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TEKST: JOOST VAN DER VAART NAMENS DE REDACTIE EN HET BESTUUR VAN DE IJOPENER 
FOTO: ARJEN POORTMAN

Nieuws heb je in twee soorten: goed 
nieuws en slecht nieuws. Het goede 
nieuws is dat er weer een lezenswaardi-

ge papieren IJopener voor u ligt. Makkelijk was 
de productie daarvan allerminst: ons geld is bij-
na op. De inkomsten uit advertenties zijn door 
de corona dramatisch teruggevallen. Omdat we 
een gratis huis-aan-huis-blad zijn, hebben we 
geen betalende abonnees; voor een papieren 
medium doorgaans de andere grote inkomsten-
bron. In plaats daarvan heeft de IJopener altijd 
een jaarlijkse subsidie van de gemeente Am-
sterdam ontvangen (14.000 euro). Maar ook dat 
houdt op en wel per 1 januari 2021. Over krap 
drie maanden dus.
Die dubbele pech – nauwelijks advertentie-in-
NRPVWHQ�HQ�ZHJYDOOHQGH�ȴQDQFLOH�RQGHUVWHX-
ning – is het slechte nieuws. Op deze plaats is 
eerder beschreven dat we de hulp van de lezer, 
van onze buurtgenoten, nodig hebben om in 
deze vorm te kunnen voortbestaan. We hebben 
daar mooie reacties en suggesties op ontvan-
gen, waarvoor alleen maar een woord van grote 
dank past. Maar de waarheid is dat onze situa-
tie penibel is gebleven. Het goede nieuws is dan 
weer dat de IJopeners die in 2020 nog uitkomen, 
GLW�QXPPHU�HQ�GH�XLWJDYH�YDQ�GHFHPEHU��ȴQDQ-
cieel gegarandeerd zijn door het Fonds voor 

Oost, een laagdrempelige kapitaalverschaffer 
waarbij iedereen betrekkelijk eenvoudig een 
projectidee kan indienen. Fonds voor Oost is 
een initiatief van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en 
woningcorporatie Ymere.
We zijn dit buurtfonds zeer dankbaar dat ze 
voor ons in deze moeilijke tijd in de bres zijn 
gesprongen. Maar daarmee zijn we nog niet 
JHUHG��+HW� )RQGV�YRRU�2RVW� RQGHUVWHXQW� HQ�ȴ-
nanciert projecten. Het structureel en langdurig 
in de lucht houden van een buurtmagazine is 
een heel andere zaak. Of en hoe we dat kunnen 
doen, is nog een open vraag. Die zal de komende 
maanden op de een of andere manier moeten 
worden beantwoord.
Ruwweg zijn er drie scenario’s. We vinden 
meerdere kleine en grote geldschieters (mis-
schien zelfs een hele grote...) en na verloop van 
tijd trekken de advertenties ook weer aan. Dat 
zou inderdaad goed nieuws zijn. Daar staan 
twee realistischer slecht-nieuwsscenario’s te-
genover: geen of te weinig geldschieters en 
langdurig geringe advertentie-inkomsten. Dat 
betekent onvermijdelijk het einde van de pa-
pieren IJopener. Middenweg: we vinden nog 
wat geld voor een aantal nummers in 2021 en 
hobbelen moeizaam verder. Niet ondenkbaar. 

Veel mensen zullen zeggen: ‘Maar jullie hebben 
toch een website (www.ijopener.nl)? Dan ga je 
gewoon digitaal verder.’ Dat is zeker stukken 
goedkoper, alleen: de site is een mooie en nutti-
ge aanvulling op de papieren editie. Als die laat-
ste wegvalt heeft dat directe en nu nog lastig te 
voorspellen gevolgen voor onze website.
Kortom, dilemma’s genoeg. Om het voor de le-
zer overzichtelijk te houden, is hier ons actie-
plan voor de korte termijn: een QR-code en een 
rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt 
storten. Zodat de IJopener op papier kan blij-
ven verschijnen. Mocht u ons gaan helpen – en 
onze dank zou groot zijn! – realiseert u zich dan 
het volgende. Als we genoeg geld bij elkaar krij-
gen, blijven u en de buurt in ieder geval zolang 
onze begroting het toelaat verzekerd van mooie 
verhalen over het Oostelijk Havengebied, de 
Indische Buurt, IJburg en Zeeburgereiland. 
Geschreven en gefotografeerd door een redac-
tie van onbetaalde buurtvrijwilligers. Mocht 
er onverhoopt niet genoeg geld binnenkomen, 
dan gaat de bijdrage van degenen die hebben 
gestort naar instandhouding en aanpassing van 
onze website. Dit alles met als doel: het voortbe-
staan van het geschreven woord en het pakken-
de beeld in ons gebied. ½

Het voortbestaan 
van de IJopener
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I N  
MEMORIAM

Neeltje, geboren op 2 augustus 1943, 
was er trots op dat ze uit een rood nest 
kwam en tegendraads was. Haar hart 

ging uit naar de mensen die door de overheid 
niet goed behandeld werden. De sociaal maat-
schappelijke onrechtmatigheden stelde zij aan 
de kaak met haar humoristische, scherpe pen, 
regelmatig voorzien van haar prachtige aqua-
rellen.

Samengaan is inleveren
Neeltje stond eind 2005 aan de wieg van de 
IJopener toen het Stadsdeel besloot dat haar 
koninkrijk, buurtkrant van de Indische Buurt 
Tong Tong, een verenigd koninkrijk moest vor-
men met dat van De Kadekrant, de buurtkrant 
van het Oostelijk Havengebied. Dat had veel 
gemor, vergaderingen en werkgroepjes tot ge-
volg. Maar in 2006 was het dan zover, een ge-
zamenlijke IJopener zag het levenslicht. Vaak 
gepaard met emotionele vergaderingen: ko-
ninkrijkjes en zo! Als een vergadering niet liep 
zoals Neeltje dat wilde, liep ze grommend naar 
buiten om te roken. Later bij een glas wijn trok 
ze weer bij.

In vol gevechtstenue
Koken was een van haar favoriete bezigheden. 
Vanaf 2006 schreef zij voor iedere IJopener een 
recept. Maar haar sociale bevlogenheid was 
daar ook vaak te lezen. In de eerste IJopener in 
2006  schreef zij met triomf over haar behaald 
succes: de afronding van de renovatie van de 
Berlageblokken in de Molukkenstraat. Deze 
woningen zouden gesloopt worden. Na veel 
publiciteit in de Tong Tong en het mobiliseren 
van veel Indische Buurters, ging de gemeen-
te overstag en de woningen werden geren-
oveerd. Haar strijd tegen het omkappen van 
de iepen in de Javastraat, vanwege renovatie 
van de straat, liep niet goed af. Zij trok, zoals 
ze zelf schreef, vaak als een knorrige vrouw 
in volle gevechtsverpakking ten strijde tegen 
alles waarvan zij dacht dat het niet goed was 

voor de bewoners van háár Indische Buurt. 
Voorbeelden: koopsubsidie voor koopwonin-
gen aan mensen die het niet konden betalen, 
het veryuppen van de wijk, de volgens haar 
niet goed functionerende Wet op Maatschap-
pelijke Ondersteuning en nog veel meer. Haar 
bekendste wapenfeit is wat mij betreft haar 
strijd om de traplift. Gehandicapten en men-
sen die slecht ter been waren en in de Indische 
Buurt op de derde etage woonden, hadden be-
hoefte aan een traplift, wat de gemeente niet 
nodig vond. Zij moesten maar verhuizen, werd 
gesteld. Nageteld: het werd een feuilleton van 
]HV�DȵHYHULQJHQ��YHUGHHOG�RYHU�YLHU�MDDU��+DDU�
verontwaardiging over de bureaucratie was 
groot. Vorig jaar stond zij nog op de barrica-
den voor het te lage pensioen van een wedu-
we. Haar conclusie stond boven haar artikel: 
‘Het klopt wel, maar het deugt niet.’

Meer pit erin
Over de IJopener had zij een duidelijke me-
ning; er moest meer pit in en niet afhankelijk 
van subsidie zijn. Hoewel, over subsidie had 
zij haar eigen idee. Tijdens een stadsdeelver-
gadering over het al of niet subsidiëren van 
de IJopener stelde zij: ‘Subsidie is geen liefda-
digheid, maar een herverdeling van belasting-
geld.’ In 2014 moest de IJopener een stichting 
worden. Dat hoefde je Neel geen twee keer te 
zeggen. Zij ging meteen op zoek naar een be-
taalbare notaris en stapte in hoogst eigen per-
soon naar de Kamer van Koophandel om de 
boel regelen.
In dat jaar was er geld nodig voor het decem-
bernummer. Neeltje organiseerde hiervoor 
driegangendinertjes bij haar thuis. Ook voor 
het jaarlijkse kerstdiner was er geen geld. De 
Linnaeushof opende zijn deuren en iedereen 
nam iets te eten mee. ’t Was een beetje vol 
in haar kleine huisje. Het jaar erop werd het 
kerstdiner, op eigen kosten, bij ons gehouden 
en Neeltje en ik kookten. Zij was de chef-kok en 
stuurde mij de stad door voor de boodschap-

pen. Toetje? Neeltje: ‘Nee ik geen toetjes!’ Maar 
een ijsbombe wilde ze wel voor ons maken en 
ook mousse au chocolat. 

Niets voor mij
Vlak voor haar overlijden besloot zij te stop-
pen met de IJopener. Het digitale tijdperk doet 
zijn intrede en dat is helemaal niets voor een 
oud mens als ik, vond zij. In haar artikel over 
afval en van cradle to cradle schreef zij: ‘Van 
de wieg naar de wieg, dat kan helemaal niet. 
Wij zijn eindig… en de wereld is natuurlijk ook 
eindig. Het perpetuum mobile bestaat niet en 
dat is goed.’

Lieve, positieve Neeltje, grumpy old woman, 
Jeanne d’Arc, chef-kok, kunstzinnige schilder 
en spitsvondige schrijfster, jij bent jammer 
genoeg geen perpetuum mobile, wij zullen je 
missen. ½

Heel plotseling is ons trouw redactielid, 
Neeltje Wiedemeijer op 18 juli over-
leden. Hoewel bij ons bekend was dat 
Neeltje ziek was, gingen wij er vanuit 
dat ze met de ziekte van Kahler, met 
goede medicatie nog wel een paar jaar-
tjes vol zou maken. Dat dacht ze zelf 
ook. Niets was minder waar.

TEKST: LIDA GEERS
FOTO: MARCEL DE CNOCK
AQUAREL: NEELTJE WIEDEMEIJER

Deze aquarel van Neeltje werd gebruikt 
voor haar rouwkaart

Neeltje Wiedemeijer  
plotseling overleden
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TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: ARJEN POORTMAN

In de rijke maritieme historie van Amster-
dam en de Zaanstreek speelt het zoge-
noemde hekjacht een bijzondere rol. Je zou 

kunnen zeggen dat deze fraai gevormde plat-
bodem uit de zeventiende eeuw, afgebeeld 
op veel prenten en schilderijen uit die tijd, de 
stamvader is van de huidige pleziervaart. Met 
dit ‘speeljacht’ werden vroeger zeiltochtjes on-
dernomen voor het vermaak van de eigenaar 
en zijn gasten. Het was zeg maar de cabriolet 
van de Gouden Eeuw.
Hekjachten zijn op de schroothoop van de 
geschiedenis beland. Of wacht eens even: er 
blijkt toch nog welgeteld één zo’n scheepje in 
Nederland te bestaan. Na een maandenlange 
en ingrijpende renovatie is het kortgeleden 
weer in de vaart gebracht. En waar anders kan 
het beter een ligplaats hebben dan aan de oe-
ver van het IJ? In het jachthaventje tussen de 
Levantkade en de Verbindingsdam in het Oos-
telijk Havengebied zit eigenaar Marc Visser 
te stralen aan boord van zijn Eva, een unieke 
houten replica die rond 1995 is gebouwd en al-
weer vijftien jaar met veel liefde gezeild en on-
derhouden wordt door deze 54-jarige maquet-
tebouwer en scheepstimmerman, woonachtig 
aan de Levantkade.
Marc Visser is in de loop der jaren uitgegroeid 
tot groot kenner van het hekjacht. Hij kan er 
boeiend over vertellen, verzamelt afbeeldin-
gen en bezit een fraai scheepsmodel ervan. 
Maar misschien nog belangrijker is dat hij zijn 
Eva het afgelopen jaar in een eindeloos lijken-
de restauratie grondig onder handen heeft ge-
nomen, zodat ze er weer lange tijd tegen kan. 

Tweede maidentrip
Bij toeval was de IJopener er onlangs getui-
ge van hoe de Eva op een mooie zondag haar 
maidentrip beleefde na die grote verbouwing. 
Statig en glimmend gelakt zeilde ze voor de 
wind het IJ af, richting de Ertshaven, haar 
mooie lijnen tonend aan eenieder die het wil-
de zien. Hekjachten hebben een breed en rond 
YRRUVFKLS� GDW� HOHJDQW� HQ� ȴMQ� EHVQHGHQ� QDDU�

achteren toe verloopt om daar te eindigen in 
een opvallend hoge en opengewerkte ‘spiegel’, 
de achterkant die ook wel het hek wordt ge-
noemd. Vandaar de naam hekjacht.
De Eva is 7,50 meter lang en 2,50 meter breed 
en heeft een diepgang van 90 centimeter. Ze 
heeft een waterverplaatsing (gewicht) van een 
pronte 2500 kilo. Haar mast is van grenenhout 
en haar zeilen zijn van katoen, zeldzaam in 
een tijd waarin tuigen van zeilschepen vrijwel 
uitsluitend van kunststof worden gemaakt.
Bouwer van de originele Eva was scheeps-
bouwmeester Cees van der Meer van het VOC-
schip Amsterdam, nog steeds een van de grote 
attracties van het Scheepvaartmuseum. ‘Hij 
heeft dit historische jacht voor zichzelf ge-
bouwd, op Werf ’t Kromhout. Van iroko, een 
tropische hardhoutsoort die op teak lijkt maar 
minder zeldzaam en aanzienlijk goedkoper is’, 
vertelt Marc Visser. 

Visser heeft met de restauratie geen halve 
maatregelen genomen. Hij heeft onder ande-
re het berghout moeten vervangen, een soort 
zware stootrand die rondom het hele schip 
loopt en waaraan de houten spanten zijn ge-
monteerd. ‘Het berghout van eiken was gro-
tendeels rot. Ik heb er iroko voor in de plaats 
gezet’, zegt hij. Een immense klus waarvoor 
hij ongeveer een kubieke meter hardhout no-
dig had, gekocht bij de Amsterdamsche Fijn-
houthandel. Over een heel jaar gerekend heeft 
Marc Visser een kleine vijf maanden in weken 
van 50 tot 60 uur aan de Eva gewerkt. Zijn uren 
niet meegerekend kostte de renovatie hem on-
geveer achtduizend euro, waarvan eenderde 
aan hout werd besteed, eenderde aan verf 
en afdichtkit en de rest aan ‘friemeltjes die je 
nooit meer terugziet’. Een buurjongen haalde 
tegen betaling de Eva van binnen en van bui-
ten kaal. Alle verf moest er af om goed bij het 
hout te kunnen.
Marc Visser heeft gouden handen. Als maquet-
tebouwer maakte hij veel modellen van mo-
derne jachten voor de rijken der aarde. Hij 
kan timmeren, schilderen, zeil maken en las-
sen en deinsde er niet voor terug om de zware 
roestvrijstalen slotbouten voor het berghout 
zelf te vervaardigen. Hij heeft zich tijdens de 
restauratie van de Eva, die plaatsvond in de 
Houtloods aan de Levantkade, geen moment 
verveeld. Maar hij is wel ‘hartstikke blij’ dat 
het werk nu af is en dat zijn schip weer varen 
kan. ½

De Eva kan 
weer varen
Buurtbewoner Marc Visser verbouwde eigenhandig 
zijn historische houten hekjacht Eva, een restauratie 
die maanden duurde en die uitgevoerd werd in de 
hardhoutsoort iroko. IJopener Magazine verdiept zich 
LQ�GH�ELRJUDȴH�YDQ�HHQ�XQLHN�VFKHHSVW\SH�HQ�EH]RHNW�
man en boot.

! Marc Visser in de grote kuip  
van de Eva. In het vooronder 

liggen de zeilen

Hekjacht Eva werd voor de renovatie door een kraan uit 
het water gehaald en er daarna weer ingetild
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Het slavernijmuseum komt eraan. Eerder schreef IJopener al over de inhoudelijke plannen, 
nu is het tijd om de verantwoordelijke wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) aan de 
tand te voelen. Over de erfenis van ons slavernijverleden, institutioneel racisme binnen de 
gemeente en de impact van de coronacrisis op gemarginaliseerde groepen in de stad.

