversiteit stimuleren, 
maar zou ook een educatieve functie hebben. 
Het plan werd echter afgewezen. Het bleek on-
haalbaar vanwege gebiedsontwikkeling en tij-
delijke invulling, waardoor de komende jaren 
daar niets mogelijk is.
Ook het plan voor een apart hondenstrand bij 
wat nu het IJburgerstrand is, kwam om de-
zelfde reden niet door de haalbaarheidstoets. 
Daar waar expliciet een locatie genoemd is, lij-
ken de plannenindieners in het nadeel te zijn 
geweest. Het plan voor een kringloopwinkel 
in wat de Olympusschool was, werd afgewe-
zen omdat nog onduidelijk is hoe deze locatie 
zal worden ingevuld. Maar het plan voor een 
voedselbos zonder duidelijke locatie werd wel 
toegewezen.

Reactie Rick Vermin
We vroegen bestuurder Rick Vermin van stads-
deel Oost naar de genoemde inperking van de 
locaties, naar de termijn van één jaar – of die 
niet te kort was – en naar het effect van corona 
op Oost Begroot.
In een telefonisch interview met een van ons 
zei Vermin dat het demotiverend zou hebben 
gewerkt als van tevoren aangegeven was wel-
ke locaties al een andere bestemming hadden. 
Bovendien, zo stelde hij, hadden de plannenin-
dieners toch gebruik kunnen maken van de 
toegezegde hulp- en adviesfunctie om hun 
plannen eventueel bij te stellen.
Een nadere check bij de indieners van het 

kringloopproject leert dat zij achteraf pas 
hoorden dat ze direct steun hadden kunnen 
vragen bij de makers en organisatoren van 
Oost Begroot. Als ze nader op de hoogte waren 
geweest, hadden zij alsnog een aangepast plan 
ingediend waarbij niet de Olympusschool zou 
zijn genoemd, maar containers om hun activi-
teiten in te beginnen. Ook vertelden ze dat een 
paar indieners hebben geprobeerd ondersteu-
ning te krijgen, maar dat dat niet echt lukte.
Op de vraag naar de invloed van corona op 
Oost Begroot zei Vermin dat deze groot was 
geweest. Hij wees erop dat Oud-Oost, waar het 
project is afgerond, het voordeel had dat hij en 
het straatteam dat contact zocht met bewoners 
echt met hen ‘in gesprek’ konden gaan. Dat 
kon op IJburg en Zeeburgereiland na de live 
bijeenkomst op 7 maart niet meer, en dat had 
hij inderdaad als nadeel ervaren.
Over de termijn van één jaar zei Rick Vermin 
met nadruk dat Oost Begroot echt een leer-
proces voor het stadsdeel is en dat het met de 
plannen voor 2021 zeker niet gedaan is. Hij 
gaat daar naar eigen zeggen op voortbordu-
ren.
En wat dat leerproces betreft: er zou een eva-
luatie komen van de gevolgde procedure. Die 
was als volgt. Eerst moesten er plannen wor-
den ingediend die pasten in de vijf prioritei-
ten. Die werden beoordeeld op haalbaarheid. 
Vervolgens moesten er digitaal likes worden 
uitgedeeld, waarbij je in elk geval dertig likes 
of meer moest hebben om door te kunnen 
naar de volgende en laatste stemronde.
De kritiek die er was betrof het feit dat de haal-
baarheidstoets die door het stadsdeel werd uit-

gevoerd niet erg transparant was. En dat bij de 
tweede selectie, waarbij je in elk geval dertig 
likes moest hebben, je netwerk op de sociale 
media een te grote rol speelde. Volgens Vermin 
viel het allemaal best mee, want uiteindelijk 
moest er op basis van persoonlijke en gevali-
deerde stemmen worden gestemd.

In de kinderschoenen
Samengevat: Oost Begroot was een goede po-
ging tot buurtbudgettering maar stond (en 
staat) nog wel in de kinderschoenen. Daarbij 
had het corona tegen.
Ons lijkt het belangrijk dat de indieners van 
de diverse plannen – en zeker ook zij van wie 
de plannen het niet haalden – zo snel moge-
lijk bij de evaluatie worden betrokken. Zodat 
de projecten die nu nog lopen gaandeweg 
kunnen worden bijgesteld. Ook zouden initia-
tiefnemers en indieners nog een keer betrok-
ken kunnen worden bij de opzet van nieuwe 
procedures in een tussentijdse online meeting 
over wijzigingen dan wel verbeteringen voor 
de toekomst.
Begin volgend jaar weten we meer over de 
winnaars van Oost Begroot in de Indische 
Buurt en het Oostelijk Havengebied. En dan 
volgt, net als op IJburg, de uitwerking. Liefst 
voor langer dan een jaar. Dat wordt het echt 
zware werk. ½

De tuin van SET

De drie koningen

Hier kunnen plantenbakken helpen
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Tatoeages 
zijn vaak  
unieke 
kunst-
werkjes

Is een tatoeage kunst of niet? Om daar achter te komen interview ik een tattoo kunstenaar op 
IJburg. Omdat tattooshops en studio’s in de binnenstad vaak klein lijken, is mijn verbazing groot 
als ik Ink & Intuition binnenstap. Het blijkt een royale luxueuze studio waarin eigenaresse Mar-
loes Lupker mij met trots verwelkomt.

Mijn eerste vraag is: ‘Hoe word je tattoo 
kunstenaar?’ Marloes, 32 jaar, vertelt 
dat zij vanaf haar veertiende al de 

droom had ooit tattoo kunstenaar te worden. 
Ze had samen met haar moeder een tatoeage 
laten zetten, een roos. Toen ze de shop uitlie-
pen zei ze tegen haar moeder dat ze het leuk 
vond wat die man had gedaan, maar dat zij het 
waarschijnlijk beter kon. Dat is in haar hoofd 
blijven hangen, zij het dat ze niet in één rechte 
lijn haar doel bereikte. Nadat ze haar vwo-di-
ploma had gehaald wilde ze archeologie stude-

ren. Dat bleek na één week al een vergissing. 
Maar wat dan wel? Haar moeder herinnerde 
haar aan haar voornemen ooit een tattoo kun-
stenaar te worden. Ze ging op zoek naar een 
opleiding en vond Upper Ten Tattoos, in de 
Maasstraat. Maar daar was geld voor nodig. 
Om dat bij elkaar te krijgen werd ze tandarts- 
assistente. Marloes: ‘Dat leek mij wel handig 
als je tattoo kunstenaar wilt worden. Je leert 
een heleboel over hygiëne en ik dacht dat ik 
dat wel nodig had bij wat ik wilde. Plus, ik 
verdiende er geld mee. Toen ik voldoende ge-
spaard had, stopte ik bij de tandarts en meldde 
me aan voor de opleiding. Dat betekende niet 
meteen laten zien hoe goed je tatoeages kunt 
ontwerpen, maar dagenlang machines uit el-
kaar halen en in elkaar zetten en veel oefenen 
op een lapje siliconen. Hierdoor leer je hoe een 
tatoeëermachine in de hand ligt en hoe je er-
mee moet werken.’

Kunst of niet?
Omdat ze echt kunst wilde maken van haar 
tatoeages, besloot ze naast haar opleiding bij 
Upper Ten Tattoos een opleiding aan de kunst-
academie te volgen. Lachend: ‘De eerste keer 

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: CLEO VLAMING en MARLOES LUPKER

kwam ik bij de Rietveld Academie niet eens de 
eerste ronde door. Ik probeerde het nog een 
keer en werd toen toegelaten voor de avond-
opleiding. Ik vond het geweldig. Je deed van 
alles om kennis te maken met de diverse dis-
ciplines. In het tweede jaar begonnen de leer-
krachten echter van mij te verlangen dat ik een 
richting zou kiezen die niet mijn richting was. 
Zij vonden namelijk dat tatoeëren geen kunst 
was. Toen ben ik gestopt. Ik had inmiddels een 
mooie portfolio gemaakt en kwam via Face-
book terecht bij een tattooshop in Voorscho-
ten. Daar heb ik zes jaar gewerkt. In een tat-
tooshop gaat het anders dan bij een normaal 
bedrijf. Je bent er zzp’er. Je huurt een eigen 
werkplek en je bepaalt zelf wat je doet en hoe 
je het doet, als het maar past bij de uitstraling 
van de shop waar je werkt.’ Na zes jaar besloot 
ze een eigen studio op te zetten en begin 2019 
is ze uit Voorschoten weggegaan. Na een lange 
zoektocht – veel winkeleigenaren wezen haar 
af omdat tatoeëren geassocieerd werd met 
Hells Angels – vond ze eind 2019 deze ruimte 
op IJburg. Het bleek een geweldige plek waar 
haar studio met veel succes al een jaar draait. 
Ze heeft er vier werkplekken, waarvan er drie 
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Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade

TEKST: LISA SCHEERDER

Ondanks corona vergadert stadsdeel Oost 
moedig voort. Digitaal. Het levert een bekend 
schouwspel op: halve hoofden, voortdurend ge-
ritsel van papier en schrapen van de keel, kleine 
inkijkjes in inrichting en persoonlijke mate van 
geordendheid; we komen van alles te weten 
over de commissieleden en de leden van het 
dagelijks bestuur van ons stadsdeel. Dit alles 
door een blik in de huiskamer of werkkamer van 
hen die als taak hebben onze belangen te verte-
genwoordigen. Duidelijk is dat de pandemie het 
hele gemeentelijke proces van voorstellen doen 
en besluiten nemen raakt. Het zorgt voor korte 
agenda’s. Alleen het hoogstnoodzakelijke komt 
erop terecht. Zijn alle politieke wensen daarmee 
door de pandemie in de ijskast gezet? Toch niet 
helemaal. Dat bleek bijvoorbeeld bij de behan-
deling van het voorontwerpbestemmingsplan 
IJtram, Pampuslaan. Dit bestemmingsplan 
is nodig om een verlenging van tram 26 naar 
Centrumeiland mogelijk te maken. Het bestem-
mingsplan IJburg 2de fase, waardoor Centrum- 
eiland en Strandeiland aangelegd kunnen wor-
den, blijkt tot ontsteltenis van iedereen niet te 
voorzien in de aanleg van een tramlijn of een 
andere openbaarvervoervoorziening. Bijna twee 
jaar geleden is in de stadsdeelcommissie uitge-
breid gesproken over hoe Strandeiland en Cen-

trumeiland eruit zouden moeten komen te zien; 
gesproken werd over puntdaken en indrukwek-
kende bouwwerken die als landmark zouden 
fungeren, maar kennelijk is het openbaar ver-
voer er toen bij ingeschoten. Hierdoor moet de 
tram met behulp van de crisis- en herstelwet in 
de huidige plannen worden geperst. Dat blijkt 
niet zonder problemen te kunnen, omdat wo-
ningen langs dit nieuwe deel van de trambaan 
te maken krijgen met een zwaardere geluidbe-
lasting door de tram – waar niet op gerekend 
was – en er dus aanvullende maatregelen nodig 
zijn om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
in deze woningen mogelijk te maken. 
En dan buigt de vergadering zich over de vraag 
hoe de geluidbelasting naar beneden kan wor-
den gebracht. Geopperd wordt om de tram op 
een groene ondergrond te laten rijden, net zoals 
bij de Hortus gebeurt. Een natuurlijke onder-
grond zal ongetwijfeld geluid absorberen. Maar 
of dat genoeg is? En heeft IJburg niet behoefte 
aan een robuuster openbaarvervoersysteem? Er 
zijn nu al grote zorgen over de capaciteit van lijn 
26 en over de regelmatige uitval. Het OV-sys-
teem is te afhankelijk van deze ene tramlijn. 
En dan komt een oude politieke wens weer naar 
boven: een metroverbinding tussen het Cen-
traal Station en Almere, uiteraard via IJburg. 
Twee jaar geleden ook al besproken in de stads-
deelcommissie. De portefeuillehouder sprak 

toen over een Golden Gate brug die zou oprij-
zen uit het IJmeer en zo IJburg tot de nieuwe 
toegangspoort van Amsterdam zou maken. Nu 
is de toon bescheidener. De portefeuillehouder 
rept niet meer van toegangspoorten en IJburg 
als centrum van de stad. Nu gaat het over een 
gewenste robuustheid, een behoefte die recht-
streeks lijkt voort te komen uit de pandemie 
en de onzekerheden die dat voor ons bestaan 
oplevert. Een robuuste openbaarvervoerver-
binding tussen Amsterdam en Almere is nodig 
volgens de portefeuillehouder. Lijn 26 zou om-
gebouwd moeten worden tot een ondergrondse 
metroverbinding die via Centrumeiland moet 
worden doorgetrokken naar Almere. Bijkomend 
voordeel is dat lijn 26 dan geheel ondergronds 
komt te liggen, waardoor de geluidsproblemen 
meteen opgelost zijn en de vrijkomende ruim-
te bovengronds gebruikt kan worden om een 
groenvoorziening voor alle IJburgers te realise-
ren. 
Het college van burgemeester en wethouders 
dat beslist over het bestemmingsplan zou wel 
gek zijn als het dit advies niet overneemt. ½

Elk nummer doet IJopener kort verslag van  
de maandelijkse vergaderingen van de stads-
deelcommissie Oost in de vergaderzaal aan 
de Oranje-Vrijstaatkade.

