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TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: BJÖRN MARTENS
Dominee Alexander Noordijk tijdens een kerkdienst in de Binnenwaai op IJburg

Bedankt, dominee Noordijk
D
oet het christelijke geloof er anno 2021
nog toe? Voor een groot deel van de
Amsterdamse (en Nederlandse) bevolking nauwelijks of niet meer. Voor een ander
en kleiner, maar niet onbelangrijk deel, juist
wel. Nederlanders hebben vele generaties volgens de tradities van het jodendom geloofd in
de God van de drie aartsvaders uit de bijbel
(Oude Testament): Abraham, Isaak en Jakob. In
een paar decennia tijd, ruwweg sinds de jaren
zestig, heeft het joods-christelijke religieuze
gedachtengoed sterk aan betekenis ingeboet.
De secularisering, oftewel ontkerkelijking en
afname van de invloed van godsdienst op de
samenleving, is alweer jaren een feit. Maar
die wortels zijn onloochenbaar. Min of meer
tegelijkertijd brachten immigranten andere
religies naar Nederland, waarvan de islam de
grootste is.

Voor Amsterdam spreken de cijfers boekdelen:
tweederde van de hoofdstedelijke bevolking
zegt niet gelovig te zijn. Ruim eenderde is dat
naar eigen zeggen wel. Van alle religies in Amsterdam is de islam met ruim twaalf procent
het breedst vertegenwoordigd (cijfers: CBS).
We verklappen geen geheim als we zeggen dat
er soms spanningen zijn tussen Nederlanders
met joods-christelijke wortels en Nederlanders
die de islam aanhangen. Meestal gaat het goed,
maar de religieuze en culturele verschillen
kunnen ook tot misverstanden en soms excessen leiden. Dan heb je – behalve handhavers
– ‘verbinders’ nodig die de dialoog aangaan.
Alexander Noordijk, protestants-christelijk
predikant op IJburg, is zo iemand. Hij heeft er
in de ruim drie jaar dat hij als geestelijk leider
in dit stadsdeel werkzaam was, alles aan gedaan om verbinding tot stand te brengen tus-

sen moslims en niet-moslims.
Makkelijk was dat niet. Noordijk is homoseksueel en is waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid meermaals bedreigd. Ook recentelijk
nog. En toch heeft dat hem er niet van weerhouden om een uniek soort pionierswerk op
IJburg te verrichten. Hij is gaan samenwerken
met de moskee in de wijk, zocht moslimjongeren op en ging met hen in gesprek. Vanuit zijn
kerk, de Binnenwaai aan het Ed Pelsterpark,
ontstonden allerlei initiatieven die niet de verschillen op cultureel en religieus gebied onderstreepten, maar juist de overeenkomsten. Dat
gebeurde met kleine stapjes en op een onnadrukkelijke wijze. Veelzeggend was het wel.
Zijn uitgangspunt op IJburg is steeds geweest
dat je elkaar nodig hebt. Wederzijdse acceptatie nastreven, verbinding zoeken, bruggen
slaan. Dat is wat Alexander Noordijk heeft
gedaan. En nu verlaat hij IJburg, helaas. Hij
wordt predikant in Monnickendam. Op zondag 7 maart was zijn intrede- en bevestigingsdienst in de protestantse Grote Kerk van het
IJsselmeerstadje. Aan Het Parool liet hij weten
dat de bedreigingen op IJburg losstaan van zijn
vertrek. In Monnickendam bood de kerk hem
op een nieuwe plek te beginnen, met nieuwe
uitdagingen en een nieuwe gemeenschap.
IJburg zal Alexander Noordijk missen. Zijn aimabele aanwezigheid, zijn boodschap van verbinding, het dappere pionierswerk, de opmerkelijke initiatieven en zijn kerkdiensten. Niet
in de laatste plaats zijn diensten met avondmaal voor lhbtiq+. Alexander Noordijk hield
de buurt een spiegel voor. Hij werkte echt aan
leefbaarheid. Mensen zoals hij maken het verschil: geen confrontatie maar inspiratie. Dank,
dominee, veel dank daarvoor.

Zie ook het artikel op pagina 22/23.
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Meer kringloop in
en voor de buurt
TEKST: CORRY ZOLL
FOTO: MARCEL DE CNOCK

Donna Donkers is de nieuwe projectleider Duurzaam bij Buurtcoöperatie de Eester in het
Oostelijk Havengebied. Ze neemt het stokje over van Aad Verkleij, die met pensioen is gegaan maar gelukkig wel actief blijft in een aantal projecten. Donna gaat aan de slag met
projecten die zich richten op de circulaire economie en het bevorderen van hergebruik
van spullen en grondstoffen.

D

onna: ‘Ik wil mij inzetten voor een
duurzame samenleving en daarom besloot ik te stoppen met mijn werk als
productieleider voor televisieprogramma’s.
Ik vind het geweldig dat ik met deze baan kan
werken aan een betere balans tussen mens
en milieu, en dat ook nog eens in mijn eigen
buurt! Graag ga ik verder met de vele dingen
die Buurtcoöperatie de Eester samen met bewoners al voor elkaar heeft gekregen en ook
ga ik nieuwe activiteiten opzetten en stimuleren.’
Op de website van De Eester schrijft zij: ‘Met
mijn voorliefde voor de natuur, mijn aanpakkersmentaliteit en een groot hart voor het Oostelijk Havengebied, maak ik graag – samen met
jullie – onze buurt nog mooier. Er zijn al een
heleboel mooie (terugkerende) initiatieven zoals de Weggeefkraam en Reparatietafel, er is
een Werkgroep Groen en een Energiecommissie. Ik ondersteun deze projecten waar nodig
en ik ga nieuwe ideeën uitwerken en nieuwe
projecten opzetten. Ik zal hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van de BuurtTop van
2019, waar een mooie ToekomstAgenda OHG
2025 uit is voortgekomen.’
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Er zijn al actieve groepen van bewoners bezig met het vergroenen van de buurt en met
de energietransitie. Donna gaat zich daarom
bezighouden met meer circulaire projecten.
Zoals het opzetten van een uitleenwinkel en
een tweedehands- of kringloopwinkel. Dit allemaal samen met de Werkgroep Circulair die
bestaat uit twaalf enthousiaste bewoners die
Donna bij elkaar heeft gehaald. Er zijn ideeën
voor workshops, ruilmarkten en een reparatieplatform.
Er wordt ook samen met ondernemers op
het Ambachtsplein en met QRU, de vroegere buurtloods en evenementenlocatie op het
Cruquiuseiland, gekeken naar mogelijkheden
om zoiets op te zetten in de Drenthhal op het
nieuw ingerichte Cruquiuseiland. Het plan
dat QRU heeft ingediend bij Oost Begroot om
activiteiten te organiseren is gehonoreerd. De
Drenthhal is een voormalige bedrijfshal die
een nieuwe invulling zal krijgen waarvoor de
buurt ideeën kon aandragen.

Creatieve bewoners gezocht
Naast de genoemde ideeën kunnen ook andere dingen in de buurt worden georganiseerd.

Allerlei nieuwe initiatieven en ideeën kunnen
worden ingebracht. Zo heeft Donna ook het
plan om in de buurt in samenwerking met
kunstenaars met verschillende materialen
een kunstproject te maken dat gericht is op
bewustwording. Er is veel ruimte voor buurtbewoners om mee te doen in projecten als
zo’n kunstproject. Maar bijvoorbeeld ook het
vergroenen van de kades en de straten. Iedereen kan aansluiten bij de projecten die hij of
zij belangrijk vindt, maar ook nieuwe plannen
ontwikkelen en aandragen. Hiervoor kan via
het e-mailadres duurzaam@buurtcooperatieohg.nl een voorstel worden gedaan en een afspraak worden gemaakt.
Alle plannen en ideeën sluiten ook aan bij de
ambitie van Amsterdam om in 2050 een circulaire stad te zijn. Een stad waar waardevolle
materialen en grondstoffen worden hergebruikt en geen afval wordt geproduceerd. De
len en goederen zorgt ervoor dat grondstoffen
opraken en is verantwoordelijk voor meer dan
de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Een
circulaire stad neemt verantwoordelijkheid
voor hergebruik van grondstoffen en materialen zodat deze niet verloren gaan. Hergebruik
zorgt ook voor meer lokale werkgelegenheid
in de reparatie- en verwerkingssectoren. Daarnaast zorgt deze verandering in consumptie
en productie voor een verbetering van arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden en
wordt zorg gedragen voor het verhogen van de
levensstandaard van mensen wereldwijd, dus
niet alleen binnen de eigen stadsgrenzen of in
eigen land maar ook daarbuiten.
Zoals bij veel andere activiteiten en initiatieven die een minder zichtbaar bestaan leiden
door de coronabeperkingen, wordt ook hier
uitgekeken naar het moment dat we elkaar
weer fysiek kunnen treffen en met elkaar op
pad kunnen om de ideeën te concretiseren. Tot
dan gaat het werk via online vergaderen door
om – zodra het kan – het meer in de publieke
sfeer op te kunnen pakken.

Oostwaarts, met zicht
op Durgerdam
De wandeltocht van de IJopener, dit keer vanwege de afstand

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: ARJEN POORTMAN
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Nóg beter op de kaart door
corona
Na een (veel te) lange coronawinter staan de cafés en restaurants te trappelen om hun gasten
weer te verwelkomen. De IJopener is benieuwd hoe enkele cafés in ons verspreidingsgebied
de lockdown hebben doorstaan en wat we kunnen verwachten zodra we weer het terras op
mogen.
TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO: ©NORFOH

O

p het Java-eiland treffen we Ramon

Zuid. Zij hebben ervoor gekozen om
open te blijven. ‘We hebben een goede doorloop van mensen die bijvoorbeeld van de pont
komen of naar de pont gaan. Ook hebben we
veel vaste gasten. Het café is voor veel mensen
een belangrijke plek, een tweede huiskamer.
Deze mensen zijn heel loyaal en komen nu hun
eten afhalen.’ De Zuid is een uitgebreid lunchmenu blijven serveren en ook het avondmenu loopt goed. De kaart is op sommige punten
wel aangepast, zodat gerechten sneller klaar
zijn en mensen niet lang buiten hoeven te
wachten.

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

Voor Ramon zelf is het wennen. Van een
avondmens moest hij door corona en de
avondklok gedwongen een ochtendmens
worden. ‘Mijn leven is omgegooid, de uren
die ik nu draai komen meer overeen met een
kantoorbaan. Ik mis de reuring van de avond,
het nazitten met het personeel. Nu moet je
snel na je shift naar huis.’ Hij en zijn collega’s
houden de spirit erin door iedereen in te blijven roosteren, en ook onderling hebben ze
het gezellig met elkaar.
Ramon en zijn collega’s kijken ontzettend uit
naar de zomer. ‘Eind februari hadden we al
een voorproefje met een paar dagen mooi
weer, en je ziet direct hoe goed dat mensen
doet.’ Hij verwacht dat het nog wel even gaat
duren voordat alles weer normaal wordt.
‘Maar ik denk dat het moment dat de ter-

rassen weer open mogen heel ontspannen
wordt. Dat mensen blij zijn dat het weer mag
en geen haast hebben om hun drankje direct
te krijgen. Dat ze echt komen genieten.’ Het
team van café De Zuid staat in elk geval te
springen om weer rond te rennen met dienbladen met twintig bier erop.

Met zijn allen het water in
Nika Kijzer is manager bij Kanis & Meiland.
De eigenaar van dit café koos ervoor om de
zaak gedurende de lockdowns gesloten te
houden. Na het voorzichtige goede nieuws
dat de terrassen bij een dalend besmettingscijfer in april weer open kunnen, zijn de
werknemers aan de slag gegaan om alles
klaar te maken voor dat moment. Met veel
enthousiasme, volgens Nika. ‘We houden con-

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

Bezoek
www.lolaland.nl
voor de agenda.

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl
Pampuslaan 501 - 1087 HP - Amsterdam
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René Poortman van café De Oceaan

tact via onze appgroep en zijn nog steeds heel
close met elkaar. Iedereen staat klaar om te
helpen met de voorbereidingen voor het terrasseizoen.’ Het is een hecht team bij Kanis &
Meiland. Een goed voorbeeld van het plezier
dat zij samen hebben is van afgelopen zomer
tijdens de hittegolf. Toen zijn ze om tien uur ’s
avonds, onder gejuich van de mensen aan de
kade, met zijn allen het water in gesprongen.
Niet alleen heeft het interieur een lik verf
gekregen, ook start Kanis & Meiland met een
nieuwe kaart, met daarop wat kleinere gerechten die heel geschikt zijn om te delen, zoals mediterraanse tapas. Ze hopen deze binnenkort te kunnen serveren op het zonnige
terras aan het water.
Bas van der Geest is eigenaar van zowel Bar
Joost in de Molukkenstraat als Brouwerij
Krux op het Cruquiuseiland. Tijdens de eerste lockdown is hij samen met zijn medewerkers vanuit de bar en de brouwerij meteen
gestart met het verkopen van bier voor thuis.
Dat bood twee voordelen: door de directe verkoop kwam er geld binnen en ze onderhielden contact met mensen. ‘Mensen wisten ons
goed te vinden. We hebben hiervoor wel acNaast de verkoop van bier en warme dranken op zaterdag en zondag zaten Bas en zijn
barmannen ook de rest van de week niet stil.
Tijdens de eerste lockdown hebben zij in zo’n
drie maanden de hele zaak van Brouwerij
Krux verbouwd. Een geluk bij een ongeluk
volgens Bas. ‘Ik wist al wel wat ik wilde veranderen, maar kwam er voor de lockdowns
niet aan toe. Ik ben zelf ooit aannemer geweest, en alle barmannen hebben leren zagen en timmeren.’ Hij wijst naar een wand
die door een barman is gemaakt en naar de
banken die weer door een andere professionele tapper in elkaar zijn gezet.