‘Ik had nog nooit van 
Tula gehoord’

INTERVIEW

De wethouder videobelt vanuit zijn huis, 
met verfvlekken op zijn handen. ‘Ik 
ben tussendoor wat schilderwerk aan 

het doen.’ Hij draagt een knalrood T-shirt met 
een afbeelding van wild fuivende communis-
tische kopstukken erop – Lenin, Marx, Che 
Guevara – met de tekst Communist party erbij. 
Groot Wassink doet zijn bijnaam ‘Lenin aan de 
Amstel’ eer aan.
Het slavernijmuseum – de museale voorzie-
ning slavernijverleden – moet het historisch 
bewustzijn over onze rol in de trans-Atlanti-
sche mensenhandel vergroten bij de Neder-
landse bevolking. Nu is de verkennende fase 
in volle gang, met straks als resultaat een pro-
gramma van eisen voor het museum. De drie 
eerder geselecteerde partijen, NiNsee, Muse-
um Zonder Muren en IZI Solutions, werken 
sinds mei aan dit programma, samen met een 
team van procesbegeleiders. Een lang en inge-
wikkeld proces, zeker midden in deze crisis. 

Heeft u al enig idee wanneer het museum 
open gaat?
‘Nee. Maar als in 2025 onze mooie stad 750 
jaar bestaat, dan zou het museum er toch wel 
moeten zijn. We doen ons best, maar corona 
heeft het wel ingewikkelder gemaakt. Het is 
moeilijk om elkaar te zien.’

Tijdens de Nationale Herdenking Slavernij- 
verleden op 1 juli refereerde burgemeester 
Halsema aan de museale voorziening, en 
zei ze dat dit soort initiatieven alleen maar 

belangrijker worden nu na de moord op Ge-
orge Floyd ook in Nederland de Black Lives 
Matter-beweging in de aandacht staat. Is 
het gesprek over de museale voorziening 
binnen gemeentelijke kringen veranderd?
‘Ik weet niet of het binnen de gemeente ur-
genter geworden is, de roep om een andere 
omgang met het slavernijverleden is er al heel 
lang. Wel is het zo dat door de twee grote Am-
sterdamse Black Lives Matter-demonstraties 
anti-Zwart racisme veel meer op de kaart staat 
dan daarvoor.’

Maar institutioneel racisme en de link met 
ons trans-Atlantische slavernijverleden is 
nu toch wel een onvermijdelijk gesprekson-
derwerp geworden, toch?
‘Zeker. Voor de wet zijn we gelijk maar in de 
praktijk is dat niet zo. Maar dat geldt ook voor 
bijvoorbeeld arbeidsmigranten. En laten we 
ook kijken naar hoe Nederland is omgegaan 
met de Molukkers. Wat we die mensen hebben 
aangedaan, is ook niet fris. Of neem de toesla-
genaffaire bij de Belastingdienst. Dat is een 
duidelijk voorbeeld van institutioneel racis-
me, maar heeft niet alleen mensen getroffen 
uit landen met een koloniaal verleden. Elke 
vorm van discriminatie en uitsluiting vind ik 
onacceptabel. Of het nou antisemitisme, mos-
limhaat, anti-Zwart racisme of de uitsluiting 
van LHBTIQ+ is, het is allemaal een gif voor 
onze samenleving.’

Ben jij je persoonlijk ook bewuster gewor-
den van de relatie tussen het koloniale ver-
leden en het Amsterdam van nu?
‘Ik ben historicus, dus ik wist er al wel iets 

van. Maar ik was beter thuis in onze relatie 
met Indonesië dan in de trans-Atlantische sla-
vernij. Ik heb veel bijgeleerd. Voordat ik in de 
gemeenteraad kwam, had ik nog nooit van 
Tula [zie kader] gehoord. Het is goed om meer 
van elkaars geschiedenis te weten, ook al is die 
meer dan honderd jaar oud. Omdat je ziet dat 
de slavernijgeschiedenis enorm doorwerkt in 
het heden.’

Onlangs werd bekend dat binnen de Amster-
damse brandweer sprake is van openlijk 
racisme tegen niet-witte brandweerman-
nen. Dat kun je een vorm van institutioneel 
racisme binnen de gemeente noemen. Doe 
jij daar iets mee?
‘Laten we eerlijk zijn, op elke plek waar men-
sen werken wordt gediscrimineerd, ook bij de 
gemeente Amsterdam zal dat zo zijn. We pro-
beren daar een aantal dingen tegen te doen. 
We hebben een campagne tegen discrimina-
tie op de arbeidsmarkt lopen, en een poster-
campagne in de stad. En we hebben een groot 
programma om de gemeentelijke organisatie 
inclusiever te maken. Want in een stad die zo 
hyperdivers is als de onze zie je toch dat er 
een grens is tot waar mensen met een migra-
tie-achtergrond kunnen komen. Dat kan na-
tuurlijk niet. We moeten kijken naar wat wij 
verkeerd doen.’

Wat doen jullie verkeerd?
‘Dat is het lastige. Discriminatie is soms dui-
delijk: “ik heb een hekel aan jou omdat jij zo 
bent”. Maar veel vaker is het geen bewust 
uitsluitingsmechanisme. Daar zijn we als ge-
meente niet altijd alert genoeg op in werving 
en selectie. Dus we moeten onze P&O-mensen 
daarop trainen. En voor sommige functies 
werven we actief mensen met een migra-
tie-achtergrond. Want het gaat niet vanzelf.’

Waarom geen quota instellen?
‘Ik ben niet tegen quota, het is een paarden-
middel maar wel een dat werkt. Je ziet bijvoor-
beeld in Noorwegen dat het bij de doorstroom 
van vrouwen naar de top van het bedrijfsle-
ven behoorlijk goed werkt. Wij doen het met 
streefcijfers. We hebben bepaald wat voor per-

TEKST: JOERI PRUYS
FOTO: GEMEENTE AMSTERDAM
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centage mensen die geen witte mannen zijn na 
verloop van tijd op bepaalde functies moeten 
zitten.’

Hoe staat het met de diversiteit binnen de 
eigen GroenLinks-gelederen?
‘Redelijk. Maar het kan altijd beter. We hebben 
voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
een talentenklas voor mensen met een migra-
tie-achtergrond georganiseerd omdat de stap 
naar de politiek heel groot is. Dat is aardig ge-
lukt. Maar partijbreed vind ik GroenLinks niet 
divers genoeg.’

Arbeidsmarktdiscriminatie bestrijden is 
alleen maar moeilijker geworden. Door 
corona liggen de banen niet bepaald voor 
het oprapen. Dat raakt gemarginaliseerde 
groepen extra hard. Hoe help je mensen met 
een migratie-achtergrond om een baan te 
vinden?
‘Er is nog steeds werkgelegenheid. Via ons 
programma tegen jeugdwerkloosheid bijvoor-
beeld proberen we ook in deze tijd mensen 
aan werk te helpen, en dat zijn veelal jongeren 
met een migratie-achtergrond.’

Maar het net opgerichte Regionaal Werk-
centrum Groot-Amsterdam wilde bijvoor-
beeld juist mensen binnen Schiphol aan het 
werk krijgen. Dat zal wel op zijn gat liggen.
‘Die mensen proberen we bij andere werk-
gevers in te zetten. In de zorg en distributie 
is nog veel werkgelegenheid. Zo kunnen we 
mensen die werkten in de bagage-afhandeling 
begeleiden naar de distributiesector.’

Het aantal uitkeringsaanvragen is enorm 
gestegen en gaat nog verder stijgen. Wat 
als het niet lukt die mensen aan het werk 
te krijgen?
‘Ik weiger me daarbij neer te leggen. Misschien 
moeten we nieuwe vormen van gesubsidieerd 
werk invoeren, speciaal gericht op jongeren. 
Want we moeten ervoor zorgen dat er niet een 
hele generatie verloren gaat. Maar het wordt 
crisis.’

In Vrij Nederland zei je in 2018: ‘Dat er geen 

politieke beweging meer is die het kapita-
lisme ter discussie stelt, is natuurlijk best 
gek.’ Waarom doe jij dat dan niet?
‘Ik probeer het wel. Maar kapitalisme ter dis-
cussie stellen, dat begint niet in Amsterdam. 
Dat is iets wat je nationaal en internationaal 
moet doen. Maar als je kijkt naar de krediet-
crisis en de klimaatcrisis, dan moet je toch 
vaststellen dat er iets helemaal misgaat in de 
manier waarop onze economische orde is in-
gericht. En ik vind dat je daarover moet pra-
ten, ja.’

Wat moet dat gesprek opleveren voor Am-
sterdam, kapitalistische stad bij uitstek?
‘Ik zou een economie willen waarin een breed 
welzijnsbegrip centraal staat, en niet economi-
sche groei. Dat je op een andere manier solida-
riteit tussen mensen organiseert, op een ande-
re manier met klimaatproblematiek omgaat.’

Mooie woorden, maar wat zouden we daar-
van merken, hoe ziet zo’n stad eruit?
‘Jij verwacht dat binnenkort het kapitalisme 
wordt afgeschaft?’

Dat is toch wat je wilt?
‘Zeker! Dat zou ik graag willen. Maar dat staat 
niet in het coalitieakkoord. Dus het is niet een 
opdracht waar ik me nu heel erg mee bezig 

hou. Maar als je het mij vraagt: ik zou in ge-
zamenlijkheid met kleinere inkomensverschil-
len vriendelijker en groener met elkaar willen 
samenleven.’

Geen multinationals in de binnenstad? De 
Zuidas aan banden leggen? Massatoerisme 
een halt toeroepen?
‘Ik denk dat wij als stadsbestuur ook wel 
zien dat de druk op de stad enorm is. En hoe 
internationaal kapitaal op de woningmarkt 
huishoudt. Ik probeer als wethouder zoveel 
mogelijk goeie dingen te doen, maar de af-
VFKDɚQJ�YDQ�KHW�NDSLWDOLVPH�OXNW�JHZRRQ�QLHW�
in Amsterdam. Maar ik prijs me gelukkig dat 
ik in Amsterdam mag werken, in een politieke 
context die heel anders is dan bijvoorbeeld de 
nationale context. Daar zijn de verhoudingen 
nogal anders.’

Jouw politieke kleur komt in Amsterdam 
meer tot zijn recht?
‘Ja, Amsterdam is een vrij linksige stad. Een co-
alitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP, dat zie 
ik op nationaal niveau niet zo snel gebeuren. 
Vanzelfsprekend wil ik nog andere dingen. Het 
mag van mij allemaal nog linkser. Ik heb mijn 
idealen voor een wereld na het kapitalisme. 
Maar zolang daar nog geen meerderheid voor 
is, dan blijft het bij dromen.’ ½

Wie was Tula?

Tula werkte als slaafgemaakte op de Curaçaose plantage Knip. 
In 1795 organiseerde hij een slavenopstand, geïnspireerd door 
de Franse revolutie en de vrijheidsstrijd op Haïti. Hij eiste met 
tweeduizend andere slaafgemaakten de vrijheid op, maar de 
opstand werd gewelddadig neergeslagen. Tula is ter dood 
veroordeeld en in opdracht van de Nederlandse overheid 
doodgemarteld. Zijn afgehakte hoofd werd op een staak gezet 
als afschrikmiddel. Pas in 1863 schafte Nederland de slavernij 
formeel af.
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Afscheid

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: IJOPENER

Afscheid nemen is moeilijk. Vooral als het ge-
dwongen is. Of onverwacht. Nóg lastiger is 
afscheid nemen zonder ritueel. Zonder troost. 
Verdriet vraagt om samen zijn. Samen uiten, 
samen delen. Om knuffelen en aanraken. 
Vraagt om nabijheid. De coronacrisis maakt 
pijnlijk duidelijk hoe belangrijk goed afscheid 
nemen is. Zoals het leven van alledag stag-
neert zonder contact, zo stagneert ook de 
rouw.
Ieder rouwproces verloopt uniek, maar de fa-
ses komen overeen: ontkenning, boosheid, 
verzet, depressie en aanvaarding. Soms lo-
pen ze door elkaar of vinden ze plaats in een 
andere volgorde. Soms val je terug in een fase 
die je dacht voorbij te zijn. Ook de duur van 
een fase verschilt per persoon. Maar aan het 
eind van het proces is de rouw voorbij en gaat 
het leven verder. Dan is er acceptatie. Wat we 
in de volksmond noemen: het heeft een plekje 
gekregen. Dat is de laatste fase. Dan heb je 
het verdriet doorvoeld en geïntegreerd. En kun 
je het loslaten.
Rouw is voor de meesten van ons niet nieuw. 
Geen afscheid kunnen nemen wel. Op afstand 
blijven voelt extra onwerkelijk bij verdriet. Ex-
tra schrijnend. En onnatuurlijk. Want hoe kun 
je accepteren dat de ander er niet meer is, 
zonder het te ondervinden? Zien doet gelo-
ven. Geloven doet erkennen. Erkennen doet 
accepteren.
Ontkenning is de allereerste fase. Een oeroud 
overlevingsmechanisme dat volautomatisch in 
werking treedt. Wat we niet willen zien of we-
ten, dat ontkennen we. Ontkenning beschermt 
ons tegen pijn. De dood is zo definitief dat on-
geloof op den duur geen standhoudt. Zo helpt 
het om een ernstig zieke nog een laatste keer 
te zien. Om letterlijk afscheid te nemen, bij de 
kist. Om de crematie of begrafenis bij te wo-
nen. Om te zien en te ervaren dat onze dierba-
re er echt niet meer is. Om voorbij de ontken-
ning te gaan. Een moment samen om verdriet 
te uiten. Samen huilen, samen herinneringen 
ophalen en samen lachen om anekdotes van  
vroeger. Ge-
deelde smart 
is halve 
smart, niet-
waar? Nu is 
dat moeilijk. 
Afstand hou-
den, neemt 
veel ruim-
te. Was het 
vroeger een 
uitzondering 
om in beslo-
ten kring af-

scheid te nemen, nu is het de norm.
Zo heb ik alleen, in mijn eigen huis, afscheid 
genomen van mijn stoere vriendin Marowah. 
Zij zal haar veertigste verjaardag nooit vieren 
en laat vier jonge kinderen achter. En van En-
gin, de mooie, sterke zoon van mijn lieve vrien-
din Mukaddes, die met zijn vrouw net een eigen 
bedrijf en een nieuw leven was gestart. Maar 
het beklijft niet. Al brand ik nog zoveel kaar-
sen. In mijn hoofd zijn ze gewoon druk met hun 
eigen leven en zien we elkaar snel weer. Ook 
mijn vaders beste vriend Rob is er niet meer. 
Groot, sterk en vol humor was hij altijd luid en 
duidelijk aanwezig in onze familie. Een week 
na hem ging Neeltje. Neeltje Wiedemeijer met 
wie ik vanaf het eerste uur in de redactie van 
IJopener zat en in het bestuur. Vijftien jaar her-
inneringen. Koken met Neeltje. Voor mij was 
dat meer dan haar vaste rubriek in IJopener. 
Voor mij was dat vanzelfsprekend. Neeltje in 
de keuken. Bij Neeltje was iedereen welkom 
als dinergast. Mits ze je mocht. Pré-corona zat 
ik nog met voormalig puzzelmaker Erik Haan 
en oud-columnist René Arnoldi bij haar aan 
tafel voor een huisgemaakt exquise meergan-
gendiner. Bij Neeltje voelde ik me even wel-
kom als vroeger bij mijn oma thuis. Alles kon 
en alles mocht. Oordelen, daar deed ze niet 
aan. Ik kon haar alles vertellen en ze vond al-
les prima. Omdat ze mij prima vond. Neeltje 
was sowieso niet moeilijk. Ze zei altijd ja, op 
elke hulpvraag. En vroeg je om haar mening, 
dan kreeg je eerlijk antwoord. Recht voor zijn 
raap. Haar mening was haar mening en daar 
schaamde ze zich niet voor. Ze was linkser 
dan links en levenslang actief in alles waarin je 
maar actief kunt zijn. Anti-onrecht. Als je haar 
boos wilde maken, dan moest je haar rooie 
rakker-mentaliteit ter discussie stellen. Iets wat 
ik nooit heb gedaan. Want ik deelde haar visie. 
Op de barricade gaan voor gelijkheid en eer-
lijkheid. Geloven in de goedheid van de mens. 
Zo was Neeltje zelf ook. In- en ingoed.
Voor mij blijft ze altijd in haar keuken staan, 
roerend in drie pannen. In haar warme huisje 

in Oost waar 
liefde en 
zorgzaam-
heid altijd 
op het menu 
stonden. Dat 
is de plek 
die Neeltje 
heeft gekre-
gen. Al heb 
ik het nog 
geen plekje 
kunnen ge-
ven. ½

U vindt ons vlak bij winkelcentrum
Brazilië, bereikbaar met tram 26,

gratis parkeren onder de AH.

