
Juni 2021
Jaargang 16 nr 3

Onafhankelijk magazine 
voor Oostelijk Havengebied, 

Indische Buurt, IJburg  
en Zeeburgereiland

Steun  
de IJopener!

doneer.ijopener.nl 

De vioolsleutel

Zomerplannen

FIXbrigade



2

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

REDACTIELEDEN
Natanja den Boeft, Ruben Cardol, Marcel de Cnock, 
Eline Crijns, Lida Geers, Anna de Haas, Jikke 
Heermans, Joyce Hes, Tineke Kalk, Björn Martens, 
Mariska Meijer, Norfoh, Lisa Scheerder, Simone 
Slotboom, Joost van der Vaart en Corry Zoll.

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Marijke Bakker, Afra Barentz, Hannie Raaff,  
Josien Vogelaar, Marie-José Wouters.
 

PRODUCTIE
Eindredactie 

Bureauredactie 

Coördinatie 
Vormgeving 

Drukwerk 
Oplage

STICHTING IJOPENER BESTUUR
François Claessens (voorzitter), Sjeng Lamers  
(penningmeester), Betsy Albers (secretaris),  
Bert Steinmetz (lid), Lisa Scheerder (redactielid)

VOLGENDE EDITIE
Deadline 
Verspreiding

FOTO VOORPAGINA
Zeilen in de Ertshaven
Foto: Marcel de Cnock

CONTACT
Stichting IJopener 
E-mail  
Website 
Rekeningnr. 

ADVERTENTIE-ACQUISITIE
adverteren@ijopener.nl.
Zie pagina 30 voor tarieven.  
Overige informatie op www.ijopener.nl.

IJOPENER GEMIST?
Bezorgklachten: bezorging@ijopener.nl. Kijk op 
pagina 30 voor adressen waar u IJopener kunt 
afhalen.

IJOPENER DIGITAAL LEZEN?
Ga naar www.ijopener.nl/archief

6

Juni 2021

3 Redactioneel 

4 Jachthaven de Vioolsleutel

5 Het Geheugen van Oost:  
 de Minahassastraat

6 Piet Heintunnel 15 maanden 
 dicht

7 Rick Vermin over zomerplezier
 en overlast

8 Column: buitengevoel

9 De dappere dames in de  
 Indische Buurt

10 Mats Posthumus danst

12 Kort buurtnieuws

13  Schoenmaker Mo renoveert 
 schoenen

14 Wat te doen in de coronazomer

15 Intussen aan de Oranje  
 Vrijstaatkade

18 Strand IJburg is weer open

19 Wandelen in de voetsporen van 
 Rembrandt

20 Martins Domingo maakt  
 kleurige kunst

22 Buurtfabriek Cruquius

23 Oost in cijfers: de scheggen van  
 de stad

24 Boeken: Maartje Wortel

26 Minibiebjes

27 Koken met Marijke: bietjes

28 Markant schip: de Svalbard

29 Vijfentwintig jaar Photofactory

30 Bezorginformatie

31 De FIXbrigade komt het voor je 
 maken

32 Buurtpuzzel: Oostelijk  
 Havengebied

20

Anna de Haas
Jikke Heermans
Natanja den Boeft
Lisa Scheerder
Eline Crijns
Tekst en Techniek (Frits van den  
Akker en Jolanda Budding)
Rodi Rotatiedruk, Diemen
26.000 ex.

info@ijopener.nl
www.ijopener.nl
NL51 INGB 0006 6548 54

23 september 
vanaf 15 oktober

31

28



3

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: BJÖRN MARTENS

Toen we dit stukje schreven, was de we-
kenlange kou kortstondig verdreven en 
steeg de temperatuur naar twintig gra-

den en meer. Ineens bleek het voorjaar – met 
zwaluwen, bloesems die uitkwamen, en blote 
armen en benen. Een gevoel van optimisme 
overviel ons. We wilden eropuit, familie en 
vrienden bezoeken die we te lang niet hadden 
gezien, op een terras zitten en daarna in een 
restaurant een goede maaltijd tot ons nemen. 
En reizen natuurlijk, kijken hoe Parijs en 
Berlijn erbij lagen.
Maar nog hield de pandemie ons tegen. Een 
terrasje pikken was het hoogst haalbare. We 
waren er blij mee: in tijden van bevroren 
vrijheid maakt één zwaluw wel degelijk zo-

mer. In deze uitgave van de IJopener gaan we 
nader in op de zich langzaam weer openen-
de buurt. En we kijken hoe bewoners zich 
hebben aangepast aan de eisen van deze tijd. 
We spreken een dame, Rachel, die naar haar 
huisje op een volkstuincomplex in Zuidoost 
gaat, we ontmoeten Jasper en Marloes die hun 
zeilboot die ze vorige winter kochten inmid-
GHOV�PHW�ȵLQNH�ZLQVW�ZHHU�KHEEHQ�YHUNRFKW��
en we praten met Eduard die zich op koken 
heeft gestort en dan met name sushi.
Intussen ben je bij het café op de hoek aan de 
buitentafels weer welkom, en voor de afhaal 
natuurlijk. De horeca heeft er over ’t alge-
meen alles aan gedaan om te laten zien dat 
ze verantwoordelijk met corona kan omgaan. 

Vertrouwen, dat is waar het de komende 
maanden – misschien wel jaren – om zal 
gaan. Vertrouwen op vaccinatie, vertrouwen 
op het verantwoordelijkheidsgevoel van men-
sen en bedrijven, vertrouwen in een andere 
en misschien wel betere aanpak van het virus 
en de gevolgen daarvan.
Het voorjaar en de naderende zomer werken 
stimulerend op de geest. En op het lichaam, 
maar ook daar speelt corona mee: je ziet 
op steeds meer plekken mensen op straat 
lichaamsoefeningen doen, vooral in de buurt 
van sportscholen. Grote kans dat dat binnen 
nog lang ongewenst zal blijven door oplaaien-
de Covid-haarden en nieuwe virusvarianten. 
Zo past haast iedereen zich aan. Een matje op 
straat betekent voor de sportschool brood op 
de plank.
De naderende zomer, of die nu goed is of 
slecht, zal ons zeker een aantal warme dagen 
brengen. En dat betekent: zwemmen in Oost, 
een stadsdeel met relatief veel water. Pri-
ma, maar voor de bewoners van pakweg de 
Bogortuin en in de buurt van de recreatiestei-
ger aan de Borneokade gaat zwemplezier 
steeds vaker gepaard met overlast. Daarover 
interviewen we Rick Vermin, de stadsdeel-
bestuurder van Oost die verantwoordelijk 
is voor de publieke ruimte en handhaving. 
Hij zoekt voor de spreiding van onze buurt 
binnentrekkende mensenmassa’s nog wat 
nieuwe zwem- en recreatieplekken in Oost. 
Dus als u ergens iets weet ....
Buurtmagazine de IJopener, gemaakt door 
HQ�YRRU�EHZRQHUV��ZHQVW�X�HHQ�ȴMQH�]RPHU�
toe. Hou rekening met elkaar. Laten we als 
Amsterdammers ons spreekwoordelijke korte 
lontje proberen op te rekken. Tel tot vijf voor-
dat u begint te tieren. Dat maakt uw dag (en 
die van anderen) tien keer beter. ½