Zodra het weer mag, gaan we los
Om bezig te blijven verzonnen de heren van
Krux en Joost creatieve acties. Zo was de actie
een groot succes. Deze actie hield in dat mensen een kwalitatief goede winterjas konden komen ruilen
naar de Regenboog Groep. Er zijn wel zeshonderd jassen ingeleverd. ‘Toen het in februari
zo ontzettend koud werd, bleek dat het echt
een goede actie van ons geweest was, en daarnaast was het voor ons een goede manier om

de positieve vibe erin te houden.’
Bas kijkt erg uit naar het moment dat Brouwerij Krux en Bar Joost weer open mogen.
Vooral Krux heeft volgens hem één heel groot
voordeel. ‘Ik durf wel te stellen dat wij het
beste coronaproof terras van Amsterdam
hebben.’ Volgens de brouwer/kroegeigenaar
hebben ze dan ook een hele goede zomer gedraaid. ‘De beperkingen pasten ons eigenlijk
wel: we hebben veel ruimte en mensen kunnen goed afstand houden. Zodra het weer
mag, gaan we los.’
Ook bij café-restaurant NAP aan de Krijn Taconiskade op IJburg hebben ze niet stilgezeten. Roel Geijsen is een van de twee eigenaren. ‘In de eerste lockdown zijn we begonnen
met schilderen van de plafonds en schoonmaken. Als je dicht gaat verstoft je zaak en we
willen graag bezig blijven, doorrommelen tot
we de boel weer opengooien.’
En ook NAP is begonnen met een menu dat
geschikt is voor afhalen en bezorgen. Ze noemen zich gekscherend
, verwijzend
naar de Surinaamse broodjes en gerechten
als roti. Ondanks dat dat heel anders is dan
de ‘normale’ kaart die het restaurant voert,
valt dit goed in de smaak. Zo goed zelfs, dat

Ga eens langs bij het
café op de hoek om een
maaltijd af te halen

een aantal gasten van het restaurant bezig is
den. Dit gaat echter niet gebeuren volgens
Roel. ‘We gaan weer terug naar de Frans-Mediterrane keuken. Dat is voor ons nostalgie,
we willen graag weer terug naar waar we om
bekend staan: wat exclusievere gerechten als
kreeft maar dan toch betaalbaar.’
Wat neemt Roel ‘mee’ uit deze coronatijd? ‘Je
relativeringsvermogen wordt enorm, ik ben
al blij dat ik elke dag nog naar mijn werk toe
kan. Creatieve dingen verzinnen deden we
altijd al, en dat zijn we nu ook blijven doen.
Tijdens de kou in februari hebben we met de
collega’s van DOK 48 chocomel en glühwein
verkocht op het ijs en dat was zo’n succes
dat de drank al verkocht werd voor hij goed

warm was en we telkens een stukje moesten
verkassen omdat het ijs het anders niet hield.’
Café De Oceaan op het Borneo-eiland heeft
een sterke binding met de buurt. Er zijn verschillende buurtinitiatieven opgezet, zoals
een crowdfundingactie en de verkoop van
neighbourhoodies (capuchontruien) en deze
acties geven uitbaters René Poortman en Parel Voerman een mentale oppepper. Ze zijn
opengebleven voor afhaal en bezorging en
daarnaast stoppen ze hun tijd en energie in
het verbeteren van het restaurant. Zo is René
op het moment dat wij hem spreken bezig
met het opnieuw betimmeren van de bar.
Parel was altijd al goed thuis in de keuken,
maar heeft haar talent voor patisserie verder
uitgebouwd. Zo kun je nu naast huisgemaakte
taart ook bonbons kopen.

Iedereens verjaardag
René: ‘Door corona zijn we wel op de kaart
gekomen. Veel mensen zijn gaan wandelen
en hebben ons gevonden nu, en die vertellen
dat weer door.’ Ook de vaste gasten weten
het café nog te vinden. Eén van hen had een
originele manier gevonden om te kennen te
geven dat zij de bloemkoolsteak zo miste: ze
voor de deur gelegd. René mist de livemuziek
het meest, en ondanks dat er genoeg vaste
gasten binnenlopen voor een praatje, herkent ook Parel dat. ‘We hadden gemiddeld
twee feestjes per week, we missen de mensen
en de gezelligheid.’
De verwachting was dat 2020 een heel goed
jaar zou gaan worden, totdat corona roet in
het eten gooide. Maar de uitbaters van het
ongedwongen café-restaurant verwachten
weer te kunnen knallen zodra ze weer open
mogen. Voor dat moment hebben ze iets bijzonders in petto. ‘We willen een feest geven
met als titel “Iedereens verjaardag”’, aldus
Parel. ‘Om in één keer een heel jaar aan gemiste verjaardagen te kunnen vieren.’
Natuurlijk zijn er behalve de hierboven genoemde horecazaken nog veel meer cafés
en restaurants die staan te springen om
ons weer te ontvangen. Tot die tijd: ga eens
langs bij het café op de hoek om een maaltijd
af te halen of maak een wandeling en haal
bij verschillende zaken een hapje of een
drankje af.
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Niet gek

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: VVD
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‘Doe je mee?’ De tekst staart me aan. Witte
letters op een blauwe ondergrond. Het is een
ouderwetse ansichtkaart. Ik draai hem om. Hij
is van Mark Rutte. ‘Hoi!’, schrijft hij. En hij nodigt me vriendelijk uit om te gaan stemmen op
17 maart. De handtekening en medaillonvormige pasfoto aan het eind geven het geheel
een persoonlijk tintje. Maar de kaart is niet aan
mij geadresseerd. Wel: ‘Aan iedere Nederlander die samen sterker verder wil.’ Ik kijk nog
een keer. Het is echt de VVD. Niet de PvdA. Of
de SP. Al kleurt mijn blik rood en zie ik opeens
tomaten. Iets klopt niet. Dit voelt nep. Een gelikt (tomaten)sausje over VVD-pasta. Ook de
slotalinea schuurt: ‘Bij de vorige verkiezingen
kon de VVD rekenen op jou en jouw buren. Wij
deden het in deze buurt heel goed. Ik hoop dat
ik nu weer een beroep op je stem mag doen.’
Het staat er echt. ‘De VVD kon rekenen op jou
en jouw buren.’ Zou de VVD het echt zo goed
doen op het KNSM-eiland? Het lijkt mij stug.
Maar de twijfel is gezaaid. Mijn stem hebben
ze nooit gehad. Blijven de buren over.
In geval van twijfel gaat een wetenschapper
op zoek. Op zoek naar feiten. Misschien is
mijn blik gekleurd. Misschien leef ik op een
een fictieve groene weide. Ik besluit niet weg
te lopen voor de werkelijkheid en pak de lokale
stembusuitslagen van vier jaar geleden erbij.
Tijd om kleur te bekennen. Om de waarheid
dapper onder ogen te zien.
In Kanis en Meiland stemde in 2017 12,4 procent op de VVD en in de Kompaszaal 16,6
procent, gemiddeld 14,5 procent. GroenLinks
was nummer één en D66 nummer twee, samen goed voor 41,9 procent van de stemmen.
Ik ben dus toch niet gek. De VVD kon niet rekenen op mij. En kennelijk ook niet op ruim 85
procent van mijn buren. Dat maakt Mark een
liegbeest. Want: zijn kaartje, zijn woorden, zijn
handtekening.
Nu snap ik best dat het allemaal marketing is.
De tekst is vast juridisch waterproof. Alleen al
door de ontvanger en de buurt niet specifiek te
noemen. Al ligt hij wel in míjn brievenbus. ‘Het
goed doen’ is ook relatief. Want je kunt eenvoudigweg aanvoeren dat je een krappe 15 procent ‘heel goed’ vindt. Maar manipulatief is het
zeker. Vandaar die kriebel toen ik het las. Dat
onderbuikgevoel. Feiten zo verdraaien dat een
leugen waarheid lijkt. Twijfel zaaien. Zodat de
ander een illusie voor waar aanneemt en zijn
eigen perceptie negeert. Dat heet ‘gaslighting’.
Een klassieke manipulatietechniek, waarbij je
net zolang doet alsof de ander gek is, totdat hij
of zij het zelf gelooft en de omgeving ook.
De VVD doet dit overigens vaker. In een eerdere campagne in Utrecht schreven ze in een
huis-aan-huis verspreide flyer gewonnen te

hebben in de buurt. Toen dat aantoonbaar onjuist bleek, was hun reactie dat zij het begrip
buurt anders interpreteren. Een leugen die zo
geformuleerd is dat de leugenaar er niet op
aanspreekbaar is. Ontken dat je liegt, bedek
de leugen indien gewenst met een nieuwe en
hou dat zo lang mogelijk vol. ‘Plausible deniablility’, een term overgewaaid uit Amerika
die ook hier tot politiek ambacht verheven is.
Al is deze techniek zo oud als de weg naar
Rome. Geloofwaardig ontkennen. Jouw naam
is haas. En kom je alsnog klem te zitten? Maak
dan excuses, beloof verantwoordelijkheid te
nemen en ga vol gas door. Op de oude voet.
Dezelfde koers in hetzelfde patroon. Minimaliseer je eigen betrokkenheid, zet het gebeurde
weg als incident en erken volmondig gemaakte fouten. Zo valt de wind weg uit de zeilen van
de oppositie. Die zijn meteen uitgeluld.
Mark Rutte is hier goed in. Ik zie het nu pas.
Met dank aan het kaartje. Opeens vind ik hem
een stuk minder sympathiek. Een stuk minder
oprecht. Voorheen vond ik alleen de partijpolitiek oneerlijk, niet de partijleider. Nu lijkt zijn
charmante bescheidenheid een laagje vernis.
Met kiezersbedrog kiezers werven. Het moet
niet nog gekker worden. De VVD rekent zichzelf
structureel rijk. Een selffulfilling prophecy? Ze
zijn van alle partijen weer de grootste gebleken.
Misschien duurt eerlijkheid niet meer het langst.
Al levert de VVD in Amsterdam wel in. Het ‘samen sterker’ van Rutte gaat er hier minder goed
in. En terecht. Want een dubbeltje kan best een
kwartje worden. Absoluut. Maar makkelijk is dat
niet. De kans is groter dat een kwartje een gulden wordt. En dat een dubbeltje daardoor nog
maar een stuiver waard is. Ik kijk nog één keer
naar de tekst: ‘Doe je mee?’ en laat Mark in de
recyclebak vallen. De platte Amsterdammer in
mij heeft allang antwoord gegeven: Ik ben wel
goed, maar niet gek.

KO R T
BUURT
NIEUWS

SAMENSTELLING: CORRY ZOLL

Cultuur en meer
AT5 en MuseumTV werken samen in een
nieuw project. AT5 produceert een talkshow,
genaamd ‘Cultuur & Meer’, waarin het verleden verbonden wordt aan het heden aan de
hand van tentoonstellingen en thema’s uit een
aantal toonaangevende musea. MuseumTV is
een online platform waar meer dan 500 mini-docu’s van musea uit heel Nederland op te
vinden zijn. ‘Wij vertellen verhalen. Verhalen
over tentoonstellingen, collecties en verhalen
over erfgoed. Dit doen wij in de vorm van video’s. Wij verbinden graag deze verhalen aan
de actualiteit. Door samen te werken met AT5
verbinden wij ons erfgoed aan het heden’,
vertelt Marieke van der Donk, directeur MuseumTV. Welke parallellen zijn er te ontdekken
in de kunststukken als je kijkt naar de huidige tijd? Verder zal er een divers aantal gasten
deel uitmaken van het programma. Van kunstenaars tot artiesten tot andere smaakmakers
uit onze hoofdstad.

Oorlog, migratie, groei Boeren voor Buren in
en hoop
Amsterdam-Oost
Tien jaar geleden begon de crisis in Syrië, die
tot op de dag van vandaag duurt. Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW)
staat hier bij stil met de expositie De Duisternis ontvluchten – een interventie door
Issam Kourbaj. Op uitnodiging van NMVW
exposeert de in Syrië geboren kunstenaar in
de Lichthal van het Tropenmuseum. Hij combineert zijn werk met objecten uit de collectie van het museum, aangevuld met objecten
van Naturalis en RMO, waaronder 4.348 miniatuurbootjes en een zeldzaam 16e-eeuwse
herbarium. De duisternis ontvluchten opent
op 30 april.

Door de coronacrisis kunnen boeren hun producten lastig kwijt, terwijl veel gezinnen in de
stad moeite hebben om rond te komen. In het
voormalige Tropentheater van het Koninklijk
Instituut voor de Tropen aan het Oosterpark
kunnen buurtbewoners met een stadspas
vanaf zaterdag 14 maart om de week terecht
voor betaalbare groenten en fruit van Boeren
voor Buren. Deze stichting stelt verse producten van Nederlandse boeren voor weinig geld
beschikbaar aan Amsterdammers met een
kleine portemonnee. Stadpashouders kunnen
op de website – www.boerenvoorburen.nl –
een pakket bestellen en een afhaaltijdstip en
-locatie kiezen

Podcast Radio Danspaleis
Het tweede seizoen van de podcastserie ‘Radio
Danspaleis’ is gestart. Door middel van interviews met ouderen, bekende Nederlandse artiesten op leeftijd (o.a. Marjan Berk) en mensen uit de zorg biedt de podcast een intiem
kijkje in het leven van ouderen en biedt het
verdieping, troost en plezier in een tijd waarin
eenzaamheid op de loer ligt. Pianist Frank van
Bommel en drummer Martin van Leusden leveren live in de studio commentaar in woord
en muziek. De presentatie is in handen van
Danspaleis-oprichter Suna Duijf.
www.hetdanspaleis.com

Woongroep met
christelijke
achtergrond
In maart 2021 opent het Flevohuis een
groepswoning voor bewoners met een christelijke achtergrond. Eén van de veertien
groepswoningen is gereserveerd voor zes
bewoners die vertrouwd zijn met het christelijk geloof. Sinds jaar en dag is iedereen
welkom in het Flevohuis en dat blijft zo. De
bewonersgroep is zeer divers qua cultuur en
geloofsovertuiging. De stap om een woongroep te starten voor christenen, komt omdat een christelijk verpleeghuis gemist wordt
in de stad.