Voorbij de Golden Gate

verhuurd worden. Degenen die zo’n plek hu-
ren moeten zelf voor hun apparatuur en inkt 
zorgen. 
 
Dezelfde tatoeage graag
Marloes vertelt dat mensen die getatoeëerd 
willen worden meestal via internet of telefo-
nisch contact met haar opnemen en vertellen 
waar de tatoeage aan moet voldoen, in wel-
ke stijl ze hem willen en waar hij gezet moet 
worden. ‘Ik ga dan aan de slag en maak een 
of meerdere tekeningen waarvan ik denk dat 
ze voldoen aan de wens van de klant.’ Op 
de vraag of ze de afbeeldingen uit een voor-
beeldenboek haalt, kijkt ze me verbaasd aan. 
‘Nee, dat doen de studio’s misschien die voor 
een toerist een kleine tatoeage zetten, maar 
bij mij en in veel gerenommeerde studio’s ge-
beurt dat in ieder geval niet. Ik heb veel tijd 

nodig voordat ik tevreden ben over het resul-
taat en dan moet de klant het natuurlijk ook 
nog zijn. Het gebeurt regelmatig dat mensen 
heel graag een tatoeage willen die ze op in-
ternet of bij iemand anders hebben gezien. Je 
kunt dan zeggen dat het niet zo’n goed idee 
is, maar daar wordt niet naar geluisterd. Ik 
maak dan een ontwerp in de richting van wat 
de mensen willen. Maar nooit wordt hij pre-
cies zo. Negenennegentig procent van mijn 

ontwerpen is goed of zelfs nog mooier dan de 
klant had bedacht. Pas daarna komen ze naar 
de studio om hem ook daadwerkelijk te laten 
zetten.’ Marloes heeft niet één bepaalde stijl, 
maar is in haar ontwerpen heel veelzijdig en 
ze pakt ook elke uitdaging aan. Op de vraag 
of het wel eens gebeurt dat ze een spelfout 
maakt in de tekst of totaal de plank misslaat 
als het in een vreemde taal moet, antwoordt 
ze dat ze alles eerst driedubbel laat checken. 
Dan nog is er een laatste check, omdat de 
tatoeage eerst met carbonpapier op de huid 
wordt aangebracht. Pas daarna, als alles is 
goed bevonden, gaat ze aan de slag.

Factor vijftig in de zon
Een tatoeagemachine werkt als een soort 
naaimachine: de naald gaat op en neer en 
prikt minuscule gaatjes in de huid. En ja, het 
doet zeer, bij de één meer dan bij de ander. 
De naald wordt tijdens het zetten steeds in 
een klein potje inkt gedoopt. Voor iedere 
kleur is er een apart potje. ‘Er gaat maar een 
klein beetje inkt in de huid, de rest blijft erop 
liggen en dat veeg je dan steeds weg. Daar 
gaat veel tijd inzitten.’ De tatoeage op haar 
eigen arm heeft acht uur in beslag genomen. 
De inktmoleculen zijn te groot om door het 
afweersysteem van het lichaam te worden 
verwijderd. Daarom worden ze ingekap-
seld en hierdoor blijft de tatoeage zichtbaar 
en mooi, als je er tenminste niet mee in de 
zon gaat zitten of je anders insmeert met 
minimaal factor vijftig. Het is daarom ook 
heel veel werk om de tatoeage als je hem 

niet mooi meer vindt, te laten verwijderen. 
Zelf wijst ze op de tatoeage die ze met haar 
moeder had laten zetten. Die past niet meer 
bij wat ze mooi vindt en hij wordt nu weg-
gelaserd. ‘Niet helemaal hoor, dat is veel te 
duur. Als hij licht genoeg is, kan ik daar weer  
een mooie nieuwe tatoeage overheen laten 
zetten.’ ½
 
www.marloeslupker.com

Niet alleen voor  
Hells Angels

Marloes geconcentreerd 
bezig met het zetten van 
een tatoeage
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Enkel glas?
Niet van deze tijd!
Doe er wat aan.
!WOON helpt je op weg

thuis in de stad

www.wooninfo.nl/energie

Op het braakliggende terrein tegenover  
Studio/K aan de Borneostraat begint de nieuw-
bouw van woonblok AQ16, het sluitstuk van 
de in 2002  gestarte vernieuwingsopgave voor 
de Indische Buurt. Hillechien Meijer, vanaf 
2004 werkzaam als gebiedsontwikkelaar voor 
de Alliantie, zag de buurt opbloeien tot een 
van de populairste in Amsterdam.

De vraagstukken die spelen rond pand 
AQ16, een blok met 118 sociale huur-
woningen en drie bedrijfsruimtes, la-

ten zien hoe snel Amsterdam is veranderd. 
Twintig jaar geleden stond het verhogen van 
de leefbaarheid in deze Vogelaarwijk centraal, 
inmiddels is méér en duurzamer bouwen het 
speerpunt van het gemeentelijk beleid. Hille-
chien vertelt dat bij het tekenen van het voor-
raadbeheerplan in 2002, de urgentie om de 
Indische Buurt op te knappen groot was. De 
inzet was om de buurt vooral door renovatie 
met behoud van karakteristieke architectuur 
te verbeteren. De Smaragd tegenover het Mui-
derpoortstation en de Borneohof waren op 
dat moment de enige locaties binnen het plan 
waar men bewust voor nieuwbouw koos. 
‘De Borneohof aan het Javaplein is ontwikkeld 
om het plein een nieuwe impuls te geven en 
ruimte te creëren voor publieke voorzienin-
gen en bedrijvigheid op de begane grond.’ Hil-
lechien vertelt dat juist ook kleinere projec-
ten, zoals het aantrekken van restaurant De 
Wilde Zwijnen, een enorme boost gaven aan 
de wijk: ‘Ik merkte toen voor het eerst dat de 
Indische Buurt onderdeel van de stad werd. 
Mensen kwamen uit andere stadsdelen om 
hier te eten en zagen hoe bijzonder en gevari-
eerd het hier is.’

Sloop versus renovatie
De kritiek dat er in oude stadsbuurten zoals de 
Indische Buurt te makkelijk voor sloop is geko-
zen, wijst Hillechien van de hand. ‘We hebben 
in de meeste gevallen gekozen voor renovatie. 
Later in de vernieuwing is er bij twee projec-
ten, de Zeebloem aan de Molukkenstraat en nu 
dus AQ16 aan de Borneostraat, gekozen voor 
sloop-nieuwbouw. In eerste instantie was er 
weerstand bij het stadsdeel, maar de staat van 
de panden was dusdanig slecht dat we in goed 
overleg voor nieuwbouw hebben gekozen. De 
architectuur blijft dicht bij het oorspronkelij-
ke ontwerp en het biedt de mogelijkheid om 
duurzaam te bouwen.’ Ze herkent zich ook 

niet in de kritiek dat bij sloop in de buurt niet 
wordt overlegd met andere corporaties: ‘We 
staan juist in erg nauw contact met elkaar en 
overleggen continu.’
Hillechien ziet dat door de vernieuwing de 
buurt nu ook veel mensen uit de hogere in-
komensgroepen aantrekt. ‘Wij horen natuur-
lijk wel klachten dat de buurt zou veryuppen, 
maar tegelijk was dat destijds ook een beetje 
het doel – het aandeel sociale huur enigszins 
afbouwen en een meer gemixt aanbod cre-
eren. De Pijp zagen wij toen ook wel als een 
voorbeeld. Een populaire plek om te wonen, 
met aantrekkelijke winkelvoorzieningen. Wij 
zagen diezelfde potentie in deze buurt. Nu 
gaat het goed, maar in 2000 was het voor de 
buurt wel echt erop of eronder. Er moest iets 
gebeuren.’
Dat woningcorporaties daarmee de belangen 
van de ‘oorspronkelijke’ bewoners uit het oog 
zijn verloren, klopt niet volgens Hillechien. 
‘Bewoners konden na renovatie terugkeren in 
het gebouw en bij nieuwbouw kregen zij voor-
rang op een woning in de buurt. In het begin 
hebben we vooral ingezet op het renoveren 
van grotere gezinswoningen, ook om gezinnen 
die te klein behuisd zijn meer ruimte te geven. 
Op dit moment is er meer vraag naar wonin-
gen voor één- en tweepersoonshuishoudens.’ 
Voorrang geven aan mensen die in de buurt 
zijn opgegroeid is wel een terugkerend the-

TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: ARJEN POORTMAN

ma, maar ziet de gemeente niet zitten. ‘De ge-
dachte hierachter is dat alle Amsterdammers 
met schaarste te maken hebben. Er is daarom 
geen reden om mensen uit een bepaalde buurt 
voorrang te geven.’

Gasloos wonen
AQ16 is voor de Alliantie het laatste project 
van de vernieuwingsopgave van in totaal 
1.850 woningen in de buurt. Hillechien grijpt 
het interview aan om een primeur te delen: 
het nieuwe pand draagt de naam Senang. ‘We 
hebben in de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in de leefbaarheid en buurteconomie 
om te zorgen dat mensen zich prettig, senang, 
voelen en in dit project is veel geïnvesteerd in 
de warmte van het blok zelf.’ Het is voor de 
Alliantie het eerste project dat gasloos wordt 
opgeleverd. ‘De warmte wordt geleverd door 
een warmte-koude-opslag en op het dak ko-
men zonnepanelen’, legt Hillechien uit. 
Bij eerdere renovaties maakten buurtbewo-
ners nog graag gebruik van de mogelijkheid 
om uit de buurt te verhuizen, inmiddels is die 
trend gekeerd. ‘Wij bieden huidige bewoners 
de gelegenheid om terug te keren in het blok 
en daar wordt nu ook best vaak voor gekozen. 
Dat is wel uniek. Ik denk dat het laat zien dat 
de sociale investeringen in de buurt echt een 
succes zijn.’ ½

Senang in de Indische Buurt
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Het Oostelijk Havengebied was lang het do-
mein van welvarende Amsterdamse rederijen. 
Op een paar gebouwen en een hijskraan na is 
van die bedrijven helemaal niets meer over, 
ontdekt de IJopener.

Alle eer voor 
een hijskraan

Aan de Surinamekade op het KNSM-ei-
land, ter hoogte van de Kompaszaal, 
kijkt een werkeloze hijskraan over het 

IJ uit. Kranen vormden hier ooit een woud van 
staal en gietijzer. Zonder kranen konden de 
schepen het wel vergeten. Deze kraan dateert 
uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en werd 
gemaakt door Figee uit Haarlem, een bedrijf 
dat toen wereldwijd bekend was. Hijsen doet 
hij niet meer, de Figeekraan, maar het is goed 
dat hij er nog is: de enige tastbare herinnering 
aan de kolossale laad- en loscapaciteit in de 
Amsterdamse haven van weleer.
In zekere zin staat de Figeekraan model voor 
de veranderingen die het Oostelijk Havenge-
bied in een halve eeuw heeft ondergaan. Ha-
venterreinen werden woonbuurten, zeesche-
pen verdwenen, in loodsen kwamen winkels 
en havenarbeiders die op hun vijftigste ver-
sleten waren door het zware handwerk maak-
ten plaats voor moderne stedelingen die hun 
werkzame leven veelal achter beeldschermen 
doorbrengen.
Wat die hijskraan betreft: Figee uit Haarlem 
ging in 2005 na ruim 140 jaar failliet. De naam 
en een aantal werknemers werden overgeno-
men door de Zaanse kranenbouwer Kenz, die 
nu KenzFigee heet en hijskranen bouwt voor 
maritiem gebruik. Met een verleden dat wel 
degelijk een heden heeft gekregen, en hope-
lijk een toekomst, is die historische kraan een 
uitzondering. Ondanks een faillissement leven 
zijn naam en betekenis voort in een bestaande 
Nederlandse hijskranenfabriek.