De zomer komt eraan
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!ert en Petra, eigenaren van jachthaven 
de Vioolsleutel, hebben het allemaal 
zien veranderen. In de jaren zestig was 

dit het domein van ‘Oom Henk’ Griffioen, en 
was de vuilstort de speelplaats waar Bert (juni-
or) zijn jeugd doorbracht. Naast eigenaar van 
de niet-chemische vuilstort was Ome Henk 
aannemer, baggeraar en had hij een haventje 
met dertig ligplaatsen, een schietbaan en café 
de Jagershut. Vlak voor deze geschiedenis toer-
de Bert senior als toetsenist met verschillende 
big-bands door Europa. 
‘De big-band trad vaak op bij Amerikaanse le-
gerbases. In die tijd hielden we nog half een 
huis aan in Nederland. Op een gegeven mo-
ment ging het slecht met mijn oma en keerden 
we terug. Dat huis, dat was niks voor ons, we 
voelden ons opgesloten. We besloten daarom 
de caravan weer te pakken en bloeiden hele-
maal op. We zijn buitenmensen. Uiteindelijk 
zijn we op het terrein van Henk beland, waar 
mijn vader hielp met het innen van de huur, 
klusjes op het terrein en het runnen van café 
de Jagershut’, vertelt Bert. ‘Mijn vader kende 
deze omgeving nog van na de oorlog, toen was 
hier nog het Plashuis, een openbare zwem-
plaats. Jaren later zijn we in contact gekomen 
met Henk en konden we hier op het terrein 
staan.’
In de jaren tachtig neemt Bert senior het stokje 

van Henk over. ‘Vanwege zijn muzikale ach-
tergrond hebben we het toen de Vioolsleutel 
genoemd. Ik weet nog dat we dat bord hier 
de grond insloegen: “De Vioolsleutel: De enige 
jachthaven waar muziek in zit.” Elke zondag-
avond was het hier feest. Dan ging mijn vader 
met zijn vrienden spelen in de Jagershut. Dat 
ging tot diep in de nacht door. Het was echt 
een begrip hier in Amsterdam.’

Van vuilstort naar Vinex-wijk
De Vioolsleutel en de Diemerdijk zijn stille 
getuigen van de bouwwoede om hen heen. 
Diemen-Noord wordt gebouwd, de A10 vindt 
zijn weg over het IJ en de plannen voor IJburg 
worden gesmeed. ‘Er gebeurde van alles om 
ons heen, maar we konden blijven zitten. Ik 
zag de snelweg komen, het kanaal werd twee 
keer verbreed en we hebben twee derde van 
het land hier zien verdwijnen. Toen kwam het 
bestemmingsplan voor IJburg en heeft de ge-
meente ons gevraagd te investeren. De haven 
moest aansluiten bij de looks van het nieuwe 
Amsterdam.’
Bert is niet altijd op de jachthaven gebleven. 
Als zeventienjarige verlaat hij school en gaat 
aan de slag als monteur. ‘Ik werkte zeven da-
gen per week en maakte ’s avonds muziek. 
Ik vond het werk zo leuk dat ik na een paar 
jaar dacht: waarom doe ik dit voor een baas.’ 

Bert wordt zelfstandig ondernemer en bouwt 
een netwerk op van klanten met boten ver-
spreid over Europa. ‘Toen mocht je nog met 
een gereedschapskoffer het vliegtuig in. Dan 
ging ik met mijn koffertje naar de Canarische 
eilanden om daar aan een boot te sleutelen. 
Ik kreeg steeds meer klanten en ook nieuwe 
verzoeken. Soms werd ik gebeld: of ik in het 
weekend even een boot van Alicante naar Ibi-
za wilde varen. Nou dan deed ik dat.’ 
Het balletje gaat rollen en de verzoeken wor-
den breder. ‘Begin jaren negentig kocht ik in 
Duitsland voor het eerst een boot voor een 
klant. Twee jaar later reed ik vier keer per jaar 
die kant op.’ In 1999 besluit Bert de haven van 
zijn vader over te nemen en moderniseert hij 
de haven. Hij werkt op dat moment al enige 
tijd vanaf het terrein. Vanwege de veelheid 
aan verzoeken vraagt hij klanten steeds vaker 
naar de Vioolsleutel te komen in plaats van 
zelf op pad te gaan. 
‘In de jaren negentig kon het allemaal niet op. 
Toen ben ik ook zelf gaan ontwerpen. Ik had 
zo vaak mensen in de haven liggen die rom-
mel hadden gekocht. Dat is zonde, mensen die 
tien keer terug worden gesleept die stoppen er 
mee. Met een bevriende ondernemer openden 
we een fabriek in Turkije. Elk weekend vloog 
ik op vrijdagavond die kant op om de boten 
na te lopen, en op zaterdag weer terug. De  

Voordat IJburg in het IJmeer verrees, vormde het Diemerpark de grens van Amsterdam. 
De vlakte in het verlengde van de Diemerdijk, die het Amsterdam-Rijnkanaal scheidt van 
het IJsselmeer, was de vuilstort van de stad. In de jaren zestig was hier naast de reguliere 
vuilstort, zelfs jarenlang een verbrandingsplaats voor chemisch afval.

TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: NORFOH

Muziek onder de brug



Stichting Geheugen van Oost 
verzamelt verhalen over 
Amsterdam-Oost van (oud)
bewoners en anderen. Alle 
verhalen zijn te lezen op 
www.geheugenvanoost.am-
sterdam, zodat de geschie-
denis niet verloren gaat. De 
IJopener publiceert regelma-
tig een verhaal.  

TEKST: MARIE-JOSÉ WOUTERS
FOTO: PRIVÉARCHIEF

Het was 1976. Eindelijk kon ik gaan 
studeren! Dat betekende dat ik op 
zoek moest naar een kamer. Van een 

klasgenoot hoorde ik dat zijn zus en haar 
man een niet gebruikte zolderkamer had-
den. Direct gebeld. Het stel vond het eigen-
lijk niets: een oud kolenhok, gootsteen met 
kraantje op de gang (alleen koud water) en 
geen wc. Toch ging ik kijken. In de Minahas-
sastraat toog ik naar vierhoog: een pijpen-
laatje van 4 bij 1,85 meter. Smaller dan een 

Pijpenlaatje in de 
Minahassastraat
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Vioolsloep die we op de markt brachten is nog 
steeds ontzettend populair. Als er nu eentje op 
de markt komt is hij binnen een dag weg.’
In de nasleep van de financiële crisis beslui-
ten Petra en Bert de fabriek te sluiten. ‘Het 
was ook te hectisch, tien keer per jaar op zo’n 
beurs. Het moet wel leuk blijven en we voel-
den toen al aan dat het allemaal even wat min-
der werd.’
Petra vertelt dat in de Vioolsleutel nog het ge-
voel van het oude Amsterdam heerst. ‘Ieder-
een is hier zichzelf. Het is ons-kent-ons. De 
mensen komen hier voor hun ontspanning. 
We zijn soms net sociaal werkers.’ Bert kan het 
beamen: ‘Dan wordt je gebeld. Of ie even op 
de bank mag komen liggen om zijn verhaal te 
doen. Mensen komen hier in hun privé. Even 

GEHEUGEN
VAN   OOST

bed. Dat was er dan ook ingetimmerd. Toch 
leek het me wat! Ik was de koning te rijk, 
een kamer met ‘eigen’ opgang, uitzicht aan 
de tuinkant en weer terug in mijn geboor-
testad. De huur bedroeg zestig gulden (wat 
toen al zeer weinig was), waarbij ik elke 
maand een goed doel moest vermelden. 
Daar ging de helft van de huur dan naartoe. 
Ik kon op éénhoog naar de wc en douchen 
deed ik in het badhuis op het Javaplein. 
'H�EXXUW�ZHUG�ȵLQN�JHVDQHHUG��2YHUDO�ZD-

niet aan het werk, dan ligt het hart vaak op de 
tong. We hebben heel wat huwelijken gered 
denk ik.’
‘Hier lopen alle soorten mensen en nationali-
teiten door elkaar’, vertelt Petra. ‘Pakistanen, 
Chinezen, Russen, Marokkanen. Voor veel 
mensen is het nieuw om een bootje te hebben. 
Die verscheidenheid vinden wij juist leuk.’ Op 
de vraag of er geen behoefte is om de Jagers-
hut nieuw leven in te blazen, antwoordt Bert 
resoluut: ‘Horeca is hoofdpijn.’ Petra vult aan: 
‘We doen alleen koffie en thee, iedereen loopt 
binnen en kan het gratis pakken. Buiten staan 
de picknicktafels. Daar zit iedereen naast el-
kaar voor een praatje. De motorjacht zit naast 
de pieremegoggel zijn koffie te drinken. Ieder-
een op zijn gemak.’