Nescioloop virtueel
Vakantiegastouders
gezocht op IJburg
Er is een groep kinderen die de hele zomervakantie thuisblijft, vaak achter een computer
op een klein bovenhuis. Wie wil deze kinderen
uit Amsterdam-Oost, onder wie kinderen van
statushouders en vluchtelingen, vijf onvergetelijke dagen laten beleven? Vanwege corona
kunt u dit jaar als gastouder zelf een periode
kiezen van aaneengesloten of losse dagen. Uw
zomergastje wordt gematched op uw voorkeur voor leeftijd, jongen/meisje en afkomst.
Om gastgezin te zijn hoeft u geen kinderen te
hebben.
Voor meer informatie: www.zomergastje.nl,
of Joanne Alting 06 55810760. Aanmelden kan
via info@zomergastje.nl
Zie ook het artikel op pagina 20 en 21

De Nescioloop is een jaarlijks hardloopevenement op IJburg. Dit jaar is de loop virtueel en
dat betekent niet dat je je achter je computer voorstelt dat je loopt maar dat je zelf een
parcours loopt van acht of vijftien kilometer.
De vijftien kilometer is bovendien deel van
Rondje Mokum. Van 10 tot en met 18 april,
inschrijven op www.nescioloop.nl

Kinderverhalen in
tijden van corona
‘Ik ga jullie een wonderbaarlijk verhaal vertellen. Het begon een paar weken geleden toen
we afstand moesten houden.’
Als je tien jaar bent laat deze coronatijd een onuitwisbare indruk achter. Vier maanden geen
school voelt als een eeuwigheid. Helemaal als
je thuis niet altijd de middelen hebt die je helpen met digitaal onderwijs en je ouders niet
altijd kunnen bijspringen met thuisonderwijs.
Het boek Hoe wij het monster versloegen vertelt de verhalen van Amsterdamse kinderen.
Tijdens de lockdown en in de zomer kregen
deze kinderen schrijfworkshops van schrijvers. Hun verbeelding kwam tot leven en er
ontstonden verhalen over hoe zij deze tijd
hebben ervaren.
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MARKANTE
SCHEPEN

Nieuw leven
voor een oude
sleper
De IJopener is in de vorige editie een serie
begonnen over markante schepen in ons
verspreidingsgebied. Dit keer de Hunter,
een havensleper die na heel wat omzwerwoonschip werd.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: BJÖRN MARTENS

S

ommige schepen geven een visitekaartje af, meteen als je aan boord stapt.
De Hunter doet dat op haar boeg in de
vorm van een rood-wit stalen plaquette die
eruitziet als een wapenschild. Er staan een P
en een A op, intitialen van Petersen & Alpers,
een sleepbootrederij in Hamburg en een van
de oudste familiebedrijven van deze Duitse havenstad. In 1958 werd de Hunter als Wilhelmine opgeleverd aan Petersen & Alpers. Ze was
gebouwd bij de werf van Johann Oelkers, die
in de jaren negentig zoals veel West-Europese
scheepswerven na een lang en glorierijk verleden roemloos ten onder ging. Maar bouwen
konden ze bij Oelkers. De Wilhelmine was een
pracht van een schip, met vloeiende lijnen en
een stoerheid die vanzelfsprekend is bij sleepboten. Haar romp werd zowel geklonken als
gelast; niet ongebruikelijk in die tijd.
Aan de Borneokade in het Oostelijk Havengebied ligt de boot waarin je de oude Wilhelmine
nog steeds makkelijk herkent. Er staat alweer
jaren Hunter op de boeg en het lijkt wel of ze
van havensleper met een lengte van krap dertig meter een zeesleper van veel grotere afmetingen is geworden.

Stuk ertussen gezet
Dat is ook zo, bevestigt bewoner en mede-eigenaar Fleur Speet, die met haar partner Sebasti-

De huidige bewoners op hun Hunter

aan Polkamp en hun twee kinderen sinds april
2018 op de Hunter woont.
De sleper, die ruim twee decennia eigendom
was van buurtgenoot Jerome van Eersel, heeft
na de aankoop in 2016 een ingrijpende verbouwing ondergaan. Met als opvallendste feit
het doormidden zagen en verlengen ervan
met een tussenstuk van zeven meter. Dat gebeurde bij scheepswerf Talsma in het Friese
Franeker, waar ze volgens Fleur ‘kunnen toveren met staal’.
Voordat we verder gaan over de nieuwe Hunter, eerst iets over de oude. Die dus als Wilhelmine werd gedoopt en ook nog een zusterschip had. Ze waren beide iets minder dan
dertig meter lang en ruim 7,50 meter breed bij
een diepgang van zo’n 3,50 meter. De Wilhelmine was echt een werkpaard en moet talloze
vrachtschepen de haven van Hamburg hebben in- en uitgetrokken. In 1980 was ze afgeschreven en verkocht de rederij haar naar
Nederland. Daar werd ze na een paar keer
queerd omdat haar Haagse eigenaars verdacht
werden van drugssmokkel – met de Hunter. In
1994 werd ze eigendom van Jerome van Eersel, die op haar fraaie lijn viel. Ze kreeg een
ligplaats op een van de mooiste plekken van
de Borneokade: op de kop van het eiland met
uitzicht op de Entrepothaven, het IJ en het
Amsterdam-Rijnkanaal. Jerome was een toegewijd eigenaar, die haar een nieuwe motor
gaf en haar onderkant deels verving. Maar
een havensleper is nu eenmaal niet erg groot
en hij had meer ruimte nodig. Hij verkocht de
Hunter aan Fleur en Sebastiaan en woont nu
in een boerderij in de buurt van Hoorn.

Als een aannemer

Woonschip Hunter op de kop van Borneo-eiland
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Voor de Hunter begon een compleet nieuw leven. Fleur Speet, van beroep literair journalist,
moest naar eigen zeggen ineens ‘als aannemer
en doe-het-zelver’ aan de bak. Ze belandde in
een ‘wereld van doeners’; geen onaangename

In de Hamburgse haven, toen nog de Wilhelmine geheten

sensatie. Twee jaar lang begeleidde zij de verbouwing met een team van experts om zich
heen. Zij en haar gezin woonden in de buurt.
Het stond vast dat de Hunter hun nieuwe onderkomen zou worden. Maar er moest wel
wat gebeuren voordat het zover was. De motor ging eruit, en dat niet alleen: het complete
schip werd leeggehaald en ingebouwd als volwaardige gezinswoning.
Het resultaat is verbluffend. Een grote woonkamer direct aan het water, kamers voor kinderen en ouders ruwweg op de plaats van
de oude machinekamer en een stuurhut die
gebruikt wordt als werkruimte. Fraai zijn de
eikenhouten trappen en kastjes, ingebouwd
door meubelmaker Thomas van Tienen.
Varen als sleepboot zal ze niet meer, maar als
woning ligt ‘mevrouw Hunter’, zoals de eigenaars haar liefkozend noemen, er pront bij.
Het stoere maritieme uiterlijk is behouden.
Ze kan bovendien nog aardig op de golven
deinen, een eigenschap die met haar vorm en
diepgang te maken heeft. De Hunter – havenwerkpaard, smokkelschip, klussenboot – is een
woonpaleis geworden. Voor een sleper van 63
jaar geen slechte gedaantewisseling. In haar
oude staat was ze vroeg of laat op de schroothoop beland. Nu kan ze met gemak honderd
worden.

Herdenken en vieren
4 en 5 mei 2021

Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen,
En herhaal ze honderd malen:
Alle malen zal ik wenen.
(Uit het gedicht Vrede van Leo Vroman)

TEKST: CORRY ZOLL
FOTO’S: IDA VAN DER LEE, 4 MEI COMITÉ IJBURG, OOF VERSCHUREN

Namen en Nummers NL
landelijk vervolg
Het succesvolle jaarlijkse herdenkingsproject
van kunstenaar Ida van der Lee in Amsterdam-Oost krijgt een landelijk vervolg. Overal
in het land kunnen mensen thuis coronaproof
naambordjes maken voor Joodse Holocaustslachtoffers. In verschillende steden in het
land sluiten mensen en organisaties zich aan
bij het project. De coronapandemie is hiervoor
een van de aanleidingen geweest.
In Amsterdam-Oost werd in 2012 voor de
eerste keer een herdenking gehouden op het
Kastanjeplein. In 2020 kon deze vorm van
herdenken niet doorgaan vanwege corona. In
plaats van op het Kastanjeplein naambordjes
te maken voor de omgebrachte Joden, maakten mensen de naambordjes thuis. Dit pakte zo
krachtig uit dat het idee is ontstaan om het project landelijk uit te rollen. Hiervoor wordt nu
gewerkt aan de website NamenEnNummers.nl
die aan de website joodsmonument.nl wordt
gekoppeld en in april wordt gelanceerd. De gemaakte naambordjes krijgen op 4 mei een plek
in een lokaal georganiseerde herdenking. Iedereen en elke organisatie kan zich als lokale
partner bij Namen en Nummers aansluiten en
een 4 mei herdenking organiseren. Foto’s van
de circa 2.800 eerder gemaakte naambordjes
zijn inmiddels geüpload op joodsmonument.
nl. Ook verschijnt een publicatie over het project Namen en Nummers.

vanaf eind april regelmatig uitgezonden worden op IJburg TV.
Op 4 mei zal naast de vlag die halfstok hangt
twee minuten voor acht de taptoe geblazen
worden bij de herdenkingsplaats in het Ed Pelsterpark. Publiek kan waarschijnlijk opnieuw
niet aanwezig zijn. Om 20:00 uur is het twee
minuten stil. Na het volkslied legt het 4 mei
comité IJburg 76 bloemen op de herdenkingsplek ter nagedachtenis van de slachtoffers in
de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsdag 2021, nu het samenleven zo
beperkt is en veel vanzelfsprekende vrijheden opgeschort zijn, is er bij veel mensen het
verlangen om samen te komen, om elkaar te
ontmoeten en spreken. Op 5 mei kunnen we
samen aan duizenden tafels in Amsterdam en
heel Nederland dezelfde maaltijd eten.
Voor Bevrijdingsdag 2020 maakten Michelin-chef Joris Bijdendijk en Samuel Levie het
recept voor de allereerste Vrijheidsmaaltijdsoep. Chef en schrijfster Yvette van Boven neemt het stokje van hen over en zal een
nieuw recept maken. ‘Zeker in deze wonderlijke tijd waarin het soms lijkt dat zoveel mensen
tegenover elkaar zijn komen te staan, zie je dat
een oproep tot luisteren en respect naar elkaar
nog echt nodig is. Openstaan voor inzichten
die misschien niet de jouwe zijn, maar door
naar elkaar te luisteren wellicht wél iets voor
jou kunnen betekenen. Ik denk dat we dat nu
meer dan ooit kunnen gebruiken. Samen aan
tafel is natuurlijk een kleine moeite en een
mooi gebaar. Als geen ander vind ik dat eten
verbindt.’

Vrijheidsmaaltijdsoep
5 mei 2021
Kunnen we aan tafel schuiven voor een Vrijheidsmaaltijd? Op dit moment lijkt het erop
dat we dan nog steeds te maken zullen hebben
met beperkende maatregelen. Daarom kijken
we naar wat we wél kunnen doen om toch samen stil te staan bij Bevrijdingsdag.
Vorig jaar werden meer dan 7.500 blikken
Vrijheidsmaaltijdsoep (www.vrijheidsmaaltijdsoep.nl) gedeeld in heel Amsterdam, en
duizenden Amsterdammers aten op 5 mei dezelfde soep. Het recept werd gedeeld via onder
meer Het Parool en een live uitzending vanuit
Pakhuis de Zwijger.
Om toch weer iets bijzonders te maken van

Op de recent vernieuwde website 4en5meiamsterdam.nl is meer informatie te vinden over
wandelroutes langs herdenkingsplekken en
monumenten, online festivals en vrijheidsmaaltijden in relatie met de Iftar. Hou de website in
de gaten om steeds op de hoogte te zijn van de
activiteiten om die met vrienden en buren te
delen.

Naambordjes op het Beukenplein

Dodenherdenking IJburg
In de aanloop naar de herdenking zal het 4
mei comité IJburg het verhaal vertellen rond
Henriëtte Pimentel. In de oorlog was zij directeur van de Joodse crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Meer dan zeshonderd
kinderen heeft Pimentel op adembenemende wijze kunnen laten ontsnappen. Zij kreeg
daarbij hulp van haar Joodse medewerksters
en ze had een bijzondere samenwerkingsrelatie met Walter Süsskind van de Hollandsche
Schouwburg en Johan van Hulst van de naastgelegen Hervormde Kweekschool. De verha-
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Michel van der Linden

Loslaten door de lens
We spreken Sporenburgbewoner Michel van der Linden die naast zijn werk bij de Brandweer Amsterdam in zijn vrije tijd veel fotografeert. Van het grote, vaak grove werk bij de
brandweer naar focus, voorbereiding en aandacht voor het kleinste detail als fotograaf.
TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK EN MICHEL VAN DER LINDEN

M

gonnen?
‘Ik werk bij de brandweer, dat is te
gek, een fantastisch beroep, maar je maakt
ook een hoop ellende mee. Je ziet verschrikkelijke dingen, en ik zocht daar een tegenhanger
voor. Op een gegeven moment, zo’n vijftien
jaar geleden, konden we vanuit de gemeente
cursussen volgen en toen ben ik naar een fotovakschool gegaan. Ik heb daar een cursus gevanaf dat moment ben ik gewoon lekker gaan
fotograferen.
Je focust op heel gedetailleerde, kleine dingen,
waardoor je de hectiek van de stad en je baan
heerlijk los kunt laten. Bij de brandweer is het
heel snel denken en handelen. Fotograferen is
echt een tegenhanger, je mindset is compleet
anders, je moet creëren en je hebt de tijd. Je
duikt letterlijk dieper op die hele grote stad in.
Je gaat voorbereiden en bent met kleine techniek bezig. Het is niet een manier om te verwerken, dat doen we als collega’s met elkaar,
maar wel om dingen in balans te houden en
niet alleen maar die ellende te zien.’
Je fotografeert meestal mensen?
‘Ja, supereng in het begin, maar toen ik eenmaal van de chemie tussen fotograaf en model
geproefd had, dacht ik: Ik blijf dit eng en spannend vinden maar juist dat geeft achteraf de
meeste voldoening.’
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Naast zijn vaste, vooral vrouwelijke, modellen
heeft Michel ook veel collega’s van de brandweer op de gevoelige plaat vastgelegd, zoals
enkele jaren geleden voor een kalender waarvan de opbrengst naar Stichting Opkikker ging.
En na de negatieve berichtgeving in de pers in
2017/2018 over het Amsterdamse brandweerkorps door de voormalige brandweercommandant, fotografeerde hij zijn collega’s voor
Instagram met daarbij #trotsopmijncollegas.

maar bij mensen die ik ken van
Instagram of Flickr (een portfolio website voor fotografen) bijvoorbeeld, andere hobbyisten
dus. Maar ik zou ook nog wel bij
een echt goede portretfotograaf
een cursus willen doen, want
er zijn vast wel honderd-en-een
dingen die ik beter of handiger
kan doen.’

Moet je je collega’s dan overhalen of zijn ze
trots dat je ze vraagt?
‘Van de honderd keer dat ik mensen vraag,
willen er misschien vijf niet. Bij de brandweer
weten ze dat ik dit doe en dat ik mooie foto’s
kan nemen, zodat ik ze altijd wel kan strikken.
Iedereen is blij met een mooie foto van zichzelf, en dat geeft mij ook weer voldoening.’

Aan welke tips heb je veel gehad?
‘Het kan soms lastig zijn om een
model precies de houding aan te
laten nemen die je bedoelt, het
werkt dan goed om het zelf voor
te doen. Of zeggen: “Ik pak denkbeeldig je neus, en dan stuur ik
hem een klein beetje deze kant
op.” Vaak krijg je dan net het
zonlicht of de schaduw op de
juiste plek.’