De boot gemist
Heel anders is het de rederijen vergaan die 
in het Oostelijk Havengebied actief waren. 
Als je ergens kunt zien hoe Nederlanders 
zijn omgegaan met hun maritieme reputatie, 
is het hier. Van de Koninklijke Nederland-

se Stoomboot Maatschappij 
(KNSM), de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland (SMN), de 
Hollandsche Stoomboot Maat-
schappij (HSM), de Vereenigde 
Nederlandsche Scheepvaart-
maatschappij (VNS), de Ko-
ninklijke Hollandsche Lloyd 
(KHL) en de Nederlandsche 
Stoomvaart Maatschappij Oce-
aan (NSMO) is als zodanig niets 
meer over. Stuk voor stuk trot-
se rederijen die hier ooit actief waren en die, 
zoals een maritiem specialist eens verbitterd 
opmerkte, ‘bulkten van het geld maar niet de 
visie of het besef hadden om tijdig de bakens 
te verzetten’.
Het Lloyd Hotel, de fraaie Kompaszaal, het 
voormalige Scheepvaarthuis, nu Grand Hotel 
Amrâth – geheel in de stijl van de Amsterdam-
se School opgetrokken en ooit eigendom van 
een aantal sjieke reders in het Oostelijk Haven-
gebied – en enkele andere gebouwen herinne-
ren aan een Hollands verleden van scheep-
vaart en transport. De directe erfgenamen van 
de VOC konden het tot in de jaren zestig van 
de vorige eeuw breed laten hangen in Amster-
dam. Totdat ze door transportmodernisering 
en internationale concurrentie sneuvelden, de 
een na de ander.
Ga maar na: Amsterdam was stukgoed- en rei-
zigershaven (voor emigranten en kolonialen). 
De container verdrong het arbeidsintensie-
ve stukgoed en passagiersschepen maakten 
plaats voor vliegtuigen. Amsterdamse rederij-
en, vaak groot geworden door de vaart op In-
dië, zagen hun inkomsten teruglopen en moes-
ten fuseren of gingen failliet. De KNSM hield 
het het langst vol maar gooide uiteindelijk ook 
de handdoek in de ring. Het bedrijf werd rond 
1980 overgenomen door het Rotterdamse Ned-

lloyd, dat overigens weinig vreugde beleefde 
aan zijn hoofdstedelijke investering. Nedlloyd 
zelf, een van de weinige overgebleven echt 
grote rederijen in Nederland en voorzien van 
het predicaat Koninklijk, liet zich in 2005 opko-
pen door het Deense Maersk-Sealand.
En zo kon het gebeuren dat noch in Amster-
dam noch in Rotterdam ook maar iets van 
de hierboven genoemde rederijen behouden 
bleef. In de Duitse havenstad Hamburg heb-
ben ze het zover niet laten komen. Toen in 
2008 de traditierijke scheepvaartonderneming 
Hapag-Lloyd door buitenlanders dreigde te 
worden overgenomen, grepen de politiek en 
het lokale bedrijfsleven in. Waarmee deze re-
derij Duits bleef en tot op de dag van vandaag 
de wereldzeeën onder Duitse vlag bevaart.
 
Speciale erfgoedroute
Het nog steeds zeer informatieve gidsje Ont-
dek het Oostelijk Havengebied (2012) van Bert 
Franssen en Ruud van Soest biedt een goed 
overzicht van de rederijen die hier ooit werk-
zaam waren. Erin opgenomen is een speciale 
erfgoedroute die het havenverleden ‘voelbaar’ 
maakt. Allereerst, zo merken de auteurs op, 
doordat ‘tal van gebouwen zijn behouden en 
geschikt zijn gemaakt voor een nieuwe func-
tie. Juist die mix van oud en nieuw maakt het 
gebied karakteristiek’.
Dat zijn troostrijke woorden in het licht van 
de vele uit Amsterdam en Nederland verdwe-
nen rederijen en scheepvaartactiviteiten. Fi-
geekraan 2868, intussen omgebouwd tot luxe 
overnachtingsplek van Yays Boutique Apart-
ments, redt de maritieme eer in het Ooste-
lijk Havengebied. Hij staat er als aandenken, 
kreeg een nieuwe bestemming en in het nabu-
rige Zaandam bouwt men verder aan wat je 
als zijn opvolgers kunt zien. ½

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: ARJEN POORTMAN
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De spoorbrug over  
de Cruquiuskade 

FOTO: ARJEN POORTMAN
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TEKST: YVONNE KRUK

Als kind dacht ik dat er maar één Indische 
buurt in het land was, en dat was de mij-
ne. Het was later een heel vreemde erva-

ring dat er nog heel veel meer Indische buurten 
waren in andere steden. Ik vond het een mooie 
buurt en dan spreek ik over de jaren 50 tot eind 
60. Dit kwam mede doordat we in de mooiste 
en breedste straat van de buurt woonden: de 
Insulindeweg. Andere kinderen waren in onze 
ogen slechter af. Dat waren de straten zoals de 
Balistraat of Riouwstraat. Waarschijnlijk was ik 
even gelukkig geweest wanneer ik daar had ge-
woond. 
Ik ruik nog de geur van ons portiek. Twee deuren 
links en rechts van de benedenhuizen, dan een 
granieten stoep omhoog van vijftien treden, een 
bordes met vier deuren: twee recht voor je van 
de bel-etage en links en rechts de bruingelakte 
houten deuren naar twee en drie hoog met twee 
deurbellen en naambordjes. Wij hadden een 
houten naambordje met wit geschilderde letters 
erop: J. Kruk.
Later toen ik in andere steden terechtkwam bleek 
dat de aanduiding van de etage zoals huisnum-
mer 99 beletage, 99 II of 99 III niet overal alge-
meen gebruik was. In Den Haag, Rotterdam en 
Vlaardingen wordt gebruik gemaakt van letters: 
99a, 99b, etc.
Op vrijdagochtend werden de kleedjes en trap- 
en ganglopers geklopt met de mattenklopper, ik 
moest dan helpen met het vasthouden van de 
punten van de ruwe lopers. Dat vond ik geen 
pretje, je moest altijd goed vasthouden en was 
altijd bang dat je een mep op je vingers kreeg. 
Daarna werden de stoep en trap geschrobd en het 
stuk trottoir voor het portiek. Je zag dan overal de 
langwerpige natte stoepen voor de huizen want 
‘zo hoorde dat’. Ik kan de geur van de natte stoep 
nog bijna ruiken. ½

Dit verhaal is afkomstig uit het boekje ‘Een 
lang dun worstje’ (Calbona Boekenproductie, 
www.calbona.nl, ISBN 90 71343) dat Yvonne 
Kruk schreef voor haar broer Cor, zus Greet, 
vriendin Lottie, kinderen en kleinkinderen. Het 

boekje beschrijft haar jeugd tijdens de jaren 
50 in de Indische Buurt en is opgenomen in 
de collectie van het Amsterdams Historisch 
Museum.

Stichting Geheugen van Oost verzamelt verhalen over Amsterdam-Oost van (oud)bewoners 
en anderen. Alle verhalen zijn te lezen op www.geheugenvanoost.amsterdam, zodat de ge-
schiedenis niet verloren gaat. IJopener publiceert elke keer een verhaal. In deze terugblik 
is Yvonne Kruk (1948) aan het woord. Zij groeide op in de Indische Buurt en woonde van 
1948 tot 1967 aan de Insulindeweg 99 tweehoog, in het stuk tussen de Sumatrastraat en  
de Riouwstraat.

De geur 
van het 
portiek

Oude prentkaart van de Insulindeweg

Insulindeweg 
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We weten inmiddels dat 44% van de 
Amsterdamse banen wordt geraakt 
door de coronacrisis. De werkloosheid 

in Amsterdam loopt dan ook snel op: het aantal 
werkloosheidsuitkeringen (WW) is in juli 2020 
met 61% gestegen ten opzichte van juli 2019. 
Landelijk is het aantal WW-uitkeringen met 29% 
gestegen. In absolute aantallen gaat het in Am-
sterdam om 22.010 extra WW-uitkeringen. Het 
landelijk werkloosheidspercentage zal in 2021 
naar verwachting 9,4% zijn. In Amsterdam ligt de 
werkloosheid altijd al hoger dan landelijk, en nu 
is dat zonder meer het geval; in 2021 wordt een 
percentage van 11,8% verwacht. In 2019 waren 
er in Amsterdam 21.000 werklozen. Dit aantal zal 
toenemen tot tussen de 25.000 en 39.000 in 2020 
en tussen de 28.000 en 59.000 in 2021. 

WW-uitkering
Na een ontslag volgt meestal eerst een periode 
waarin een persoon een werkloosheidsuitkering 
ontvangt. Na afloop van de WW-periode stroomt 
niet iedereen door naar de bijstand: personen 
met een werkende partner en/of vermogen heb-
ben daar geen recht op. Het aantal personen in 
de bijstand is de afgelopen maanden sterk geste-
gen. Landelijk ontvangt 18% van het totaal aantal 
werklozen bijstand. Dat komt voor Amsterdam 
neer op 10.620 bijstandsontvangers in 2021. Dat 
is bijna drie keer zo veel als in 2019.
Bekend is dat werknemers met een flexibel con-

tract grote gevolgen ondervinden van de pande-
mie. In totaal is 469.000 van de Amsterdammers 
tussen de 15 en 74 jaar werkzaam. Hiervan heeft 
52% een vast contract, 24% heeft een tijdelijk of 
flexibel contract, 21% werkt als zzp’er en 3% is 
zelfstandig ondernemer met personeel. Dit bete-
kent dat er 113.000 Amsterdammers zijn met een 
flexibel of tijdelijk contract. Van de werkenden 
met een flexibel contract volgt 43% onderwijs en 
komt niet in aanmerking voor bijstand, 34% kan 
niet terugvallen op een werkende partner. Van 
de Amsterdammers met een flexibele arbeidsre-
latie is bijna een derde alleenstaand (31%) en 3% 
is alleenstaande ouder. Zij kunnen bij inkomens-
verlies niet terugvallen op een partner. Van de 
zzp’ers is eveneens een derde alleenstaand, 6% 
is alleenstaande ouder. Zzp’ers kunnen geen be-
roep doen op de WW.

Tozo-regeling
Voor zelfstandige ondernemers die door de pan-
demie financieel in de problemen komen, is er 

Inkomen in tijden van corona
Dat de Amsterdamse economie relatief sterker wordt geraakt door de coronacrisis dan de 
landelijke was bekend, maar kan nu onderbouwd worden met cijfers. Zij blijkt het tweede 
kwartaal van 2020 met dertien procent te zijn gekrompen ten opzichte van het tweede kwar-
taal van 2019. De krimp van de landelijke economie is minder: 9,3 procent.

de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo), uitgevoerd door de gemeen-
te. De gemeente Amsterdam heeft in de periode 
maart-mei 41.337 unieke Tozo-aanvragen gekre-
gen. 
De eerste regeling is verlengd tot en met septem-
ber 2020, en inmiddels is de Tozo weer verlengd 
tot 1 januari 2021.
Bijna 40.000 ondernemers hebben in maart 2020 
de Tozo aangevraagd. Analyse van deze eerste 
aanvragers leert dat de meeste van hen in het 
Oostelijk Havengebied en de Jordaan gevestigd 
zijn. Maar dat betekent niet dat in deze gebieden 
de meeste toekenningen zijn gedaan. Van de aan-
vragers komt slechts 37% in aanmerking voor de 
Tozo. Ondernemers uit Zuidoost en Nieuw-West 
blijken er het vaakst voor in aanmerking komen. 
In deze gebieden valt het huishoudinkomen het 
vaakst onder het sociaal minimum. Ook kan in 
deze gebieden het minst worden teruggevallen 
op een eigen vermogen of op een inkomen van 
een partner. ½

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

OOST IN 
CIJFERS
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Het zou mooi zijn als het OLVG eindelijk eens een begin 
maakt met het informeren van de buurtbewoners in Oost 
over de plannen en de voorziene tijdstippen van overheve-
ling van de zorg aan het Oosterpark naar de vestiging in het 
verre Nieuw-West. De IJopener constateert namelijk dat daar 
veel vragen over zijn.

Steeds meer buurtbewoners, zorgge-
bruikers en mensen die werkzaam zijn 
in de zorg vragen zich af wat de toe-

komst zal zijn van ons grootste ziekenhuis. 
'H�KRRIGORFDWLH�YDQ�ZDW�RɚFLHHO�2Q]H�/LHYH�
Vrouwe Gasthuis heet, staat sinds jaar en dag 
aan het Oosterpark. Handig als je in de buurt 
woont en zelf iets krijgt of als een familielid 
moet worden opgenomen. Maar een jaar of 
vijf geleden fuseerde het OLVG met het Sint 
Lucas Andreas Ziekenhuis in Nieuw-West en 
de gevolgen van dat samengaan worden lang-
zaamaan zichtbaar: OLVG locatie Oost zal 
naar het lijkt steeds meer worden uitgekleed 

terwijl het Lucas – dat nu OLVG locatie West 
heet – steeds meer taken krijgt toebedeeld. 
Moeten we dadelijk als buurtgenoten voor 
meer en meer ziekenhuishandelingen naar 
Nieuw-West, voor menigeen toch echt niet zo 
dichtbij als het OLVG Oost?
De zorgen daarover nemen toe. De feiten en 
de plannen spreken dan ook boekdelen. Een 
artikel in Het Parool eind vorig jaar toonde 
aan dat onder meer de spoedeisende hulp 
van het OLVG in Oost – de grootste van het 
land – zal worden ingehaald door die in West. 
‘Verreweg de meeste ambulances zullen 
straks naar West rijden’, aldus Het Parool. 