De toekomst aan het water
En wat heeft de toekomst in het vat voor de 
Vioolsleutel? Staat er een opvolger klaar? ‘Je 
weet het niet, het kan onverwachts lopen’, zegt 
Petra, terwijl ze met betekenisvolle blik naar 
Bert kijkt. ‘Onze zoon heeft zich nu helemaal 
toegelegd op zijn poetsbedrijf. En daar is hij 
echt waanzinnig goed in. Mensen zien dat, en 
boten poetsen is echt een vak apart. Als je daar 
goed in wordt, kan je daar een hele mooie bo-
terham mee verdienen’, zegt Bert. Over het le-
ven op de Vioolsleutel, en de verhalen die hier 
zijn ontstaan is een boek vol te schrijven. ‘Dat 
gaan we misschien nog wel eens doen. Als we 
wat meer tijd hebben.’ ½

ren huizenblokken dichtgespijkerd, al af-
gebroken of er werd geheid. In de Palem-
bangstraat zaten een slager, een rijschool, 
een huishoudelijke artikelenwinkel en 
groenteboer Vork. Hij kende iedereen; tan-
te Sjaan en ome Piet, de hele straat kwam 
er voor een praatje. Beneden mij woonde 
tante Bets. Een forse vrouw van in de tach-
tig die nog elke dag haar eigen boeltje deed 
en naar driehoog de boodschappen sjouw-
de. Soms kwam ik haar boven tegen als ze 
kolen ging halen of haar was in haar stukje 
zolder ophing. Als ik eens bij haar buurtte, 
vertelde ze over buren die haar hielpen: 
‘Ze zijn wel katteliek, maar doodgoeie men-
sen, hoor!’ Toen ze hoorde dat ik griep had, 
kwam ze een pannetje soep brengen. Na het 
eerste jaar verhuisde ik naar een grotere 
kamer. Maar met weemoed denk ik nog wel 
eens aan het hokje in de Minahassastraat! ½

Marie-José Wouters (1956) is stafarts bij de 
Bloedbank. Zij is in Oud-West opgegroeid 
aan de Nassaukade en woonde in 1976 één 
jaar in de Minahassastraat in de Indische 
Buurt. Daarna woonde ze aan de Westland-
gracht, in de Pijp. Sinds 1991 is zij terug in de 
Indische Buurt. 
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Op 11 mei was de Piet Heintunnel een dag lang gesloten: 

een kleine generale repetitie voor wat ons te wachten staat. 

Eind juni starten namelijk de werkzaamheden aan de tunnel, 

waarbij installaties en systemen vernieuwd zullen worden 

en bouwkundige onderdelen gerenoveerd. De Piet Heintun-

nel zal vijftien maanden lang dicht blijven. IJopener spreekt 

omwonenden en bedrijven uit de buurt.

Lang-
durige 
sluiting

De tram blijft rijden, maar voor auto-

mobilisten wordt de korte route naar 

het centrum vanaf Ring-Oost afgesne-

den en dreigt er drukte op de invalswegen, 

zoals op de Zeeburgerdijk en de nu al spitsge-

voelige Middenweg. In de enkele weekenden 

dat de tram door de werkzaamheden niet kan 

rijden, is er een busverbinding (lijn 76) die 

stopt bij alle tramhaltes en wordt omgeleid 

via de Amsterdamsebrug, Zeeburgerdijk en 

Panamalaan.

Met een koddige informatiecampagne infor-

meren en adviseren Piet en Hein omwonen-

den en bestemmingsverkeer. Thuis werken 

wordt nadrukkelijk aanbevolen als alterna-

tief voor een bezoek aan de stad – wat dat be-

treft heeft de lockdown de geesten al rijp ge-

maakt. Reizigers die toch de stad in moeten, 

wordt geadviseerd via de IJtunnel (S116) of de 

Gooiseweg (S112) te rijden. Opvallend genoeg 

wordt de Amsterdamsebrug niet genoemd als 

alternatief, terwijl het aannemelijk lijkt dat 

veel automobilisten voor dit kortste alterna-

tief zullen kiezen. De gemeente was helaas 

niet bereikbaar voor commentaar.

Effecten in de buurt 
De sluiting van de Piet Heintunnel zal voor 

veel bewoners en ondernemers gevolgen heb-

ben. Voor restaurant Haddock op het Zeebur-

gereiland is de dichte tunnel, net nu na de co-

ronamaatregelen hun terras weer open mag, 

een volgende les in de cursus omgaan met 

tegenslagen. Bedrijfsleider Lotte van de Lust-

graaf: ‘De ene crisis volgt de andere op, toch 

blijven we optimistisch. Natuurlijk zijn pas-

serende dagjesmensen voor ons belangrijk, 

zeker jonge families met kinderen en mensen 

die gebruik maken van Parkeren & Reizen. 

Gelukkig blijft de tram rijden. Daarnaast heb-

ben wij vooral ook een buurtfunctie. De inwo-

ners van IJburg en Zeeburgereiland zijn ons 

tijdens de lockdown dan ook niet vergeten.’ 

Het vorige zomer geopende Skatepark op Zee-

burgereiland geeft volgens Lotte het gebied 

de reuring die het nodig heeft. ‘Wij hebben nu 

ook een voetbalveld voor de deur, met elkaar 

maken we het eiland aantrekkelijk.’

Naast Haddock vinden we Studentenpomp 

Kriterion. Bestuursvoorzitter Tane Nieuwe-

TEKST: RUBEN CARDOL EN MARISKA MEIJER 
FOTO: NORFOH

boer: ‘Wij kijken niet bepaald naar de slui-

ting uit. We verwachten vooral in de spits 

een vermindering van klanten. Zeker de helft 

van onze klanten komt of gaat door de tun-

nel.’ Toch verwacht de studentenpomp niet te 

hoeven schrappen in het personeelsbestand. 

Want behalve voor brandstof kun je voor veel 

meer zaken terecht bij de studenten van Kri-

terion: ‘We zijn een tankstation langs de A10, 

maar ook weer niet écht langs de A10. We heb-

EHQ�RQV�GDQ�RRN�DOWLMG�DO�YRRUDO�JHSURȴOHHUG�
als buurttankstation. We proberen full-ser-

vice te zijn: zo hebben we een pakketpunt en 

ook onze bakery met belegde broodjes wordt 

goed bezocht door mensen uit de buurt.’

Ondanks de voorlichtingscampagne vanuit 

de gemeente is het voor bewoner Rogier van 

Bueren schrikken als hij hoort van de sluiting 

van de Piet Heintunnel. Hij huurt sinds een 

jaar een woning op het Zeeburgereiland, in 

afwachting van de oplevering van het huis 

dat hij er laat bouwen. Zijn eerste reactie: 

‘Hoe moet ik dan rijden? Dat wordt een cha-

os! Dit slaat in als een bom, mijn brein komt 

hier niet uit.’ Rogier is gewend om voor zijn 

werk als DJ veel op de weg te zitten, en zag de 

Piet Heintunnel altijd als zijn vaste route de 

stad in én uit. ‘Ik vind het echt heavy, vooral 

omdat het zo lang duurt. Waarom kunnen ze 

niet om en om één buis sluiten?’

Bij snackbar Eiburgh Snacks maakt de druk-

bezette dame achter de toonbank zich minder 

druk. ‘Voor ons is het wél een probleem als 

de rode brug dichtgaat. Maar onze vaste klan-

ten weten ons toch wel te vinden. Die komen 

overal vandaan.’ Ook zijn ze bij de snackbar 

wel wat gewend qua afsluitingen: ‘Dan zetten 

ze weer het kruispunt af, en ondanks dat we 

dan een bord neerzetten waarop staat dat wij 

wél bereikbaar zijn, kijken mensen niet ver-

der dan hun neus lang is.’