Leer je nog steeds bij?
lichten en lampen. Dat kun je ook allemaal
op YouTube vinden, maar het is leuk om een
cursus te volgen. Het leuke is dat ik dat niet
meer bij gerenommeerde opleidingen doe,

instagram.com/onderdelindenfotografie

Brandweerman Ivan, foto door Michel van der Linden

Lachend naar de stembus
De IJopener interviewt voormalig redacteur Hansje Galesloot over de organisatie van het enige grote evenement dit jaar: de Tweede Kamerverkiezingen. Sommige oude stemlocaties in
Oost bleken te klein voor goede looproutes. Buurthuis De Meevaart in de Balistraat bleek wel
geschikt en kon zo eindelijk weer even zichzelf zijn: de buurthuiskamer.

‘H

et was een lange dag’, vertelt
Hansje, ‘om kwart voor zeven
begonnen en uiteindelijk tot half
twee ’s nachts geteld.’ Toch viel
het mee. Er waren meer stembureauleden dan
normaal en de instructies waren voor iedereen
heel duidelijk. ‘Ik vond het indrukwekkend
goed georganiseerd en het liep heel soepel.
Ik had misschien nog wel iets van problemen
verwacht, bijvoorbeeld iemand die weigert
een mondkapje te dragen. Maar alle kiezers
hielden zich heel goed aan de voorschriften.’

De gemaskerde kiezer
Een extra dimensie was er dit jaar ook bij de
identiteitscontrole. De stembureauleden hadden de instructie gekregen om iedereen te vragen het mondmasker opzij te doen voor controle. ‘Ik vroeg het niet al te formeel, eerder
een beetje verontschuldigend. En het grappige
was, als mensen dan het mondkapje omlaag
deden, toverden ze een grote glimlach tevoorschijn: “ja, dit ben ik!” Dan wordt het vanzelf
een vrolijke dag. Ik maakte er ook een sport
van te schatten hoe het hele gezicht eruit zou
zien. Ik dacht dat je op basis van de bovenste helft wel een goed beeld krijgt, maar elke

keer bleek het totale gezicht anders dan ik
verwachtte. Dus eigenlijk krijgen we een heel
verkeerd beeld van onze medeburgers met die
mondkapjes...’
Het tellen tot in de nacht was volgens Hansje
wel het gevolg van de afstandsvoorschriften.
‘Vroeger telde je meestal in paren: de één telt
en de ander kijkt mee. Nu telden we allemaal
apart, dat ging langzamer.’ Ook nieuw was het
grote aantal stembureauleden dat voor het
eerst hielp. Sommige van de vaste leden zijn
wat ouder en besloten dit jaar te bedanken
vanwege corona. Hansje vond die verjonging
erg leuk. ‘Een van de nieuwe leden was geïnspireerd door de beelden van de Amerikaanse
verkiezingen, waar zij al die vrijwilligers gepassioneerd zag helpen bij het stemmen tellen. Ze was ontzettend enthousiast en wil de
volgende keer weer helpen.’ Ondanks de vele
coronamaatregelen vond Hansje, die dit jaar
vicevoorzitter van het stembureau was, de
verkiezingen weinig afwijken van normaal.
‘Dat hebben we ook als stembureau uit willen stralen. Niet al te formalistisch, maar wel
veilig. Koud was het wel, alle deuren stonden
open voor ventilatie, dus eenmaal thuis was ik
totaal verkleumd.’

TEKST: RUBEN CARDOL
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Kunstenaar in beweging
Pablo Dias is een visueel kunstenaar en designer die werkt met bewegende beelden,
video en installaties. Als visual jockey Morrismórr treedt hij op tijdens muziekfestivals
en muziekavonden.
TEKST: TINEKE KALK
FOTO: MARCEL DE CNOCK

P

ablo Dias (39) is mijn onderbuurman
aan de Oostelijke Handelskade. Af en
toe komen we elkaar tegen. Hij heeft mij
verteld dat hij een audiovisueel kunstenaar is,
iets met computers mompelt hij er achter aan.
Omdat onze kunstredactrice Lida haar pols
gebroken heeft tijdens de enige echte winterweek, maak ik een afspraak met Pablo. Kan ik
hem meteen eens vragen waar uit Zuid-Amerika hij eigenlijk precies vandaan komt.
Pablo: ‘Ik ben Braziliaan en heb in Rio de Janeiro een opleiding visuele communicatie ge-
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de digitale kant op gaan. Een paar maanden
voor mijn afstuderen kreeg ik een uitnodiging
om als veelbelovend, toekomstig kunstenaar
deel te nemen aan een studieprogramma in
Spanje. In diezelfde tijd heb ik ook Amsterdam
bezocht. Tijdens mijn studie was er veel aan-

waar hij daar met veel plezier aan gewerkt
heeft, was een documentaire over de beroemde sambamuzikant Cartola. Op speelse collageachtige manier maakte hij samen met zijn
collega’s de intro en de aftiteling bij deze documentaire.

All shall be well
bijvoorbeeld een Wim Crouwel werd geroemd
om zijn eenvoud.’
Terug in Brazilië gaat Pablo bij een communicatiebureau werken. Een van de opdrachten

In 2006 besluit Pablo om naar Amsterdam
te vertrekken. Niet alleen omdat de stad het
mekka voor creatieve geesten is, maar ook
vanwege de kleinschaligheid van de stad. Via

internet regelt hij een sollicitatie-afspraak bij
Artmiks, een bedrijf dat onder andere de recla-

-

als vj ook gevoel hebben voor de sfeer in de
zaal en inschatten welke beelden hierbij pas-

-

voor wat aangekondigd was als een specta-

-

geïnteresseerd geweest in manieren waarop
in de avond aanwezig, hoewel het feest vaak

Voor de band heb ik projecties gemaakt die
waren op een groot scherm ook beelden te
-

feest sta ik net als hij te dansen achter mijn tahoeft te vertonen, ben ik tegen zeven of acht

rige opleiding Master ArtScience in den Haag,
-

Af en toe improviseer ik, zoals op een avond

de hele wereld en hebben verschillende achook soms verwarrend, zeker als je op zoek bent
Another heb ik dat verdriet en
gebaseerd was op verschillende teksten, onder
The invention of solitude

‘Ik ben geïnteresseerd
in manieren waarop
beeld en muziek elkaar
kunnen aanvullen’

Hij verdiept zich op dit moment in interfaces,
-

de Janeiro als in Amsterdam en Athene is mijn

-

Techno of percussie
www.pablodias.com

-

TEKST: LISA SCHEERDER

Hoe zou onze stad er uit moeten zien in 2050?
Het college vroeg het zich af en heeft zijn ideeen op papier gezet. Het stadsdeel mag er nu
over adviseren. En dat is meteen het startsein
om bezwaren van processuele aard op tafel te
gooien. Want heeft het college niet de verkeerde volgorde gehanteerd door nu pas iets te vragen aan het stadsdeel en niet voorafgaand aan
het opstellen van de toekomstplannen? Daarom
moet de toekomstvisie van de agenda worden
gehaald vinden enkele stadsdeelcommissieleden. De dienstdoende dagelijks bestuurder
van het stadsdeel probeert de gemoederen te
bedaren door te benadrukken dat het hier om
ambitiedocumenten gaat, waarvan nog maar
moet blijken hoeveel er uiteindelijk van terecht
komt. Bovendien is bij de totstandkoming van
dit ambitiedocument aan werkelijk iedereen die
maar enige kennis van zaken heeft om input gevraagd, dus met de participatieve democratie
zit het wel goed. De dagelijks bestuurder haalt
hiermee de angel uit het debat en de commissie besluit in meerderheid dat er gestemd mag
gaan worden over de toekomstvisie.
Dat stemmen gebeurt aan de hand van een
conceptadvies dat het dagelijks bestuur heeft
opgesteld. En over dat conceptadvies, daarover
is de commissie wel dik tevreden. Want het da-

gelijks bestuur heeft zich echt kritisch opgesteld
tegenover het college en dat is een compliment
waard. Dit geeft de dagelijks bestuurder de mogelijkheid om zich op zijn beurt positief uit te laten over de aanvullingen van de stadsdeelcommissie op het advies van het dagelijks bestuur.
Hij is van plan ze allemaal over te nemen.
Maar leidt dat niet tot onverenigbare uitgangspunten? Want hoe moet dat, 150.000 extra woningen in de stad in 2050 én tegelijkertijd een
groenere stad? En 200.000 extra banen creëren in 2050, terwijl de bedrijfsterreinen gebruikt
gaan worden om die extra woningen te realiseren? Volgens de dagelijks bestuurder is het mogelijk. Niemand wil dat de natuur buiten de stad
volgebouwd gaat worden, dus de stad moet die
woningen wel bouwen; verdere verdichting van
de stad – vooral rond stations en in de naoorlogse wijken – is het devies. En als die nieuwe
gebouwen nou groene gevels en daken krijgen,
en straten meer bomen en bloemperken, dan is
dat goed voor de insecten en de vogels. Het is
misschien geen nieuwe Natuur, maar het is wel
vergroening, aldus de dagelijks bestuurder.
En in een verdichte stad die ook steeds warmer wordt, is meer behoefte aan waterrecreatie.
Zowel het dagelijks bestuur als de commissieleden willen de waterrecreatiemogelijkheden
uitbreiden om zo de bijkomende overlast te
verspreiden en daarmee te verminderen. Het

handhaven van de regels om een eind te maken aan de overlast – bijvoorbeeld na 22.00 uur
geen lawaai – vindt de stadsdeelcommissie een
ongewenste vorm van repressie en wordt door
hen afgewezen. Dus meer plekken voor waterrecreatie is het devies. Er moet een stadsstrand
bij het Nieuwe Diep in het Flevopark komen, een
stadsstrand op de oostpunt van Zeeburgereiland en er zou een drijvend zwembad in het IJ
bij de kop van Java-eiland moeten komen. Maar
ook moet de natuurwaarde van het Diemerpark
worden beschermd en geen zoekgebied voor
sportlandschap zijn, zoals nu in de toekomstvisie staat. Tot slot blijft het stadsdeel bij een
vaste oeververbinding voor fietsers en voetgangers tussen de Sluisbuurt en het Oostelijk Havengebied als meest wenselijk. Evenals bij een
tramlijn over de Amsterdamse brug om zo een
goede openbaar vervoersvoorziening tussen
IJburg en Zeeburgereiland met de rest van de
stad te realiseren.
Amsterdam-Oost in 2050. Ziet u het voor
zich?
Elk nummer doet IJopener kort verslag van
de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan
de Oranje-Vrijstaatkade.
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De gemeente heeft de speeltoestellen vervangen in
de speeltuin van het Theo van Goghpark op IJburg.
De jeugd kan z’n gang weer gaan.
FOTO: ©NORFOH
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Samen fit
Sportschool Fit aan ’t IJ is
een familiezaak. Is het een
voordeel of een nadeel samen in hetzelfde schuitje
te zitten?

TEKST: TINEKE KALK
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

H

et is een woensdagmiddag eind februari als ik met vader Jerry Lopies (66) en
zoons Rein (42) en Jordi (38) heb afgesproken in het uitgestorven Fit aan ’t IJ. Alleen
moeder Loes (66) ontbreekt. Zij is als mantelzorger op bezoek bij haar moeder.
Hoe lang zijn jullie al een familiezaak?
Jerry: ‘Ik heb mijn verhuisbedrijf in 1999 verkocht omdat ik met zware herniaklachten
kampte. De neuroloog had mij duidelijk gemaakt dat hij die klachten niet kon verhelpen.
Van de transport ben ik toen overgestapt naar
de sport. Ik houd van sport en van clubjes. Het
leuke van deze combinatie vind ik, dat je heel
verschillende mensen met een gedeelde passie tegenkomt die je anders nooit had leren
kennen. De bank zag in eerste instantie niets
in onze plannen en wilde alleen geld verstrekken als aan de sportschool ook een horecagelegenheid verbonden zou worden. Van beide
bedrijfstakken hadden we geen kaas gegeten.
Gelukkig werkte Rein in de horeca en kende
daarvan vrienden die ons graag vanaf de start
wilden helpen. Moeder Loes nam de uitvoering van het horecagedeelte voor haar rekening en verzorgde als kok de maaltijden. Rein
stond zelf achter de bar met de “overgelopen”
vrienden.
Voor de sportschool werden professionele instructeurs aan ons team toegevoegd. Op die
manier heb ik mijzelf vanaf het begin vanuit
de praktijk bijgeschoold. Ondertussen had Jor-
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Buiten bij Fit aan ’t IJ. Van links naar rechts: Rein, Jerry, Jordi

di zijn middelbare school afgemaakt en rolde
automatisch in de zaak.
Zeven jaar geleden zijn we gestopt met Jerry’s
Café & Fitness, nadat huuronderhandelingen
op een vervelende manier op niets waren
uitgelopen en een gedwongen vertrek van
de Veemkade volgde. Dat was een spannend
moment. Zou het ons lukken ergens anders
iets nieuws op te bouwen? Gelukkig konden
we een ruimte verderop, aan de KNSM-laan,
huren. Tijdens de verbouwing mochten de
ex-leden vier maanden gratis sporten. Daarna
startten we met 250 leden. Fit aan ’t IJ is het
soort sportschool dat ik van het begin af aan
voor ogen had.’
Rein: ‘De bar hier is vooral een sociale ontmoetingsplek voor leden. Het is zeker geen verdienmodel, maar een bindmiddel. De meeste
leden komen twee tot drie keer per week en
blijven vaak hangen. Zo worden ze een klein
beetje familie van elkaar en van ons. Voor
mij is het allemaal veel relaxter geworden.
Ik word nog wel eens midden in de nacht
zwetend wakker als ik aan de hectiek van de
horeca in Brazilië denk. Omdat we daar ook
veel mensen van buiten kregen was het vaak
ontzettend druk. Ik moest dan tegelijkertijd
verschillende soorten koffie maken, een lunch
voor negen mensen verzorgen, terwijl leden
van de sportschool aan de bar hingen voor een
gezellig praatje met mij. In mijn nachtmerrie
vergeet ik de oven aan te zetten, haal ik de koffiebestellingen door elkaar en spreek ik de le-

den met de verkeerde voornaam aan.’
Hoe hebben jullie de eerste lockdown overleefd?
De jongens schieten in de lach: ‘Door hard te
werken, harder dan ooit.’ Jerry: ‘Als het economisch slecht gaat, moet je juist investeren.
Dus toen ik hoorde dat we niet meer open
mochten, heb ik meteen de jongens gebeld en
gezegd: “we gaan slopen.” Zij hadden al langer
gepleit voor vernieuwing van de kleedkamers
en douches. Maar ja, wanneer, want zoiets
klaar je niet in een weekend. In drie dagen tijd
hadden we alles gesloopt, afgevoerd en nieuwe bouwmaterialen besteld. Die eerste maand
werkten we zeven dagen in de week, omdat
we dachten dat we maar een maand de tijd
hadden. En ja, dat is het voordeel van familie.
Niemand sputterde tegen.’
Rein en Jordi: ‘Jerry is de kapitein. Hij heeft
het complete overzicht, maar alles is in gezamenlijk overleg gegaan. Niet altijd kregen we
onze zin, want wij wilden bijvoorbeeld graag
klapramen om de lucht te verversen. Het alternatief werd uiteindelijk een verbeterd luchtventilatiesysteem dat de lucht in de hele ruimte vier keer per uur compleet ververst.’
Jerry: ‘Na vier weken, toen duidelijk werd dat
de lockdown veel langer ging duren, namen
we een dagje vrij en gingen terug naar zes en
uiteindelijk naar vijf dagen werken. De eigenhandige verbouwing heeft precies drie maanden geduurd.’