C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,
020 - 419 7200

www.thephotofactory.nl

Lijsten
 - hout
 - aluminium
 - kunststof

Glassoorten
 - floatglas
 - helder
 - anti reflex 
 - UV werend
 - Clear Colour

Inlijsten van
 - foto afdruk
 - schilderij
 - borduurwerk
 - 3D, bijv. t-shirt

Een simpel wissellijstje op standaard 
formaat of maatwerk tot op de mm
nauwkeurig; met ruim 1500 lijsten op 
voorraad, ruim 400 profielen en eigen 
passe partout snijservice slaagt u bij ons 
altijd!
Neem uw afdruk, poster of ander mooi
kunstwerk mee en we adviseren u graag 
over een goede keuze.

Opspannen van
 - canvas
 - schilderij
 - borduurwerk

Opplakken op
 - aluminium
 - Dibond
 - MDF
 - Forex
 - Centafix

Lamineren
 - lustre
 - glans

Passe partouts
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SAMENSTELLING: CORRY ZOLL

K O R T 
BUURT
NIEUWS

Steun de Eester, win 
een puzzel 
De corona-crisis heeft ook Buurtcoöperatie de 
Eester geraakt. Een paar maanden moesten de 
deuren dicht. Wél konden veel buurtbewoners 
ondersteund worden door de BuurtBel. Om het 
werk in de buurt te kunnen blijven doen, is steun 
uit de buurt nodig. Dat kun je doen door lid te 
worden of door verlenging van het lidmaatschap 
met een machtiging (jaarlijks te incasseren). Een 
machtiging levert je als dank de speciale jubi-
leumpuzzel op van het Oostelijk Havengebied. 
Nu al een collector’s item! Inmiddels zijn er nog 
maar een paar puzzels over, dus wees er snel bij! 
Meld je aan via onze website www.buurtcoope-
ratieohg.nl. ½

Tien jaar Haak In 
Sinds 1 september dit jaar bestaat Haak In in de 
Molukkenstraat tien jaar! Daar zijn op woens-
dag, donderdag en zaterdag van 10.30-16.30 uur 
creatieve cursussen en activiteiten voor het ver-
werken van plastic materiaal. 
Meer informatie: www.haakin.nl ½

CBK Oost verhuist en 
wordt Factor IJ 
Al ruim 35 jaar is het Centrum Beeldende 
Kunst Amsterdam (CBK Amsterdam) een laag-
drempelige presentatieplek voor hedendaagse 
kunst en design in Amsterdam Oost. Nog dit 
jaar verhuist het CBK Amsterdam naar IJburg 
om daar zijn deuren te openen. Na de verhui-
zing naar een prachtig pand aan de Pampus-
laan gaat CBK Oost daar in het najaar verder 
onder de naam Factor IJ.
Kunst is een belangrijke factor in het leven en 
Factor IJ biedt iedereen, rijk en arm, jong en 
oud, de mogelijkheid om kunst te ervaren en 
van kunst te genieten. Factor IJ zal een plek 
zijn waar van kunst genoten kan worden, 
waar kunst gemaakt en beleefd wordt en waar 
kunstliefhebbers, kunstenaars, creatieve kin-
deren, en iedereen met een hart voor kunst 
zich thuis voelt. Factor IJ biedt een kunstuit-
leen, designshop en een plek voor culturele 
activiteiten zoals concerten, workshops en le-
zingen.
Informatie: www.cbkamsterdam.nl ½

Oudercursus:  
Peuter In Zicht 
Een peuter ontwikkelt zich razendsnel. Door de 
vele veranderingen gaat het er thuis soms storm-
achtig aan toe. Wat doe je bijvoorbeeld als je 
kind een driftbui heeft, niet wil eten of andere 
kinderen slaat? In de cursus Peuter In Zicht staan 
we stil bij deze en andere vragen die te maken 
hebben met uw peuter. De cursus vindt plaats 
in de OBA Bibliotheek, Javaplein 2, elke vrijdag  
10:00-12:00 uur. Aanmelden vooraf noodzakelijk 
per email: h.vanlaar@oktamsterdam.nl.
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl/trai-
ningen ½

Bijles in de Eester 
Elke vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur is er in de 
Eester bijles voor basisschoolleerlingen van 8 t/m 
12 jaar. Er wordt les gegeven in de volgende vak-
ken: rekenen, begrijpend lezen en studievaardig-
heden. De bijlessen zijn voor kinderen van wie 
de ouders in het bezit zijn van een stadspas of 
voedselbankpas. Vooraf vindt er een intake-ge-
sprek plaats waarbij wordt gekeken welke on-
dersteuning noodzakelijk is. Bent u geïnteres-
seerd? Dan kunt u via de mail contact opnemen 
met Juf D. Email: aandeslagmetjufd@gmail.com. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
Meer informatie: www.aandeslagmetjufd.nl  ½ 

Atelierklas 
Het BuurtAtelier organiseert elke woensdag en 
vrijdag van 14:30 tot 15:45 uur kunstworkshops 
in De Meevaart in de Balistraat. De workshops 
zijn bestemd voor kinderen van 6 t/m 10 jaar die 
willen tekenen, schilderen, boetseren, afdrukken 
maken en veel meer doen. Je leert er materialen 
en nieuwe technieken kennen. 
De kosten zijn 3 euro per keer. Voor kinderen 
van ouders met een stadspas/minimum inkomen 
wordt de doorlopende cursus bij Het BuurtAte-
lier vergoed door het Jongeren Cultuur Fonds 
Amsterdam. Vooraf aanmelden is noodzakelijk 
bij hetbuurtatelier@gmail.com.
Meer informatie: www.facebook.com/
HetBuurtAtelier ½

Jeugdland Oost 
Kom je deze herfst spelen op Jeugdland? Bouw 
je mooiste-hut-ooit, duik in een hangmat on-
der de grote kastanjeboom, loop het Kabou-
terpad, ontdek de nieuwste aanwinsten van 
de Hemelse Tuinen Stadslandbouw, geniet van 
warme chocolademelk met appeltaart. Jeugd-
land is in de herfstvakantie dinsdag t/m zon-
dag geopend met diverse activiteiten waar-
onder in het weekend Timmeren & Bouwen, 
Knutsellab en Kooklab. Op woensdagmiddag 
is er ‘van Zaadje tot Maaltijd’ op het Eetbare 
Eiland. Virusproof kinder- en familiefeestjes 
vieren kan ook. Buiten de vakantie kun je de 
komende maanden woe/vr/za/zo terecht. Veel 
speelplezier!
Informatie: www.jeugdlandamsterdam.nl ½

TEKENING: LEO DE WIJS
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Te mooi om waar te zijn

Tussen de vaste kaders
van de lijnen met gele ballen
beweeg ik me 
onbezorgd voort

Geen muien
of blauwalg
of gevaarlijke onderstromen

Daar in het water
kan ik dromen
ik weet dat
als ik help roep
er altijd iemand is
die me hoort

Hoe gelukkig
waan ik me
daar onder een blauwe hemel
met uitzicht op Durgerdam

Dat ik
vier jaar terug
naar dit 
strand, dit IJburg kwam

En dan opeens
als bij toverslag 
doet de dood zijn intree
in dit paradijselijk oord

Staan er politiewagens
hekken en blokkades voor
blijkt ook hier de rust, de vrede
plots wreed te kunnen worden  
verstoord

Is wat zo vanzelfsprekend leek
een lieflijke, vertrouwde plek
verdacht,
een onvoorzien risico.

JOYCE HES

B U U R T 
DICHTER Verdrinkingen op  

het IJburgerstrand
Deze zomer, 13 augustus, sloeg het noodlot toe aan het strand 
bij IJburg. Twee doden door verdrinking op dezelfde dag. De 
vragen rond deze tragische ongevallen waren niet van de lucht 
en allerlei geruchten deden de ronde. Lag het aan het water, 
was er misdrijf in het spel? Uw redacteur ging op onderzoek uit.

Op maandag 10 augustus werd een jon-
getje van vijf jaar gered door omstan-
ders. Dit terwijl op een groot bord op 

het strand duidelijk staat aangegeven dat er 
weliswaar toezichthouders zijn op het strand, 
maar dat zij geen toezicht houden op het zwem-
gedeelte en dat dat de verantwoordelijkheid is 
van de ouders. Voor de bijgelovigen onder u: 
was dit incident misschien een voorteken van 
wat er die donderdag zou gaan gebeuren?

Belronde
Met een belronde langs de direct betrokkenen, 
zoals het personeel op het strand, maar ook 
van het Surfcenter, probeerde ik in kaart te 
brengen wat er nu precies was gebeurd don-
derdag 13 augustus.
Later is dit aangevuld met informatie van de 
wijkagent en de gebiedsmanager van IJburg 
en Zeeburgereiland Arjan Spit. Hij is tevens 
voorzitter van het veiligheidsoverleg, dat één 
keer per twee weken wordt gehouden. Aan 
dit overleg over de veiligheidsaspecten van en 
rond het strand nemen zowel de gemeente als 
de politie, de gebiedscoördinator, het Surfcen-
ter en verder iedereen die als werker bij het 
strand is betrokken deel.

Toedracht
Rond 11 uur ’s ochtends trekt een jonge vader 
het ontzielde lichaam van een jonge vrouw 
van Aziatische afkomst het strand op. Later 
blijkt dat ze zeker vier uur in het water gele-
gen heeft en tussen 11 uur de vorige avond 
en 6 of 7 uur ’s ochtends te water is gegaan (of 
geraakt?). Mijn contact op het strand vermeldt 
dat het meisje een au pair was. De politie is 
meteen gebeld en de hoek van het strand waar 
ze uit het water is gehaald, is afgezet.
Volgens het rapport dat daarna door de schouw- 
arts is opgemaakt, betreft het een geval van 
‘dood door verdrinking’. Nogal onbevredigend 
lijkt me. Als ik haar moeder of gastgezin was 

geweest, had ik wel wat vragen gehad voor de 
politie. Was er misschien toch niet sprake van 
een misdrijf? Is er nog een slaapmiddel of drug 
in haar bloed gevonden? Is daar naar gezocht? 
Kon het zelfmoord zijn?
De wijkagent komt echter niet verder dan het 
bekende ‘dood door verdrinking’, heeft geen 
inzage in de rapportage en zegt dat er geen re-
den was voor nader onderzoek.
’s Middags, diezelfde warme dag, als het strand 
weer volop in gebruik is, gaat een man van veer-
tig jaar te water. Getuigen hebben dat gezien, 
begrijp ik. De man is bekend bij de vaste bezoe-
kers van het strand en heeft een ‘reputatie’.
Enige uren later blijkt hij vermist. Zijn vriend 
neemt het initiatief en er vormt zich een men-
selijke keten in het water: zo wordt zijn li-
chaam gevonden. Vanwege het protocol wordt 
hij afgevoerd naar een ziekenhuis om daar, 
meer als formaliteit, ‘gereanimeerd’ te wor-
den, maar de man is dan allang overleden.
De vraag doet zich voor: heeft de ‘reputatie’ 
van de man iets te maken met zijn verdrin-
kingsdood? Is hij wel nuchter te water gegaan? 
Ook bij dit verdrinkingsgeval veel vragen 
maar geen (bevredigende) antwoorden.

Conclusies voor de buurt
Onder verdachte omstandigheden zijn op één 
dag twee mensen overleden. Beiden door de 
verdrinkingsdood. Hoe kan dat? Zit er dan 
misschien iets geks in het water of op de bo-
dem? (Kinderen uit de buurt denken aan mon-
sters!) Na de incidenten wordt het strand één 
dag verboden terrein en worden er allerlei 
onderzoeken verricht naar de kwaliteit van 
water en bodem.*
Die onderzoeken leveren niets op, al zou je dat 
niet verwachten, immers een groot bord met 
oplichtende letters waarschuwt voor gevaar-
lijke onderstromen en blokkades. Maar goed, 
geen problemen dus, noch in het water noch 
op de bodem. Hooguit moet je er rekening mee 
houden dat als het erg warm is de onderstro-
men kouder kunnen zijn en dat je dan kramp 
kunt krijgen. Wat wel nieuw voor mij is, is dat 
het gebied waar ik zelf erg prettig zwom (zie 
mijn gedicht: Te mooi om waar te zijn) na de 
1,40 meter diepte, afgescheiden door gele bal-
len, een zogenaamd grijs gebied blijkt, waarop 
de provincie geen controle uitoefent in tegen-
stelling tot het gebied tot aan de gele ballen. 
Het is maar dat u het weet! ½

* Overigens zijn deze onderzoeken ook al vóór de inci-
denten wekelijks verricht op basis van het zogenaam-
de Incidentenbestrijdingsplan.

TEKST: JOYCE HES
FOTO: ARJEN POORTMAN
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verhuur@haasenpopi.nl

Pampuslaan 501, strand IJburg
@haasenpopi

Restaurant
Lunch Borrel Diner

Woensdag tm zondag open
Beschikbaar voor verhuur

De IJopener gaat weer eens op pad. We kiezen dit keer voor 
een avontuurlijk tochtje met drie ponten erin. Noordwaarts, 
maar steeds met zicht op ons eigen woongebied. Wandelend 
LQ�WZHH�XXU�WKXLV��RI�HHQ�XXUWMH�RS�GH�ȴHWV��

IQ�GH�WZHH�YRULJH�DȵHYHULQJHQ�YDQ�GH�,-RSH-
ner, toen de corona nog voor lege straten 
zorgde, zijn we met schrijver Nescio (1882-

1961) gaan wandelen richting Zeeburgerdijk 
en verder. Het tochtje van deze editie voert 
ons naar Nieuwendam en Schellingwoude, 
waarover Nescio ook meer dan eens mooie 
dingen schreef. Zoals: ‘En toen we op de dijk 
liepen tussen Schellingwou en Nieuwendam 
met ’t Binnen-IJ links en de onafzienbare 
weiden rechts, toen was al het water fel geel 
tot aan de stad; aan de andere kant liepen de 
sloten ’t land in en waren heel even roze ge-
kleurd, zo heel even dat ik eerst meende dat ’t 
aan mijn ogen lag, doordat ik zo erg in ’t licht 
had gekeken’.
We beginnen dit tochtje bij het Oostveer aan 
het Azartplein en steken met ons hoofd in de 
wind het IJ over, het avontuur tegemoet. Via 
het Vliegenbos, genoemd naar de sociaal-de-
mocratische politicus Willem Vliegen - de man 
die ervoor zorgde dat dit bos er kwam - lopen 
RI� ȴHWVHQ� ZH� QDDU� GH� 1LHXZHQGDPPHUGLMN��
We volgen die dijk met z’n vele houten huizen, 
tot ruim voorbij ‘de zeer spitse toren van Nieu-
wendam, rijzig’, zoals Nescio op 5 september 
1952 in zijn Natuurdagboek noteerde. Ergens 
daar op de dijk is een toepasselijke gevelsteen 
te bewonderen. Een man in een roeibootje met 
daaronder: Waarheen Daarheen.
Inderdaad, precies daar gaan we heen. Per 
boot, let maar eens op. We zijn inmiddels bij 
de Oranjewerf aangekomen, die nu Damen 
Shiprepair heet. Naamgever is de Zuid-Hol-
landse scheepsbouwer Kommer Damen, een 
van de weinigen in Nederland die de keiharde 
concurrentiestrijd in zijn branche tot nu toe 
hebben overleefd. Vlak voor de poort van de 
werf gaan we links en duiken vrijwel meteen 
rechts de bosjes in bij het instructiebord over 
het Schellingwouderpark. Ga het houten hek 
door. Aan je voeten ligt een weide, daarachter 
blinkt het IJ. Een grote roofvogel, buizerd of 
kiekendief, vliegt op en strijkt verderop in een 
boom neer. ‘Val me niet lastig’, krijst hij.
Geniet hier van het uitzicht en loop dan links 

naar het vaartje dat je pad kruist. Een voetveer 
biedt uitkomst, je moet jezelf overzetten. Dat 
zoiets in Groot-Amsterdam mogelijk is, in een 
buitendijks poldertje bij Schellingwoude. Op 
zomerdagen kun je hier goed zwemmen. Denk 
dan even aan Nescio. Op 22 mei 1953 merkte 
hij enigszins verstoord in zijn Natuurdagboek 
op: ‘De dijk naar Schellingwou, in het gras 
overal naaktheid, soms zwemmend’.
Als je met het voetveer bent overgestoken, 
loop je tussen de struiken verder richting de 
Oranjesluizen. Vlakbij de bewoonde wereld is 
het volgende pontje. Als wij er komen blijkt de 
staaldraad waarmee je jezelf overtrekt gebro-
ken. Nu moeten we improviseren. Niet over-
al zijn de wegen begaanbaar, dat blijkt maar 
weer. Het veer ligt aan de overkant en we kun-
nen het niet naar ons toetrekken. Een bewoner 
biedt uitkomst. Hij geeft de pont een duw en 
wij zijn gered. We knopen de gebroken einden 
aan elkaar en hup, vijf tellen later staan we op 
de andere oever. Pfff, best spannend. 
Vroeger, dat wil zeggen voor de coronatijd, kon 
je nu rechtsaf de Oranjesluizen op, een wande-
ling over oer-Nederlandse waterwerken met 
zicht op Binnen- en Buiten-IJ en verderop het 
stadspanorama. Tot nader order is dat onmo-
gelijk. De smalle paadjes over de sluisdeuren 
zijn wegens het virus taboe. Maar de route 
over de Schellingwouderbrug biedt een waar-
dig alternatief, zeker wat het uitzicht betreft.
Daarna kun je twee dingen doen. Over de Am-
sterdamsebrug de Indische Buurt of het Oos-
telijk Havengebied in. Of aan de voet van de 
Schellingwouderbrug meteen rechtsaf langs 
de desolate zandvlakte van de toekomstige 
Sluisbuurt naar het Amsterdam-Rijnkanaal, 
een van de drukst bevaren kanalen ter wereld. 
Ga daar bootjes kijken voordat je huiswaarts 
keert en pak Nescio er nog even bij. In zijn tijd 
heette dit het Merwedekanaal. Op 9 juli 1947 
VFKULMIW� KLM�� Ȇ2S� GH� ȴHWV� QDDU� GH� =XLGHU]HH��
eerst met het pontje over en over ‘t Merwede-
kanaal, daarna naar Zeeburg. Gebroken lucht 
met mooie wolken. Onstoffelijke zee. Half 10 
thuis’. ½

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

Waarheen? Daarheen!
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Mark van Praagh,  
veelzijdig kunstenaar
Door de lockdown vanwege corona begon ik met een dagelijkse wandeling 

in het Flevopark. Elke keer op weg daar naartoe passeerde ik in de  

Javastraat een deur waarop het bordje ‘atelier Mark van Praagh’. Voor mij 

een uitnodiging Mark te interviewen voor de IJopener. Dat bleek een schot 

in de roos. Hij is een veelzijdig kunstenaar, een die je niet vaak tegenkomt.