‘Alle acute zorg, zoals het Hartcentrum, moet 
in 2025 van OLVG locatie Oost naar West zijn 
verhuisd. Daar komen ook neurochirurgie, de 
grote intensive care en traumachirurgie bij. 
Oost krijgt onder meer oncologie en geplan-
de chirurgische ingrepen’, zo vervolgde de 
krant.

Verontrustende ontwikkeling
Voor menig buurtbewoner in Oost is dit een 
verontrustende ontwikkeling. En ook huis-
artsen beginnen zich zorgen te maken over 
het straks ontbreken van reguliere zieken-
huiszorg in de directe omgeving. Mensen 
vragen zich af wat er met OLVG Oost gaat 
gebeuren. Een antwoord op die vraag blijft 
vooralsnog uit. Helaas vormen de verande-
ringen die het OLVG in Oost en West in voor-
bereiding heeft een aaneenschakeling van 
ontbrekende gegevens. De woorden van OL-
VG-directeur Maurice van den Bosch, even-
eens in Het Parool, stellen niet echt gerust: 
‘Als ziekenhuizen fuseren, zoals het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis en het Sint Lucas 
Andreas Ziekenhuis in 2015 hebben gedaan, 
dan heb je afdelingen dubbel. We willen dat 
er één hoofdlocatie voor de acute zorg komt 
in West en een stadsziekenhuis in Oost met 

TEKST: CORRY ZOLL, in samenwerking met JOOST VAN DER VAART
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR
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poliklinieken en geplande operaties.’
Als je, zoals de IJopener deed, spreekt met me-
dewerkers in de gezondheidszorg en buurt- 
en ouderenorganisaties, merk je vanzelf een 
gevoel van urgentie en de grote behoefte aan 
feitelijke informatie. De media-aandacht voor 
de overheveling van zorgtaken is beperkt. 
Mensen hebben het veelal ‘van horen zeg-
gen’. Vrijwel niemand wordt op een transpa-
rante manier op de hoogte gebracht en dat 
baart toch ernstige zorgen. De diensten com-
municatie en persvoorlichting kunnen of wil-
len geen openheid van zaken geven. 

Naast het ‘afschalen’ (een ander woord voor 
verdwijnen of verminderen) van de regu-
liere zorgtaken in Oost ervaren de door ons 
geraadpleegde bronnen de bereikbaarheid 
van de vestiging aan de Jan Tooropstraat in 
Nieuw-West als een groot struikelblok. Voor 
HHQ� ȴHWVWRFKW� YDQXLW� 2RVW� QDDU� 2/9*� :HVW�
moet je toch gauw drie kwartier rekenen. Om 
over de bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer nog maar te zwijgen. Twee tot drie 
NHHU� RYHUVWDSSHQ� RP� ELM� 2/9*� :HVW� WH� NR-
men, wordt regelmatig genoemd. En de snel-
ZHJ�YDQXLW�2RVW�NDPSW�UHJHOPDWLJ�PHW�ȴOHV��
2/9*�GLUHFWHXU�YDQ�GHQ�%RVFK�YHUNODDUGH�GDW�
de aanrijtijden van de ambulances natuurlijk 
moeten kloppen. Maar hij zei ook: ‘Tussen 
Oost en West zit maar een paar kilometer’. In 
Oost wordt dat over het algemeen heel anders 
ervaren. 
9ROJHQV�KHW�3DURRODUWLNHO�EOLMIW�2/9*�2RVW�GXV�
zorgdragen voor specialistische zorg op het ge-
bied van oncologie en geplande chirurgie. Ver-
der blijft ondersteuning van wetenschappelijk 

onderzoek beschikbaar en een spoedeisende 
hulp. De huidige spoedeisende hulp in beide 
vestigingen draagt in totaal zorg voor circa 
70.000 patiënten per jaar, maar de nadruk zal 
NRPHQ�WH�OLJJHQ�RS�2/9*�:HVW��+HW�PRHGHU��HQ�
kindcentrum (Anna paviljoen) wordt niet ge-
noemd, maar bronnen van de IJopener zeggen 
dat deze voorziening zal blijven. 
+HW�LV�QDWXXUOLMN�YRRU�KHW�2/9*�HHQ�ODVWLJ�MDDU�
RP� GH]H� WUDQVLWLH� FRQFUHHW� WH� PDNHQ�� 2/9*�
Oost was tijdens de eerste COVID-19 uitbraak 
regelmatig op de televisie te zien met een gro-
te bezetting van patiënten op de IC en vooral 
ook met het applaus voor de zorgverleners. 
Dat ook de tweede coronagolf vertraging op-
levert, is logisch. De hele operatie zou volgens 
onze bronnen in 2021 in gang worden gezet. 
Maar het informeren van buurtbewoners en 
andere betrokkenen lijkt onveranderd geen 
prioriteit te hebben.

Meer informatie graag
+HW�KHHIW�HU�DOOH�VFKLMQ�YDQ�GDW�]RUJPHGHZHU-
kers – van artsen tot communicatieafdeling 
– het gevoel hebben dat ze niet uit de school 
mogen klappen over deze transitie. Vraag een 
willekeurige bewoner van Amsterdam-Oost 

$OOHHQ� GH� QDDP� 2Q]H� /LHYH� 9URX-
ZH� *DVWKXLV� UHIHUHHUW� QRJ� DDQ� GH�
rooms-katholieke achtergrond van 
het ziekenhuis. Sinds het einde van de 
negentiende eeuw ligt het ziekenhuis 
DDQ�KHW�2RVWHUSDUN��+HW�KXLGLJH�2/9*�
West werd vlak na de Tweede Wereld-
oorlog opgericht als dependance van 
KHW�2/9*�RP�LQ������KHW�]HOIVWDQGLJH�
6LQW�/XFDV�$QGUHDV�=LHNHQKXLV�WH�ZRU-
GHQ��,Q�GLH�WLMG�ZDUHQ�KHW�2/9*�HQ�KHW�
Prinsengrachtziekenhuis (gesloten in 
2014) de enige overgebleven zieken-
KXL]HQ� ELQQHQ� GH� ULQJ�� +HW� %LQQHQ-
JDVWKXLV� HQ� KHW� :LOKHOPLQD� *DVWKXLV�
ZDUHQ� LQ� ����� YHUWURNNHQ� RP� VDPHQ�
te gaan in het AMC. 
,Q������JLQJHQ�KHW�6LQW�/XFDV�$QGUHDV�
=LHNHQKXLV�HQ�KHW�2Q]H�/LHYH�9URXZH�
*DVWKXLV�VDPHQ�RQGHU�QDDP�2/9*�HQ�
werden de namen vervangen door 
2/9*� ORFDWLH� :HVW� HQ� 2/9*� ORFDWLH�
Oost. Een mooie erfenis van deze fu-
sie is de ooit door religieuze zusters 
opgezette verpleegkundigenopleiding 
van het Amsterdam UMC (fusie AMC 
en VUmc).

Voor twee Lieve Vrouwen 
is in Amsterdam kenne-
lijk geen plaats meer

naar bekendheid met deze ontwikkeling en 
het is opmerkelijk dat vrijwel niemand op 
de hoogte is. Tegelijkertijd heeft iedereen die 
er wel over heeft gehoord veel vragen. ‘Ik 
heb het van horen zeggen, maar ik weet er 
KHW�ȴMQH�QLHW� YDQ��+HW� ]RX�PRRL� ]LMQ� DOV�KHW�
2/9*�HHQV�PHW�ZDW�LQIRUPDWLH�NRPWȇ��]HL�GHV-
JHYUDDJG�HHQ�EHZRQHU� LQ�GH� ,QGLVFKH�%XXUW�
WHJHQ�GH�,-RSHQHU��2/9*�2RVW�LV�JHZRUWHOG�LQ�
GH�EXXUW�HQ�ZRUGW�DOV�HHQ�ȴMQ�]LHNHQKXLV�PHW�
goede zorg ervaren.
9RRU� WZHH� Ȇ/LHYH�9URXZHQȇ� LV� LQ�$PVWHUGDP�
kennelijk geen plaats meer. Dat lijkt vooral 
gebaseerd op een economisch model en niet 
op een behoeftemodel. Oost heeft ongeveer 
140.000 inwoners. De vraag is op welke ma-
nier rekening wordt gehouden met de behoef-
ten van deze bewoners en op basis van welke 
redenen, analyses of modellen wordt gekozen 
YRRU�GH�VSUHLGLQJ�YDQ�GH�]RUJ��%HZRQHUV�ZLO-
len graag weten op welke manier zij gebruik 
kunnen blijven maken van goede zorg in de 
EXXUW�� .RUWRP�� KHW� ]RX� KHW� 2/9*� VLHUHQ� DOV�
het een begin zou maken met het informeren 
van de bevolking over de plannen en de voor-
ziene tijdstippen van overheveling van de 
zorg en afdelingen. ½
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In de zomer zie je ze overal in het water: 
buitenzwemmers. Er is sprake van een ware 
opmars. IJopener presenteert vier zwemboe-
ken om bij weg te mijmeren tot de watertem-
peratuur weer aangenaam genoeg is om zelf 
een plons te nemen. Aanraders – ook voor 
niet-zwemmers. 

TEKST: ELINE CRIJNS

De oostkant van Amsterdam is een 
waar paradijs voor buitenzwemlief-
hebbers; rond de Oostelijke eilan-

den, Zeeburgereiland en IJburg is het water 
nergens ver weg en de kwaliteit is goed. De 
sportievere zwemmers zijn te herkennen 
aan een badmuts, zwembrilletje en de fel-
gekleurde drijver die met hen meedobbert. 
Die drijver is een must voor de veiligheid 
van buitenzwemmers. Het maakt je als 
zwemmer zichtbaar voor boten – wie wel 
eens in een bootje zit, weet hoe onzicht-
baar een zwemmer kan zijn. Ook kun je bij 
kramp of ander onheil de drijver gebruiken 
om jezelf te redden. Een bijkomend handig-
heidje is dat er bergruimte in zit voor huis-
sleutels, een telefoon of handdoek.
Ik heb de indruk dat behalve ter verkoeling, 
meer mensen zijn gaan buitenzwemmen als 
vorm van lichaamsbeweging of als sport. 
Een verklaring is wellicht het vele thuiszit-
ten door de coronamaatregelen in combina-
tie met de aangename lente en zomer. Of we 
willen meer of op een andere manier bui-
ten zijn. Buiten zwemmen kun je doen on-
afhankelijk van de maatregelen die gelden 
rond sportclubs. Zwemmen is gezond, niet 
blessuregevoelig en kan op alle leeftijden 
en niveaus. Zien zwemmen doet zwemmen 
zou ook een reden voor de populariteit kun-
nen zijn.
Ondertussen jaagt de herfstwind dagelijks 
over het water van de Ertshaven. In het 
onstuimige water zie ik ze aankomen als ik 
vanachter mijn laptop door het raam kijk: 
vier zwemmers. Hun armen ploegen in 
borstcrawl door de golven, hun drijvers zijn 
duidelijker te onderscheiden dan hun hoof-
den. Deze buitenzwemmers trekken zich 
niks aan van de seizoenen, maar ze zijn nu 
een uitzondering. In de winter is een duik 
in het buitenwater voor de meesten een 

stuk minder aantrekkelijk. Niet getreurd, 
want thuis bij de warme kachel kunt u le-
zen over de romantiek van het zwemmen, 
heldhaftige zwemavonturen of schaven aan 
uw zwemtechniek op het droge. Wie weet 
zien we u in de lente in het water van Oost.