Moeder Loes op de loopband

Hoe hebben jullie het aangepakt bij de heropening na de eerste lockdown?
Jerry: ‘Een groot aantal leden had uit loyaliteit
de contributie tijdens de lockdown gewoon
door laten lopen. Daarom voelde het ook goed
om iets terug te hebben gedaan in de vorm van
deze verbouwing. Bij de heropening op 1 juli
werden de nieuwe kleedkamers en douches
ook echt als een cadeautje ervaren. Officieel
mochten we toen zestig mensen gelijktijdig
toelaten, maar veiligheidshalve hebben we
besloten ons te beperken tot twintig. Omdat iedereen elkaar kende, werden de nieuwe huisregels gerespecteerd. En iedereen sloeg ijverig
aan het ontsmetten.’ Jordi: ‘De apparaten zijn
nog nooit zo schoon geweest. Leden vonden
het hier veiliger dan in de supermarkt.’
Jerry: ‘ We zijn binnen gestopt met alle groepslessen en hebben die naar buitenlessen verplaatst. Maar lang niet iedereen vindt dat
plezierig. Ze missen de bescherming van de
muren en hebben soms het gevoel in de etalage te staan. Binnensporten met apparaten is
qua fysieke beleving ook anders.’ Rein en Jordi: ‘Bovendien, sleep maar eens gewichten van

• Onderhoudsklachten
• Huurverhoging
• Servicekosten
• Energiebesparing
• Huurcontract

honderd kilo naar buiten. Dat is op zichzelf al
een pittige work-out. Voor ons welteverstaan!’

Is deze tweede lockdown anders dan de
eerste?
Jerry: ‘Deze tweede lockdown is onze vakantie. Het gekke is dat we elke dag samenwerken,
maar eigenlijk nooit tijd voor elkaar hebben.’
Rein en Jordi: ‘Vroeger gingen we in de winter
skiën en ’s zomers naar Frankrijk. Maar dat
hield op toen Jerry en Loes met de sportschool
begonnen. We hadden het nu weer over andere dingen dan alleen de sportschool en de
mensen die er komen.’ Rein en Jordi: ‘Het was
echt lang geleden dat we samen in de auto
naar het bos gingen om te wandelen.’
Jerry: ‘Een jaar na dato heeft 45% van de leden
opgezegd. Maar dankzij loyale leden, steun
van de overheid en de verhuurder, Loods 6,
redden we het nog. Toen we in maart 2020
moesten stoppen hebben we 50% korting op
de huur gekregen en na het opheffen van de
lockdown nog drie maanden 25% korting om
de achterstand in te lopen. Diezelfde regeling
wordt nu weer toegepast.’

Bel ons op 020 5230 130

Hoe zien jullie de toekomst?
Jerry: ‘Wij staan als familie positief in het leven. Ook als de sportschool er niet meer bovenop komt, wat ik niet geloof, zullen we positief blijven. Geld verdienen? Wat is er mis aan
een krantenwijk? Drie van onze leden zijn nog
niet zo lang geleden overleden. Tijdens de begrafenis bleek dat Fit aan ’t IJ een belangrijke
rol had gespeeld in hun levens.’ Jordi: ‘Ik ken
ook veel jonge sporters die deze periode als
zwaar ervaren en tegen een burn-out aanzitten. Ze hebben het gevoel dat met het sportverbod hun alles ontnomen is. Daar probeer
ik het dan met hen over te hebben en hen op
te beuren.’
Jerry: ‘Wij hebben als familie natuurlijk wel
één groot voordeel! We hebben elkaar én wij
kunnen nu zelfs samen sporten. Na afloop van
dit interview gaan wij dat ook lekker doen en
werken aan onze familie “quality time”!’
www.fitaantij.nl
KNSM-laan 11, Amsterdam

Alles over
huren
en wonen

Of mail naar oost@wooninfo.nl
thuis in de stad
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Sven, Yael, Marieke, Senait en Delina

Gastgezin gezocht
In de zomer van 2018 startte het project Zomergastje op
IJburg. Hoe kijken Marieke Pronk en haar gezin terug op die
vijf dagen dat zij gastgezin waren voor Senait en Delina, twee
Eritrese meisjes?
TEKST: TINEKE KALK
FOTO: MARLISE STEEMAN

H

et gezin van Marieke Pronk was een
van de veertien gastgezinnen die in
2018 meededen aan het project Zomergastje. Om meer te weten over haar ervaringen bel ik haar op. Marieke: ‘Ik was meteen
enthousiast toen ik in de IJopener over het
project las. Ik heb het uiteraard eerst besproken met mijn man Ronald, dochters Yael, toen
10 jaar, en Lisa, toen 9, en zoon Sven, toen 5. Ze
zeiden meteen ja; met een voorkeur voor een
meisje van tussen de 5 en 10 jaar. Op de druk
bezochte informatieavond heb ik ons meteen
opgegeven.’

Wennen
Hoe werden jullie en de vakantiegast gekoppeld? Marieke: ‘Joanne, de organisator van het
project, kwam eerst bij ons op bezoek om te
kijken wat voor gezin wij waren en ging vervolgens op zoek naar een meisje dat paste bij
ons sportieve gezin met een wat avontuurlijke
inslag. Joanne heeft met de leerkrachten van
de Bataviaschool gekeken welk meisje bij ons
gezin zou passen. Op die school vond ook de
eerste kennismaking met de zevenjarige Senait plaats. Het klikte meteen. Non-verbaal,
want ze sprak nauwelijks Nederlands. De communicatie verliep via een tolk die ik per mobiel kon raadplegen en via haar zusje, Delina,
die twee jaar ouder was, en net iets meer, niet
veel, Nederlands sprak.
Twee weken voordat Senait zou komen logeren, zou ik haar op een zondag met de bakfiets
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komen ophalen, zodat ze alvast kennis met
ons en het huis kon maken. Door miscommunicatie, niet de eerste en laatste keer, stond ze
klaar met al haar logeerspullen. Ze was heel
beteuterd dat de logeerpartij pas over twee
weken was. Met Joanne heb ik toen overlegd
of het niet beter was om ook haar zusje Delina
bij ons te laten logeren, zodat Senait iemand
had om mee te praten. Omdat we niet groot
behuisd waren, sliepen onze drie kinderen samen op een kamer en de meisjes op de andere
kamer. De zusjes kropen bij elkaar in bed en
sliepen zonder deken. Waren ze dat niet gewend? Zo waren er gedurende die week veel
dingen, waarvan je je afvroeg hoe dat zat en
die je niet gewoon even kon vragen. De eerste
dagen aten ze nauwelijks brood. Aten ze nooit
brood of was het omdat wij bruin brood aten?
Toen ik wit brood in huis haalde, was dat probleem opgelost.’

werd koffie gezet op een brandertje dat op de
grond werd gezet. Dat bezoek gaf mij een kleine cultuurschok. Toen pas realiseerde ik mij
hoe dapper die twee meiden waren: zoveel in
ons gezin moet zo totaal anders zijn geweest
dan wat zij thuis gewend waren.
Als ik nu aan mijn kinderen vraag wat ze onthouden hebben van die zomer, antwoordt Yael
dat het niet uitmaakte dat je elkaar niet kende,
want dat je elkaar best snel leert kennen. Lisa
zegt dat ze anders, maar toch hetzelfde waren,
en Sven zegt dat hij het helemaal niet erg vond
dat hij de meisjes voordat ze kwamen logeren
niet kende. Met de meisjes hebben we nog
regelmatig contact. Zij zijn heel bescheiden,
maar als we te lang niets van ons laten horen,
vragen ze hoe het met ons gaat. De barbiepoppen wonen inmiddels bij Senait en Delina. Ook
ander speelgoed en kleren hebben we naar het
gezin gebracht. Helaas staan door corona de
bezoekjes op een laag pitje. Maar als we deze
zomer in ons nieuwe huis wonen en het kan
wat betreft corona, dan halen we ze op. Hun
Nederlands is een stuk verbeterd, dus we kunnen elkaar nu goed verstaan.’
Ook dit jaar worden er vakantiegastouders
op IJburg gezocht. Meer informatie in de Kort
Nieuws rubriek.

Cultuurschok
‘Overdag’, vertelt Marieke, ‘was er een zomerprogramma waar ook mijn kinderen aan
mochten deelnemen. Vooral de twee jongsten
hebben dat enig gevonden. Als ze thuis waren,
bedachten we vooral activiteiten waarvoor je
niet hoeft te praten, zoals met water spelen,
handstand oefenen of samen Donald Duck
boekjes lezen. Graag hadden we met hen willen
zwemmen of suppen, maar hoewel ze zeiden
dat ze konden zwemmen, vertrouwden we het
toch niet. Ze konden zich trouwens uitstekend
zelf vermaken met de barbiepoppen van mijn
dochters. Toen ik de zusjes aan het einde van
de logeerpartij terug naar huis bracht, werd ik
binnen uitgenodigd. Er stond eten klaar en er

Restaurant

Lunch Borrel Diner
Woensdag tm zondag open
Beschikbaar voor verhuur
verhuur@haasenpopi.nl
@haasenpopi
Pampuslaan 501, strand IJburg
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De verdichte stad

Amsterdam telt bijna 450.000 woningen. De komende dertig jaar zouden er elk jaar 5000 woningen bijgebouwd moeten worden, zodat er in 2050 in de stad 150.000 extra woningen zijn.
En dat binnen de stadsgrenzen. Hoe? Door te verdichten.

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR
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en vergroting van de woningvoorraad
met 33%. En dat binnen de gemeentegrenzen. Want daarbuiten is het groen,
daar is de natuur; de Amsterdamse scheggen.
Rondom de stad zijn er acht; Amsterdamse Bosscheg, Scheg van West, Brettenscheg,
Zaanse scheg, Waterlandscheg, IJmeerscheg,
Diemerscheg en Amstelscheg. Oost grenst aan
de laatste drie. De Amsterdamse scheggen
moeten behouden en bereikbaar blijven. Het
moet voor iedere Amsterdammer mogelijk
de natuur te zijn. De extra 150.000 woningen
moeten daarom in de stad gebouwd worden;
verdichting van de stad wordt dat genoemd.

Veel hoogbouw
In Amsterdam wordt met vier verschillende
typen verdichting gewerkt. De laagste vorm
van verdichting is de luwe stadsbuurt; een
relatief lage dichtheid, weinig niet-woonfuncties, veel ruimte voor groen. Dit geldt voor
een groot gedeelte van Oost. Dan zijn er de gemengde stadsbuurten met een redelijk hoge
dichtheid, ruimte voor niet-wonen, vooral in
plinten en af en toe een groter gebouw, groen
in parkjes en langs watergangen. Centrumeiland en Strandeiland in IJburg vallen in deze
categorie. Vervolgens de hoogstedelijke buurten: een redelijk hoge tot hoge dichtheid, veel
ruimte voor niet-wonen, groen in pocketparkjes en grotere stadsparken. Het zuidelijk deel
van Zeeburgereiland en het westelijk deel
van Centrumeiland vallen in deze categorie.
De vierde vorm van verdichting is door hoogstedelijke centra: een hoge dichtheid op een
klein oppervlak, veel ruimte voor werken in
kantoren en minder nadruk op wonen, groen
in pocketparkjes en grotere stadsparken.

In Oost valt de Sluisbuurt in deze categorie,
evenals Sciencepark, Muiderpoortstation en
Amstelstation. Ook in de rest van Amsterdam
wordt de hoogste dichtheid gemaakt langs de
ov-lijnen. Ook zal er een nieuwe stadswijk gebouwd gaan worden in het Westelijk Havengebied dat binnen de ring ligt: Haven-Stad.
In dit gebied komt hoofdzakelijk hoogbouw.
In de naoorlogse gebieden van Nieuw-West,
Zuidoost, Buitenveldert en Noord worden de
doorgaande straten en lanen verdicht. In Oost
wordt de Gooiseweg afgewaardeerd; geen
snelweg meer, maar een stadslaan met aan
weerszijden bebouwing.

Meerkernige stad
Amsterdam zou uit balans zijn met één centrum waar alles op gericht is; een van de
hoofddoelen van de toekomstvisie is een stad
en regio met meer stedelijke kernen te worden. Bedrijventerreinen moeten bruisende
stadsbuurten zijn. Dit geldt voor de nieuw
te ontwikkelen Haven-Stad, het Schinkelkwartier en de noordelijke IJ-oevers. In stadsdeelcentra Osdorpplein, Amsterdamse Poort
en Buikslotermeerplein wordt extra geïnvesteerd in stedelijkheid. Door meer bewoners
en meer ruimte voor bedrijvigheid te creeren, komen er 200.000 extra banen bij en zal
er meer draagvlak zijn voor winkels, horeca en voorzieningen, denkt het college. Deze
stadsdeelcentra zullen in 2050 grootstedelijke
stadscentra zijn, met bijbehorende aantrekkingskracht en elk een eigen gezicht: met
meer kernen krijgt Amsterdam meer smoel is
de gedachte.