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: MARK VAN PRAAGH

Mark, geboren in 1957 op Curaçao, 

studeerde in 1981 af aan de Rietveld 

$FDGHPLH� LQ� VFKLOGHUHQ� HQ� JUDȴHN��
Dat was voor hem niet genoeg, en hij breidde 

zijn oeuvre uit met ruimtelijke vormgeving. 

Mark woonde afwisselend in Hilversum, Am-

sterdam, Hilversum en besloot uiteindelijk 

DFKW� MDDU�JHOHGHQ�GHȴQLWLHI� WH�NLH]HQ�YRRU�GH�
Javastraat in Amsterdam. Mark: ‘Amsterdam 

is heerlijk om te wonen en helemaal de wijk 

waarin ik woon. Er is veel diversiteit, wat de 

wijk zo aantrekkelijk en bruisend maakt.’ Voor 

0DUN�JHQRHJ�NOHXUULMNH�ȴJXUHQ�RP�WH�SRUWUHW-

teren, soms geschilderd en soms verwerkt in 

een linoleumsnede. Het liefst werkt hij met 

een model dat poseert. Hij heeft wel eens uit 

pure noodzaak gewerkt naar foto’s, maar dan 

moeten het er wel zoveel zijn, dat je een beeld 

krijgt van hoe iemand kijkt of lacht, of zijn 

hoofd beweegt. Lachend: ‘Toen ik net afgestu-

deerd was, portretteerde ik alleen mensen die 

de tijd wilden nemen om te poseren. Ik plan-

de dan bijvoorbeeld vier sessies van twee uur, 

omdat ik vond dat ik die tijd nodig had. Nu heb 

ik niet zoveel tijd meer nodig hoor.’ 

Fascinatie voor ritme
In bijna al het werk van Mark staat één ding 

centraal: het ritme der dingen. Dat kan de rit-

miek zijn in de bomen, in het gras, de golven 

in het water, of de ritmiek die ontstaat door 

het samenvoegen van het hout waarmee hij 

werkt. Bij de bomen, die hij graag en vaak 

schildert, ziet hij de ritmes van de opgaande 

lijnen van de stam en de takken die de verbin-

ding van de hemel naar de aarde maken. Het 

beweeglijke gras bestaat voornamelijk uit ver-

ticale lijnen, terwijl golven weer een horizon-

taal ritme hebben. Schilderen doet hij altijd in 

het open veld. Meestal zijn het olieverfschilde-

rijen. Soms werkt hij wel tien uur per dag aan 

een schilderij.

Hij wil alles wat om hem heen gebeurt proe-

ven en ervaren. ‘Ik schilder vaak in Frankrijk 

en daar is een pad door de velden dat ik regel-

matig schilder. Toch is het iedere keer anders 

omdat het licht steeds verandert, maar ook de 

kleur van de natuur zelf, afhankelijk in welk 

jaargetij ik er ben. Hier zoek ik ook de ritmes 

in het landschap. Je beleeft het meer als je er 

zelf deel van uitmaakt. Mijn partner en ik gaan 

ieder jaar naar Kreta. Daar maak ik tijdens het 

wandelen vaak snelle aquarelschetsen van de 

zee. Omdat het daar warm is droogt de verf 

vrij snel. Ik werk het liefst nat in nat, dus moet 

ik het papier steeds nat maken om die effecten 

WH�NULMJHQ��GLH�VSHFLȴHN�]LMQ�YRRU�DTXDUHOOHQ�ȇ

De zee doet zijn werk
Als Mark op Kreta is, gaat hij op zoek naar 

hout uit zee. Inmiddels kent hij de plekken 

waar veel drijfhout aanspoelt. Niet alles neemt 

hij mee. Op het strand wordt het hout al zeer 

! Mark van Praagh en de 
gekalligrafeerde vaandels



13

zorgvuldig uitgezocht om het vervolgens mee 
te nemen naar zijn vakantie-onderkomen. 
Daar wordt alles nog eens goed bekeken. ‘Wij 
hebben een bagagelimiet van tachtig kilo, dus 
daar mag ik met mijn hout niet overheen.’ Het 
hout wordt bij het maken van zijn ruimtelijk 
werk niet meer bewerkt. ‘Dat hebben de zee 
en het zand al voor mij gedaan. Het is meest-
al helemaal glad geschuurd en heeft door het 
zonlicht een prachtige lichtgrijze kleur gekre-
gen. Daar hoef ik dus niets aan te doen. Thuis 
breng ik het hout naar mijn atelier in Bussum. 
Dit is een antikraak atelier van driehonderd 
vierkante meter. Al het hout ligt op de grond 

en is gesorteerd op kleur, grootte en vorm. Ik 
bedenk een vorm, zoek het passende hout bij 
elkaar, leg het weer terug, pak iets anders, net 
zolang totdat het het beeld vormt dat ik wil ma-
ken. Dan komt het ritme weer. Ik maak graag 
trappen en trappetjes die door hun vorm een 
bepaald ritme aan mijn werk geven.’

Eigen handschrift
‘Ik zie overal de structuur in de herhaling. Dat 
is zo in mijn ruimtelijk werk, mijn schilderijen, 
PDDU�RRN�LQ�PLMQ�JUDȴVFK�ZHUN��,N�PDDN�JUDDJ�
linoleumsneden, waar soms de ritmiek van de 
zee of het gras in terug te vinden is. Vorig jaar 
heb ik naar aanleiding van de bosbranden in 
Australië een heel bijzondere linoleumsnede 

Stairway to Heaven, strandhout

Centraal staat het ritme 
der dingen

gemaakt. Omdat ik er natuurlijk fysiek niet bij 
ZDV��KHE�LN�HHUVW�KHHO�YHHO�ȴOPV�EHNHNHQ��WRW-
dat ik wist hoe ik het vuur en de brandende bo-
men in hun ritme kon laten zien. Dat werd een 
lino met acht verschillende drukgangen.’ Mark 
RQWZLNNHOGH� YRRU� ]LMQ� NDOOLJUDȴVFK�ZHUN� HHQ�
heel eigen taal, die in eerste instantie lijkt op 
Chinese tekens. Die tekens kalligrafeert hij op 
bijvoorbeeld heel dunne stof, die dan als vaan-
dels aan het plafond worden gehangen. Om-
dat de stof zo dun is, gaan de vaandels door de 
luchtverplaatsing zachtjes bewegen, wat een 
heel bijzondere gewaarwording is. Tijdens een 
expositie in Washington ontdekte Mark het ef-
fect ervan. Deze zelfbedachte handschriften 
JHEUXLNW� KLM� YRRU� YHHO� YDQ� ]LMQ� NDOOLJUDȴVFK�
werk en het heeft altijd een betekenis.

Fine Arts
Mark en zijn partner Dominic vonden het een 
goed idee om speciaal voor de buurt een kleine 
huisgalerie in te richten. Steeds als die geopend 
is, hangt op nummer 194 in de Javastraat de 
vlag ‘Fine Arts’ uit. Mensen die dat leuk vin-
den, kunnen binnen een kijkje komen nemen. 
‘Dat regelt Dominic allemaal. Ik ben er meestal 
wel, maar werk in mijn kleine atelier achter 
het huis. Het is leuk dat er regelmatig mensen 
binnenlopen.’ Trouwens, aan aandacht komt 
Mark niets tekort. Hij exposeert in binnen- en 
buitenland en wordt regelmatig genomineerd 
voor een prestigieuze prijs, waarvan de nomi-
natie al even eervol is als een prijs winnen, 
vindt hij. ½

Informatie: www.markvanpraagh.nl
Galerie: www.finearts.network

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
TEKST: LISA SCHEERDER

Voor de zomer was een belangrijk rapport ver-
schenen. ‘Genereus verbonden’ heet het en het 
gaat over nieuwe oeververbindingen tussen het 
Centrum en Noord en tussen het Oostelijk Ha-
vengebied en Zeeburgereiland en IJburg. Extra 
bruggen moeten er komen, extra nautische par-
keerterreinen voor schepen bij Kompaseiland en 
extra ponten om fietsers en voetgangers ruim 
baan te geven. Dit omdat het IJ, maar ook het 
Amsterdam-Rijnkanaal, steeds meer het centrum 
van de stad vormen en de stad er omheen we-
lig tiert. Goede verbindingen over deze wateren 
zijn dus belangrijk om die ontwikkeling te onder-
steunen. Volgens het rapport is een permanente 
pontverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal 
voldoende om het Oostelijk Havengebied met 
Zeeburgereiland en dus ook IJburg te verbinden. 
Daarnaast zou de Amsterdamse brug meer fiets-
vriendelijk en geschikt voor openbaar vervoer ge-
maakt moeten worden.
En nu werd het rapport in de stadsdeelcommis-
sie besproken omdat het college – dat uiteindelijk 
de besluiten neemt – wil weten wat het dage-
lijks bestuur van het rapport vindt en het dage-
lijks bestuur vervolgens weer wil weten wat de 
stadsdeelcommissie ervan vindt. Het dagelijks 
bestuur had al een voorzetje gedaan en eigenlijk 

de aanbevelingen in het rapport overgenomen. 
Wel had het in zijn opzet aangegeven zich zorgen 
te maken over het risico dat buurten niet zozeer 
verbonden worden, maar juist tegenover elkaar 
komen te staan. Dat ziet het dagelijks bestuur al 
concreet gebeuren tussen bewoners van Sporen-
burg en bewoners van Zeeburgereiland/IJburg 
naar aanleiding van de voorgenomen (tijdelijke) 
pontverbinding. 
Op het eerste gezicht was dit toch wel een las-
tig puntje voor de stadsdeelcommissie. Zij wordt 
immers geacht de ogen en de oren van de buurt 
te zijn en ja, dan zou je dezelfde tegenstellingen 
verwachten in de stadsdeelcommissie. Misschien 
zelfs wel een knokpartij tussen de vertegenwoor-
digers van het Oostelijk Havengebied en die van 
Zeeburgereiland. Maar niets bleek minder waar. 
De stadsdeelcommissie presenteerde zich eens-
gezind als groot voorstander van een permanente 
en vaste oeververbinding tussen het Oostelijk Ha-
vengebied en Zeeburgereiland, waarbij het voor 
de stadsdeelcommissie niet uitmaakte of het een 
brug of een tunnel zou worden. En de bewoners 
van het Oostelijk Havengebied werden opgeroe-
pen uit hun bubbel te stappen; je woont niet meer 
aan het eind van een doodlopende straat, maar 
middenin een zich ontwikkelende, bruisende 
stad. Kom op zeg, wordt wakker.
Aldus verzocht de stadsdeelcommissie het dage-

lijks bestuur het advies aan het college over de 
aanbevelingen uit het rapport ‘Genereus verbon-
den’ uit te breiden. Even werd nog gesteggeld 
over de exacte bewoordingen. Want de porte-
feuillehouder van het dagelijks bestuur was best 
bereid één zin aan het advies toe te voegen maar 
dat vond de stadsdeelcommissie wat te mager. 
De ene zin van de portefeuillehouder werd uitein-
delijk uitgebreid met een bijzin. Toegevoegd werd 
dat er nader onderzoek zou moeten komen naar 
een vaste oeververbinding tussen Zeeburgerei-
land en het Oostelijk Havengebied, waarbij even-
tuele nautische en stedenbouwkundige bezwaren 
kunnen worden opgelost.
De portefeuillehouder verzuchtte nog ‘zal er ooit 
geld zijn voor een brug?’, maar dat hoorde nie-
mand meer. Het uitgebreide advies werd in stem-
ming gebracht; veertien leden stemden voor, 
één lid onthield zich. Omdat dat lid van mening 
was dat een vaste oeververbinding van levens-
belang is voor Zeeburgereiland en IJburg en het 
ontbreken daarvan een planologische misser van 
jewelste. Het was goed geprobeerd, maar er zijn 
grenzen. ½

Elk nummer doet IJopener Magazine kort ver-
slag van de maandelijkse vergaderingen van 
de stadsdeelcommissie Oost in de vergader-
zaal aan de Oranje-Vrijstaatkade.

Wakker worden

Code Oranje, linoleumsnede
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Palmira vertelt dat ze via een buurt-

krant las over vier bedrijfspanden die 

vrijkwamen op het Makassarplein. ‘Ik 

heb direct een brief geschreven en aan de wo-

ningbouwvereniging uitgelegd: We zijn een 

buurtvereniging met roots in Suriname en we 

willen een winkel neerzetten die van de buurt 

zelf is. Eind 2013 kregen we de mail: Er was 

een pandje voor ons.’ 

In de wereldwinkel kunnen buurtgenoten ex-

perimenteren met ondernemen, en zo ook een 

extra zakcentje verdienen, vertelt Palmira. ‘De 

winkel is een soort testlokaal. We hebben een 

etalage waar we lokale producten aanbieden, 

maar ondersteunen ook met lessen over on-

dernemerschap. Het helpt mensen met een 

kwetsbare achtergrond om zichzelf te verster-

ken. Iets zwakkere ondernemers helpen we, 

sterke ondernemers uit de buurt nodigen we 

graag uit om hier workshops te geven.’ 

De koopwaar loopt uiteen; van de rompertjes 

van biologisch katoen van Hanneke en de sie-

raden van gerecycled keramiek van Rima, tot 

de veel verkochte calendulazalf van de bloe-

men die Michiel zelf in zijn tuin kweekt. In 

de ‘Suriname-etalage’ staan kruiden en ande-

re natuurlijke producten die uit het netwerk 

van de vereniging zelf komen. ‘We kopen de 

kruiden rechtstreeks van Surinaamse boeren, 

zij krijgen een eerlijke prijs en het wordt bi-

ologisch verbouwd.’ In Suriname is AANEEN 

al sinds de start actief met verschillende hulp-

projecten waaronder het leveren van goede-

ren voor hiv- en aidspreventie.

Het buurtwerk kreeg Palmira met de paplepel 

ingegoten. AANEEN werd in 1990 opgericht 

door haar moeder en ze woont al haar hele 

leven in de buurt. Als KLM-stewardess zag 

Palmira veel van de wereld en werd ze zich 

bewust van de verschillen. ‘Ik verbleef in de 

meest luxe hotels, in India zijn de hoteltrappen 

bijvoorbeeld nog net niet van goud. Dan stap je 

naar buiten en liggen de kinderen op straat te 

slapen. Toen besefte ik dat ik meer wilde doen 

en ben ik regelmatig hulpgoederen mee gaan 

nemen op vluchten naar Suriname.’

Door corona is er veel veranderd. Enerzijds is 

er meer behoefte aan hulp in Suriname door 

de toegenomen armoede, anderzijds zijn loka-

le buurtprojecten moeilijker te organiseren. 

TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: ARJEN POORTMAN

‘We willen graag nog meer optrekken met 

winkeliers uit de omgeving en er was net een 

mooie traditie ontstaan. Met steun van de Ge-

meente Amsterdam werd er afgelopen jaar op 

Bevrijdingsdag een grote braderie georgani-

seerd. AANEEN en lokale winkeliers zorgden 

voor kraampjes met spullen, lekker eten en 

muziek. Dit jaar kon dat opeens niet meer.’ 

Ondanks corona werden de jaarlijkse zomer-

activiteiten in augustus wel doorgezet. ‘Voor 

NLQGHUHQ� GLH� RP� ȴQDQFLOH� UHGHQHQ� QLHW� RS�
vakantie kunnen, organiseren we elke zondag 

een activiteit. We gaan met ze uit eten in de 

Javastraat, naar het zwembad of we laten de 

kinderen een middag de geveltuintjes beoor-

delen om ze bewust te maken van het groen in 

onze buurt.’ 

Bij vertrek drukt Palmira ons op het hart: 

Nodig lezers uit om eens langs te komen op 

het Makassarplein. Als ze onze projecten een 

warm hart toe dragen mogen ze me altijd bel-

len of een bezoekje brengen aan de website: 

verenigingaaneen.nl ½

Tussen Paramaribo 
en Makassarplein

Het is een zonnige nazomerdag als 

IJopener de vrolijke wereldwinkel 

aan het Makassarplein in de Indische 

Buurt binnenstapt. Dit is het kloppend 

hart van Vereniging AANEEN, die al 

dertig jaar buurtgenoten met elkaar in 

contact brengt én een brug slaat tus-

sen Suriname en Nederland. IJopener 

drinkt er een kop coroNEEthee met 

Palmira Lieuw.

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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Bij Nederlandse les aan migranten gaat het om meer dan taal alleen: cursisten nemen hun 
wereld mee het lokaal in. IJopener Magazine brengt een serie met observaties van een taal-
docent in Oost. Dit is de laatste bijdrage in de serie.

TEKST: HENRIËTTE LAKMAKER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Nasrin en de gedachte

N T 2

Ik word echter geacht de nieuwe Nederlanders 
de taal correct aan te leren en Translate is niet 
feilloos. Zo appt een Arabischtalige cursiste 
met hoofdpijn mij dat ze niet kan komen van-
daag, want ‘het hoofd wordt gekweld’. Vanuit 
het Nederlands naar het Tigrinya of naar het 
Farsi, een bloemrijke taal heb ik mij laten ver-
tellen, zullen onstoffelijke begrippen als ‘iets’ 
of ‘gedachte’ wellicht té poëtisch uit de vertaal-
machine tevoorschijn komen. 
En je hebt er al helemaal niets aan bij het ver-
schrikkelijke woordje ‘er’. Het is helaas bijna 
onmogelijk om dat woord te vermijden in de 
les, hoe laagdrempelig die ook is. Een cursist 
is jarig en argeloos zet je in: Er is er een jarig, 
hoera hoera, en daar ga je al. Docent, wat is 
‘er’? Ik houd het tegenwoordig bij Lang zal ze 
leven of, nog laffer, Happy Birthday.

No need to know
Voor laaggeletterden, heb ik besloten, zijn er(!) 
woorden, termen en begrippen die ze niet 
hoéven te weten. Meedoen in de Nederlandse 
samenleving kan slagen, óók als je als nieuw-
NRPHU�QLHW�GH�ȴQHVVHV�YDQ�GH�YLMI�EHWHNHQLVVHQ�
van ‘er’ doorgrondt. U, niet-nieuwe Nederlan-
der, wist tenslotte waarschijnlijk ook niet dat 
er meer dan twee of drie betekenissen zijn. ‘Er’ 
is in sommige betekenissen, net als hoor, nou 
en nou ja, een van die ‘kleine woordjes’ die we 
vaak gebruiken en toch niet heel belangrijk 
zijn, zeg ik er dan bij. Taalpuristen zullen het 
niet met me eens zijn. Jammer dan.
Er (daar heb je ’m weer) is nog een ander fe-
nomeen in de Nederlandse taal waardoor 
cursisten in grote verwarring raken – zowel 

Een van de moeilijkste vragen die ik tot 
nu toe kreeg in de klas is die van Nasrin. 
Na een leesopdracht over twee schakers 

vraagt de kleine geblondeerde Iraanse: ‘Do-
cent, wat is een gedachte?’ Ik word er drome-
rig van – wat een mooie vraag. Nasrin is hoog 
RSJHOHLG��VOLP��VHULHXV��]H�KHHIW�HHQ�ȴMQJHVQH-
den gezicht met een permanente denkrimpel 
op haar voorhoofd. Net zo’n rimpel als ik nu 
overdreven trek, in een falende poging om het 
begrip ‘gedachte’ uit te beelden. Hand onder 
de kin, vinger tegen de slaap, Rodin – alles gooi 
ik in de strijd maar het enige wat mij had kun-
nen helpen is het woord in Farsi, haar taal. Dat 
ken ik niet. Niet wijzer geworden gaat Nasrin 
naar huis. Ik beloof haar de volgende les met 
het antwoord te komen, maar  tegen die tijd is 
ze er zelf al achter gekomen.
Regelmatig worden mij vragen gesteld waar ik 
simpelweg geen antwoord op heb, bij gebrek 
aan kennis van het Arabisch, Berbers, Farsi, 
Pasjtoe, Nuba, Somali, Tigrinya, Birmaans, 
Vietnamees, Chinees, Mongools en de diverse 
talen die men spreekt in Guinee. (Gelukkig is 
)UDQV�LQ�*XLQHH�GH�RɚFLOH�WDDO��VFKDDUV�YRRU-
deel bij het nadeel dat kolonialisme heet.) 
Dus daar sta ik dan, als de Eritrese Gebre mij 
vraagt wat ‘iets’ betekent. ‘Eh... iets... eh... als je 
niet weet wat het is, zeg je iets. Voorbeeld – ik 
wijs naar de grond – ‘daar ligt iets, wat is dat?’ 

Google Translate
Maar lieve domme docent, hoor ik u denken, 
er is toch Google Translate? Tuurlijk. Daar her-
inneren de cursisten mij voortdurend aan, als 
zij weer eens hun telefoon tevoorschijn halen. 

analfabeten als cursisten die in hun land wel 
naar school zijn geweest. In de klas met vlot-
te, inmiddels gealfabetiseerde leerlingen leg ik 
uit dat ‘zijn boek’ gaat over het boek van een 
jongen, en ‘haar boek’ over dat van een meis-
je. ‘Maar – maar – háár!’, roept Amantsi, en hij 
trekt wanhopig aan een lok van zijn zwarte 
krullen. Ik zucht meelevend: inderdaad, één 
woord, twee betekenissen. En toch zullen ze 
die allebei moeten weten. Ik spreid mijn ar-
men: ‘Welkom…..’ – dit gebaar van wanhoop 
kennen de cursisten al – ‘….. in Nederland’, 
valt de klas in. ½  
 
De namen in dit artikel zijn veranderd om rede-
nen van privacy. 

Henriëtte Lakmaker is docent Nederlands als 
tweede taal (NT2) en taalvrijwilliger in Amster-
dam-Oost en omstreken.
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Streetartcollectief Kamp Seedorf maakte op de zijkant van de tramremise aan de IJburglaan – 
op het Zeeburgereiland – een 33-meter lange schildering van tien Amsterdamse sporthelden. 
Op 20 augustus onthulde stadsdeelbestuurder Rick Vermin het kunstwerk. 
Herken jij je helden?

FOTO: ARJEN POORTMAN
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TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: BJORN MARTENS

Een volk bestaat gemiddeld uit 60.000 bijen, 
te vergelijken met een stad als Barneveld of 
Roermond. Hoe kan dat en waarom vechten 

ze elkaar de tent niet uit? Honingbijen zijn soci-
aal. Ze hebben een duidelijke taakverdeling en 
werken samen bij de productie van hun nakome-
lingen, het doel waar het allemaal om gaat. Het 
bouwen van de raten, het verzamelen van nectar 
en stuifmeel, het verzorgen van hun nakomelin-
gen en het vertroetelen van de bijenkoningin. Ie-
dere werkbij heeft daarin een eigen taak, die kan 
worden ingewisseld voor een andere als dat no-
dig is. Darren zijn slechts voor de voortplanting 
en doen verder niets. De koningin heeft geen an-
dere taak in haar leven dan het leggen van eitjes, 
zo’n 1.000 tot 2.000 per etmaal.

De bijenkoningin
Na ongeveer een jaar besluiten de werksters dat 
er een nieuwe koningin moet komen, op het mo-
ment dat het aantal bijen in de kolonie het maxi-
mum heeft bereikt en moet uitzwermen. Een 
normaal eitje wordt in een koninginnencel gelegd 
en de larf krijgt meer koninginnengelei dan een 
gewone larf en de gelei is van een andere samen-
stelling. Ongeveer vier weken ervoor worden de 
koninginnencellen of ‘moerdoppen’ gebouwd aan 
de rand van de raat. Soms hangen ze er al een 
tijdje, maar er worden alleen eitjes in gelegd en 
jongen in grootgebracht als de tijd voor het uit-
zwermen zich aankondigt. Enkele dagen voordat 
de nieuwe koningin uit haar broedcel kruipt, ver-
laat de oude koningin het nest. De werksters die 
met de koningin meegaan hebben proviand voor 
de reis – honing uit de voorraadkamers – die ge-
noeg is voor een dag of tien. Binnen die tijd moe-
ten ze een nieuw onderkomen vinden en moet het 
dagelijks leven weer op orde zijn. Op het moment 
dat de koningin vertrekt, wordt ze aangemoedigd 
door de reislustige bijen die haar gaan vergezel-
len. Zij wordt aan haar poten en vleugels naar 
buiten getrokken. Daarna stort een grote groep 
bijen zich ook naar buiten en zij begeleiden de 
bijenkoningin, op zoek naar een nieuwe woning. 

Tweehonderdduizend eitjes
De levenscyclus van een gemiddelde bij is een 
maand tot zes weken, de koningin kan vier tot 
vijf jaar leven. De tijd tussen het leggen van een 
koninginneneitje en het moment dat deze konin-
gin zelf eitjes legt, is een maand. De tijd tot de ko-
ningin weer een koninginneneitje legt, is gemid-
deld een jaar. Nadat de koningin uit de broedcel 
is gekropen, duurt het ongeveer een week tot de 
bruidsvlucht. Dit is de enige keer dat de koningin 
het nest verlaat totdat zij vertrekt en plaatsmaakt 
voor een nieuwe koningin. Voordat de bruids-
vlucht plaatsvindt, verzamelen zich grote groe-
pen darren op de plek waar gepaard gaat worden. 
De koningin paart in de lucht met verschillende 
darren, die na hun daad meteen sterven. Uit die 
verschillende paringen ontvangt de koningin 
maximaal zes miljoen zaadcellen. In een speciale 
zaadblaas slaat zij ongeveer tien procent op, ge-
noeg voor haar hele leven. Een soort zaadbank, 
zonder vloeibaar stikstof. Per jaar worden hier-
mee 200.000 eieren bevrucht. 

De raat, een ingenieus ontwerp
Omdat al die eitjes tot bijen moeten uitgroeien, 
hebben de bijen een ingenieus systeem ontwik-
keld: de raat. De raat heeft heel veel verschillende 
functies, waaronder broedplaats voor nieuwe bij-
en en opslag voor honing en stuifmeel. Honing-
bijen maken de grondstof voor hun raten zelf. 
De werksters hebben kliervelden in het achterlijf 

waaronder wasklieren liggen. De was die wordt 
uitgescheiden hardt uit tot vliesdunne plaatjes. 
Die wasplaatjes worden met de kaken gekneed 
en met speciale stoffen uit de kaakklieren ver-
mengd. Voor een gemiddeld nest van 100.000 
cellen hebben ze ongeveer 1.200 gram nodig. De 
bouw begint ongeordend en op verschillende 
plaatsen. Uiteindelijk komen de bouwwerken bij 
elkaar en sluiten als een perfecte ritssluiting. In 
de nieuwe raat is geen ongerechtigheid te zien. 
Hij hangt loodrecht naar beneden en de cellen 
wijzen met de opening een klein beetje omhoog. 
De cellen zijn eerst gewoon cilinders. De zeskanti-
ge vorm ontstaat doordat de was van een bepaal-
de samenstelling is en de bijen de temperatuur in 
het nest kunnen verhogen tot 43 graden Celsius. 
De was wordt daardoor een beetje vloeibaar en er 
ontstaat een soort zeepbel. Als zeepbellen elkaar 
raken, ontstaat vanzelf een rechte wand. Als de 
raat klaar is, worden er eitjes in gelegd. Dat ge-
beurt vanuit het midden van de raat. De koningin 
maakt de keuze in bevruchte eitjes – voor nieuwe 
werksters – en onbevruchte voor darren. Daar-
omheen komen de voorraadkamers. De eerste 
ring bestaat uit ingeklonken stuifmeel, de buiten-
ste ringen zijn gevuld met in honing omgezette 
nectar, afgedekt met een wassen dekseltje. 

Een bijenvolk kan in de loop van de zomer zo’n 
300 kilo honing maken, waarvan ze het grootste 
deel gebruiken als brandstof. Het broednest wordt 
nauwkeurig in de gaten gehouden door de werk-
sters. De larven krijgen koninginnengelei, een 
soort borstvoeding die de verzorgsters in speciale 
klieren in hun kop maken. Om de eiwitten aan 
te vullen, eten de verzorgsters stuifmeel, dat ook 

Honingbijen bevolken de 
aarde al heel lang, en in ons 
land is dat sinds het einde 
van de laatste ijstijd, zo’n 
tienduizend jaar geleden. Ze 
leven nog steeds op dezelfde 
manier als toen. Lees alles 
over moerdoppen, bruids-
vluchten, verwarmingsbijen 
en kwispeldansen.

Honingbijen, één groot  
samenwerkingsverband

        De donkere plek in het midden van de raat is de broedcel                             Werkster inspecteert een nieuwe raat,                             Imker Bert Saal wijst de koningin (met lang oranje achterlijf) aan, 

Werksters verzamelen gemorste honing om op te slaan in de raat
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UITT IPS
Alle weken, vrijdag - zondag
Nieuwe KHL: 1,5 meter sessies
Coronaproof intieme optredens in clubsfeer.
Met op vrijdagen bands en op zaterdag/zondag 
kleine, intieme optredens van chansonniers, 
liedjeszangers en podiumbeesten.
Voor of na het concert biedt KHL een diner à € 
17,50 / € 22,50 
Oostelijke Handelskade 44
€ 15, waarvan € 10 rechtstreeks naar de artiest 
gaat
Voor het complete programma en reserveren: 
www.denieuwekhl.nl

Woensdag 14 oktober
Pleintheater: Cinekid on tour in Oost
In de herfstvakantie is het weer tijd voor het 
JURRWVWH�NLQGHUȴOPIHVWLYDO�WHU�ZHUHOG��&LQHNLG��
%LM]RQGHUH� HQ� RSYDOOHQGH�ȴOPV� HQ� WHOHYLVLHSUR-
ducties voor kinderen vanaf 3 jaar.
14 uur: Pettson en Findus 3: Findus gaat verhui-
zen (4+).
��� XXU�� 9HUKDOHQ� PHW� HHQ� VWDDUWMH� �NRUWH� ȴOP�
compilatieblok, 6+). Oók op 15 oktober.

t/m 18 oktober
SBK KNSM: SOFTART
Aaibare kunst in SBK Kunstuitleen & Galerie 
LQ�$PVWHUGDP��'H�H[SRVLWLH�RPYDW�]RȇQ�WZLQ-
WLJ� LPSRVDQWH� WH[WLHOH� NXQVWZHUNHQ� XLW� GH�
SBK-collectie van onder anderen Philip Boas, 
Jeroen Vinken, Nel Bottema, Lilly van der Stok-
NHU�HQ�&ODXG\�-RQJVWUD��JHFRPELQHHUG�PHW�WH[-
tiel-gerelateerd werk
wo-zo 11-18 uur, KNSM-laan 307-309
gratis

Zondag 18 oktober
Ramses Shaffy Huis: Café Wehmut
Liedjes over de tragiek en triomfen van onze 
alledaagse levens. Akoestisch en Nederlands-
talig, met elementen uit de Zuid-Afrikaanse 
Township Jive, de Joodse Klezmer, Vlaamse 
folk, een snufje Americana, en natuurlijk Brel. 
0HW�0LFKHO�YDQ�'LMN�� -RFKHQ�+DFKJHQHL�� -HDQ�
Koolen en Evan Zwaving.
14 en 16 uur, Piet Heinkade 231
€ 12,50, reserveren via michelvandijk@hetnet.nl

t/m 25 oktober
Galerie 23: ‘.......: ... not who you want me to 
be. I am each of them’
6SHFLDDO� YRRU� GH]H� H[SRVLWLH� ]DO� 5D\� =LMOVWUD�
�$UXED�� ������ HHQ� LQVWDOODWLH�PDNHQ�PHW� WH[-
WLHO�JHUHODWHHUG�ZHUN��'H�LQVWDOODWLH�PDDNW�GHHO�
uit van SOFTART, de tentoonstelling van SBK.
wo-zo 11.00-18.00 uur, KNSM-laan 307-309
gratis

Improviserend jazzmusicus Jeroen Zijlstra speelt 
op zondag 31 oktober

‘… not who you want me to be’

het voedsel is voor jonge werkbijen. Zodra de lar-
ven poppen worden, wordt de cel afgesloten met 
een dekseltje. Het is van belang dat de cel steeds 
een gelijkmatige temperatuur heeft. Verwarmen 
doen de verwarmingsbijen met hun vliegspieren, 
koelen met een dun laagje water over de cellen 
waarna de vleugels een luchtstroom creëren die 
het water verdampt. Hierbij verbruikt de bij veel 
energie, die hij uit de honing haalt. Honing is dus 
voor het grootste deel brandstof voor het verwar-
men van het nest.