Borneo-eiland bewoner Marijn de Leeuw 

trekt zich ook niet veel aan van de sluiting 

van de tunnel. ‘Voor mij is het een reden om 

de auto nóg vaker te laten staan. Natuurlijk 

zal het soms vervelend zijn, ik voorzie ook 

problemen met de vervangende route door 

de Watergraafsmeer. Daar is nu vaak al geen 

doorkomen aan. Toen ik vroeger in Amster-

dam-West woonde wist ik: de Overtoom is een 

no-go. Dat zal nu voor de Middenweg gaan 

gelden.’ Het enige échte nadeel voor Marijn 

zal zijn dat hij op zaterdagochtend vroeger 

zijn bed uit zal moeten: ‘Mijn kinderen voet-

ballen in Amsterdam-Zuid en ik zat via de 

tunnel altijd lekker snel op de ring. Dat zal nu 

iets langer gaan duren.’ ½
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Zwemvermaak en last van de herrie en drukte gaan hand in hand waar het zomerrecreatie 
betreft. Stadsdeelbestuurder Rick Vermin, voor GroenLinks belast met onder andere het ge-
bruik van de openbare ruimte, vertelt aan de IJopener met welke dilemma’s Oost hierbij te 
maken heeft.

De zomers worden warmer. Oost heeft 
veel water en steeds meer mensen ko-
men hierheen om te recreëren. Daar-

door verandert het gebruik van de openbare 
ruimte. Meer bewoners ervaren overlast. Hoe 
kun je als Stadsdeel Oost bijdragen aan zo-
merplezier en tegelijk de overlast tegengaan? 
Deze en andere vragen legde de IJopener aan 
het begin van de zomer voor aan Rick Vermin, 
als stadsdeelbestuurder voor GroenLinks ver-
antwoordelijk voor onder andere openbare 
ruimte en toezicht en handhaving. 
Hij zegt: ‘We kennen het thema al jaren. Om-
dat Oost zoveel water heeft, komen andere 
stadsdelen intussen bij ons om te kijken hoe 
we ermee omgaan. De druk op de openbare 
ruimte hier is groot. En het is weerbarstige 
materie. Je balanceert voortdurend tussen lol 
en overlast, en de scheidslijn daartussen is 
dun. Maar we kunnen als stadsdeel best veel 
doen om overlast tegen de gaan. Dat gebeurt 
in overleg met de bewoners, want vergeet 
niet dat ook zij uitgebreid gebruik maken van 
de zwem- en recreatiemogelijkheden in hun 
buurt.’

In het Oostelijk Havengebied zijn be-
ruchte hotspots de Bogortuin op het 
Java-eiland en de recreatiesteiger aan 
de Borneokade. De overlast daar lijkt 
structureel. Welke maatregelen kan 
het stadsdeel Oost nemen?
‘We proberen zoveel mogelijk maatwerk te 
bieden. Bij de Bogortuin komen veel men-
sen van buiten de buurt, daarom plaatsen 

Balanceren tussen 
lol en overlast

we daar tijdelijke wc’s. Uit onderzoek blijkt 
dat de recreatiesteiger aan de Borneokade 
vooral door bewoners wordt gebruikt. Dan 
zijn wc-cabines onnodig. Voor de Bogortuin 
zijn we naast het gedeeltelijke barbecuever-
bod ook aan het kijken of we een verbod voor 
versterkt geluid en een alcoholverbod vanaf 
acht uur ’s avonds kunnen invoeren. Tegelijk 
moeten we ons realiseren dat het succes van 
een verbod samenhangt met de handhavings-
capaciteit.’

Verwarrend is dat de recreatiestei-
JHU� DDQ� GH� %RUQHRNDGH� JHHQ� RɚFL-
le zwemplek is maar dat er toch veel 
wordt gezwommen op warme dagen. 
Moet je het zwemmen daar verbieden? 
Of zijn er andere oplossingen?
Ȇ)HLWHOLMN�KHHIW�2RVW�PDDU�WZHH�RɚFLOH�]ZHP-
plekken: het strand op IJburg en het strand in 
het Diemerpark. In totaal heeft Amsterdam 
QHJHQ� RɚFLOH� ]ZHPSOHNNHQ�� 2S� DOOH� DQGH-
re plaatsen is het verboden om te zwemmen 
of kun je van een grijs gebied spreken. Ik wil 
graag af van het zwemverbod bij de Borneo- 
steiger, dat geeft meer armslag. En dat is ook 
het verzoek van de buurt en de bewoners-
werkgroep. Ik denk dat dit goed mogelijk is. 
Verder zijn we actief op zoek naar andere 
zwem- en recreatieplekken in Oost, dat heeft 
nu prioriteit. Nieuwe locaties geven ons meer 
lucht.’

Waar denkt u dan aan, in bijvoorbeeld 
het Oostelijk Havengebied?
‘Het is toekomstmuziek maar je kunt aan de 
Kop van Java-eiland denken. Daar mag je wel-
iswaar niet zwemmen, maar er is wel recrea-
tieruimte.’

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: WOUTER ZAALBERG EN
STADSARCHIEF/ERIC DIX

Maar het gaat bewoners en bezoekers 
juist om het water en om het zwem-
men.
‘Een mogelijkheid daar zou een afgeschei-
den buitenbad kunnen zijn. Daar is ooit op 
de Amstel mee geëxperimenteerd. Het is 
een interessante gedachte, hoewel je tegelijk 
moet constateren dat er nu geen geld voor is. 
Bovendien zal het lastig zijn omdat het daar 
om havenwater met drukke vaarbewegingen 
gaat.’

Veel bewoners zeggen: pak de over-
last aan. Handhaaf meer en strikter. 
Is handhaving niet de beste oplossing 
voor overlast?
‘De openbare ruimte is van ons allemaal. Je 
moet het daar samen doen en soms zul je je 
aan de omstandigheden moeten aanpassen. 
Er zijn mensen die dat niet kunnen of willen. 
Als er dan echt sprake is van overlast, moeten 
we die bestrijden. Dat ben je verplicht aan de 
bewoners en ieder ander die er hinder van 
heeft. Elk jaar kijken we aan de hand van 
evaluaties per locatie hoe we het volgende sei-
zoen aangenamer kunnen maken. Overigens 
helpt toezicht houden ook, dat wordt wel eens 
vergeten. Naar onze toezichthouders wordt 
over het algemeen goed geluisterd. Handha-
ving is een zaak van de centrale stad, wij heb-
ben een signaleringsfunctie. Ook hier geldt: 
we zullen de balans moeten zoeken, mede 
omdat er geen onbeperkt budget en geen on-
beperkte politiemankracht is. Je wilt niet ach-
ter elke boom een handhaver hebben, maar 
nogmaals: we zullen handhaving niet uit de 
weg gaan. Je kunt je in de openbare ruimte 
simpelweg niet alles veroorloven.’ ½
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Buitengevoel