Meer groen
Ondanks de verdichting moet de stad wel
groener worden. Er komen een paar stadsparken bij: de kop van de Brettenzone, de Tuinen
van West en Ookmeerpark, Oeverlanden, kop

Amstelscheg, Diemerbos, Waterland-sportlandschap en Noorder IJplas. Dan komen er
groenblauwe hotspots; noordzijde Sloterplas,
kop Java-eiland, kop Zeeburgereiland, Buiteneiland IJburg, noordoever Gaasperplas,
noordoever Nieuwe Meer zijn aangewezen
als groenblauwe hotspot. Deze plekken zijn
geschikt voor vrijetijdsfuncties als sportparken, strandjes, buitentheaters en musea. Al
het groen in straten, pleinen en parken zal ingericht worden op ontmoeting, ontspanning
en recreatie. Meer bomen, meer bloemen.
Bijkomende doelen zijn het tegengaan van
hittestress en het vergroten van het waterbergend vermogen van de stad. Voor Oost komt
daar nog de vergroening bij van sterk stenige
openbare ruimtes, zoals de kades in het Oostelijk Havengebied, en een stadsstrand in het
Flevopark.

Betaalbaarheid
Problematisch is dat stadsontwikkeling in
Amsterdam steeds minder hoge opbrengsten genereert. De Zuidas bijvoorbeeld is
gebouwd op braakliggende gemeentegrond
rond station Zuid. Iets soortgelijks geldt voor
de kantoorgebieden rond Sloterdijk en de
Bijlmer-ArenA. Dit soort locaties zijn er steeds
minder. Verdichting van de stad is vooral
het veranderen van werkgebieden met lage
dichtheden naar gemengd wonen en werken
in hoge dichtheden. Deze transformatie is een
kostbaar proces, want het verdienvermogen
hiervan is lager dan bouwen op braakliggend
terrein. Daarom wil de gemeente een aantal
een woningbouwfonds voor coöperaties met
een leningsfaciliteit, een solidariteitsfonds en
een regionaal investeringsfonds. De vraag is
len zijn om alle plannen in 2050 te kunnen
betalen.
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Verbinding als antwoord
TEKST: JOYCE HES
FOTO: BJÖRN MARTENS

M

oslim-trans-zwart-beperkt-sporterjoods-oud-kind-vrouw, zo begint de
poster die inmiddels ook op mijn
raam hangt. Samen IJburg staat dikgedrukt
in het midden. Er is een reden dat deze poster samen met regenboogvlaggen door Alle
Kleuren IJburg werd uitgereikt en op diverse adressen vrolijk hangt te wapperen. Die
reden is minder vrolijk. Alexander Noordijk,
de voorganger van de Binnenwaai die bekend
is om zijn initiatief om op zondagen met de
lhbitq-gemeenschap om de tafel te zitten is,
na een aanslag op hem en zijn man twee jaar
terug, weer bedreigd.
In december 2020 begon dat al met bonzen
op de ruiten, steentjes gooien, uitschelden. In
de eerste week van februari escaleerde dat en
ging een groep jongens om hem heen staan,
waardoor Noordijk in een hoek werd gedreven. Hij moest van hen ‘naar het kerkhof’.
Voor hem een teken om 112 te bellen. Pas later in de week, toen een alerte buurtbewoner
de jongens spotte en de politie belde, werden
ze aangehouden. Inmiddels heeft Noordijk
aangifte gedaan van bedreiging en belediging
en is er veel gebeurd. Samen met Alle Kleuren
Oost, dat eerder al met Noordijk pre-prides
had georganiseerd in de Indische buurt en op
IJburg, stelde hij onder de naam Alle Kleuren
IJburg een petitie op.
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De (herhaalde) bedreiging van voorganger Alexander
Noordijk begin februari lijkt een kantelpunt in de
aanpak van bedreiging en geweld op IJburg.
Een veilig IJburg voor iedereen
De petitie roept op tot een veilig IJburg voor
iedereen, ongeacht seksuele voorkeur, geloof
of afkomst. Onze verschillen, zo stelt de petitie, mogen geen reden zijn voor discriminatie,
bedreigingen of geweld. Wij accepteren dat
niet meer! Wij staan op voor een veilig IJburg
voor iedereen! En: Samen een vuist maken,
samen afstand nemen van dit geweld, samenwerken aan de verbinding van alle bewoners
van IJburg. Zodat iedereen zichzelf kan zijn
en zich veilig voelt.

Ondernomen acties
Burgemeester Femke Halsema en voorzitter
van stadsdeel Oost Maarten Poorter komen
de petitie ondertekenen en er zijn vele steunbetuigingen aan het adres van Alexander
Noordijk.

Er worden in stadsdeel Oost vragen gesteld
door D66 en de VVD. Daarop antwoordt de
stadsdeelvoorzitter onder andere dat hij de
kerk wil helpen bij het ophangen van een private camera aan de gevel. Op de vraag van
Philip Monas van D66 om hem te informeren over preventieve onderwijsprogramma’s
en lessenseries die een positieve uitwerking
kunnen hebben op het leefklimaat van lhbitq‘ers wordt (nog) niet ingegaan. Diederik
Boomsma, fractievoorzitter van het CDA in
de Amsterdamse gemeenteraad, benaderde
minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus. Grapperhaus, die vond dat de avondklokrelschoppers het liefst allemaal linea recta naar de gevangenis moesten, komt naar de
Binnenwaai voor een gesprek samen met Alle
Kleuren IJburg. Karim Arsalan, netwerkspecialist bij de Amsterdamse politie, vertelt over

BUURT
DICHTER
een ander gesprek dat mede op verzoek van
het slachtoffer tussen hem en zijn bedreigers
heeft plaatsgevonden. Dit gesprek heeft louterend gewerkt voor de jongens die hun excuses
aanboden en zich niet hadden gerealiseerd
wat hun gedrag voor de al eerder bedreigde
predikant had betekend, aldus Arsalan.

Voorbeeld voor alle IJburgers
Wat mij vooral triggerde in het verhaal rond
de (herhaalde) bedreiging van deze betrokken man, die zo zijn best deed om juist verbinding met de buurt te leggen, is de ironie
van dat verhaal. Waarom wordt juist hij, die
zo’n voorbeeld was voor ons allen op IJburg,
doelwit van bedreiging?
In zijn artikel in de IJopener van december
2019, en zie ook het redactioneel op pagina
3, schetst Joost van der Vaart een beeld van
de voorganger van de Binnenwaai. Zo startte Noordijk een initiatief om basisscholen bij
zijn kerk te betrekken. Hij organiseerde een
kinderkookcafé met onder meer moslimkinderen. Betrokken scholen kwamen in groepen bij hem in de Binnenwaai, er was een
kinderkerstkoor en met het oog op kinderen
van gelovige moslims gebruikte Noordijk in
de klas citaten uit het Oude Testament, waar
bijbel en koran elkaar overlappen. Na de aanslag op hem en zijn man organiseerde hij op
4 mei 2019 samen met de moskee voor vijftig
jongeren een bijzondere bustocht naar Westerbork. Bezoekers van 4 mei, waaronder de
auteur dezes, werden hartelijk ontvangen in
de moskee. Er was thee met koekjes en voordrachten van een rapper en de stadsdeelvoorzitter.
De Binnenwaai zelf is inmiddels, zo kunnen
we op haar website lezen, een ankerpunt geworden in het IJburgse landschap.

Toekomstperspectief
Ik ga op onderzoek uit. Mijn prangende vraag:
Wat zou er in de toekomst moeten gebeuren
op IJburg om situaties zoals hierboven geschetst, te voorkomen?
Ik spreek met Bas Zwiers van het landelijke Emancipator en Alle Kleuren Oost, met
Redouane Amine, ambassadeur van Alle
Kleuren Oost, met Karim Arsalan, met Chris
Bouma van Connecting Differences en met
Diederik Boomsma.
Ze hebben diverse gezichtspunten, maar ze
hebben één ding gemeen: er zou op IJburg
(nog) meer moeten worden gedaan aan het
gesprek, de ontmoeting en de verbinding.
Karim vertelt dat al vóór de bedreigingen
van Alexander, in december 2020, een minibijeenkomst was georganiseerd met de
kerken en de moskee waar werd gesproken
over hoe men om kon gaan met de angstgevoelens die heersten bij bepaalde mensen
of groepen op IJburg. Ook wijst hij erop dat
achter de schermen en voor de buitenwereld
nog wat onzichtbaar, veel gebeurde en dat de
aanslag van 2018 zeer serieus is genomen.
Karim is een groep gestart die Bondgenoten
heet en waarin alle betrokken partijen zitten.
Bondgenoten wil vooral ook met scholen in
gesprek over een opvoedkundige en pedagogische aanpak. Karim is ook een groot voor-

stander van slachtoffer-dadergesprekken die
zoals hij ziet veel opleveren en echte veranderingen teweeg kunnen brengen.
Ik spreek ook Redouane Amine, ambassadeur
bij Alle Kleuren Oost en een van de honderdvijftig
van Amsterdam. Voor
hemzelf, zo vertelt Redouane, heeft Connecting Differences ervoor gezorgd dat hij een
heel andere kijk kreeg op homoseksualiteit,
juist door de ontmoeting en de uitwisseling
met mensen die een andere seksuele oriëntatie hebben. Het heeft hem gevormd en veranderd. Daardoor kan hij nu een brugfunctie
vervullen tussen twee werelden.
Bas Zwiers stelt dat het erg belangrijk is om
de
te doorbreken.
Niemand is volgens hem de stereotiepe man.
Bij Emancipator gaan jongens in zogeheten
Imagine workshops aan de slag. Daar worden
ze zich bewust van genderstereotyperingen
en de maatschappelijke ongelijkheid, en bespreken ze een alternatief: behalve man ook
mens zijn. Die maatschappelijke ongelijkheid
is een sleutelbegrip, want als bijvoorbeeld
moslimjongens zich realiseren dat zij net als
homoseksuelen gediscrimineerd worden, ervaren ze hun positie als gelijkwaardig. Hij
noemt een interessant experiment in Oost.
Daar hadden ze jongens uit de buurt een rol
als beveiliger bij de Pride Oost gegeven, jongens die zich niet veel konden voorstellen bij
mensen met een andere seksuele oriëntatie.
Dat heeft erg goed gewerkt, aldus Zwiers. Misschien is het inzetten op IJburg van juist ook
jonge jongens als verantwoordelijk voor een
vrediger en veiliger buurt niet zo’n gek idee,
oppert hij.
Boomsma geeft aan dat grenzen stellen en
naast hulpverlening ook handhaving niet
moet worden vergeten. Misschien is daarom
het snel realiseren van een voor iedereen bereikbare politiepost een goede optie.
Kortom, ideeën genoeg. Nu de praktijk nog.

Ode aan IJburg
Deze mooie wijk
gebouwd op zand
omrand door water
met zijn brede stoepen
rechte straten, platte daken
zijn altijd kloppend hart
van hijskranen
Kent vele gezichten
kleuren en smaken
joggers of gezinnen,
oudjes alleen met rugzak
of met een rollator
flanerend over de Bert Haanstrakade
Kent hondenbezitters
maar ook hondenhaters
zij die de weg kwijt zijn
zij die de ander in het hart raken
Kent zij die geloven
in een straffende God
of één die liefheeft
kent zelfbouwers
die van het leven
iets persoonlijks,
hun eigen project
maken
Kent zij die vechten
voor hun ideaal: ‘Samen’.
Ach het is er allemaal
hier in deze prachtige wijk
zo rijk aan leven en diversiteit.
JOYCE HES

BOEKEN
H O E K

Laat je raken door poëzie
TEKST: ELINE CRIJNS

De lente maakt alles nieuw, net als gedichten dat kunnen doen. In dit voorjaarsnummer van
IJopener laten we ons licht schijnen over poëzie. Een dichtbundel laat zich makkelijk meenemen in een picknickmand of een wandelrugzak. Gedichten geven een andere dimensie aan je
verblijf in de buitenlucht.

P

oëzie dringt overal tot ons door. Wandelend over straat word je geraakt
door een gedicht op een gevel als je zomaar een hoek omslaat. Of als je merkt dat
je stilvalt voor de televisie bij de poëtische
woordenvloed van Amanda Gorman tijdens
de inhuldiging van president Joe Biden. Gedachteloos scrollend door Instagram stuit
je al snel op dichtregels die je scherm vertragen. Ik moet de eerste persoon nog tegen
komen die een onverwachte ontmoeting met
een gedicht als vervelend ervaart.
Waarom zouden we die ervaring niet eens
vaker zelf opzoeken in een dichtbundel?
Want bladerend door de pagina’s valt je oog
al snel op woorden, op combinaties daarvan
en op zinnen die je gedachten laten stromen.
Dichters zetten je zintuigen op scherp. Als je
opkijkt van de pagina’s zie je de wereld met
andere ogen. Gedichten verzetten je zinnen,
verbreden je perspectief en openen je emoties. Hoe dat werkt, weten alleen de dichters
– en vaak weten ook zij het niet, blijkt uit
interviews waarin hen daarnaar gevraagd
wordt.
De keuze aan dichtbundels is omvangrijk,
wat je kiest is persoonlijk. Je kunt je laten
leiden door dichters die je kent of van wie
je gedichten tegen bent gekomen die je aanspraken. Een bundel selecteren op thema is
ook een invalshoek. Of je neemt een bloemlezing die je kennis laat maken met meerdere dichters. Je kunt je ook laten leiden door
kenners. Er worden jaarlijks dichters gelauwerd met een poëzieprijs. Ook instituten
als de Dichter des Vaderlands wijzen de weg
door het poëzielandschap.
insteek. We zoomen in van verder weg naar
dichter bij huis: van de Verenigde Staten via
de Dichter des Vaderlands en de Amsterdamse Stadsdichter naar onze eigen buurtdichter. Maar eerst laten we je kennis maken met

een boek over het leren lezen van gedichten, voor wie beslagen ten ijs wil komen of
schroom wil overwinnen.

Hoe lees je poëzie

lezen makkelijk is, maar ze ontrafelt nuchter
de mythe, zonder die helemaal uit te kleden:
‘Gedichten lijken in hun halftransparantie
een beetje op mensen. Een mens kan je aanvoelen, maar nooit helemaal voorspellen.
Gedichten lezen is oefenen in omgaan met
onkenbaarheid. Daarom gaat het ook niet
om de geheime boodschap.’
Of ze kiest een aanlokkelijke insteek door
bijvoorbeeld uit te leggen hoe poëzie je een
betere geliefde maakt. ‘Gedichten kunnen je
een extra paar ogen bieden, zodat je (…) je
geliefde nog dichter bij je wil dragen dan een
armband.’ Dit illustreert ze aan de hand van
het ‘zinderende’ gedicht ‘Ik houd van mijn
lijf wanneer het met jouw’ van E.E. Cummings dat Deckwitz vertaalde uit het Engels.
Meer gedichten ontbreken niet in dit boek
evenmin als een uitgebreide literatuurlijst.
Deckwitz toont aan de hand van uiteenlopende verzen wat ze de lezer uitlegt, namelijk dat ‘poëzie draait, zoals veel kunst, om
hoe het is om een mens te zijn’.