Wegwijs in de zwemsport 
Het fullcolor boek Zwem. van Suzanne 
Brummel ademt frisheid en enthousiasme 
voor de zwemsport. Als voormalig Neder-
lands kampioen Open Water Zwemmen 
weet de schrijver waarover ze het heeft. 
Haar persoonlijke verhaal loopt als een 
rode draad door het boek. Haar passie voor 
zwemmen brengt ze aanstekelijk over: ‘Of 
je nu zwemt als recreant of atleet: de voor-
delen van zwemmen voor het menselijk li-
chaam zijn er voor iedereen.’ Met het boek 
in de hand heb je een prima voorbereiding. 
Ze geeft praktische tips over de uitrusting, 
zowel voor beginners als gevorderden. Wie 
denkt dat alleen zwemkleding volstaat, ont-
dekt dat er meer handig zwemmateriaal be-
staat.
Zwemmen kun je onmogelijk leren uit een 
boek, maar het hoofdstuk over zwemtech-
niek geeft met name voor het leren van de 
borstcrawl instructies die in het water goed 
YDQ�SDV�NRPHQ��Ȇ(ɚFLQWLH�LQ�KHW�]ZHPPHQ�
is eigenlijk niets anders dan met zo min 
mogelijk energie zoveel mogelijk meters 
maken.’ Wie wil dat nu niet? Wie kijkt er 
niet met een verwonderde blik naar goede 
zwemmers die achteloos door het water lij-
ken te glijden? In woord en beeld laat het 
boek zien wat er onder water gebeurt. En 
hoe je je ademhaling zodanig kunt controle-
ren dat die je helpt in plaats van belemmert.
Interessant is dat Zwem. een uitgebreid 
openwater-katern heeft. Brummel: ‘Zwem-
men in open water is anders dan in een 
zwembad. Niet alleen omdat je te maken 
hebt met wind, stroming en kou. Maar ook 
omdat je opeens rekening moet houden met 

allerlei veiligheidsaspecten, je zelf moet na-
vigeren en je zwemslag net weer even een 
andere techniek vereist.’ Ook gaat Brummel 
in op angst, omdat veel mensen zwemmen 
in open water eng vinden.
Voor de liefhebber wijdt de schrijver een 
hoofdstuk aan voeding, met recepten en 
een standaard boodschappenlijst voor 
zwemmers en triatleten. Het boek besluit 
met het hoofdstuk ‘Slim trainen’. Verschil-
lende soorten trainingen worden uit de 
doeken gedaan, zowel voor beginners als 
gevorderden. Er zijn complete trainings-
schema’s opgenomen voor verschillende 
zwemafstanden. Het boek bevat kortom een 
duizelingwekkende hoeveelheid informatie 
over (leren) zwemmen. Maar het geheel is 
toegankelijk en de afwisselende vormge-
ving maakt dat je snel vindt wat je interesse 
heeft en dat je oog valt op nieuwe feitjes en 
weetjes. 

Veerkracht en uithoudingsvermogen
Maarten van der Weijden is van een beken-
de openwater-zwemmer BN’er geworden 
toen hij er in 2019 onder enorme media-
belangstelling in slaagde de 196 kilometer 
lange Elfstedentocht zwemmend af te leg-
gen. Met deze en andere zwemuitdagingen 
haalde hij miljoenen op voor de kankerbe-
strijding. Het hoogtepunt van zijn loopbaan 
als topsporter lag toen al ruim een decenni-
um achter hem: in 2008 werd hij Olympisch 
kampioen Open Water Zwemmen in Be-
ijing. Hij won goud op de tien kilometer. Hij 
kwam van ver. Zijn carrière als wedstrijd-
zwemmer werd abrupt onderbroken toen 
hij in 2001 de diagnose leukemie kreeg. Hij 
was toen twintig jaar en behalve wedstrijd-
zwemmer ook student wiskunde.
,Q� ����� YHUVFKHHQ� ]LMQ� DXWRELRJUDȴVFKH�
boek Beter, waarin hij vertelt over deze ge-
beurtenissen in zijn leven. Verhalen uit zijn 
vroegste jeugd wisselt hij af met hoofdstuk-
ken waarin hij gedetailleerd verslag doet 
van het verloop van zijn ziekte. Hij heeft 
gesprekken opgetekend met artsen en lotge-
noten in het ziekenhuis. Ook lezen we over 
de – soms onvoorspelbare – reacties van 
zijn ouders, familie en zwemvrienden. De 
lastige relatie met zijn vader is een terug-

Leesbelevingen 
op het droge
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kerend thema waarover Van der Weijden 
intiem vertelt. Het contrast tussen het leven 
van een sporter en het plotseling letterlijk 
VWLOYDOOHQ�GDDUYDQ�LV�JURRW��+LM�UHȵHFWHHUW�RS�
hoe het kan verkeren en dat hij na de diag-
nose niet langer in schijnveiligheid leeft: ‘Ik 
weet inmiddels dat ik me de ene dag druk 
kan maken of ik wel op tijd in vorm ben 
voor de Nederlandse zwemkampioenschap-
pen en me een paar dagen later zorgen 
maak over mijn leven.’ Hij heeft dertig tot 

vijftig procent kans op overleven, vertellen 
de artsen hem.
Uiteindelijk duurt zijn behandeling twee 
jaar en wordt hij na vier jaar volledig gene-
zen verklaard. Mooi is het hoofdstuk waar-
in Van der Weijden voor het eerst weer 
gaat zwemmen: ‘Gek hoe het water langs 
mijn lichaam glijdt. Na het afzetten neemt 
het automatisme het over. Linkerarm, 
rechterarm, linkerarm, rechterarm, terwijl 
mijn benen er rustig achteraan komen.’ Hij 
bouwt het zwemmen weer op. In het twee-
de deel van het boek vertelt hij hoe hij van 
revalidatie weer in de topsport belandt en 
zijn Olympische titel behaalt.

Heldhaftige verhalen over zwemmen
De typische titel Op zoek naar de zwarte 
masseur verwijst niet naar een persoon, 
maar naar het water en de duistere kleur 
die het kan aannemen als je buiten zwemt 
in de natuur. In dit oerboek van de zwem-
cultuur voert de van oorsprong Engelse 
schrijver die opgroeide in India, de lezer 
mee op zwemavonturen die over de wereld 
uitwaaieren. Van Kanaalzwemmers tot me-
diterrane baden en van de Hellespont – die 
de schrijver zelf over zwom – tot het bassin 
bij de rivier waar Virginia Woolf baadde. De 
schrijver verhaalt over zwemmers van alle 

tijden en culturen; het namenregister ach-
terin het boek toont de wijdverspreidheid 
van de zwemmende mens. Wat hen bindt is, 
aldus Sprawson: ‘De eigenaardige psycho-
logie van de zwemmer en zijn gevoel voor 
water.’ Deze wat abstracte bewoording leidt 
desalniettemin tot pakkende verhalen, vari-
erend van mythen uit de klassieke Oudheid 
tot wetenswaardigheden uit de negentiende 
eeuw: ‘Als voorbeeld voor hun zwemstijl 
hadden zwemmers zich jarenlang gehou-
den aan de stijl van de kikker, die in de 
plaats was gekomen van die van de hond.’
Wat opvalt, is dat zoveel schrijvers fervente 
zwemmers blijken te zijn. Namen als Lord 
Byron, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Char-
lotte Brontë en Karen Blixen passeren de re-
vue. Sprawson’s boek toont hoe wederkerig 
de relatie is tussen zwemmen en schrijven. 
Hoe schrijvers – en andere kunstenaars – 
tijdens zwemtochten hun gedachten met 
het water laten meewiegen of wegvloeien. 
Om bij terugkeer achter de schrijftafel te 
ondervinden dat de woorden uit hun pen 
stromen. Andersom gebruiken schrijvers 
zwemmen of water als metafoor in hun 
verhalen. Sprawson heeft in Op zoek naar 
de zwarte masseur een diepe duik genomen 
in de waterwereld die hemzelf en anderen 
heeft beïnvloed. Een ware zwembeleving 
op het droge.

Zwemkunst
Swimming studies is een bijzonder boek (al-
leen Engelstalig) dat opvalt door de prach-
tige, ingetogen vormgeving. Naast schrijver 
is Leanne Shapton kunstenares en dat zie je 
terug in de eigenzinnige illustraties. Deze 

variëren van abstract geschilderde studies 
YDQ� ȴJXUHQ� LQ� KHW� ZDWHU�� DTXDUHOSRUWUHW-
ten van zwemmers die in haar zwemteam 
zaten en foto’s van torso’s van paspoppen 
gehuld in zwemkleding. Wat dit alles met 
elkaar verbindt is het verhaal van de schrij-
ver over haar zwemmende leven. Dit begon 
toen zij als tiener in Canada wedstrijden 
zwom en opklom tot een bijna Olympisch 
niveau. Bijna; ze was goed, maar niet goed 
genoeg voor de absolute top. 
Op een onsentimentele, bijna onderkoelde 
toon vertelt ze hoe dit haar leven heeft be-
invloed. En haar zwemmen, want dat is ze 
altijd blijven doen: ‘I still dream of practice, 
of races, coaches and blurry competitors. 
I’m drawn to swimming pools. (…) My re-
creational laps are phantoms of my com-
SHWLWLYH� UDFHV�ȇ�=H� UHȵHFWHHUW�RS�KDDU�ZHG-
strijdzwemmen van weleer. De kleuren, de 
geuren, wat ze dacht en voelde en hoe ze 
het zich herinnert. We zwemmen ook recre-
atief met haar mee, bijvoorbeeld wanneer 
ze in een hotelzwembad de avond voor haar 
bruiloft honderd baantjes trekt en mijmert, 
‘As I swim, my mind wanders. I talk to mys-
HOI���Ȑ��0XQGDQH��XQUHODWHG�PHPRULHV�ȵDVK�
up vividly and randomly, a slide show of 
VKXɛLQJ�WKRXJKWV��7KH\�ȵDVK�XS�DQG�IDGH�ȇ
Het is wonderbaarlijk hoe iemand na vele 
jaren van rigide, compromisloze training 
uitgroeit en opbloeit tot de creatieve geest 
die ze in woord en beeld toont in dit zwem-
kunstige boek waarover The New York 
Times schreef: ‘Shapton is so smart and so 
likable that you will pass her book along to 
the swimmers in your life.’ Bij deze. ½
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Iedereen houdt van verhalen

Nou nog het juiste boek erbij

 

‘Gek hoe het water langs 
mijn lichaam glijdt.  
Linkerarm, rechterarm’

(de Wwaanzinnige podcast)
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SAMENSTELLING: ELINE CRIJNS

'H�YRULJH�DȵHYHULQJ�YDQ�/HHV�ORNDDO�OLHW�X�NHQQLV-
PDNHQ�PHW�GH�YHOH�VFKULMYHUV�XLW�$PVWHUGDP�2RVW��
(U�]LMQ�HU�QRJ�YHHO�PHHU��2RN�KHQ�]HWWHQ�ZH�KLHU�
JUDDJ�LQ�KHW�]RQQHWMH��]RGDW�X�YHUGHU�NXQW�OH]HQ�
LQ�DO�KHW�PRRLV�GDW�2RVW�WH�ELHGHQ�KHHIW��:HGHURP�
RQGHU�KHW�PRWWR��ZDW�MH�YDQ�GLFKWELM�KDDOW�LV�OHN-
NHUGHU�

Lees lokaal: 
meer schrijvers uit Oost

Romans

Non-fictie

Jeugd

José Fernanda – Mevrouw C. 
(HQ� URPDQ� RYHU� WZHH� ]XVVHQ� GLH� QLHW�
]RQGHU��PDDU�]HNHU�RRN�QLHW�PHW�HONDDU�
NXQQHQ��-RV«�)HUQDQGDȇV�YHUKDDO�EOLMIW�GH�
OH]HU�QRJ�ODQJ�DFKWHUYROJHQ��+HW�LV�GHHOV�
JHEDVHHUG�RS�ZDDUJHEHXUGH�IHLWHQ��

Bas van Lier & Michaël Ferron – 111 
plekken voor kinderen in Amsterdam die 
je gezien moet hebben
'H�VFKULMYHUV�ELHGHQ�HHQ�ERHN�YRO� LQVL-
GHUWLSV�HQ�ZLM]HQ�GH�ZHJ�QDDU�����VSDQ-
QHQGH�HQ�ELM]RQGHUH�SOHNNHQ�LQ�$PVWHU-
GDP�YRRU�SHXWHUV�HQ�WLHQHUV��RQWGHNNHUV�
HQ�GRHQHUV��PX]LNDQWHQ�HQ�NQXWVHODDUV�

Méland Langeveld – Onalledaags
'H� ȆFKURQLTXHXU� YDQ� $PVWHUGDP�2RVWȇ�
0«ODQG�/DQJHYHOG�KHHIW� ]LMQ� NRUWH� YHU-
KDOHQ�RYHU�QLHW�DOOHGDDJVH�WDIHUHOHQ�GLH�
]LFK�DIVSHOHQ�LQ�$PVWHUGDP�2RVW�JHEXQ-
GHOG�LQ�HHQ�ERHN��

An Kramer – Ben jij al activist?
2UJDQLVDWLHFRDFK� $Q� .UDPHU� URHSW� LQ� GLW�
ERHN�RUJDQLVDWLHV�RS�RP�DFWXHOH�PDDWVFKDS-
SHOLMNH� YUDDJVWXNNHQ� LQ� KXQ� EXVLQHVV� FHQ-
WUDDO�WH�]HWWHQ��,Q�GH�EHWHNHQLVHFRQRPLH�VWDDW�
ZLQVW� QLHW�PHHU� YRRURS��PDDU� JDDW� KHW� RP�
PDDWVFKDSSHOLMNH�LPSDFW�

Dirk Jan Roeleven & Hester van der Vliet – 
De laatste reis van de Boswachter
9HUVODJ�YDQ�GH�DYRQWXXUOLMNH�UHLV�GLH�GLW�HFKW-
SDDU�PDDNWH�PHW�KXQ�GRRUOHHIGH�DXWR��ELMJH-
QDDPG� 'H� %RVZDFKWHU�� QDDU� ]LMQ� JHERRUWH-
JURQG�LQ�-DSDQ��:HJ�YDQ�KXQ�KHFWLVFKH�OHYHQ�
HQ�DDQJHZH]HQ�RS�HONDDU�NXQQHQ�]H�HLQGH-
OLMN� HHQV� JRHG� SUDWHQ� RYHU� KXQ� RQJHZLOGH�
NLQGHUORRVKHLG��

Mark van der Laan – Dewi 
(QJHOVWDOLJH� URPDQ�GLH� ]LFK� DIVSHHOW� LQ�
HHQ� ȴFWLHI� =XLGRRVW�$]LDWLVFK� ODQG�� 5H-
OLJLH�� DOOHGDDJVH� EHOHYHQLVVHQ�� WRHULVWL-
VFKH�WUHNSOHLVWHUV�HQ�GH�DQJVW�GLH�KRRUW�
ELM�KHW�OHYHQ�LQ�HHQ�GLFWDWXXU�VSHOHQ�HHQ�
URO�

Dries van Ingen – Kernkracht
+RH�YHUJURRW�LN�PLMQ�]HOIYHUWURXZHQ"�&RDFK�
'ULHV� YDQ� ,QJHQ� EHVFKULMIW� HHQ� ]RHNWRFKW�
QDDU�KHW�ZH]HQ�YDQ�KHW�]HOI�HQ�PDQLHUHQ�RP�
KHW�FRQWDFW�HUPHH�WH�YHUJURWHQ���

Huub van Zwieten – Lekker werken!
7DOHQWHQFRDFK� +XXE� YDQ� =ZLHWHQ� SUHVHQ-
WHHUW� LQ�GLW�ERHN�KRH�ZHUNJHYHU�HQ�ZHUNQH-
PHU� VDPHQ� ZHUN� PDJLVFK� NXQQHQ� PDNHQ��
0HW�SUDNWLVFKH�WLSV�HQ�JHVSUHNNHQ�PHW�+5�GL-
UHFWHXUHQ��

Eline Crijns – De vleugels liggen in de pa-
pierlade
(HQ� URPDQ� YDQ� VFKULMYHU� (OLQH� &ULMQV�
RYHU�ZDW� KHW� EHWHNHQW� RP� LQWHQV� WH� OH-
YHQ�� RYHU� KRH� MH]HOI� WH� YHUZH]HQOLMNHQ��
VRPV� WHJHQ�GH�NOLSSHQ�YDQ�KHW�QRRGORW�
RS��+RH�FRPSURPLVORRV�EHQ�MH�DOV� MH�WH-
JHQ� JUHQ]HQ� DDQORRSW� HQ� RS� HHQ� NUXLV-
SXQW�VWDDW"

Dorota Pawlak – You’ve got this
2QGHUQHPHU�'RURWD�3DZODN�VFKULMIW�RYHU�GH�
FRPELQDWLH� YDQ� HHQ� IUHHODQFH� FDUULªUH� HQ�
PRHGHUVFKDS�� +HW� (QJHOVWDOLJH� ERHN� EHYDW�
LQWHUYLHZV� PHW� YURXZHOLMNH� ]]SȇHUV� XLW� GH�
KHOH�ZHUHOG�HQ�WLSV�RYHU�WLPH�PDQDJHPHQW��
]HOI]RUJ�HQ�KHW�ODWHQ�JURHLHQ�YDQ�MH�EHGULMI��

Harke Jan van der Meulen – De Recon-
structie
'H]H�OLWHUDLUH�WKULOOHU�YDQ�VFKULMYHU�+DU-
NH�-DQ�YDQ�GHU�0HXOHQ�LV�HHQ�HLJHQWLMGV�
YHUKDDO�RYHU�HHQ�FRPSOH[H�GULHKRHNVUH-
ODWLH��YHUULMNW�PHW�ȴORVRȴVFKH�RYHUSHLQ-
]LQJHQ�

Blijf schrijven
Bent u ook een schrijver uit Amsterdam-Oost? 
Maak uw schrijverschap kenbaar door een be-
richt, voorzien van uw boekcover, te sturen naar 

info@ijopener.nl. Wellicht krijgt uw boek dan een signalering in een 
volgende editie van Lees lokaal: schrijvers uit Oost. ½
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Oma en broodjes

Mijn Oma in Rotterdam was een kleine, 
statige vrouw die een goede aanbie-
ding in de supermarkt op kilometers 

afstand aan zag komen. Ze had er eer in tegen 
een scherpe prijs, altijd precies op voorraad te 
hebben wat jij lekker vond. In de kast stonden 
de producten naar familielid gerangschikt, 
rustig te wachten tot je weer kwam. 
Goed en lekker eten speelde een vanzelfspre-
kende rol in haar leven. Met kerst werden alle 
beschikbare bedden opgemaakt, uitgeklapt 
en bijgezet. Het hele huis kwam vol met kin-
deren en hun gezinnen. Zonder enige traditi-
onele kerststress, zette ze vier dagen lang uit-
gebreide diners op tafel: Hollandse garnalen 
met zelfgemaakte whiskeysaus, groentesoep,  
varkenshaas en chocoladepudding met slag-
room toe. 
Het hoogtepunt in deze kersttraditie was het 
saucijzenbroodje na de nachtmis op kerst-
avond. Een gebruik uit haar ouderlijk huis in 
Limburg dat ze met zorg in stand hield. Ze bak-
te ze ook voor een wijdvertakt netwerk van fa-
milie en relaties en praktisch als ze was, zo heb 

ik me laten vertellen, waren er ook jaren dat 
ze de zakjes met broodjes gewoon met de post 
rondstuurde. 
De familie werd ouder en Oma ook. Ze verhuis-
GH�QDDU�HHQ�]RUJȵDW��0DDU�RRN�GDDU�SDVWH�QHW�
een kampeerbedje en tot haar laatste gezonde 
jaar zocht ik haar met kerst altijd op. Zelfs toen 
ze eigenlijk niet meer kon zien maakten haar 
handen, zonder ogen, grote hoeveelheden 
broodjes. 
In aanloop naar kerst denk ik altijd aan Oma 
en ik kan dan niet anders dan saucijzenbrood-
jes bakken. Ik stop ze in de vriezer voor als er 
bezoek komt. Dit jaar verwacht ik vegetarisch 
bezoek dus maak ik bladerdeegbroodjes ge-
vuld met champignon-ragout. De ingrediënten 
zijn voor 10 broodjes.

Voor de ragout
15 g gedroogd eekhoorntjesbrood
35 g roomboter
��XL��ȴMQJHKDNW
��NQRȵRRNWHQHQ��ȴMQJHKDNW
����J�ZLWWH�FKDPSLJQRQV��LQ�GLNNH�SODNMHV

��ODXULHUEODG
��WDNMH�WLMP
��HHWO��EORHP�����J�
����PO�VODJURRP
��HHWO��RHVWHUVDXV
VQXIMH�FD\HQQHSHSHU
HYHQWXHHO�ZDW�]RXW
��HLHUGRRLHUV��JHNOXWVW

Voor de broodjes
���SODNMHV�EODGHUGHHJ
��HL��ORVJHNORSW

Week het eekhoorntjesbrood (dit ligt meestal 
bij de Italiaanse producten in de supermarkt) 
in 225-250 ml warm water. Smelt de boter in 
HHQ�SDQ�HQ�EDN�GH�XL�HQ�GH�NQRȵRRN�RS� ODDJ�
vuur zacht. Doe de champignons, laurier en 
tijm erbij en bestrooi royaal met zout. Bak 10 
minuten op matig vuur tot de champignons 
niet meer slinken en al het vocht is verdampt. 
Knijp het water uit het eekhoorntjesbrood 
maar gooi dit niet weg. Doe het eekhoorntjes-
brood bij de andere champignons en vis de 
laurier en de tijm eruit. Roer de bloem door 
de champignons. Zet het vuur laag, voeg het 
eekhoorntjesbroodwater (200 ml) toe en laat 
de ragout al roerend indikken. Proef of de saus 
niet meer melig smaakt. Roer de slagroom 
erdoorheen en laat nog enkele minuten heel 
zachtjes pruttelen. Breng op smaak met oes-
tersaus en cayennepeper. Zet het vuur uit en 
roer de dooiers erdoorheen. Laat de saus hele-
maal afkoelen. Ontdooi de plakjes bladerdeeg. 
Schep een eetlepel ragout op één helft en vouw 
het plakje dicht. Druk alle randen aan met een 
vork. Leg de gevulde broodjes nog een uurtje 
in de koelkast. Verwarm de oven op 220 gra-
den (boven- en onderwarmte). Leg de broodjes 
op bakpapier op een bakplaat. Bestrijk met los-
geklopt ei en bak tien tot vijftien minuten tot 
het bladerdeeg mooi goudbruin is. ½

KO K E N
MET SAKE

TEKST: SAKE SLOOTWEG
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Een plek voor alle IJburgers,
jong en oud, die een leuk idee hebben 

voor de buurt.

Bezoek 
www.lolaland.nl 
voor de agenda.

Pampuslaan 501 - 1087 HP - Amsterdam
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TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

Meta de Vries, de oprichtster van de 
Eester, woont al dertig jaar in het 
Oostelijk Havengebied. Zij vertelt dat 

rond 2012 veel geklaagd werd over overlast 
in de wijk en andere zaken die niet klopten. 
‘Ik ergerde me er ook aan, maar vond dat als 
we bleven klagen er weinig zou gebeuren. Wij 
moesten zelf werken aan een oplossing leek 
mij. Daarom heb ik met een aantal mensen de 
eerste burendag georganiseerd. Dit bleek een 
succes te zijn. Er is na deze eerste bijeenkomst 
een aantal plannen naar voren gebracht. Wij 
zijn begonnen met het verwezenlijken van de 
picknicktafel, een boekenkast, het beheer van 
het groen in de buurt, de zandbak met de klim-
paal en de moestuinbakken. Een paar jaar la-
ter is besloten een buurtcoöperatie op te rich-
ten, waardoor er meer structuur zou ontstaan 
en meer massa om iets te bereiken.’ 
Op 1 april 2015 werd buurtcoöperatie de Ees-
ter, die zich alleen richt op het Oostelijk Ha-
YHQJHELHG�� RɚFLHHO� HHQ� IHLW�� 0HWD� VWHOW� PHW�
nadruk dat het geen stichting is, omdat een 
vereniging meer de coöperatieve gedachte be-
nadert. ‘Wij zijn een vereniging. Hebben een 
bestuur zoals iedere vereniging, maar verder 
zijn het gewoon buurtbewoners die gezamen-
lijk het beste met de buurt voor hebben. De co-
operatie heeft vervolgens buurtruimte de Ees-
ter gerealiseerd, de BuurtBel, wekelijks Samen 
Eten (buurtmaaltijd), Eester Imps (naschoolse 
activiteiten), activiteiten voor ouderen, dé Eet-
tafel – eten met een Idee (4x per jaar), de weg-
geefkraam en iedere maand de schone straten-
dag. In april 2019 hebben wij een Buurt Top 
georganiseerd. Daaruit is een toekomstagenda 
voor 2025 geformuleerd die is vastgelegd in 
een magazine. Deze toekomstplannen worden 

JHȴQDQFLHUG� XLW� PLGGHOHQ� YDQ� 2RVW� %HJURRW�
van de gemeente. De rode draad is dat buren-
hulp, zorg, duurzaamheid, jeugd, cultuur, za-
ken rond de openbare ruimte en wonen cen-
traal staan. Het gaat steeds om de ontmoeting 
en de verbinding.’