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: ROSS SLOTBOOM

Buiten sporten. Pre-corona was het ondenk-
baar. Ik ging naar de sportschool: steps, body-
shape, spinning, yoga of TRX. Alle klasjes wa-
ren leuk en ik pakte vaak een rondje apparaten 
mee. Een veilige, vertrouwde omgeving waar 
alleen andere leden mij in actie zagen. Ik ging 
ook voor de gezelligheid. Voor een: hoe gaat 
het? Een grap en een grol. Een blik van her-
kenning of een glimlach. Het was een thuis. En 
ik was deel van de familie. Tot in maart 2020 
alles op slot ging. Opeens zat ik ’s avonds 
thuis: op de bank, in plaats van in de gym.
Ik kreeg een flashback, twee jaar terug. Net 
geopereerd, een schim van mezelf. Fysiek en 
geestelijk uit vorm gerukt. Mijn lichaam vertikte 
te doen wat ik wilde. Mijn hoofd ook. Niets was 
meer als daarvoor. Niets was meer vanzelf-
sprekend. De sportschool was mijn reddings-
boei. En al verliep de weg terug moeizaam: 
alle beetjes tikten aan. Overgewicht verdween, 
langzaam, maar zeker. En met het toenemen 
van mijn kracht, kreeg ik nieuwe buikspieren 
cadeau. Een onverwachte bonus na alle mo-
menten van wanhoop. Van onmacht. Momen-
ten waarop ik zeker wist: dit komt nooit meer 
goed. Maar plots is daar het moment dat je 
lichaam fijn voelt. Ouderwets sterk. Dat je in 
de spiegel kijkt en jezelf herkent. Het moment 
waarop je je realiseert: ik ben er weer. Mis-
schien nog niet helemaal, maar goed genoeg. 
Goed genoeg 
om er weer 
voor te gaan. 
En dat deed 
ik. Na ander-
half jaar stond 
ik er weer he-
lemaal. In top-
vorm. Dank-
baar voor mijn 
c o m e b a c k . 
Dankbaar voor mijn gymfamilie die me op de 
been had gehouden. Pre-corona was ik fitter 
dan ooit.
Was. Als in: verleden tijd. Want na drie maan-
den lockdown waren de kilo’s terug, de vorm 
weg en mijn vrolijke humeur ook. In de zomer 
kwam mijn gym met iets nieuws: buitenlessen. 
Ik kon mijn geluk niet op. Elke avond meldde 
ik me voor een shotje beweging, sociaal con-
tact en frisse lucht. De coronakilo’s losten op 
en ook fysiek en mentaal was ik weer in vorm. 
Met de komst van het gure herfstweer verhuis-
den de buitenlessen terug naar binnen. Even 
sloeg de paniek toe. Gevolgd door twijfel. Toch 
maar naar binnen dan? Maar hoe graag ik ook 
wilde, het risico was te groot. Ik wilde geen 
ziekenhuis meer van binnen zien. Dus bleef ik 
buiten. Gelukkig was ik niet de enige. En train-

den we zelfstandig, op eigen initiatief, door. In 
een kleine groep. Weer of geen weer. Donker 
of licht. Koud of warm. Droog of nat. We gin-
gen door. Week in, week uit.
Gek genoeg is het geen opgave. Integendeel. 
Het is heerlijk. Ik ben sterker verbonden met 
mezelf. Met de elementen. Met de seizoenen. 
En met de buurt. Ik zie de schoonheid van het 
Java- en het KNSM-eiland meer dan ooit. De 
zon die ondergaat in het IJ. Water en lucht die 
met het weer van uiterlijk wisselen. Verande-
ring in vegetatie. De rijkheid aan geuren. De 
fluitende vogelpracht in de bomen. Zwanen 
met hun jonkies. Parmantig rondstappende 
reigers. Kinderen die buiten spelen. Mensen 
die hun hond uitlaten of samen een ommetje 
maken. Zo klein als mijn wereldje thuis is, zo 
vergroot is mijn kijk op de buurt.
Nu staan de krokussen en narcissen in bloei. In 
de Bogortuin staan mobiele toiletten te wach-
ten op het mooie weer. Onlangs neergezet, op 
onze vaste inlooproute tussen de boompjes. 
Als voorbode van de zomer. Ons sportgroepje 
is een vast gegeven in mijn week. Een anker. 
En al ben ik zwaarder dan vóór corona en mis-
schien iets minder vrolijk, toch gaat het goed. 
Vooral daardoor. Wederom heb ik een ander 
lichaam gekregen. Dat van een bootcamper 
annex buitensporter. Ik ontdek nu spieren die 
ik nooit had. Een nieuwe vorm. Peziger en 

stabieler. Ons 
lichaam als 
reflectie van 
onze gewoon-
tes. En al mis 
ik de klasjes op 
muziek en het 
familiegevoel 
in de gym, toch 
is het prima 
zo. Voor nu. 

Ik ben mijn sportmaatjes dankbaar. Voor het 
buitengevoel. Voor de structuur. Voor de stil-
zwijgende kameraadschap. Voor de onderlin-
ge support. Wij zijn samen doorgegaan. Door 
donkere tijden heen. Letterlijk én figuurlijk.
Ik ben benieuwd wat de zon ons brengt. De 
winterse leegte maakt plaats voor recreërende 
Amsterdammers. Een nieuw seizoen. Licht in 
de duisternis. Drukte in de stilte. Of we dat nu 
leuk vinden of niet. Wij maken plaats voor zon-
aanbidders, hekken en toezichthouders. Maar 
voor nu is de openbare ruimte nog heel even 
van ons.
Na een laatste blik op de ondergaande zon, 
voldaan van de training, zie ik een melding op 
mijn telefoon: de sportscholen mogen weer 
open. Ik voel de lach op mijn gezicht. Laat die 
zomer nu maar komen.  ½

U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam,  020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl

0HW�GH�PRRLVWH�WHNHQLQJ�
IRWR�RI�OHXNH�WHNVW�LV�MRXZ

VXSHUNDGR�LQ���GDJHQ�NODDU�

9DGHU�ZRUGW

GH]H�9DGHUGDJ
VXSHUEOLM
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Rahma Ou’-Nissa (47) is een van de op-
richters van de Dappere Dames. Het 
initiatief ontstond in 2014, op basis-

school De Kraal op het Paradijsplein. Daar 
was een ouderkamer waar moeders samen 
NRɚH� GURQNHQ�� ]RUJHQ� GHHOGHQ� HQ� SOH]LHU�
KDGGHQ�� 7RHQ�ZHUG� GH� RXGHUNDPHU� RSJHKH-
YHQ�HQ�GH�GDPHV�YHUKXLVGHQ�QDDU�GH�NRɚH-
hoek in de oude HEMA in de Linnaeusstraat. 
0DDU�QLHW�LHGHUHHQ�KDG�JHOG�YRRU�NRɚH��'DW�

ZDV� SLMQOLMN� YRRU� GH� KHOH� JURHS�� *HOXNNLJ�
EOHHN�HU�UXLPWH�WH�]LMQ�LQ�EXXUWKXLV�%DWDYLD�LQ�
de Tidorestraat, en veel vrouwen woonden in 
GLH�EXXUW��'H�JHVSUHNNHQ�ZHUGHQ�YRRUWJH]HW�
HQ�JLQJHQ�QX�RRN�RYHU�DUPRHGH�HQ�GH�JHYRO-
JHQ�GDDUYDQ��$OV�MH�]HOIV�JHHQ�JHOG�KHEW�YRRU�
HHQ� NRSMH� NRɚH� ELM� GH�+(0$�� NXQ� MH� YULHQ-
GHQ�YHUOLH]HQ�HQ�UDDN�MH�LQ�HHQ�LVROHPHQW��(Q�
GDDU�PRHVW�LHWV�DDQ�JHGDDQ�ZRUGHQ��YRQGHQ�
GH�GDPHV��$DQ�JHOGJHEUHN�YDOW�QLHWV�WH�GRHQ��
$DQ�LVROHPHQW�ZHO��-H�VFKDDPWH�RS]LM�]HWWHQ��
LQLWLDWLHYHQ� QHPHQ� HQ� VDPHQZHUNHQ�� (Q� ]R�
ontstonden de Dappere Dames, inmiddels 
HHQ�ȵLQNH�RUJDQLVDWLH��0DDU�GH�YULHQGVFKDS�
XLW������ LV�QRJ�VWHHGV�YRHOEDDU� LQ�EXXUWKXLV�
%DWDYLD�

Isolement en eenzaamheid
‘Vrouwen uit hun isolement halen is het be-
ODQJULMNVWH�ZDW�ZH�KLHU�GRHQȇ��YHUWHOW�5DKPD��
Ȇ%DWDYLD�KHHIW�HHQ�VSHHOWXLQ�HQ�ZH�RUJDQLVH-
ren activiteiten voor kinderen in de vakan-
ties. De moeders werken mee aan de activitei-
WHQ�HQ�]R�RQWVWDDW�YLD�GH�YULHQGVFKDS�WXVVHQ�
de kinderen ook vriendschap tussen de moe-
ders. Verder hebben we spreekuren waar 
PHQVHQ� JHKROSHQ� ZRUGHQ� PHW� KHW� SDSLHU-
ZHUN�GDW�DUPRHGH�PHW�]LFK�PHHEUHQJW��'RRU�
FRURQD�]LMQ�YHHO�PHQVHQ�LQ�GH�EXXUW�ZHUNORRV�
JHZRUGHQ��(U�ZRQHQ�KLHU�YHHO�WD[LFKDXIIHXUV��
horecamedewerkers, overblijfmoeders, klei-
QH�RQGHUQHPHUV��NRUWRP�YHHO�PHQVHQ�]RQGHU�
vast werk. En de bijbaantjes vervielen. De ar-
PRHGH�LV�QLHW�DOOHHQ�JHVWHJHQ��PDDU�RRN�PHHU�
]LFKWEDDU�JHZRUGHQ�ȇ
9RRU�GH�FRURQD�XLWEUDDN�YHU]RUJGHQ�GH�'DS-
pere Dames honderd maaltijden per week, nu 
]LMQ�KHW�HU�WZHHKRQGHUG�SHU�GDJ��(HQ�GHHO�YDQ�
GH�PDDOWLMGHQ�ZRUGW� JHOHYHUG�GRRU�GH�DOWHU-

QDWLHYH�YRHGVHOEDQN�YDQ�6D±G�%HQVDOOHP��HHQ�
GHHO� NRNHQ� GH� GDPHV� ]HOI�� GULH� GDJHQ� LQ� GH�
ZHHN�� 2RN� ZRUGHQ� JUDWLV� YRHGVHOSDNNHWWHQ�
PHW�JURHQWH�HQ�IUXLW�YHUVSUHLG��'DW�]LMQ�YDDN�
UHVWDQWHQ�YDQ�GH�JURRWKDQGHO�
$QGHUH�EHODQJULMNH�DFWLYLWHLWHQ�YDQ�GH�'DSSH-
UH�'DPHV�]LMQ�KXLVZHUNKXOS��FXUVXVVHQ�GLJL-
WDOLVHULQJ��WDDOOHVVHQ��(+%2�HQ�YRRUOLFKWLQJHQ�
GRRU�GH�**'�HQ�KHW�2/9*�
'H� 'DSSHUH� 'DPHV� NULMJHQ� VXEVLGLH� YDQ� GH�
JHPHHQWH� $PVWHUGDP� HQ� KHW� 5RGH� .UXLV��
'DDUQDDVW�NULMJHQ�]H�VFKHQNLQJHQ�YDQ�VXSHU-
markten en particulieren.

Je wilt erbij horen
(U�ZHUNHQ� GHUWLJ� YULMZLOOLJHUV� ELM� GH�'DSSH-
re Dames. Ze bemensen het spreekuur en 
GH�VSHHOWXLQ��]H�NRNHQ�HQ�]H�]RUJHQ�YRRU�GH�
VFKRRQPDDN�� 9ULMZLOOLJHUV� NULMJHQ� PDNNLHV��
waardepunten die je kunt inwisselen voor 
ERRGVFKDSSHQ� LQ� GH� EXXUW�� 'DDUQDDVW� ]LMQ�
er heel veel vrouwen betrokken bij de activi-
teiten. Ze lopen in en uit. Ze melden nieuwe 
JH]LQQHQ� DDQ� YRRU� PDDOWLMGHQ�� =H� EUHQJHQ�
NOHUHQ�HQ�VSHHOJRHG��=H�GUDJHQ�KRRIGGRHNHQ��
VWUDNNH� OHJJLQJV� HQ� ERQWH� MXUNHQ�� 'H� PHHV-
ten komen uit de buurt, maar er komen ook 
HQNHOHQ�XLW�GH�:DWHUJUDDIVPHHU��(U�]LMQ�RRN�
mannen die meehelpen, met name bij de dis-
tributie en het spreekuur. Kortom, de Dappe-
UH�'DPHV�YRUPHQ�HHQ�]HHU�ERQW�JH]HOVFKDS��
Iedereen kan erbij horen, maar je wilt er ook 
bij horen. 
(U�ZRUGW�JHURHSHQ�YDQXLW�GH�NHXNHQ��+HW� LV�
UDPDGDQ�� LV� HU�HHQ� ȆQLHW�PRVOLP�YULMZLOOLJHUȇ�
die even de soep wil komen proeven? Ik meld 
PH�PHWHHQ��'H� VRHS� LV� WURRVWULMN��NUXLGLJ�HQ�
warm. Heel even ben ik ook een Dappere 
Dame. Het smaakt naar meer. ½

TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

Wij zijn allemaal Dappere Dames
'H�RRVWȵDQN�YDQ�GH�,QGLVFKH�EXXUW�LV�QLHW�GH�KLSVWH�EXXUW�YDQ�$PVWHUGDP��%RYHQGLHQ�LV�KHW�
FRURQDWLMG��UDPDGDQ�HQ�PHLYDNDQWLH��2S�VWUDDW�LV�JHHQ�NLQG�WH�EHNHQQHQ�ZDQW�KHW�PRWUHJHQW��
0DDU�LQ�EXXUWKXLV�%DWDYLD�LV�KHW�ZDUP�HQ�JH]HOOLJ��'LW�LV�KHW�KRRIGNZDUWLHU�YDQ�GH�'DSSHUH�
'DPHV��,N�ZRUG�RQWYDQJHQ�LQ�GH�NHXNHQ��ZDDU�HHQ�]HVWDO�YURXZHQ�LQ�JURWH�SDQQHQ�VWDDQ�WH�
roeren. 
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Buurtgenoot Mats Posthumus is danser. In de dop zou je kunnen zeggen, want hij wordt eer-
daags veertien. En toch danst hij al zes jaar en heeft hij pas gehoord dat hij overgaat naar het 
vijfde leerjaar van de vooropleiding van de Nationale Balletacademie. IJopener spreekt hem 
over het dansgevoel, dromen, idolen en steeds weer doorgaan.

Mats is net thuis na een hele ochtend in 
de dansstudio. De ruimte die hij daar 
kan innemen en doorkruisen met 

bijvoorbeeld sprongen staat in groot contrast 
met de ruimte die hij thuis heeft en waar hij 
het grootste deel van het afgelopen jaar zijn 
techniek heeft verbeterd. Als ik Mats vraag  
hoe het was om weer in de studio te zijn lich-
ten zijn ogen op en spreidt hij zijn armen. Met 
een zucht: ‘Zo heerlijk! Weer samen dansen 
met anderen die ook van dansen houden, en 
springen en de pianist die speelt, ja ja ja, en 
die open ruimte zonder ditjes en datjes…’ Hij 
zwijgt alsof hij nog veel meer wil zeggen en te-
gelijkertijd met zijn lijf voelt hoe het was, en ik 
zie hem als het ware dansen.

Dansgevoel
En wat is dat dan, dans, vraag ik me af, wat 
geeft Mats een dansgevoel? Het is even stil, 
alsof hij met woorden een taal zoekt die in be-
weging zo vanzelfsprekend is. ‘Het is lastig uit 
te leggen. Je lichaam helemaal tot het uiterste 
laten gaan en één worden met de muziek, dat 
raakt mijn hart.’
Hij vindt dit vooral in ballet. Moderne dans, 
waarvan ze nu de Graham-techniek leren, is 
vooral ‘goed voor mijn lichaam’ en wereld-
GDQV�LV�ȴMQ�RP�HYHQ�ORV�WH�JDDQ�

Het is duidelijk dat thuis dansen, in de studio 
die hij deelt met het gereedschap en de cv-ke-
tel, niet hetzelfde is. ‘Mijn leraar zegt: “Het 
is niet echt ballet, we doen wat we kunnen. 
Neem nu geen onnodige beslissingen.”’ Aan 
dat laatste heeft Mats zich de afgelopen maan-
den hard vastgehouden. Want het is niet elke 
dag makkelijk om op te staan en het hele regi-
me aan oefeningen af te werken in je eentje, in 
een ruimte die net hoog en breed genoeg is om 

je armen en benen uit te strekken. Toen drie 
van de negen jongens in zijn klas besloten hun 
dansschoenen aan de wilgen te hangen werd 
het nog lastiger. ‘Dat was een moeilijk mo-
ment, om door te gaan in plaats van opgeven. 
Innerlijk weet ik wel dat dit is wat ik echt wil, 
maar ik moest mijn best doen om niet mee te 
gaan in de twijfel en er niet de hele tijd over 
na te denken. De vriend waarmee ik vanaf het 

TEKST: NATANJA DEN BOEFT
FOTO: MARCEL DE CNOCK

begin danste, nog voor we op de Balletacade-
mie kwamen, staat niet meer naast me in de 
les; dat is wel gek.’