Bijendans
Om de nectar en het stuifmeel naar het nest te 
brengen, zijn de haalbijen dagelijks in de weer. 

(U�]LMQ�KHHO�QLMYHUH�KDDOELMHQ�GLH�]RȇQ�WLHQ�YOXFK-
ten per dag maken, maar er zijn er ook die drie 
genoeg vinden. Per vlucht verzamelen ze tussen 
de 20 en 40 milligram nectar. Stuifmeel wordt 
door aparte haalbijen gehaald. Het is dus zaak 
om plekken te vinden met veel nectar. Honing-
bijen kunnen als dat nodig is behoorlijke afstan-
den afleggen, maar het liefst blijven ze dicht bij 
huis. Speurbijen gaan eerst op zoek. Stel dat ze 
een bloeiende kersenboom hebben gevonden. Ze 
weten precies waar die staat en gaan terug naar 
het nest. Zij informeren de haalbijen waar al dat 
lekkers te vinden is, door een dans. Een ronde-
dans betekent dat het voedsel dicht bij het nest 
is. Voor voedsel op grotere afstand voert de bij 

HHQ� NZLVSHOGDQV� XLW�� 'LW� GDQVILJXXU� EHVWDDW� XLW�
bewegingen die informatie geven over het voed-
VHO� HQ� GH� URXWH�ZDDU� KHW� WH� YLQGHQ� LV��'H� MXLVWH�
richting is altijd geënt op de stand van de zon. Ze 
gebruiken dus de zon als referentie, maar gaan 
RRN�ȆKXQ�QHXV�DFKWHUQDȇ��%LMHQ�QDGHUHQ�KXQ�YRHG-
selplek altijd tegen de wind in en volgen de geur 
van de bloemen. Om helemaal zeker te zijn dat ze 
de goede route volgen, begeleiden de speurbijen 
de haalbijen, zeker de jonge en onervaren bijen. 

Een prachtig boek over honingbijen is Honingbij-
en van Jürgen Tautz. ½

t/m het einde van het jaar
Borneo Architectuur Centrum: Han Singels
=ZDUW�ZLW�IRWRȇV�GLH�GH�RQWZLNNHOLQJ�ODWHQ�]LHQ�
van het Oostelijk Havengebied van haven tot 
woonwijk. Zie ook pagina 20 en 21 voor een 
uitgebreid interview met de fotograaf.
ma-vr 17-22 uur op afspraak, zo 11-14 uur zon-
der afspraak, R.J.H. Fortuynplein 4
gratis

/8,67(57,3�
De man met de microfoon is begonnen aan 
het vijfde seizoen van zijn podcast over de 
Indische Buurt met echte en bijna echte ver-
halen. Wij bevelen hier graag een van de ver-
halen aan die hij maakte tijdens de lockdown. 
+HW�LV�/RFN�'RZQ�DIOHYHULQJ�����WH�YLQGHQ�RS��
http://www.manmetdemicrofoon.nl/afleverin-
gen-1, vanaf minuut 40:18.

        De donkere plek in het midden van de raat is de broedcel                             Werkster inspecteert een nieuwe raat,                             Imker Bert Saal wijst de koningin (met lang oranje achterlijf) aan, 

Bij het ter perse gaan van dit nummer, is het niet bekend wat de nieuwste coronamaatregelen voor invloed 
hebben op de culturele sector. Check de website van de betreffende lokatie voor het laatste nieuws.

16 uur: Mier (9+).
Sajetplein 39
€ 5 / €2,50
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Hij is een van de weinigen 
die de veranderingen in 
het Oostelijk Havengebied 
consequent hebben vastge-
legd en geldt als het visuele 
geheugen van de buurt. De 
IJopener spreekt met Han 
Singels, maker van foto’s die 
zowel de haven van toen 
laten zien als de nieuwe 
wijk die ervoor in de plaats 
kwam. 

Han Singels, fotograaf, kijkt onderzoe-
kend de Levantkade af. Zijn geoefende 
blik glijdt over de zonovergoten Erts-

haven. Dan zegt hij: ‘Dat water doet iets met 
de bewoners. Het beïnvloedt hun zintuigen, 
hun stemming – kortom, hun leven. De gol-
ven, de veranderende kleur, die schittering. 
Water is een bindend element hier. Buurten 
die aan het water liggen, omarmen je.’
Singels (78) voelt zich al vele jaren verbonden 
met het Oostelijk Havengebied. En hoewel hij 
er niet woont, mag hij zich met recht pionier 
noemen in een stadsdeel dat van verlopen 
haventerrein een levendige woonwijk werd 

en als zodanig inmiddels een kwart eeuw be-
staat. Han Singels is een van de weinigen die 
de kolossale veranderingen in het gebied con-
sequent hebben vastgelegd; een trouw chro-
niqueur die er tussen 1974 en het begin van 
het nieuwe millennium steeds weer met zijn 
camera opuit trekt. Hij fotografeert de laatste 
havenactiviteiten: grimmige zwart-beelden 
die nu een historische kwaliteit hebben. Ze 
tonen zeeschepen die hier haastig hun lading 
lossen. En ze laten de kades met hun vervallen 
loodsen zien, de desolate rangeerterreinen, de 
mensen die er werken. Arbeiders die net zo 
verweerd zijn als hun omgeving. Daarna fo-

tografeert Singels de komst van de krakers, 
die later een belangrijke rol zouden spelen in 
de besluitvorming over de nieuwe buurt. Dan 
legt hij vast hoe ook zij door de vooruitgang 
worden verdreven en plaats maken voor hui-
zen, straten, winkels en bewoners.
6LQJHOV� ȴHWVW� QRJ� VWHHGV� JUDDJ� GRRU� KHW�2RV-
telijk Havengebied. Als hij frisse lucht nodig 
heeft, gaat hij hierheen. Hij vindt de buurt 
een ‘geslaagd voorbeeld van stadsuitbreiding’ 
en is er trots op dat hij op zijn eigen manier 
deel uitmaakt van de wording ervan. ‘Ik citeer 
graag Geert Mak, die in ons boek schrijft dat 
het Oostelijk Havengebied een nieuwe stad 
is geworden, een goede stad, passend als een 
oude jas.’ Het boek waarnaar hij verwijst is De 
Eilanden. Het Amsterdams Oostelijk Havenge-
bied in stadsgezichten 1974-2002. Met foto’s 
van Singels en teksten van Geert Mak en Frans 
Heddema. Het is alleen nog antiquarisch ver-
krijgbaar. Voor verzamelaars is het een must. 
Het is een tijdsdocument van de eerste orde.

Nieuwe camera’s uitproberen
Singels houdt als jong fotograaf van de verre 
stadsranden en trekt oostwaarts omdat hij 

Pionier in het Oostelijk  
Havengebied

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: HAN SINGELS

Han Singels in de jaren ’80, toen hij fotografeerde in het Oostelijk Havengebied. Zijn toenmalig leerling aan de Rietvel-
dacademie, Marcel de Cnock maakte deze foto 
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voelt dat er in die oude oostelijke havens ver-
andering op komst is. De eerste tekenen van 
verplaatsing naar het Westelijk Havengebied 
worden zichtbaar. ‘Visie was het niet’, zegt hij 
relativerend, ‘ik wilde daar gewoon mijn nieu-
we camera’s uitproberen. Je bent je er op dat 
moment niet van bewust dat het voorbij gaat. 
Achteraf dacht ik wel eens: shit, waarom heb 
ik niet méér gefotografeerd?’
Als hij in de havens komt ruikt het er naar 
VSHFHULMHQ�� VWHHQNRRO�� KXLGHQ�� NRɚH�� FDFDR��
hout. Bij het abattoir stinkt het naar geslacht 
vee. In het water kun je niet zwemmen, zo 
smerig is het. Overal liggen sporen waarover 
goederentreinen rijden met NS-personeel dat 
niet zelden na wangedrag verbannen is naar 
de verre Rietlanden. Later, als de krakers, de 
kunstenaars, de zwervers en de hoeren ko-
men, verschijnen er afwerkplekken en komt 
er een nachtopvang voor drugsgebruikers. 
‘Dat was het stoelenproject, een ruimte waar 
men ’s nachts kon slapen. Op een stoel welte-
verstaan.’
Singels moet zijn foto’s vaak onder lastige 
RPVWDQGLJKHGHQ� PDNHQ�� +LM� NOLPW� LQ� ȵDWV�
die nog maar net klaar zijn, moet bouwers 
om toestemming vragen en fotografeert zelfs 
nog vanuit de toenmalige nieuwe woning (in 
‘The Whale’) van Eberhard van der Laan, later 
Amsterdams burgemeester. Gniffelend zegt 
KLM��Ȇ,Q�GH�ȵDW�ERYHQ�$OEHUW�+HLMQ��ELM�KHW�ZLQ-
kelcentrum Brazilië, zijn ergens voetstappen 
van me vastgelegd. Het beton was net gestort 
en nog zacht, en ik had dat niet in de gaten.’ 
Waarmee Han Singels ook letterlijk zijn spo-
ren in het gebied heeft nagelaten, zoals het 
een echte pionier betaamt.

Voorstad-in-de-stad?
Geert Mak had krap twintig jaar geleden, in 
zijn stuk voor het fotoboek De Eilanden, twij-
fels of het Oostelijk Havengebied ‘ondanks 
alle inspanningen en goede bedoelingen’ 
werkelijk meer zou worden dan een voor-
stad-in-de-stad. Han Singels komt anno nu 
tot een ander oordeel, met het voordeel van 
de terugblik. Hij heeft ter voorbereiding op 
het gesprek met de IJopener een dagje door 
GH� EXXUW� JHȴHWVW�� ]DJ� YHHO� PHQVHQ� EXLWHQ��
kinderen die vrolijk het water in sprongen, 
de zwemplek bij de Bogortuin die hem deed 
denken aan Seurats beroemde schilderij La 
Grande Jatte, waarop baders zich vermaken 
op een zomers eiland in de Seine. ‘Ik had een 
SUDFKWGDJ�LQ�HHQ�ȴMQH�EXXUW�HQ�KHE�QLHW�««Q�
gebouw gezien waarvan ik dacht: breek het 
maar af.’
Is er nog iets van kritiek mogelijk op het ge-
bied? Singels: ‘Misschien is er te weinig af-
wisseling tussen wonen en werken. Dit is 
toch echt een woonwijk geworden. Maar als 
ik naar mijn eigen buurt kijk, de veel oudere 
Plantage, dan moet ik zeggen: dat is daar ook 
het geval. Het is vermoedelijk een nostalgisch 
idee dat een buurt moet bestaan uit woon-
huizen, winkels en allerlei werkplaatsen. Een 
buurt moet vooral samenhang hebben. En dat 
heeft het Oostelijk Havengebied.’ ½

De foto’s van boven naar beneden:
- Zwemmen aan de nog gloednieuwe Stuurmankade, 
begin jaren 2000
- Zeeschepen lossen gips aan de Levantkade, rond 1980 
- De Stokerkade in 2000, nog zonder bruggetje 
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Alweer ruim twee jaar vinden onze sociale activiteiten op 
IJburg, de taalcafé-ontmoetingen plaats. Tijdens de lockdown 
(Rutte, maart 2020) zijn we met ‘live’ ontmoetingen gestopt. 
Wel zijn we op kleine schaal doorgegaan met gesprekken via 
de telefoon. Inmiddels is het taalcafé weer open, in aangepas-
te vorm.

TEKST: JOSINA KODDE
FOTO: ARJEN POORTMAN

In juni 2018 begonnen we, dat wil zeggen 
een aantal vrijwilligers en bewoners op 
IJburg, in de FlexBieb een taalcafé. Het 

taalcafé is een laagdrempelige plek, waar al 
dan niet nieuwe anderstalige Amsterdam-
mers en taalvrijwilligers elkaar op informe-
le manier ontmoeten en in gesprek gaan. 
Het doel is het oefenen van de Nederland-
se spreektaal om zo de zelfredzaamheid te 
verhogen.
Bij de opening dachten we dat er vooral 
jonge statushouders zouden komen. Deze 
groep was in dat jaar op IJburg komen wo-
nen op locatie SET. Maar hoewel enkele 
jongeren van SET min of meer tot de vaste 
bezoekers behoren, is de meerderheid ‘oud-
komer’ en vrouw. Deze vrouwen wonen 
soms al vele jaren hier en komen nu aan 
zichzelf toe. Hun kinderen werden groter 
en hadden minder zorg nodig of ze zijn juist 
meer aan huis gebonden door een baby of 
peuter. Soms speelt eenzaamheid een rol, of 
het verlies van een partner.
Een andere groep vrouwen is hier recent 
komen wonen; ‘recent’ varieert van enkele 
maanden tot enkele jaren. Ze zijn hier ge-
komen door hun huwelijk of door het werk 
van hun partner. De bezoekers van het taal-
café volgen bijna allen formeel of informeel 
Nederlandse taallessen. Sinds vorig jaar 
heeft ons taalcafé een extra uur op donder-
dagochtend uitsluitend voor vrouwen. Voor 
gemengde groepen is het twee keer per 
week open.

De bijeenkomsten
Tijdens de taalcafé-bijeenkomsten zijn er 
altijd wel twee of meer vrijwilligers aanwe-
zig. Er is een vaste groep van tien vrijwilli-
gers. Vaak voeren we tijdens de bijeenkom-

sten groepsgesprekken, een enkeling krijgt 
individuele begeleiding bij het maken van 
huiswerk. 
Bij de start van het taalcafé was het voor 
de meeste vrijwilligers wennen, zowel aan 
elkaar, aan de bezoekers als aan het vin-
den van geschikte gesprekstechnieken en 
onderwerpen. Onze gasten hebben een 
zeer gevarieerde achtergrond. Er zijn grote 
verschillen in taalniveau en in de verstaan-
baarheid van de gesproken taal. Het leren 
kennen van elkaars exotische namen was 
HHQ�ȴNVH�NOXV��2Q]H�GHHOQHPHUV�NRPHQ�XLW�
het Midden-Oosten, Verre Oosten, Afrika, 
Latijns Amerika, Nieuw-Zeeland en Zuid- en 
Oost Europa. Ze wonen allen op IJburg.
Inmiddels lijkt het erop dat wij vertrouwd 
zijn geraakt met de bezoekers in het taal-
café en zij met ons. Er is een groep die we 
bijna wekelijks zien, sommige vrouwen ko-
men drie keer in de week. Het is een open 
taalcafé, wat betekent dat er geen aanmel-
ding of afzegging wordt gevraagd. Er kun-
nen altijd nieuwe bezoekers komen en er 
kunnen altijd vaste bezoekers verdwijnen. 
Vrijwilligers vragen zich soms af waar som-
migen zijn gebleven.  Ook komt het voor dat 
mensen na maanden weer terugkomen. Zo 
zijn het levendige bijeenkomsten, die nieu-
we uitdagingen van de vrijwilligers vergen.
Tijdens bijeenkomsten gebruiken we metho-

dieken of hulpmiddelen die ondersteunend 
zijn en waarbij alle deelnemers meedoen. 
Er worden bijvoorbeeld rollenspelletjes ge-
daan: bezoek aan de kapper, een boekhan-
del of de apotheek. Een geliefde methode is 
het stellen van vragen. Daarvoor gebruiken 
we bestaande vragen of vragen die door de 
aanwezigen daar en op dat moment worden 
bedacht.
Een leuke en leerzame activiteit lijkt ook het 
zingen van kinderliedjes. Dit was ontstaan 
tijdens pauzes, maar langzamerhand is het 
een structureel onderdeel geworden en 
vaak sluiten we de laatste 10-15 minuten af 
met zang. Het samen zingen hebben we na 
de herstart in juni niet meer gedaan, omdat 
de bijeenkomsten nu korter duren.
Vanaf de eerste bijeenkomsten hebben we 
de gewoonte ontwikkeld om aan het eind 
van elke bijeenkomst de vraag te stellen: wat 
is er geleerd? Of ook om iets te benoemen 
over de bijeenkomst. Dit is een gezamenlij-
ke activiteit van bezoekers en vrijwilligers 
en dat lukt bijna altijd in enkele minuten. 
Het geeft een inkijkje in wat mensen leren 
of waarderen. En wij vrijwilligers ervaren 
zelf dat het niet zo makkelijk is iets te be-
noemen. Het is ook een soort ritueel dat ver-
binding geeft.
$IVOXLWHQG�LV�KHW�ȴMQ�RP�WH�NXQQHQ�]HJJHQ�
dat het taalcafé sinds half juni weer open is. 
We hanteren een aangepaste vorm, zitten 
op 1,5 meter van elkaar. De duur van het sa-
menzijn is teruggebracht naar één uur per 
bijeenkomst. Bijeenkomsten zijn op woens-
dag en donderdag van 17.00-18.00 uur voor 
gemengde groepen; op donderdagochtend 
van 10.30-11.30 uur voor vrouwen. ½