Jongeren ook
Inmiddels heeft de coöperatie een eigen ruim-
te. Buurtruimte de Eester aan de Van Eeste-
renlaan is de spil van waaruit de verschillen-
de initiatieven vaste vorm hebben gekregen, 
zij het dat op dit moment een aantal dingen 
niet doorgaan vanwege corona. De buren-
hulp wordt nog steeds geregeld en het eerste 
aanspreekpunt hierbij is de BuurtBel. Twee 
coördinatoren bemannen dagelijks de tele-
foon, waar iedere buurtbewoner terecht kan 

Buurtcoöperatie de Eester 
viert jubileum

Buurtcoöperatie de 
Eester in het Ooste-
lijk Havengebied zou 
dit jaar haar vijfjarig 
jubileum vieren. He-
lemaal in het begin 
van het jaar waren er 
nog feestelijkheden. 
In maart niet meer. 
Corona stak daar een 
stokje voor. Veel acti-
viteiten kwamen stil 
te liggen. Dit is een 
hard gelag voor de 
bruisende en actieve 
buurtcoöperatie. 

met hulpvragen of andere vragen waar men 
mee zit. De BuurtBel werkt samen met de pro-
fessionele zorg en als dat nodig is, wordt de 
YUDDJ�GDDU�QHHUJHOHJG��0HWD� YHUWHOW� GDW� WRHQ�
de BuurtBel net in de lucht was er heel veel 
klusjesverzoeken kwamen. ‘Dat is natuurlijk 
het makkelijkst om te vragen. Als er een vraag 
binnenkomt, gaan wij op bezoek bij de aan-
vrager en kijken meteen of er andere dingen 
nodig zijn. De BuurtBel is geen zorgverlenen-
de instantie, maar een voorziening waarbij 
iedereen terecht kan. Nu met de corona is het 
leven een stuk ingewikkelder, niet alleen voor 
RXGHUHQ��0DDU�QDDUPDWH� MH�RXGHU�ZRUGW�]LMQ�
sommige dingen wel moeilijker. Bijzonder is 
dat wij nu ook veel jongeren hebben die aan-
bieden iets voor buurtgenoten te doen. In de 
afgelopen tijd hebben wij 75 nieuwe aanmel-

Meta de Vries met puzzel
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Zandbak met klimpaal gerealiseerd door Meta en een groep buren

dingen gekregen. Geweldig! Wij zitten nu op 
400 buurtbewoners, maar wat mij betreft mo-
gen het er nog veel meer zijn. Ik zelf vind het 
vanzelfsprekend dat je omziet naar je buren. 
Hierbij is de BuurtBel wel een pijler. Iedereen 
kan hier terecht voor welk probleem dan ook. 
Als wij er niet uitkomen, hebben we nog altijd 
veel mensen bij wie we de vraag kunnen neer-
leggen. Een oplossing komt er altijd en vaak 
zijn de oplossingen ook snel te realiseren.’

Eestermobiel
Als de Eester geopend is, kan iedereen die 
daar behoefte aan heeft er terecht. Of dat 
QRX� LV� YRRU� JHZRRQ� HYHQ� HHQ� NRSMH� NRɚH�
of het stellen van een vraag. Er is altijd een 
gastvrouw. Als het dicht moet vanwege een 
lockdown, blijft de BuurtBel gewoon door-
gaan. Op dit moment is het aantal bezoekers 
gelimiteerd. Hopelijk komt daar snel een eind 
aan en kunnen de activiteiten weer gewoon 
van start gaan. Voor ouderen zijn dat stoelyo-
ga en creatieve activiteiten. Het Eesterkoor 
zingt op dit moment niet, maar als alternatief 
is er maandelijks een percussieworkshop. Er 
wordt dus steeds naar een oplossing gezocht 
om toch zoveel mogelijk activiteiten te laten 
doorgaan. Ook voor de jeugd zijn er bijna da-
gelijks activiteiten. En een nieuwe ster aan 
KHW�ȴUPDPHQW�LV�GH�(HVWHUPRELHO��+HW�SODQ�LV�
dat deze op afroep gebruikt kan worden voor 
boodschappen doen, naar het ziekenhuis gaan 
en naar het winkelcentrum of een verjaardag 
worden gebracht en gehaald. Kortom, een ver-
voersmiddel in de buurt op plaatsen waar het 
openbaar vervoer niet toereikend is. Jammer 
genoeg heeft de start vertraging als gevolg van 
de pandemie. Naar verwachting gaat hij op 
zijn vroegst maart 2021 of tegen de zomer van 
start. Het is de bedoeling om een elektrische 
Canta aan te schaffen, die bemand zal worden 
door vrijwillige chauffeurs. Naar aanleiding 
van een berichtje in de Buurtbalie OHG krant 
heeft een aantal chauffeurs zich al opgegeven. 
Nu moet alleen nog duidelijk worden of men-
sen er ook behoefte aan hebben. Mensen die 
gebruik willen maken van deze service kun-
nen zich ook al aanmelden. 

Jubileumpuzzel
Op de vraag wie dit allemaal betaalt, antwoordt 

Meta dat dit deels in samenwerking met Stads-
deel Oost en de gemeente gebeurt, maar dat 
ze ook zelf geld moeten genereren. Dit door 
onder andere het verhuren van ruimten in de 
Eester, kleine bijdragen vragen voor de acti-
viteiten en het actief werven van leden voor 
de buurtcoöperatie. In de Buurtbalie OHG, het 
huis-aan-huisblad van de coöperatie, staan 
verspreid kleine groene tekstblokjes waarin 
staat dat de geïnterviewde overweegt lid te 
worden en de ander al een jaartje lid is. Op de 
vraag wat dát precies inhoudt, vertelt Meta dat 
het gezien moet worden als het lidmaatschap 
van een club. Dat wil niet zeggen dat je er niet 
terecht kunt als je geen lid bent. Maar geld is 
nu eenmaal nodig. Gemiddeld betalen leden 
50 euro per jaar, maar je kunt al lid zijn voor 
25 euro. Een zzp’er kan lid worden voor 180 
euro per jaar. Dit heeft als voordeel dat hij te-
gen een aantrekkelijk klein bedrag een ruimte 
in de Eester kan huren. Sinds kort kan een lid 
kiezen voor betaling via een jaarlijkse automa-
tische incasso. Dat is voor de buurtcoöperatie 
een stuk makkelijker. En omdat het dit jaar 
het jubileumjaar is krijgt ieder nieuw lid dat 
een machtiging afgeeft een fantastische puz-
zel, speciaal voor de Eester ontworpen en ge-
maakt. Wie wil die nou niet hebben? ½

De Eester 020 3707359,  
info@buurtcooperatieohg.nl
BuurtBel  020 7723814 

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl
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Tweede golf

Op de tweede aanrollende golf 
kun je surfen
van de branding 
naar het strand

Hoe steiler
hoe meer snelheid 
en drijfkracht
je kan creëren

Hoe spannender
en vrijer 
de berijder in
zijn eigen stijl van controleren

Of je kan denken
aan de seksuele bevrijding
ten tijde
van de komst van de pil

De golf waarop vrouwen
het passief ondergaan
en lijden
vaarwel zeiden

De golf waarop vrouwen
deinden 
tegen de stroom in
richting eigen wil

Maar nu heeft de tweede golf
ons gegrepen
kunnen we er geen
kracht meer aan ontlenen

Zitten we
mondkapjes op
anderhalve meter van elkaar
in angst en beven

Te kijken naar de cijfers
en de statistieken
een kuchje van een kind
kan de stemming al verzieken

Ach wee ons, de mens,
hoe kwetsbaar!

JOYCE HES

B U U R T 
DICHTER



Afgelopen zomer werd het advies over 
de oeververbindingen over het IJ gepre-
senteerd. Dit advies van een commissie 

onder leiding van de Belgische stedenbouw-
kundige Alexander D’Hooghe werd gegeven in 
opdracht van Amsterdam en Rijkswaterstaat 
gezamenlijk. En zoals vaker bij de belangrijke 
dossiers in de stad, blijkt ook hier de blik van 
een buitenstaander goud waard.

Amsterdam en het water
De stedelijke ontwikkelingen voltrekken zich in 
rap tempo, Amsterdam werkt als een magneet 
en het aantal inwoners is hoger dan ooit. Maar 
Amsterdam ligt ook aan de drukste vaarweg 
van het land, waarover de stad geen zeggen-
schap heeft. De eerste goede uitkomst is daar-
om dat beide partijen weer aan tafel zitten na 
de ruzie over het gemeentelijke plan voor een 
brug tussen de kop van Java-eiland en Noord. 
Simpel gezegd is de opgave voor beide partijen 
gelijk: een zo optimaal mogelijke doorstroming 
van goederen dan wel fietsers. Maar om greep 
te krijgen op de uitgangspunten voor nieuwe 
oeververbindingen, is het nodig daarin meer 
hiërarchie aan te brengen en ‘politiek gemoti-
veerde’ emoties buiten de discussie te houden.
Een beproefd middel om beter overzicht te ver-
krijgen is uitzoomen, een stapje terug doen, de 

TEKST EN ILLUSTRATIE: PAUL VLOK

In de vorige IJopener stonden twee ingezonden stukken over de plannen voor nieuwe oever-
verbindingen over het IJ. We zetten het levendige debat daarover voort. In deze editie geeft 
architect Paul Vlok zijn visie. ‘Kijk naar de lange lijnen in de stadsplattegrond’, stelt hij.

geschiedenis begrijpen door het karakter van 
de stad te doorgronden. Welke lijnen zijn van 
permanent belang en hoe ordenen de functies 
zich? Wat zijn de kenmerken van het stratenpa-
troon en waar en hoe breidde dit zich uit? De 
commissie moet zich in haar handen geknepen 
hebben om uitgerekend Amsterdam te mogen 
onderzoeken, deze mooie stad, rijk aan eilan-
den en dijken, gebouwd in het water.
Wij, de Amsterdammers, nemen het niet meer 
dagelijks waar: de fysieke lay-out van de stad, 
de bochten en de bruggen, de dijken en de ha-
vens hebben vormen en afmetingen waar ooit 
een reden voor was. Wanneer je wilt begrijpen 
welke wetmatigheden daaraan ten grondslag 
liggen, kijk je naar de lange lijnen in de stads-
plattegrond, onze zeedijken langs het IJ en de 
randen van de zeventiende-eeuwse stad, de 
singelgracht. Deze lange lijnen worden in het 
advies van de commissie aangewezen als dra-
gers van het langzaam verkeersnetwerk, de 
verbindingen naar het oosten en westen en de 
fietsring die doorgetrokken wordt in Noord.
Het herinnert me aan de ontwerpen van de Ita-
liaanse stedenbouwkundige Bernardo Secchi. 
Volgens hem kan de revitalisatie van de stads-
rand alleen begrepen worden in het besef dat 
de dragers van de openbare ruimte permanent 
van karakter zijn. D’Hooghe projecteert deze 
gedachte op Amsterdam, waardoor met name 
de ruimtelijke verbindingen in de oostflank 
van de stad begrijpelijk worden.
De laatste twintig jaar hebben wij het IJ terug-
veroverd en bewegen we ons langs de oevers 
van dit waterplein midden in de stad. Aan de 
noordoever is land ingepolderd dat voorzien 
werd van insteekhavens. Voor de zuidoever 
zijn schiereilanden aangelegd; smalle landton-
gen met scheepswerven, nu de beste plekken 
om aan het water te wonen. Eerst werkte het 
verhoogde spoorwegtracé als een scheiding, la-
ter verbonden de autowegen dit stedenbouw-
kundige ensemble. Maar de echte kwaliteit ligt 
in het archipelkarakter: ieder schiereiland is 

een buurt op zich met specifieke eigenschap-
pen.