Het Nationale Ballet
Een paar keer heeft Mats het over doorgaan 
als het moeilijk is, jezelf pushen als het niet 
goed gaat, ergens voor gaan, het hoogste ha-
len. Daarin klinkt de topsporter in hem door. 
Want dans is niet alleen kunst, het is ook top-
sport. Steeds de grenzen van zijn lichaam ver-
leggen, hard werken en dat het niet na één 
NHHU�KDWVHȵDWV�JRHG�JHQRHJ�LV��YLQGW�0DWV�OHXN��
Ook met de sportdag op school gaat hij bij elk 
wedstrijdje voor de winst.
Die mentaliteit is samen met talent en inspira-
tie nodig om zijn droom waarheid te laten wor-
den: dansen op het podium van de Stopera, bij 
het Nationale Ballet. Afgelopen jaar was een 
van zijn huiswerkopdrachten drie gezelschap-
pen beschrijven waar hij wel en drie waar hij 
niet zou willen dansen. Zonder enige twijfel 
staat het Nederlandse Nationale Ballet hele-
maal bovenaan in zijn keuze. ‘Het repertoire 
is hier mooi, heel gemengd. Niet alleen verha-
lende balletten zoals bijvoorbeeld in Rusland, 
maar ook moderne stukken. Daarnaast is het 
hier goed geregeld.’
Het is even stil en Mats zucht. ‘Poeh, het is wel 

‘Als je naast ballet geen 
andere dingen doet die 
je leuk vindt, kun je niet 
dansen’ 

Elke dag dansen
Mats in zijn studio
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heel wat. Dat dat mijn doel is, is spannend en 
ook weleens eng. Het is een harde wereld met 
veel concurrentie. Er is voortdurend druk op 
je. En toch doe ik het […] Soms vraag ik me af 
hoe ik hier terecht ben gekomen, het lijkt alle-
maal zo snel te gaan, en dan denk ik ga ik dat 
echt doen?’ Maar toen hij als achtjarige jongen 
Het Zwanenmeer zag, voelde hij iets en wilde 
hij op ballet. Want voetbal vond ’ie niks en 
schermen bleek ’t ook niet te zijn. Zo is ballet 
er als het ware ingeschoten, zoals hij het zelf 
verwoordt. Ik kijk naar hem terwijl hij praat 
en weer komt er die glinstering in zijn ogen die 
door zijn serieuze woorden heendringt. En ik 
zie onmiskenbaar iemand met podiumuitstra-
ling, zelfs gewoon thuis op de bank.

Op toneel
‘Weet je wat het is?’, zegt hij. ‘Soms stijgt er iets 
in me op en dan voel ik het helemaal omhoog 
komen en dan wil ik het eruit gooien en dat 
lukt dan niet. Omdat bijvoorbeeld de leraar zit 
te kijken. Of de leraar zegt dat de bewegingen 
veel groter moeten en dat voelt dan heel over-
dreven en raar. En op toneel met kostuums en 

Uitgelaten

Uitgelaten,
kwispelstaartend
vol energie en levenslust
ondanks je 13 jaren
van geen pandemie bewust

Hol je door het hekje
van je geliefde stukje strand
dat speciaal aan jou
en je soortgenoten is toegewezen

Daar heb je zo klein als je bent
niets te vrezen
oud of jong, groot of klein
wit, zwart, bruin of grijs
jullie besnuffelen elkaar
en vervolgens de bazen

En als je er genoeg van hebt
geef je een snauw
tegen zo’n heel groot exemplaar
dan is het zonneklaar
laat hij je met rust

Jij holt verder
naar je volgende stop
doet je behoefte
ik raap het op

Je kijkt nog even om
terwijl ik blijf staan
starend over het water
domweg gelukkig
aan de Pampuslaan.

JOYCE HES

licht en de donkere zaal lukt het wel, dan kun 
je helemaal losgaan. Dat is gewoon heerlijk. 
En als je dat elke dag mag doen…’ Hij legt nog 
eens uit dat ballet niet zuiver techniek is. De 
bewegingen moeten vervuld zijn van emotie 
en uit het hart komen, anders is er niks aan 
om naar te kijken. ‘Dans, jongens!’, roept zijn 
leraar vaak door de studio.

Filmpjes kijken
Mats’ dagen zijn gevuld met school, hij gaat na 
de zomer naar 3 vwo, en met dans. Maar dat 
mag niet het enige zijn, vindt hij: ‘Als je naast 
ballet geen andere dingen doet die je leuk 
vindt kun je niet dansen.’ Dus na school een 
balletje trappen met de kinderen uit de buurt, 
ȴOPSMHV�NLMNHQ�HQ�JDPHQ�]LMQ�RRN�LQ�KHW�OHYHQ�
YDQ�GH]H�GDQVHU�KHHO� JHZRRQ��(Q�ȴHWVHQ�� Ȇ,N�
vind het heerlijk om na de lessen een half uur 
QDDU�KXLV�WH�ȴHWVHQ��PX]LHNMH�RS�HQ�HYHQ�KHOH-
maal in mezelf zijn.’ En in de zomer is hij veel 
op het strand waar zijn ouders een strandhuis-
je hebben.
'H�ȴOPV�GLH�KLM�NLMNW�JDDQ�QDWXXUOLMN�UHJHOPD-
tig over dans. We komen te spreken over de 

documentaire over Hans van Manen die de 
NPO een paar maanden geleden uitzond. Weer 
die glinstering en die armen die rond zijn 
hoofd dansen. ‘Je zag hoe hij de kern van het 
ballet Déjà Vu naar boven haalde met de dan-
sers, hoe de emotie erin kwam en hoe mooi het 
daardoor werd. Echt heel bijzonder.’
Voor de eerste lockdown stond op Mats’ pro-
gramma het instuderen en uitvoeren van het 
ballet Unisono, dat Hans van Manen heeft ge-
maakt voor kinderen. Dat dat uiteindelijk niet 
doorging vindt Mats heel zonde. Vanwege de 
dans én vanwege de misgelopen ontmoeting 
met deze balletgrootheid.