Josina Kodde is coördinatrice van het  
taalcafé

Taalcafé 
IJburg
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OOST IN 
CIJFERS

SEO Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam heeft 
berekend dat Groot Amsterdam per 

maand een tekort van 1,6 miljard euro moet 
incasseren. Allemaal gemiste economische 
bedrijvigheid, voor een groot deel gemis-
te omzet van hotels, restaurants, cafés, de 
groothandel en de luchtvaart. Volgens het 
SEO leidt omzetverlies in deze sectoren 
ertoe dat een derde van het aantal banen 
wordt getroffen: voor Amsterdam een ba-
nenverlies van 248.000.
Het grote aantal zzp’ers in de hoofdstad 
is een andere factor die meespeelt. De Ka-
mer van Koophandel houdt de aantallen 
bij en ziet dat Amsterdam de meeste  
zzp’ers van heel Nederland heeft: 127 per 
1.000 inwoners, bijna 70.000 in totaal. Dat 
is veel meer dan de rest van Nederland 
waar 72 van de 1.000 inwoners zzp’ers 
zijn. Als het aantal werkende inwoners 
als uitgangspunt wordt genomen, is een 
op de acht werkende Amsterdammers 
zzp’er. Zelfstandigen zonder personeel 
die ook nog voor de helft werkzaam zijn 
in de culturele sector, de media en de  
advies- en onderzoeksector. Sectoren die 
zwaar te lijden hebben onder de corona- 
crisis.

Prinsjesdag aan de Amstel
Dat de coronapandemie grote economische gevolgen heeft voor Amsterdam is zonneklaar. 
Waar het hele land geraakt wordt, wordt de hoofdstad extra hard geraakt. Amsterdam blijkt 
een aantal karakteristieken te hebben die het gevoeliger maakt voor de maatregelen die ge-
nomen zijn om de pandemie het hoofd te bieden.

Stad in de schulden
Niet alleen de inwoners van Amsterdam 
worden hard geraakt, ook de gemeentelij-
ke inkomsten lopen forse averij op. De ge-
meente heeft berekend dat zij eind dit jaar 
aankijkt tegen een tekort op de begroting 
van 260 miljoen euro. De gemeente mist 
namelijk inkomsten door derving van toe-
ristenbelasting (100 miljoen), parkeergel-
den (75 miljoen), dividend (onder meer van 
Schiphol à 50 miljoen) en heeft te maken 
met oplopende kosten en extra uitgaven 
van 50 miljoen euro. Door al deze tegenval-
lers zal de Algemene Reserve eind dit jaar 
op 0 (nul) uitkomen. Amsterdam heeft dan 
geen buffer meer om onvoorziene risico’s 
op te vangen.
Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de be-
groting. Amsterdam is 2020 begonnen met 
een tekort van 83 miljoen, ondanks het eco-
QRPLVFK�ȵRULVVDQWH�MDDU�������(Q�GDW�WHNRUW�
gaat alleen maar groter worden. Hoe Am-
VWHUGDP� GDW� ȴQDQFLHUW"� 0HW� OHQLQJHQ�� 'H�
VWDG�KHHIW�DOWLMG�DO� IRUV�JHOHHQG�HQ� LQ������
VWHHJ�GH�H[WHUQH�VFKXOG�YDQ�GH�VWDG�PHW�����
miljoen tot 5,3 miljard euro. Dit alleen al be-
tekent 81 miljoen aan rentelasten per jaar. 
In 2020 zal de externe schuld nog verder 
stijgen naar 6,4 miljard. Er wordt dus 1,1 

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

miljard bijgeleend. Er zit wel een grens aan 
de hoeveelheid geld die een gemeente mag 
lenen. In 2020 zal de solvabiliteit van de ge-
meente uitkomen op 51% en daarmee nog 
net boven de ondergrens van 50% zitten.

Amsterdams verdienmodel
Amsterdam, de stad die dankzij de interna-
tionalisering tot begin dit jaar de grootste 
groeicijfers van Nederland liet zien – 2% 
tegenover 1,8% landelijk – verkeert nu dus 
in grote problemen. Bijkomend ongemak: 
de stad is afhankelijk van een verdienmo-
del dat de afgelopen jaren zo is verfoeid. 
De Amsterdamse ombudsman noemde het 
de ‘urban jungle waar crimineel geld lei-
dend is en het gezag niet langer aanwezig’. 
Het gaat over de drommen toeristen die 
zich blowend, drinkend, seksend en Nutel-
la-etend door de binnenstad worstelen, zich 
vaak niet eens bewust van de plek waar ze 
zijn. De groep toeristen die onze economie 
de afgelopen tijd kennelijk draaiende heeft 
gehouden. Nu blijkt dat het wegvallen van 
deze vermaledijde ‘pleziereconomie’ onge-
kend grote gevolgen heeft. Veel groter dan 
de twijfelachtige toegevoegde waarde die 
deze sector aan de leefbaarheid van de stad 
bijdraagt. ½
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TEKST: ELINE CRIJNS

In de horeca is al jarenlang een trend zicht-
baar waarbij restaurateurs prat gaan op het 
gebruik van lokale ingrediënten bij de berei-

ding van hun gerechten: brood van bakker X 
of vlees van boerderij Y. Het spreekt tot onze 
verbeelding als een gerecht een gezicht krijgt 
en het vergroot ons gevoel van een authentieke 
beleving als we de herkomst kennen. Wellicht 
geldt dat ook bij het lezen van een boek? We 
zijn meer thuis dan ooit én daar lezen we meer, 

een leeslust die mede aangewakkerd is door de 
recente CPNB-campagne #ikleesthuis. Het aan-
bod van boeken is enorm. 
Waarom niet eens bewust kiezen voor een boek 
waarvan u weet dat dat is geschreven door een 
buurtgenoot? Iemand die op een steenworp af-
stand van uw leesstoel achter zijn of haar bu-
reau dat boek heeft zitten schrijven. Iemand die 
u dagelijks zou kunnen kruisen bij het schep-
pen van een luchtje of het doen van een bood-

schap. De schrijver van vlees en bloed achter 
het boek is als de boer of boerin achter de kaas. 
Als we deze gedachtegang doortrekken, dan 
spreekt het voor zich dat u als lezer deze loka-
le lekkernijen aanschaft bij de specialist op dit 
vlak: uw boekhandel om de hoek. Hier kunt u 
naar hartenlust rondneuzen in het lokale assor-
timent. Hieronder staat alvast een ‘voorproefje’ 
van schrijvers die in of vlak bij het versprei-
dingsgebied van de IJopener wonen.   

Amsterdam-Oost herbergt een schat aan schrijvers. IJopener spoorde ze op en presenteert een 
aantal van hen met hun nieuwste boeken. Onder het motto: wat je van dichtbij haalt is lekkerder. 

BOEKEN
H O E K Lees lokaal: 

schrijvers uit Oost

Romans

Maartje Wortel – Dennie is een star

Maartje Wortel schreef een verhaal over tijd 
en ruimte, zingeving, seks en vooral over Den-
nie. Een vaalrode kat. 

Maarten Moll - Oberhausen

De hoofdpersoon in het boek van journalist 
Maarten Moll ziet zich voor de taak gesteld 
HHQ� ELRJUDȴH� RYHU� ]LMQ� YDGHU� VFKULMYHQ�� KRH�
hem recht te doen nadat hij door een ongeval 
in coma is geraakt? 

Lucia van den Brink – Niemand zoals hij

Het debuut van schrijver Lucia van den Brink 
is een ontroerend verhaal vol karate en origa-
mi, over de reis van een eenzame kleindochter 
op zoek naar haar opa. 

Esther Gerritsen – De terugkeer

In het nieuwe boek van schrijver Esther Ger-
ritsen onderzoekt een jonge vrouw de twijfel-
achtige zelfdoding van haar vader twintig jaar 
geleden. 

Nina Polak – Gebrek is een groot woord

Het boek van schrijver Nina Polak verhaalt 
over buitenstaander Skip die balanceert tus-
sen vrijheid en verbondenheid wanneer zij na 
een lange periode op zee terugkeert in de stra-
ten van Amsterdam. 

  Herman Koch – Finse dagen

Roman over de herinneringen van schrijver 
en acteur Herman Koch aan de periode die hij 
als jongeling doorbracht in Finland.

Boris Kanen – Veren komen niet uit de 
hemel vallen

Tweede bundel van internist en dichter Bo-
ris Kanen, bestaande uit zeven hoofdstukken 
met elk zes zintuigelijke gedichten waarin de 
(weers)elementen niet onbenoemd blijven.
 

Cis Meijer – Jacht

Schrijver Cis Meijer schreef opnieuw een si-
nistere jeugdthriller (13+). Brand op school, 
een lastige klas, een dreigbrief, een privéfoto, 
pesten, rituelen en een schooldropping in een 
donker bos vormen de ingrediënten. Inclusief 
schrijfwedstrijd voor leerlingen. 

Jeugd

Poëzie
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Non-fictie

Coen Verbraak – Oorlogskinderen

Journalist Coen Verbraak heeft de verhalen 
opgetekend van mensen die als kind de oor-
log hebben meegemaakt en die hun leven lang 
met de schaduw van de bezetting hebben ge-
leefd. 

Paulien Cornelisse – Japan in honderd 
kleine stukjes

Dit boek bevat een verzameling vondsten, 
weetjes en feitjes over Japan van schrijver en 
theatermaker Paulien Cornelisse. Voor reizi-
gers, thuisblijvers, taalliefhebbers en andere 
nieuwsgierigen. 

Juul Steyn – Denken als een vis

Sportvisspecialist Juul Steyn schreef een hand-
boek voor de sportvisser die jacht wil maken 
op de zes grote roofvissen die onze wateren 
bevolken. Voor wie meer en grotere vissen wil 
vangen. 

Huib Modderkolk – Het is oorlog maar 
niemand die het ziet

Journalist Huib Modderkolk doet verslag van 
zijn onderzoek naar de schaduwkant van in-
ternet en laat zien hoe kwetsbaar een samenle-
ving is die steeds meer vertrouwt op techniek. 

Toine Heijmans – Met mijn vader is 
niks mis

In dit boek doet schrijver Toine Heijmans ver-
slag van zijn vader en diens nieuwe vriend dr. 
Alzheimer op hun reis door het vergetelrijk 
van de dementie. 

Mark Verheijen – Wij kennen Amerika 
helemaal niet

Weerslag van de reis die oud-politicus Mark 
Verheijen maakte aan de vooravond van de 
presidentsverkiezingen van 2020 door de sta-
ten van Amerika die de rust belt vormen en die 
de verkiezingen kunnen gaan bepalen. 

Alma Mathijsen – Bewaar de zomer

Schrijver Alma Mathijsen neemt in dit autobio-
JUDȴVFKH�YHUKDDO�GH�OH]HU�PHH�QDDU�GH�]RPHUV�
in het huis in Noord-Italië dat elk jaar opnieuw 
terugveroverd moet worden op de natuur. 

René Koekkoek – Revolutionaire  
tijden

Historicus René Koekkoek schreef een ideeën-
geschiedenis waarin hij een nieuw licht werpt 
op onstuimige keerpunten uit verleden én  
heden. 

Eva en Eddy Posthuma de Boer – 
Muggen & Olifanten

Dit najaar verschijnt een bundel met beeld-
columns waarin foto’s uit het archief van fo-
WRJUDDI� (GG\� 3RVWKXPD� GH� %RHU� JHȵDQNHHUG�
worden door teksten van dochter en schrijver 
Eva Posthuma de Boer.  

Titus Dekker e.a. – Oosterdok

Buurtbewoner en schipper Titus Dekker e.a. 
stelden een tweetalig document samen vol 
verhalen, anekdotes, tekeningen en foto’s over 
het eeuwenoude Oosterdok en over hoe karak-
teristieke monumenten en moderne stadsont-
wikkelingen samen kunnen gaan. 

Janneke Verwey  – Feel the Heart

Aan de hand van het schilderij Holy Infants 
Embracing (cover) neemt de schrijver je mee 
in een serie van ontdekkingen. Is dit werk  
gemaakt door Leonardo da Vinci? Heilige geo-
metrie en een fascinerende symboliek. 

‘Oost. Het literaire centrum van Amsterdam’
Kunt u geen genoeg krijgen van het lokale lezen, 
dan is deze serie boeken die enkele jaren gele-
den is verschenen een aanrader. Het zijn verha-
len die zich afspelen in Oost en geschreven zijn 
door schrijvers uit Oost. De titels Oost, Meer Oost 
en Door Oost zijn nog – beperkt – verkrijgbaar. 

Topje van de ijsberg
Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod 
van boeken geschreven door buurtgenoten. 
Bent u ook een schrijver uit Oost? Maak uw 
schrijverschap kenbaar door een bericht, 
voorzien van uw boekcover, te sturen naar 
info@ijopener.nl en wij voegen u toe aan het 
overzicht op www.ijopener.nl. ½
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TEKST: HENK PENSEEL
FOTO: BEELDBANK AMSTERDAM 

Frappant dat sommigen zich nog hele 
episodes uit hun kleutertijd kunnen 
herinneren en zelfs hun juf voor de 

geest kunnen halen. Ik weet alleen nog dat we 
een grote zandbak hadden. Wel weet ik dat ik 
op de lagere school juffrouw Van Wijk had in 
klas één tot en met drie. In mijn geheugen een 
YURXZ�YDQ�]HNHU���PHWHU����PHW�HHQ�ȵLQNH�
boezem. Maar of dat echt zo is, betwijfel ik 
nu. Het staat me nog bij dat ik voor gedrag en 
vlijt in de tweede klas een onvoldoende kreeg. 
Ik zou te veel praten met André Landstra, 
die toen schuin tegenover mij woonde op de 
Zeeburgerdijk in een benedenhuis met een 
portiek. Links was de deur naar zijn huis en 
rechts een deur voor de drie bovenwoningen. 
Mijn rapport vertoonde in het derde jaar 
echter geen onvoldoende meer, André was 
verhuisd.

Het poortje naar de Makassarstraat
Achteraf kan ik me die verhuizing heel goed 
voorstellen, want aan de andere kant van de 
muur van de huiskamer van de familie Land-
stra was een van de doelen getekend onder 
het eerste poortje, ingang van de Makassar-
straat. Aan de overzijde was net zo’n groot 

doel getekend met krijt. Er kon maar één 
auto tegelijk onder het poortje door. Gelukkig 
waren er nog niet zoveel auto’s, zodat we er 
lekker met een bal konden spelen. Aan beide 
zijden was ook nog een smalle stoep van twee 
tegels, dus zestig centimeter plus stoeprand. 
Als we niet voetbalden, stonden we daar-
op met een bal in onze hand en konden we 
kiezen uit twee spelletjes: koppen, wat we 
mieten noemden, of ‘stoepranden’.

Een ‘miet’
Waar ze nu op voetbaltrainingen veel aan-
dacht aan besteden, leerden we elkaar 
automatisch onder het poortje. De meest 
krachtige kopbal maakte je door de bal op 
te gooien en dan scheef staand vanuit je nek 

Mieten onder het poortje

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 geschiedenis niet verloren gaat. De IJopener publiceert elk nummer een verhaal.  
Henk Penseel (1946) haalt herinneringen op aan buiten spelen in zijn jeugd. Hij is geboren  
en getogen op de Zeeburgerdijk, met als eerste baan onderwijzer op de Anthonie van  
Diemenschool. Hij werd docent op de Hogeschool Utrecht en woont in Naarden.