Fietsverbindingen
Het ontwerp van IJburg bracht een kente-
ring teweeg door kunstmatige eilanden in het 
IJmeer, verbonden door een OV-lijn. Zeebur-
gereiland neemt een bijzondere tussenpositie 
in. Het voormalige baggerdepot en de latere 
locatie van de waterzuiveringscentrale is nu de 
schakel geworden naar de ring en IJburg. Deze 
voormalige achterkant promoveerde door de 
uitbreiding van de stad tot prominente plek, 
met aanspraak op dito verkeersverbindingen 
met het centrum.
De bewonersdiscussie spitst zich toe op de aan-
leg van een tijdelijke pontverbinding. Deze ver-
binding tussen Zeeburgereiland en Sporenburg 
levert wat betreft de fietsroute over de Amster-
damsebrug een besparing op van anderhalve 
kilometer of vijf minuten fietstijd. De meeste 
fietsers moeten vermoedelijk niet naar het CS, 
maar naar scholen in het zuiden van de stad, 
en daarvoor zijn de Amsterdamsebrug en de 
Nesciobrug directere verbindingen.
De discussies over het Alexander D’Hooghe-ad-
vies brengen een verschil aan het licht tussen 
het tempo waarin de stad groeit en de verwach-
tingen van haar bewoners over de realisatie 
van verkeersvoorzieningen. Nu het fietsver-
keer dominant is geworden, blijken uit het ad-
vies de oude lange lijnen het beste vertrekpunt 
te bieden om de fietsinfrastructuur uit te brei-
den en ons duurzaam met elkaar te verbinden. 
Dat is op z’n minst genereus te noemen. ½

Paul Vlok is architect en docent aan de  
Academie van Bouwkunst Amsterdam en  
mede-eigenaar van architour, een bureau voor 
architectuurexcursies

Duurzaam 
verbonden  
met elkaar

INGE!
ZONDEN 

28

! Bruin: zeedijken langs het IJ
Rood: fietsring en fietsstraten
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Zaterdag 19 december
Nieuwe KHL: Lucretia van der Vloot 
Nummers zowel in het Engels als in het 
Nederlands, van Maarten van Roozendaal 
tot Elvis Costello, van Nick Cave tot Ran-
dy Newman: met haar intense en tegelijk 
warme stemgeluid voert Lucretia je zowel 
langs mooie vergezichten als naar stinken-
de steegjes. 
16:30 uur, Oostelijke Handelskade 44
€ 20, inclusief hapje en drankje
www.denieuwekhl.nl

Digitaal museumbezoek
Inmiddels zijn veel musea in heel Neder-
land digitaal te bezoeken. MuseumTV, een 
initiatief van Stichting Ons Museum, is het 
grootste digitale museum van Nederland. 
De stichting heeft zich tot doel gesteld om 
kunst en cultuur voor iedereen (gratis) be-
reikbaar te maken. Zie: www.museumtv.nl

19 dec - 3 jan
Pleintheater:  Nietsnut! (6+) – Theater-
groep Wie Walvis
De voorstelling ‘Nietsnut!’ is een ode aan 
onzin. Aan een wereld die je pas ziet als al-
les stilvalt en je de tijd hebt om heel goed te 
kijken. Een wereld vol fantasie die je nodig 
hebt om te ontdekken wie je echt bent.
Diverse speeldata, 13 en 16 uur, Sajetplein 
39 
€ 12 / € 10 / € 4,50 (stadspas met groene stip)
www.plein-theater.nl

t/m 10 januari 2021 
Tropenmuseum: Bali - Behind the scenes
In deze expositie maak je van dichtbij kennis 
met de veelzijdigheid van dit Indonesische 
eiland. Bekend om zijn indrukwekkende 
rijstvelden, prachtige tempels, uitgestrekte 
stranden en perfecte surfscene.
Di-zo 11-17 uur, Linnaeusstraat 2
€ 16 / € 8,
www.tropenmuseum.nl

Digitale Boswachterchallenge
Tijdens de Boswachterchallenge kunnen 
kinderen boswachter Ruben van OERRR 
helpen om moeder egel te vinden. Alles 
draait om het trainen van boswachterskills 
en het uitvoeren van spannende opdrach-
ten. En daarvoor hoeven je kids niet ver 
weg: alles kan in de tuin of in het parkje om 
de hoek gedaan worden.
Hoe je mee kunt doen lees je op www.na-
tuurmonumenten.nl/kinderen/boswach-
ters-challenge
Gratis

t/m 30 januari 2021
Rademakers Gallery: Endless Column
Tomáš Libertíny is bouwkundige, schilder, 
beeldhouwer en ontwerper. Hij doet daar-
bij iets bijzonders: hij ontwerpt ook samen 
met bijenkolonies. Onder andere te zien: 
‘Endless Column’, waarvoor hij en de bijen 
al hun krachten en kunde hebben ingezet 
om een complex beeld te maken van ruim 
twee meter hoog.
do-zo 12-17 uur, KNSM-laan 291
gratis
www.rademakersgallery.com

U I T  &
T H U I S

Opnieuw is ons advies om altijd de websites van de culturele 
instellingen vooraf te checken in verband met verplichte  
reserveringen en mogelijke sluiting in verband met nieuwe 
coronamaatregelen.

Fonds voor Oost 
is er voor en door 
de buurt

Oost zit vol met betrokken bewoners 
en organisaties die iets goeds wil-
len doen voor de buurt. Om al deze 

mooie plannen mogelijk te maken, is er 
vaak wel een klein budget nodig. Bij Fonds 
voor Oost kan daarom iedereen met een 
goed idee makkelijk en snel een aanvraag 
indienen. Alle aanvragen worden maande-
lijks beoordeeld door het buurtcomité, een 
groep bewoners uit Oost.  
Benieuwd naar de projecten die de afgelo-
pen maanden al plaatsvonden in de buurt? 
Op verschillende plekken kregen buurtkin-
deren de kans om meer te leren over tui-
nieren. Zo organiseerde de Schaakschool 
Indische Buurt in samenwerking met Rudy 
Klaassen een tuincursus speciaal voor kin-
deren en hun ouders. En ook bij Eva De-
Carlo kwamen jonge bewoners bij elkaar 
om zelf gezonde tussendoortjes te maken 
met ingrediënten uit de tuin. Een ander 
mooi voorbeeld is het project van Life&Sty-
le waar thuis- en daklozen ondersteuning 
krijgen bij het doen van boodschappen en 
het bereiden van maaltijden tijdens de co-
ronacrisis. 
Verschillende binnentuinen en pleinen in 
Oost werden deze zomer opgevrolijkt met 
livemuziek dankzij de buurtconcerten van 
Trio Transvaal en de 1,5 meter sessies van 
Huibert Teekens. Er werd zelfs een balkon-
bingo georganiseerd voor het woonblok 
door kinderen uit de buurt. Maar ook online 
werden er creatieve oplossingen gevonden 
om buurtbewoners met elkaar te verbin-
den. Zo werd een nieuw digitaal platform 
gelanceerd, speciaal voor de twaalf buur-
ten in de Watergraafsmeer. Bij ‘Hallo Wa-
tergraafsmeer’ kunnen alle bewoners en 
gebruikers van de Watergraafsmeer terecht 
voor informatie en activiteiten in de buurt. 
Al deze verschillende projecten werden on-
dersteund door Fonds voor Oost, het buurt-
fonds in Amsterdam Oost voor en door 
bewoners. Wij zetten ons in voor actieve 
betrokkenheid van bewoners, de onderlin-
ge verbinding van mensen en het verhogen 
van saamhorigheid in de buurt. Heb jij ook 
een goed idee voor Oost of wil je een (klei-
ne) donatie doen aan de buurt? Iedereen 
is van harte welkom! Lees snel verder op 
www.fondsvooroost.nl en volg ons op social 
media voor meer leuke projecten en andere 
updates. ½

Fonds voor Oost  
is een initiatief  
van Stichting  
Mensen Maken 
Amsterdam. 
IJopener bedankt 
Fonds voor Oost 
voor de bijdrage 
aan ons blad.
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?

Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.

Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 

website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2  ! 2,10

Halve pagina  ! 680,00

Hele pagina  ! 1.260,00

Hele pagina achtercover  ! 1.500,00

Korting: 5-10-15 nummers aaneen resp. 5%-10%-15%

Opslag vaste plaats                                                   10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm

Hoogte variabel

Hele pagina 260 x 360 mm + 5 mm afloop

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Kleine advertenties ! 25, grotere ! 45

ADVERTENTIES AANLEVEREN
Advertenties dienen aangeleverd te worden in  
PDF-formaat (300 dpi, cmyk-kleuren). 

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

Ć Buurthuis Archipel, Makassarplein 1

Ć Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a

Ć Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs

Ć Cybersoek, Timorplein 22

Ć Flevohuis, Kramatplantsoen 263

Ć Jansen Vintage, Javaplein 31

Ć Java Bookshop, Javastraat 145

Ć Openbare Bibliotheek, Javaplein 2

Ć Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied

Ć Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303

Ć Borneo Architectuur Centrum, 

   R.J.H. Fortuynplein 4

Ć Boulevard Café, Cruquiusweg 3

Ć Bruna, Oostelijke Handelskade 1061

Ć De Eester, Van Eesterenlaan 266

Ć Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113

Ć JavaBlend, Tosaristraat 1

Ć Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5

Ć Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34

Ć Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

Ć�New York Gym, Veemkade 598

Ć�Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231

Ć Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293

Ć Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg

Ć Bruna, IJburglaan 561

Ć FlexBieb, Talbotstraat 46

Ć Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727

Ć�Mad Men Bicycle Café, IJburglaan 444

Ć�Openbare Bibliotheek, Diemerparklaan 79

Ć Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Zeeburgereiland

Ć�Buurtkamer, John Blankensteinstraat 1

Oost

Ć Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2

Ć Post Oost, Wijttenbachstraat 36

Ć Q-Factory, Atlantisplein 1

Ć Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
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SUREOHHP�QLHW�YROGRHQGH�YHUKHOSHQ�RI�KHHIW�X�DQGHUH�YUDJHQ�RYHU�YRFKWSUREOHPDWLHN"�
1HHP�GDQ�FRQWDFW�RS�PHW��:221�YLD�RRVW#ZRRQLQIR�QO�RI��������������

%HUHLNEDDUKHLG��:221�LQ�WLMGHQ�YDQ�FRURQD

=RZHO�RQ]H�LQORRSVSUHHNXUHQ�DOV�RQ]H�VSUHHNXUHQ�:RQLQJ1HW�]LMQ�RS�KHW�PRPHQW�LQ�
YHUEDQG�PHW�FRURQD�JHVORWHQ��7HOHIRQLVFK�HQ�YLD�GH�PDLO�]LMQ�ZH�ZHO�JHZRRQ�WH�
EHUHLNHQ��RS�������������RI�RRVW#ZRRQLQIR�QO��2YHULJHQV�YLQGW�X�YHHO�QXWWLJH�
LQIRUPDWLH�RYHU�KXUHQ�HQ�ZRQHQ�RS�RQ]H�VLWH��ZZZ�ZRRQLQIR�QO��$OV�X�JUDDJ�HHQV�SHU�
NZDUWDDO�QLHXZV�YDQ�RQV�RQWYDQJW�NXQW�X�]LFK�JUDWLV�DERQQHUHQ�RS�HHQ�YDQ�RQ]H�
QLHXZVEULHYHQ��ZRRQLQIR�QO�QLHXZVEULHYHQ���8�NXQW�RQV�QDWXXUOLMN�RRN�OLNHQ�RS�
IDFHERRN�FRP�ZRRQLQIR�YRRU�UHJHOPDWLJH�XSGDWHV�
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BUURT
PUZZEL

In deze puzzel vragen we naar maat-
schappelijke instellingen in het  
Oostelijk Havengebied, Indische Buurt, 
Zeeburgereiland of IJburg. 
Maak de puzzel en vul de regels onder 
de puzzel. De oplossing is een citaat van 
voormalig burgemeester van der Laan.
Gelijke cijfers in de vakjes betekent  
gelijke letters. 

Mail de oplossing vóór 4 januari naar 
info@ijopener.nl o.v.v. puzzeloplossing.
Tien prijswinnaars kunnen een leuk 
schrijfboekje met 100 pagina’s laten ma-

PUZZEL EN FOTOCOLLAGE: KEES HOOGEVEEN

w w w . t h e p h o t o f a c t o r y . n l
C. van Eesterenlaan 15    -    020 - 419 72 00

staat genoteerd

1. Zorgaanbieder helpt je op weg
2. Maatschappelijke dienstverlener in 

stadsdeel oost
3. resto ……….  wil sociaal isoleMent 

bestrijden
4. activiteitencentruM voor Mensen Met 

een lichaMelijke beperking op ijburg
5. Zorghuis helpt en begeleidt kinderen en 

jongeren Met adhd, autisMe en licht 
verstandelijke beperking

6. platforM houdt deZe wijk verbonden
7. haal hier een etenspakket op
8. tijdelijke woonplek in de batjanstraat
9. wordt  vrijwilliger bij dit weersver-

schijnsel voor Mensen die het op eigen 
kracht niet redden.

10. dé plek oM een nieuwe coMMunity op  
te bouwen voor jong en oud op Zeebur-
gereiland. 

11. wijkservicepunt

12. activiteitencentruM balistraat
13. het hart van de buurtcoöperatie oos-

telijk havengebied
14. welZijnsinstelling laat het licht 

branden
15. adviseert en helpt bewoners Met 

oplossen van probleMen en neMen van 
initiatieven in en rond de woning

16. activiteitencentruM in vuur en vlaM 
op aMbonplein

ken met eigen naam of tekst op de voor-
kant, alles in vrolijke kleuren naar keuze.

De oplossing van de puzzel van het vo-
rige nummer was: ‘Hemels Juweel’, een 
kunstwerk op het Java-eiland. Het is de 
bekleding van de onderdoorgang van de 
Java-kade naar de Tosarituin.
De winnaars zijn Marije van Urk,  
Froukje van Zinnen, Arnold van  
Emmerik en Jolanda Blom.