New kid on the block

Ellen Deckwitz is naast dichter, vurig pleitbezorger van de dichtkunst. Je komt haar
pleidooien tegen in lezingen, in columns en
in haar lessen aan scholieren en studenten.
Vermoedelijk heeft ze alle argumenten waarom iemand geen poëzie leest al eens gehoord.
In Dit gaat niet over grasmaaien laat ze geen
manier onbenut om die te weerleggen.
Op haar bekende laagdrempelige en humoristische wijze geeft ze geduldig uitleg over
kwesties als: dat gedichten te moeilijk of te
zwaar zouden zijn. Ze zegt niet dat gedichten

wat is weten?

Denken dat tot stilstand probeert te komen
(Hans van Dam – zelfverklaard niet-weter)

De boekhandel van Pampus nodigt uit tot oponthoud – app ons 06 1544 8310 –
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419 3023 – alleen maandag gesloten

De 22-jarige Amanda Gorman verwierf in één
klap wereldfaam met haar spoken word-optreden tijdens de inhuldigingsceremonie
van de Amerikaanse president Joe Biden.
Met de vertolking van haar gedicht ‘The Hill
We Climb’ gaf ze hoop en nieuw elan aan de
natie. Haar optreden maakte wereldwijd in-

druk door de kracht van haar intonatie en de
lichaamstaal waarmee ze haar woorden onderstreepte. Haar verrassende verschijning
leek het geheime wapen van de nieuwe president om koers te zetten naar verzoening.
Het is het waard om terug te kijken – je kunt
het overal online vinden – maar vooral om
na te lezen. Het gedicht verschijnt in boekvorm in zowel de Engelse als in een vertaalde Nederlandse uitgave, beide met een voorwoord van Oprah Winfrey.

Amsterdamse stadsdichter

Dichter des Vaderlands

Lieke Marsman (1990) is begin dit jaar benoemd in het prestigieuze ambt van Dichter
des Vaderlands dat zij twee jaar zal bekleden. Volgens het comité van dichters en poeziekenners dat haar heeft uitgekozen, paart
zij ‘tederheid aan transparantie, eruditie aan
humor, eenvoud aan diepgang’ en spreken
haar teksten en optredens een groter publiek
aan. Op dichterdesvaderlands.nl kun je de
gedichten van haar hand lezen, evenals die
van haar voorgangers.
In mijn mand is de meest recente bundel van
Marsman. Het boek bestaat uit 21 gedichten,
sommige beslaan een deel van een pagina,
andere waaieren uit over meerdere bladzijdes. Ze dicht over leven en dood en de plaats
die de dood inneemt in het leven. Persoon-

De Amsterdamse Stadsdichter Gershwin
Bonevacia (28) is overal. Maandelijks publiceert hij een gedicht in Het Parool en op de
website van SLAA. Zijn poëtische zin ‘Meer
als jou – dat jij meer – bent van mij’ is onlangs onthuld als verbindend lichtkunstwerk
tussen stadswijken in Zuidoost. De dichter
zelf resideerde tijdens de lockdown in het gesloten Tropenmuseum, dat hem uitnodigde
toen hij op zoek was naar een inspirerende
werkplek.
is de debuutbundel
van Bonevacia uit 2017. Hij gaf die aanvankelijk uit in eigen beheer en maakte die zelf
tot een succes. Toen hij in 2019 Stadsdichter

werd, bracht een uitgever een herziene editie op de markt. De gedichten zijn uiteenlopend van opzet en onderwerp. De toon is geschakeerd, van energiek en fonkelend naar
melancholiek en beschouwend. Prachtig is
het gedicht met bezweringen voor zijn ongeboren zoon, dat hij besluit met: ‘Ik hoop dat
je het niet begrijpt./ Ik hoop dat je jouw eigen
script schrijft./ We zijn nog voor jouw tijd./
Dus tot die tijd, schrijf ik dit gedicht eigenlijk
voor mij.’ Het effect van dit einde is dat je het
gedicht weer van voor af aan wilt lezen. Later dit jaar verschijnt een nieuwe bundel van
Bonevacia.
Het ambt van Stadsdichter in Amsterdam
is in gevaar. Sinds 2019 heeft de gemeente
is deze tijdelijk overgenomen door Het Parool, de Kleine Komedie en SLAA. Bonevacia
blijft aan voor een wat langere periode – dit
ciering voor zijn opvolger in de tussentijd
rond komt. Betrokkenen deden in december
in Het Parool een oproep aan Amsterdamse
bedrijven en instellingen die de poëzie een
warm hart toedragen om bij te springen als
aandeelhouder om het instituut overeind te
houden.

IJopeners Buurtdichter
Tot slot mag in deze boekenhoek over poëzie niet onvermeld blijven dat IJopener de
Buurtdichter tot haar redactie mag rekenen.
Ook in deze editie tref je weer een gedicht
aan van Joyce Hes. Op haar site joycehes.nl
kun je verder kennis maken met deze dichter
en haar werk.

een kankerdiagnose. ‘Oneindigheid van tijd
houdt me overeind nu./ Hoe lang de dag ook
leek, het was een snipper./ Hoe kort de dag
ook lijkt, er is nog tijd.’
Middenin de bundel is een aantal opdrachtgedichten opgenomen, zoals ‘Spelen’ dat zij
schreef in opdracht van de gemeente Amsterdam ter ere van de Gay Pride 2020. Het
gedicht is een spel dat ze aangaat met jou,
de lezer, waarin ze je meesleept zodat je met
een indringende blik in de spiegel van onze
samenleving kijkt. ‘Want de essentie van het
spel/ is dat ze steeds wanneer iemand om
hulp schreeuwt/ terugschreeuwen dat hun
handen gebonden zijn/ in vrijheid.’
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TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

Biebjes
D

e bibliotheek is alweer weken dicht.
Heeft u het geprobeerd, boeken reserveren via internet en dan ophalen? Mij
lukt het niet, boeken die ik wil lezen zijn altijd
uitgeleend. In de bibliotheek wil ik rondneuzen, bij toeval iets moois vinden. Als het boek
niet bevalt, breng ik het terug. Dat kan nu niet.
Maar gelukkig zijn er de biebjes. Sinds een
paar weken schieten ze uit de grond als speenkruid in het voorjaar. En het is er altijd gezellig. Je zoekt er niet naar een boek, je vindt er
mans. Oude detectives. Gedichten van ooit beroemde profeten. Het Hemabreiboek uit 1983.
niet meer weg te gooien, met het schuldgevoel waarmee je ook prima kliekjes in de pedaalemmer werpt. Je brengt ze naar een biebje
en maakt er onbekenden blij mee.
Het principe vraagt om navolging. Een publieke kliekjeskast omdat de restaurants dicht
zijn. Een broekenkraam vanwege het jojoën
en je kan of wil geen nieuwe kopen.
Nood breekt niet alleen wetten, het brengt ons
zelfs op goede ideeën.

en deel hem met IJopener, hraaff@gmail.com,
ovm biebje. Graag met een korte toelichting
erbij.
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Foto’s, met de klok mee:
Borneokade tussen woonboot nummer 78 en 80,
Erick Salomonsstraat voor nummer 458,
Javastraat 118

KOKEN
MET SAKE

Winkelvrienden

TEKST: SAKE SLOOTWEG
ILLUSTRATIE: AFRA BARENTZ

N

a twaalf jaar vertrek ik uit Amsterdam.
Het zou te ver gaan om te zeggen dat ik
in die twaalf jaar nooit westelijker ben
gekomen dan Artis, maar het scheelt niet veel.
Eerst woonde ik schuin boven de notenwinkel op de Hogeweg in de Watergraafsmeer.
Toen verhuisde ik naar de Sumatrastraat, om
de hoek van Slagerij het Lange Mes, voordat
Bar Basquiat hier kwam. Iedereen vraagt of
ik Amsterdam niet ga missen. Lang wist ik
daar het antwoord niet op. Na al die jaren een
knipperende Rembrandttoren in de verte was
ik juist wel toe aan een nieuw uitzicht. Een
nieuwe horizon en een nieuwe stad. Toen was
het tijd om aan Sanne en Sharon van de Java
Bookshop te vertellen dat ik weg zou gaan. Ik
kreeg het mijn strot bijna niet uit. Ow ja. Nu
wist ik wat ik zou gaan missen: mijn winkelvrienden op de Javastraat. Afra en Susan van
de vishandel, bakker Khalid en bakker Rob,
Mustafa de groenteboer en nog tientallen anderen. Het is een bijzondere relatie, die van
winkelier en klant. Ik zie en spreek ze vaker
dan m’n eigen moeder. Het zijn vrienden voor
het leven. Maar waar ze wonen of wanneer
ze jarig zijn? Geen idee. Harold en zijn vrouw
van de toko willen altijd precies weten wat ik
ga koken. De kleermakers en ik kunnen samen likkebaarden bij onze favoriete Turkse

recepten voor kweepeer en met de jongens
van de Italiaan bespreek ik het liefst obscure Italiaanse streekgerechten. Ik riep altijd al
‘Koop lokaal’, maar nu weet ik waarom; mijn
winkelvrienden waren er altijd. Iedere dag op
dezelfde tijd gingen de luifels uit en waren we
blij om elkaar weer te zien. Ik ben zo iemand
voor wie dat een grote geruststelling is.
Nu ik vertrek uit de Indische Buurt leek een
Indisch recept me wel op z’n plaats. Het lekkerste Indische recept dat ik in de buurt heb
opgedaan komt van een Molukse buurvrouw:
gefrituurde aubergines met paprika en kokossaus. Ik maak een variant met champignons.
De roodbruine kleur is misschien niet de fotogeniekste, maar laat dat u niet weerhouden.
Ik vind deze saus gruwelijk lekker.

Curry met aubergine en champignons
(hoofdgerecht voor 2 personen)

Snijd de aubergine in plakjes van ½ tot 1 cm
dik en kerf in beide kanten een ondiep rastertje. Leg de schijfjes op keukenpapier en
bestrooi zuinig met zout. Draai ze na 30 minuten om, bestrooi de andere kant met zout
en laat de schijfjes opnieuw liggen. Spoel een
seconde af onder de kraan en dep de aubergineplakken goed droog met keukenpapier of
een schone doek.
Snijd ondertussen de champignons in parten.
Bak ze in hete zonnebloemolie in ongeveer 10
minuten op laag vuur gaar en goudgeel. Leg
op keukenpapier.
Vul de olie in de koekenpan waarin u de
champignons heeft gebakken aan tot een
royale laag en bak (of frituur) de aubergineschijfjes in etappes op hoog vuur aan beide
kanten goudbruin. Pas op voor spatten. Vul de
olie tussendoor eventueel bij. Laat de schijfjes
uitlekken op keukenpapier naast de champignons.
Schep vier eetlepels olie in een wok of braadree erdoor en bak kort mee. Giet de kokosmelk erbij. Voeg naar smaak ketjap toe. U kunt
eventueel nog een half bouillonblokje toevoegen. Schep de groenten erdoor en warm het
geheel goed door. Serveer met rijst en eventueel een tweede groente.
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INGEZONDEN

De IJopener vervolgt publicatie van een reeks opinies over
de omstreden oeververbinding tussen Zeeburgereiland
en het Oostelijk Havengebied.
Dit keer komen respectievelijk aan het woord Laurens
van Dijk, bewoner van Zeeburgereiland, en Francine
Swets, die op Sporenburg
woont. Hiermee sluiten we
de reeks voorlopig.

FOTO: BJÖRN MARTENS

Kijk eens voorbij
het eigenbelang
In de vorige IJopener betoogden Amos Gomes
de Mesquita en Maarten Hilberdink waarom
er noch een brug noch een pont zou moeten
komen van Zeeburgereiland naar Sporenburg
of Borneo. In een eerdere editie betoogde ook
Paul Vlok iets dergelijks, en ik wil hier graag
op beide visies reageren.
Borneo/Sporenburg loopt nu al een paar jaar
te hoop tegen een doorgaande fietsroute in
hun buurt, in eerste instantie vanwege ‘de veiligheid’. Dat de veiligheid in Amsterdam niet
afneemt wanneer je veel mensen om laat fietsen, ontging ze blijkbaar. Sindsdien wenden ze
andere argumenten aan, nu in de hoop de geplande pont tegen te houden. Om er een aantal uit te halen: de pont zou weinig vervoerswaarde hebben. In het door hen aangehaalde
onderzoek staat dat inderdaad, maar dat was
in een vergelijkend onderzoek met een brug!
Vervolgens liepen ze jaren te hoop tegen deze
brug (met veel vervoerswaarde), om, nu de
brug op de lange baan is geschoven, dat onderzoek uit de context te halen en te verdraaien.
Daarna hun stelling dat mensen op Zeeburgereiland liever over de Amsterdamsebrug
fietsen, omdat ‘dat een logische route is naar
CS’. Voor mensen achter op IJburg wellicht,
maar niet voor Zeeburgereiland en Steigereiland. Nog afgezien van vele andere bestemmingen, één blik op de kaart leert het tegenovergestelde. Daar is geen verkeersmodel
voor nodig. Ook hun idee van ‘aansluiting op
vervoersstromen’ snijdt geen hout: niemand
neemt een langzame pont om bus of tram te
pakken als die er op Zeeburgereiland ook al
zijn. Deze verbinding is voor fietsers!

Reden voor conservatisme
Ook Paul Vlok redeneert zo: zonder bron stelt
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hij dat ‘de meeste fietsers naar scholen in het
zuiden van de stad moeten’ om te concluderen
dat deze verbinding onnodig is. Dat wordt omhuld met lange stedenbouwkundige overwegingen die vooral reden blijken voor conservatisme. Dat Amsterdam bestaat uit 750 jaar
grachten graven, eilanden plempen en bruggen bouwen ontgaat hem kennelijk wanneer
het een fietspad door zijn eigen buurt betreft.
Dan is ‘de geschiedenis’ ineens reden om geen
fietspad aan te leggen door een stadswijk die
nauwelijks twintig jaar bestaat. Dat deze verbinding een wens is voor tienduizenden Amsterdammers gaat aan ze voorbij, en het wordt
steevast afgedaan als ‘symbolisch project van
de gemeente’. Dat diezelfde gemeente de paar
honderd bewoners van Sporenburg heeft beloond met honderdmaal de aandacht van de
tienduizenden fietsers ontgaat ze blijkbaar
ook.
Puntje bij paaltje: een pontje mag wel, maar
niet naar hun buurt. We zouden de pont naar
Azartplein moeten nemen, waardoor fietsers
elke dag een kwartier (!) langer op de pont
staan dan nodig, en de pont bovendien nóg
minder zou varen vanwege de langere vaartijd.
Ik gun deze schrijvers een ruimere en genereuze blik, met lange lijnen, voorbij het eigenbelang.
LAURENS VAN DIJK, Zeeburgereiland

Gemeente,
wees eerlijk in
pont-debat
De plannen voor een nieuwe oeververbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied hebben de afgelopen
maanden veel stof doen opwaaien. Ook in de

IJopener van februari 2021 wordt hierover
geschreven, dit keer door Amos Gomes de
Mesquita en Maarten Hilberdink. Zij noemen
een aantal belangrijke feiten en pleiten voor
snelle aanpassing van de Amsterdamsebrug.
In een eerdere editie van de IJopener suggereert Paul Vlok om de oude lijnen van de stad
als vertrekpunt te nemen om de fietsinfrastructuur uit te breiden. Hij verwijst naar de
geschiedenis en de wetmatigheden van de fysieke lay-out van Amsterdam. Paul Vlok heeft,
in zijn woorden, ‘een stapje terug’ gedaan en
dat uitzoomen bleek nuttig. Laten we daarom
eens, op eenzelfde manier uitzoomend, niet
naar de inhoud maar naar het proces kijken.
Naar de wijze van berichtgeving over de plannen voor een nieuwe oeververbinding tussen
het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied en de besluitvormingsprocedure daarover.