 

Boekhandel van Pampus nodigt uit tot oponthoud – tel 419 3023 – 
sms 06 1544 8310

Je hebt geen tijdmachine nodig

Om andere tijden te ontdekken
 

met je hoofd tegen de bal te slaan. Ik kon het 
zowel links als rechts, maar rechts harder. Er 
waren verschillende tellingen. Maar je kreeg 
een ‘miet’ als je de bal drie keer had terug-
gekopt in plaats van gevangen. Dan mocht je 
halverwege een soort strafkop maken. Bij het 
stoepranden gooide je de bal tegen de stoep 
aan de andere kant van de straat. Was die 
raak dan kwam die terug en had je een punt. 
Je kreeg een extra punt als de bal zodanig 
vanaf de stoeprand terugkaatste dat je die 
meteen weer opving.
Zo kregen we met koppen en gooien een goed 
balgevoel. Alleen was het blijkbaar voor de 
familie Landstra te rumoerig, waardoor ik 
André niet terugzag in de derde klas van de 
Rijcklof van Goensschool. ½

Kinderboekenweek 2020

Zeeburgerdijk 138, poortje 
naar Makassarstraat (1973)
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TEKST: SAKE SLOOTWEG
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Neeltje Wiedemeijer stapte jarenlang ie-
dere zomer in een Eurolines-bus naar 
Béziers in Zuid-Frankrijk. Midden in 

de wijnvelden kookte ze daar in de vervallen 
burcht die haar goede vriend Maarten Lub-
bers had omgetoverd tot een chambre d’hô-
tes voor Nederlandse kennissen. Zowel onder 
de gasten als bij de vis- en vleesafdeling van 
de intermarché was ze een gewaardeerde 
beroemdheid. Het balkon moest permanent 
worden gestut en er was één roze jarenzeven-
tig-badkamer voor iedereen, maar dat maakte 
niemand iets uit want ’s avonds kookte Neeltje.
Wie zoals ik als klein kind bij Maarten kwam, 
wilde maar één ding; zestien worden zodat je 
zonder ouders terug mocht komen. Tegen kost 
en inwoning maakte je schoon, mocht je ein-
deloos opblijven en kreeg je het privilege om 
de keuken binnen te gaan; Neeltjes domein. 
Zonder dat ze ooit instructies of recepten gaf, 
leerde ik voor mijn gevoel die zomer alles over 
eten. Ik leerde van Neeltje dat koken meer is 
dan strikt een recept volgen. Zij koos haar in-
grediënten zorgvuldig, bekeek ze, hield ze vast 
en praatte ertegen alsof het een betekenisvolle 
relatie betrof. Zo kon het dus ook. Zo wilde ik 
het ook.

Chocolademousse

Er was één advies dat ze me wel expliciet gaf 
die vakantie. Als we geluk hadden nam Maar-
ten ons op vrije dagen mee naar het restaurant 
van meneer en mevrouw Central. Op de vloer 
lagen versleten tapijttegels en een oude her-
der. Maar meneer Central bediende zo keurig 
dat het toch voelde als een sterrenzaak. Toen 
we aan tafel gingen legde Neeltje haar servet 
RS�VFKRRW�HQ�ȵXLVWHUGH�LQ�PLMQ�RRU��Ȇ(HQ�JRHG�
restaurant herken je aan gestreken servetten.’ 
Ik volg haar advies al twintig jaar en ze heeft 
nog steeds gelijk.
Hier dacht ik aan toen ik deze zomer mijn 
vakantieplannen door de corona in duigen 
zag vallen. Mijn herinnering aan Maarten 
en Neeltje in Zuid-Frankrijk deed me zo goed 
dat ik er een van mijn receptencolumns in de 
Volkskrant over schreef. Toen werd ik gebeld 
door Neeltje’s zoon. Precies in de week dat de 
familie afscheid van haar had genomen, had 
mijn stukje in de krant gestaan. We waren het 
HU�VQHO�RYHU�HHQV��PHW�GH�XLWVSUDDN�ȆWRHYDO�EH-
staat niet’ hadden we niet zoveel, maar dit was 
toch duidelijk het werk van Neeltje.
Bij meneer en mevrouw Central stond choco-
lademousse altijd op de kaart. Neeltje zette het 
haar gasten ook regelmatig voor. Hieronder 

geef ik een recept van de BBC-chef Raymond 
Blanc dat ik al jaren gebruik omdat het onge-
ORRȵLMN� VLPSHO� LV�� ]RQGHU� HLHUGRRLHUV� RI� VODJ-
room, en eigenlijk altijd lukt.

Voor 4 personen
• 120 gram pure chocolade (minstens 70% 
cacao), in blokjes
• 6 eieren
• 20 gram suiker

Smelt de chocolade in een kom au bain-marie. 
De kom mag het water in de pan niet raken. 
Splits de eieren. U heeft alleen de eiwitten no-
dig. Klop de eiwitten met een snufje zout stijf 
in een glazen of rvs-beslagkom. Voeg al klop-
pend de suiker toe en klop de eiwitten verder 
tot stevige pieken. Giet de chocolade eventueel 
van het au bain-marieschaaltje in een grote 
kom. Roer 1/3 van het eiwit snel en krachtig 
door de gesmolten chocolade. Vouw nu de rest 
van het eiwitschuim er voorzichtig doorheen 
met een spatel. Stort in een kom of in indivi-
duele bakjes en zet minstens 3 uur afgedekt in 
de koelkast. ½

KO K E N
VOLGENS 
NEELTJE
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Geen brug, maar wel pontjes 
tussen het Oostelijk Ha-
vengebied en de buurten 
ten oosten van het Amster-
dam-Rijnkanaal? Ook een 
veerverbinding stuit bij  
menigeen op verzet, zo  
blijkt uit een ingezonden  
reactie van bewoners op  
het KNSM-eiland.

TEKST: ERIC PETZINGER, bewoner KNSM-eiland
FOTO: ARJEN POORTMAN

Wie denkt dat het KNSM-eiland 
geschikt is voor een pontver-
binding met de Sluisbuurt 

komt bedrogen uit. Aanvankelijk was het 
KNSM-eiland niet genomineerd als aanlan-
dingsplaats en dat is logisch. De vaarroute 
YRRU�HHQ�SRQW�LV�ODQJHU�HQ�RRN�GH�ȴHWVURXWH�
van het Zeeburgereiland naar de stad wordt 
langer. Dus minder gebruikers en daarbij 
ook nog duurder dan andere routes. We 
hebben het dan nog niet over de nautische 
veiligheidsproblemen.
Maar ook voor de bewoners van het 
KNSM-eiland zou het een ramp zijn. Het 
hart van het eiland wordt gevormd door de 
KNSM-laan, een centrale as waarop alle zij-
straten uitkomen. Deze stedenbouwkundige 
inrichting samen met het feit dat dit eiland 
voornamelijk hoogbouw heeft, betekent dat 
deze laan een grote verkeersdruk kent. Ook 
is het een busroute. De verkeerstrechter bij 
Loods 6 en het Mien Ruysplantsoen leidt er 
QX�DO�WRH�GDW�ȴHWVHUV��DXWRȇV��EXVVHQ��EHVWHO-
wagens en parkeerders elkaar verdringen. 
(HQ�WRHQDPH�YDQ�KHW�ȴHWVYHUNHHU�DOV�JHYROJ�
van een pont zou dit probleem alleen maar 
vergroten.  
(HQ�ȴHWVURXWH�RYHU�GH�6XULQDPHNDGH��GRRU�
sommigen als alternatief genoemd, heeft 
grote gevolgen voor wandelaars, joggers, 
hondenbezitters en binnenvaartschippers. 
De kade heeft een recreatieve functie die 
door de komst van speedbikes, elektrische 
VFRRWHUV�HQ�ȴHWVHUV�]DO�YHUGZLMQHQ��'LW�EH-
tekent nog minder publieke ruimte op het 
eiland. Bovendien loopt bij Loods 6 aan de 
Surinamekade het verkeer volkomen vast. 
Hier zijn veelal ambachtelijke bedrijven en 
ateliers gevestigd waar aan- en afvoer van 
goederen noodzakelijk is. De weg is hier 
voor het bestaande eenrichtingsverkeer al 
te smal.

Er wordt gesuggereerd dat twee plaatsen 
geschikt zouden zijn voor de aanlanding 
van een pont op het KNSM-eiland: de kop 
van het eiland bij het Venetiëhof en bij het 
Levantplein. Als er een pontverbinding op 
de kop bij het Venetiëhof gerealiseerd zou 
worden, brengt dit behalve directe gevol-
gen als (geluids)hinder voor de bewoners 
ook grote kosten voor de aanpassing van de 
infrastructuur van het eiland met zich mee. 
Verdwijnen van het plantsoentje, aanpas-
sing van de groenstrook, de stoepen voor 
Loods 6, het kruispunt bij het Azartplein, 
herinrichting  en vermindering van par-
keerplaatsen. Met andere woorden: minder 
groen en minder parkeerruimte. Bij Loods 6 
verdwijnen de parkeerplaatsen voor bezoe-

kers en klanten geheel en geldt: ‘no parking, 
QR�EXVLQHVVȇ���
Het Levantplein vormt vandaag de dag het 
hart van recreatie voor het hele eiland. Het 
wordt gebruikt als voetbalveld, speelter-
rein, theater, circusruimte, openluchtbad, 
om te chillen, en is de ontmoetingsplek voor 
ouders en kinderen. Het plein grenst aan de 
Ertshaven die dicht bezet is met woonboten 
en behalve voor wonen ook gebruikt wordt 
voor zwemmen en door zeilers, kanoërs, 
paddleboarders, pleziervaart en vissers. 
Gezien de intensiteit van deze activiteiten 
en de geluids- en deiningsoverlast voor 
de bootbewoners is ook deze locatie onge-
schikt.
Duidelijk mag zijn dat een pontverbinding 
op het KNSM-eiland niet mogelijk is. Hier-
bij tellen niet alleen de bezwaren van de 
bewoners van het KNSM-eiland mee. Ook 
bewoners van het Zeeburgereiland geven 
de voorkeur aan een minder omslachtige en 
tijdrovende verbinding. ½

Meer weten? www.geenpontopknsm.nl

Geen pont op 
KNSM-eiland

INGE!
ZONDEN 
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Vlak voor de zomer kwam de commis-
sie-d’Hooghe met haar advies over fiets- 
en voetgangersverbindingen over het 

IJ naar Amsterdam-Noord. In het advies moest 
rekening worden gehouden met de belangen 
van de woningbouw, het verkeer, de scheep-
vaart en de (haven)economie in Groot-Amster-
dam. Omdat het Amsterdam-Rijnkanaal in het 
IJ uitkomt is een oostelijke fietsverbinding mee-
genomen in dit advies. Voor de bewoners van 
Zeeburgereiland-IJburg is het advies van de 
commissie om geen brug aan te leggen naar het 
Oostelijk Havengebied (OHG) ronduit teleur-
stellend. Voor de Amsterdamse woningmarkt 
is twijfel over de bereikbaarheid van Zeebur-
gereiland-IJburg een groot risico.
De commissie kijkt terecht ver vooruit. Am-
sterdam maakt in zijn plannen ruimte voor 
125.000 woningen tot 2060. Een groot deel hier-
van wordt gebouwd in Amsterdam-Noord en 
wat verder in de toekomst in Havenstad (IJoe-
vers Noord en Zuid-West). Hiervoor is, even-
eens terecht, onderzocht welke verbindingen 
voor fietsers, voetgangers en openbaar ver-
voer (OV) zijn vereist. Maar de commissie ziet 
over het hoofd dat nu al 26.000 woningen op  

TEKST: RENÉ HEIJT, bewoner IJburg, en HENK HERMSEN, bewoner Zeeburgereiland

De verbindingen over het IJ  
blijven de gemoederen bezig- 
houden. Een recent advies aan 
het gemeentebestuur ziet een 
brug van Zeeburgereiland-IJburg 
naar het Oostelijk Havengebied 
helemaal niet zitten. Ten onrech-
te, vinden René Heijt en Henk 
Hermsen, bewoners van die 
buurten. Ze schreven een inge-
zonden stuk aan de IJopener.

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

10543 Advertentie-110*60-2.indd   1 12-09-17   15:56

Zeeburgereiland-IJburg staan en dat dit aantal 
binnen tien jaar is verdubbeld.
Helaas loopt de planning voor het OV en het 
fietsverkeer sterk achter bij de groei van het 
aantal inwoners. En door de commissie ook 
niet genoemd: middelbare scholen en binnen 
drie jaar de Hogeschool Inholland met de daar-
bij komende studentenwoningen. De commis-
sie heeft geadviseerd om de Amsterdamsebrug 
te verbreden en om in plaats van een extra 
brug te voorzien in een pontverbinding van het 
Zeeburgereiland naar Sporenburg.

Het is begrijpelijk dat de bewoners van het OHG 
en de direct betrokkenen huiverig zijn voor 
een fietsbrug. Het gaat er moeilijk in om fiet-
sers als onrustzaaiers te zien. Het is volstrekt 
onbegrijpelijk dat een onafhankelijke commis-
sie die de stedenbouwkundige aspecten van 
Groot-Amsterdam moet afwegen, spreekt van 
stedenbouwkundige bezwaren in verband met 
de ‘grote gevolgen voor de rust’ in de bestaande 
wijken. Een groeiende stad gaat gepaard met 
veranderingen.
Een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnka-
naal, zegt de commissie, is bezwaarlijk voor 

het scheepvaartverkeer. Hiervoor wordt de 
omschrijving ‘niet evident’ gebruikt. Ook vol-
gen wat historische en architectuurhistorische 
omschrijvingen. Het was niet evident om in de 
zestiende eeuw een nederzetting te gaan bou-
wen aan het IJ. En recenter was het zeker niet 
evident om een metro onder de historische bin-
nenstad aan te leggen.

Amsterdam gaat als gevolg van de coronacrisis 
voor een hopelijk niet al te lange tijd door een 
economisch moeilijker periode. De behoefte 
aan woningen blijft. Ook voor de komende vijf 
tot tien jaar. Op IJburg en het Zeeburgereiland 
zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. 
Halverwege gaan weifelen over de hiervoor 
noodzakelijke (achterstallige) investeringen 
in fiets en OV raakt alle woningzoekenden in 
Amsterdam. En achterblijvende investeringen 
helpen de economie evenmin.
Amsterdam heeft ambiteuze plannen om de 
CO2-uitstoot in de komende tien jaar terug te 
dringen. Dat de ambities kunnen worden ge-
haald is ‘niet evident’. Voor het terugdringen 
van CO2 vanuit het verkeer is meer fiets en 
meer OV nodig. De Amsterdamsebrug biedt 
ook na verbreding geen veilige en gezonde ver-
binding richting stad. Een fietsbrug naar het 
OHG zal leiden tot meer gezond fietsverkeer 
en minder autoverkeer. Het lijkt niet meer dan 
fair dat, in ruil voor wat meer fietsers door het 
OHG, de bewoners van het Zeeburgereiland 
auto’s over de IJburglaan naar de A10 blijven 
zien gaan.
Laten wij geen kunstmatige tegenstellingen 
creëren. Wij moeten in ons werelddorp min-
stens vanuit twee kanten kunnen denken. ½
 
... De oever waar we niet zijn noemen wij de 
overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn 
aangeland …
Drs. P. - Veerpont

Brug/geen brug:  
‘Wij zijn teleurgesteld’

INGE!
ZONDEN 
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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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JHNRPHQ��GDQ�NXQW�X�]HOI��HYHQWXHHO�PHW�RQ]H�KXOS��HHQ�YHU]RHN�LQGLHQHQ�ELM�GH�FRUSRUDWLH��
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BUURT
PUZZEL

De oplossing van de puzzel van het  
vorige nummer was: Zeeburgereiland
De winnaars zijn Roos Windhorst en  
Kees Bolwidt.

Een winnaar ontvangt de bundel van 
redacteur Eline Crijns: ‘Vijfenzeventig 
prozagedichten vormen een corona kro-
niek van een samenleving in lockdown 
en mensen in quarantaine.
Om te lezen en te bewaren voor later.’

Mail de oplossing vóór 1 november naar 
info@ijopener.nl. o.v.v. puzzeloplossing.
Er wordt vier winnaars getrokken. 
Twee van hen ontvangen van The Photo 
Factory 200 afdrukken van hun favoriete 
digitale foto’s inclusief een mooi in-
steek-album in blauw, crème of bordeaux 
om ze in te schuiven en nooit meer kwijt 
te raken. 

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

het  mooiste bewaard

Een winnaar ontvangt een getekende 
print op A4 formaat van onze fotograaf 
Arjen Poortman.

Alle opgaven zijn kleine puzzeltjes over 
de buurt Vul de antwoorden in op de rij 
met gelijk nummer. Gelijke cijfers in de 
vakjes betekent gelijke letters. 
Verticaal verschijnt de naam van een 
kunstwerk in Amsterdam Oost.