Geen schoonheidsprijs
De debatten in de afgelopen tijd over een
eventuele oeververbinding tussen het Zeeburgereiland en het Oostelijk Havengebied
verdienen geen schoonheidsprijs. De toon
was vaak fel en feiten werden niet altijd juist
gepresenteerd. Die felle en vaak onaangename toon is grotendeels veroorzaakt door de
gemeente zelf. Door de wijze waarop Amsterdam de berichtgeving en inspraak- en beslissingsprocedures tot nu toe heeft aangepakt,
zijn discussies en inspraakrondes vaak vruchteloos gebleken. Erger nog, het gemeentebestuur dreigt besluiten te nemen die gebaseerd
zijn op onvolledige en onjuiste informatie.
Feiten en argumenten op basis waarvan besluiten door de gemeente genomen worden,
worden vaak niet expliciet genoemd of worden foutief weergegeven. Dit wordt ook door
Amos Gomes de Mesquita en Maarten Hilberdink geïllustreerd. En als het niet duidelijk is
waarom een besluit genomen wordt, wordt
elke discussie of inspraakprocedure daarover

toch min of meer een wassen neus.
Een voorbeeld van een
‘feit’ dat we in allerlei gedaantes tegenkomen, is
‘reistijdwinst’. Er wordt
met regelmaat gesproken
en geschreven over een
veronderstelde tijdwinst
voor mensen die uit IJburg
of van het Zeeburgereiland komen – dit lijkt een
belangrijk argument voor
zo’n extra verbinding te
zijn. Echter, volgens de informatie van de gemeente
levert een extra verbinding tussen het Zeeburgereiland en Sporenburg
nauwelijks of geen tijdwinst op.

Stank en uitstoot
Ook over de gebruikers van een pont en over
de pont zelf is de informatie onvolledig en
verhullend: er wordt steevast van ‘fietsers’ en
een ‘pont’ gesproken, terwijl het vooralsnog
zo lijkt te zijn dat je niet alleen met een gewone fiets maar ook met een bromfiets op de
pont mag. En dat zo’n veerpont stank en uitstoot zou kunnen geven, wordt ook nergens
genoemd. En dan hebben we het nog niets
eens over het kostenaspect – terwijl zo’n tijdelijke pontverbinding toch zo’n 12,5 miljoen
euro zou gaan kosten...
Hoe kan het dat zoveel mensen – ja, zelfs
mensen die bij het besluitvormingsproces betrokken zijn – uitgaan van een schone pont,
niet voor bromfietsers, een pont die wenselijk of zelfs noodzakelijk zou zijn omdat zo’n
verbinding zoveel tijdwinst zou opleveren
voor mensen uit IJburg en van het Zeeburgereiland? Dit lijkt te maken te hebben met
de wijze van berichtgeving door de gemeente
zelf. Een berichtgeving die vaak verhullend of
zelfs onjuist blijkt te zijn, welk euvel – om het
allemaal nog erger te maken – niet altijd makkelijk te ontdekken is. Zo lijkt bijvoorbeeld de
Variantenstudie Fietsverbinding Sluisbuurt
van de gemeente Amsterdam uit juli 2017,
met veel relevante feiten, niet meer te vinden...
Al is het ongeduld van veel mensen begrijpelijk, toch is het voor alle betrokkenen,
aan welke kant van het water dan ook, van
groot belang dat besluiten omtrent een eventuele (tijdelijke en/of definitieve) extra langzaam-verkeersverbinding met de rest van
Amsterdam op grond van de werkelijke en
juist benoemde feiten genomen worden.
Gemeente Amsterdam, wees ook in deze beslissingsprocedure transparant en eerlijk,
zelfs als dat eigenlijk niet goed uitkomt.

Piet Mercks

Vissen in het
5 Centen Bad
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
regelmatig een verhaal. Deze keer doet Adrie Leoné verslag
van visavonturen in het zogenaamde 5 Centen Bad, na de
sluiting van dit zwembad in het Nieuwe Diep.
TEKST: ADRIE LEONÉ
FOTO’S: PRIVÉBEZIT ADRIE LEONÉ

M

ijn vader Gerard Leoné was conducteur-tramwagenbestuurder
en buschauffeur hoofdzakelijk
op lijn 11 bij het GVB te Amsterdam. Ook heeft hij gewerkt op Bus M en Bus
K rondje Centraal en Bus P; deze bus reed
van de Javakade naar het Centraal station,
hoofdzakelijk met zeelui en havenarbeiders. Hij had als hobby vissen en dat deed
ie hoofdzakelijk in het Merwedekanaal (het
Amsterdam-Rijnkanaal) vanaf het IJ tot aan
de Kilometerbrug. Dat vissen dat had als
doel, vissen vond ie natuurlijk fantastisch,
maar hij deed het ook voor zijn gezin want
alles wat ie ving werd opgegeten, vaak nog
dezelfde dag. Hij viste hoofdzakelijk op paling en snoekbaars. Toen het 5 centen bad
zijn deuren sloot heeft mijn vader daar veel
gevist, hij huurde een roeibootje, de verhuurderij van de bootjes was aan de kant

van het Zuiderzeepark, nu het Flevopark.
Hij roeide naar het zwembad om te vissen,
en als ik vrij had van school klom ik over
de houten schuttingen om ook te vissen. En
wat we daar allemaal hebben gevangen in
die tijd is met geen pen te beschrijven. Zie
de foto’s. Hij viste ook veel met Piet Mercks,
de haringboer van het Dapperplein, op de
foto met bril.
Adrie Leoné is in 1945 geboren in het Wilhelmina Gasthuis en woonde in de Madurastraat 27 2-hoog, en is daarna verhuisd
naar de Djambistraat. Na enige jaren daar
gewoond te hebben, verhuisde de familie
Leoné naar de Lampongstraat. Na zijn trouwen ging hij met zijn vrouw wonen in de
Wagenaarstraat en dat was een halve woning. Daarna zijn ze verhuisd naar Beverwijk.

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

Oostelijk Havengebied
Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
Borneo Architectuur Centrum,
R.J.H. Fortuynplein 4
Boulevard Café, Cruquiusweg 3
Bruna, Oostelijke Handelskade 1061
De Eester, Van Eesterenlaan 266
Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113
JavaBlend, Tosaristraat 1
Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5
Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34
Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179
New York Gym, Veemkade 598
Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231
Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293
Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg
Bruna, IJburglaan 561
FlexBieb, Talbotstraat 46
Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
Mad Men Bicycle Café, IJburglaan 444
Openbare Bibliotheek, Diemerparklaan 79
Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Zeeburgereiland
Buurtkamer, John Blankensteinstraat 1

Oost
Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2
Post Oost, Wijttenbachstraat 36
Q-Factory, Atlantisplein 1
Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2
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Wederom is bij het ter perse gaan van dit nummer onbekend wanneer culturele instellingen de
deuren zullen openen zodat we ons hart weer op kunnen halen aan livemuziek, theater, dans en
beeldende kunst. Onze zoektocht naar inspirerende input en kleine parels werd dit keer een online zoektocht die in steeds grotere kringen uitwaaierde vanuit Amsterdam-Oost. Niet verbazend
is dat het aanbod beeldende kunst vele malen groter is dan het aanbod van de podiumkunsten.
Vooral de grotere theater- en dansgezelschappen streamen. Het is de moeite waard regelmatig
op internet rond te struinen omdat livestreams vaak kort van tevoren worden aangekondigd.

Beeldende kunst
Rijksmuseum, Amsterdam
Rijksstudio
Niet nieuw, wel goed: in de Rijksstudio kun je
niet alleen rondkijken in de collectie, waarvan de werken in een prachtige kwaliteit zijn
gefotografeerd, maar je kunt ook collecties
aanleggen en bewaren. Veel van het werk is
bovendien rechtenvrij te gebruiken voor het
maken van weer nieuwe kunst, mokken, inpakpapier, telefoonhoesjes en zo meer.
www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio
gratis

Museo del Prado, Madrid
Tijdlijn
Voor liefhebbers van kunstgeschiedenis heeft
het Prado een tijdlijn met de belangrijkste
werken uit de collectie. Klik je op een werk
dan kun je door naar al het werk van dezelfde
kunstenaar of naar de context ervan. Ook kun
je het werk in detail bekijken en erover lezen.
www.museodelprado.es/en/the-collection/
timeline?pInit=1100-1-1&pEnd=2060-1-1
gratis
Heart, Herning
Søren Solkaer, Black Sun
Søren Solkaer groeide op in Zuid-Denemarken en raakte al jong gefascineerd door
spreeuwenzwermen die als één lichaam lijken te dansen in de lucht. De afgelopen jaren
reisde hij de wereld over om ze te fotograferen. Zijn tentoonstelling in het Herning Art
Museum is te zien via:
my.matterport.com/show/?m=ZcDTCXCjMhK
gratis
t/m 30 april
Galerie Victoria Miro, London
The Sky was Blue
Een groepstentoonstelling vanuit de kleur
blauw. Blauw als kleur, als compositie-element, als emotie of als sfeer, het zit allemaal
in het werk van deze negentien kunstenaars.
www.vortic.art/exhibitions/the-sky-wasblue-the-sea-was-blue-and-the-boy-wasblue-2028
gratis

t/m 2 mei
De Pont museum, Tilburg
National Chain 2020 / Social Practices
In dit project werken beeldend kunstenaar
Rita McBride en choreograaf Alexandra Waierstall samen met dansstudenten uit Tilburg.
Een groot raster hangt op schouderhoogte
over het centrale ‘plein’ van het museum De
-

UIT &
THUIS

SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT

beeldende kunst, dans en theater. Ze hebben
een aantal prachtige dansvoorstellingen uit
hun archief online gezet, waaronder 3: The
Garden van het Amsterdamse gezelschap NB
Projects. In deze voorstelling keert choreograaf Nicole Beutler langzaam de vermeende
tegenstelling tussen natuur en cultuur om in
romaeuropa.net/streaming/
gratis

en deze delen op de instagramaccount van
het werk. Hierdoor krijg je als kijker prachtige intieme bewegingsbeelden te zien. Aanrader!
Instagram: nationalchain_socialpractices
gratis

Daarnaast heeft De Pont een onlineprogramma met vooral veel achtergrondinformatie.
En het aardige #doehetlekkerzelfthuis, met
kunst kijk- en doe-opdrachten voor kinderen
van 8 tot 12 jaar.
depont.nl/te-doen/programma/de-pont-online
gratis

Podiumkunsten
Zondag 25 april
Mezrab, Oh Em Gee
Mezrab is uitgegroeid tot misschien wel het
belangrijkste verhalenpodium van de stad.
Tijdens de lockdown zijn er veel mooie online avonden te beleven, waarbij streamen de
mogelijkheid geeft ook muzikanten en verhalenvertellers van verder weg uit te nodigen. Bijvoorbeeld Lockdown and listen. Met
muziek en verhalen van over de hele wereld,
aan elkaar verteld door host Anastasis.
20:15-21:45 u, www.mezrab.nl
gratis
2 mei
Mezrab, My true story
Tijdens deze avond ben je er als publiek bijna echt bij: via je Zoom-verbinding word je
aangesproken alsof je in de zaal zit, en kun je
meepraten.
20:00 u, www.mezrab.nl
gratis
Romaeuropa, Rome
Extract
Europa toonaangevend in het promoten van

Foto: Anja Beutler

ITA, diverse voorstellingen
Internationaal Theater Amsterdam heeft een
onlineplatform met zowel voorstellingen on
demand als livestreams. Een rijke verzameling toptoneel voor in de huiskamer.
ita.nl/nl/
diverse prijzen
Muziekgebouw
Zolang de deuren gesloten zijn, streamt het
Muziekgebouw twee concerten per week, op
zondag en donderdag. Welke het zijn in de
tweede helft van april is op dit moment nog
niet bekend.
www.muziekgebouw.nl/agenda/
gratis
Nederlands Philharmonisch Orkest
Vanuit de voormalige kerk aan het Obiplein
streamt dit orkest regelmatig klassieke concerten voor volwassenen en kinderen. Ook
hier is de programmering kort voor plaatsvinden bekend, dus kijk vooral op de website
voor meer info.
orkest.nl/nl/agenda
diverse prijzen
Dit is natuurlijk een hele kleine selectie uit
een bijkans oneindig aanbod. We zijn altijd
blij met tips! info@ijopener.nl. De volgende
IJopener verschijnt rond 11 juni, de deadline
voor kopij is 13 mei.
Alle in dit artikel genoemde hyperlinks vind
je op onze website: www.ijopener.nl
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je leukste shirt
Deze keer wederom een wandelpuzzel.
Nu met drie plekken op Zeeburgereiland?
Weet je ze te vinden?
Mail de oplossing voor 3 mei naar info@
ijopener.nl o.v.v. puzzeloplossing.

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

Drie prijswinnaars kunnen een mooi gekleurd shirt laten maken met eigen tekst
of met een van de beschikbare ontwerpen. Want tijdens de lockdown draag je
thuis natuurlijk je leukste shirt met een
vrolijke kleur en boodschap :-)

Prijzen zijn niet overdraagbaar en twee
maanden geldig.
De oplossing van de vorige puzzel was:
1) Speeltoestel Flevoparkschool
2) Boksbal Makassarplein
3) Basisschool Indische Buurt Balistraat
De winnaars zijn Zahra Teymorie en
Liesbeth van Riessen

PUZZEL EN FOTO’S: BJÖRN MARTENS