Hij wil nog wel graag benadrukken dat hoe-
wel er veel niet door is gegaan en alleen trai-
nen soms zwaar is, hij ook ziet hoeveel geluk 
hij heeft dat hij wel elke dag kan doen wat hij  
het liefste doet, terwijl zijn twee broers en zus 
dat door alle maatregelen niet konden. Dat dat 
tot de zomer bovendien kan zonder de druk 
van overgangsbeoordelingen, is een lekkere 
bonus. ½

B U U R T 
DICHTER
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Buiten dansen voor 
zestigplussers   
Op 5 en 7 mei is Dance Connects Community 
gestart met buitenlessen moderne dans 60+ 
in Amsterdam-Oost. Op Strand Blijburg, in 
het Oosterpark en in Park Frankendael.
Moderne dans buitenles 60+ is lekker vrij 
dansen en creatief bewegen tussen de bo-
men of langs het water, samen met anderen 
en toch veilig. Alles onder leiding van pro-
fessionele dansdocenten en op inspirerende 
muziek. Voor meer informatie en aanmel-
den: www.danceconnects.nl, of mail: info@
danceconnects.nl ½

Eestermobiel: vervoer 
voor buurtgenoten   
Op maandag 10 mei is de Eestermobiel van 
start gegegaan met een feestelijke ingebruik-
name door Stadsdeelbestuurder Rik Vermin. 
De Eestermobiel is een klein autootje met 
chauffeur die (minder mobiele) buurtgenoten 
van A naar B kan brengen binnen het Ooste-
lijk Havengebied, en de directe omgeving: 
Centraal Station, OLVG Oost, Dappermarkt, 
Oostpoort, Amstelstation, de Intratuin in Oost 
en de Oosterbegraafplaats. Een boodschap-
pentas, een wandelstok of een rollator kan 
mee vervoerd worden.
Voorlopig is de Eestermobiel beschikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. 
Andere tijden in overleg. Ritten worden uiter-
lijk 24 uur van te voren ingepland. Afrekenen 
kan alleen met een pinbetaling en de ritkos-
ten variëren van € 1 voor leden van de Eester, 
€ 1,25 bij afname van een strippenkaart van 
tien ritten à € 12,50, of € 1,50 per losse rit. Een 
rit boeken kan via het online reserverings-
formulier op buurtcooperatieohg.nl of telefo-
nisch via 020-3707359. ½

Picknicken en sporten 
in de Sluisbuurt  
Het zuidelijke puntje van de Sluisbuurt, dichtbij 
de tramhalte Zuiderzeeweg, is weer in gebruik 
als tijdelijke openbare ruimte om te picknicken 
en te sporten. Uiteraard voor zover de maatre-
gelen rond corona dit toelaten.
De picknickbankjes zijn opgeknapt en het hek-
werk langs de Zuider IJdijk is weggehaald, zo-
dat het terrein ook vanaf deze kant toeganke-
lijk is. Er is een volleybalnet beschikbaar, en 
de jeu-de-boulesbaan van vorig jaar ligt er nog 
steeds, klaar voor gebruik. Zo kan iedereen in 
dit stukje van de Sluisbuurt terecht om een fris-
se neus te halen, te picknicken of te sporten in 
de buurt. ½

De gemeente haalt 
tuintegels op  
Ook dit voor- en najaar organiseert de ge-
meente een tegelservice. Hét moment om 
jouw tegels te vervangen door bloemen, plan-
ten of misschien zelfs een mooie boom. Dan 
kan jij genieten van een koelere tuin tijdens 
hete dagen én een groene tuin waar het re-
genwater beter wegloopt! Goed voor jezelf en 
voor de stad. Kijk wanneer de tegelservice in 
jouw stadsdeel is. Wip de tegels uit je tuin en 
meld ze aan. Na aanmelding worden de tegels 
op de afgesproken dag opgehaald. Zie voor 
meer informatie en data van de ophaaldagen: 
rainproof.nl/tegelservice ½

Buurtteams  
Amsterdam-Oost   
Sinds 1 april staan buurtteams in alle buur-
ten van Amsterdam-Oost klaar voor vra-
gen op het gebied van sociale zorg, wonen, 
werk, meedoen, geld, gezondheid en vei-

K O R T 
BUURT
NIEUWS

Strand IJburg opent, 
met lifeguards
Strand IJburg is binnenkort weer open om te 
zwemmen en te ontspannen. Nieuw is dat de 
reddingsbrigade dit jaar structureel toezicht 
gaat houden op het strand, nadat er vorig 
jaar augustus in korte tijd twee mensen ver-
dronken. De reddingspost wordt bekostigd 
door het Stadsdeel. ½

Foto: Louis Visseren

Foto: Marieke Josselet

Natuurtekenen voor 
volwassenen
Voor wie van buiten zijn en tekenen houdt, 
is de cursus Natuurtekenen een aanrader. 
Ontdek op welke manier je naar natuur kijkt. 
Laat je inspireren door de natuur en kom te-
kenen op je eigen niveau!
De cursus vindt plaats op zaterdagochtend 
van 11:00 tot 12:00 uur in het Flevopark, on-
der leiding van docent Monique Harderwijk. 
Een losse les kost € 5, kortingen bij aanschaf 
van een strippenkaart. Prijs is inclusief ba-
sismaterialen als houtskool, pastel, papier en 
inkt.
Zie verder: buurtcooperatieohg.nl/leert-re-
creeert/natuurtekenen ½

ligheid. De medewerkers denken mee en 
ondersteunen de bewoners waar nodig. 
Voor oplossingen wordt gekeken naar wat 
mensen zelf kunnen doen en hoe de om-
geving kan helpen. Soms kan een makke-
lijk antwoord op een vraag al genoeg zijn. 
Wanneer meer ondersteuning nodig is, 
wordt samen een plan gemaakt. Informatie:  
www.buurtteamamsterdam.nl/oost ½

Foto: Monique Harderwijk

SAMENSTELLING: CORRY ZOLL Erfgoedwaardig ver-
duurzamen kan! 
Hoewel de meeste duurzame kilowatturen 
gemaakt worden met nieuwbouw en grote 
bedrijfspanden, wordt er ook veel energie 
opgewekt met panelen op daken van monu-
menten. Een hardnekkig misverstand is dat 
er met monumenten niets kan, maar er zijn 
steeds meer voorbeelden van erfgoed binnen 
beschermde stads- en dorpsgezichten dat 
verduurzaamd is. Van de weinige overgeble-
ven gebouwen in het Oostelijk Havengebied 
is pakhuis De Zwijger (bouwjaar 1933-1934), 
vanuit architectuurhistorisch oogpunt, een 
van de belangrijkste voorbeelden. Dat kon 
en kan niet zomaar, Amsterdam wil namelijk 
haar (historische) karakter bewaren. Wil je 
een pand met erfgoedwaarde verduurzamen, 
dan moet je dat zorgvuldig aanpakken. Maar 
hoe, en voor welke ingrepen je wel of geen 
vergunning nodig hebt: dat is een specifieke 
uitdaging. De adviseurs van Monumenten 
en Archeologie en de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit (CRK) helpen daarbij. De CRK stelde 
eerder al de leidraad ‘Mooi Verduurzamen’ 
op: een hulpmiddel om gebouwen in de 
AUP-gebieden (Algemeen Uitbreidings Plan 
uit 1935) kwalitatief te verduurzamen. ½



Poëzie van tramlijn 3 
Wie op tram 3 staat te wachten, heeft voort-
aan wat te lezen. Op de stoep van elk van 
de 25 haltes van de tramlijn – in West, Cen-
trum, Zuid en Oost – kalligrafeert de Stichting 
Granate een gedicht. Voor het project Poëzie 
op de Stoep zijn dichters benaderd die in de 
buurt van de betreffende halte wonen of wer-
ken. Ieder gedicht bestaat uit vier regels van 
elk maximaal vijf woorden. Het thema is vrij, 
zolang de toon ‘hoopvol, vrolijk en verbin-
dend is’. 
Het team van kunstenaar en kalligraaf Raul 
Balai schildert de gedichten in eenzelfde let-
tertype op de haltes. Eerst wordt de verf met 
sjablonen aangebracht, daarna worden ze 
met de hand bewerkt. ‘Het is een monniken-
werk dat ware kunstwerken op de stoep op-
OHYHUWȇ��DOGXV�1DȴVV�1LD��DUWLVWLHN�HQ�]DNHOLMN�
leider van Stichting Granate. ½

Canan werkt een schoen bij

Wie van de 
aarde houdt 
gunt zijn schoe-
nen een tweede 
leven.  
Shoedoctor020 
in de Javastraat 
lapt ze niet op, 
hij renoveert 
ze!

TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

Wie zou niet in de schoenen van 
Hugo de Jonge willen staan? Nee, 
niet omdat hij coronaminister 

is maar vanwege zijn opvallende schoenen 
uit de PC Hooft. Maar als je tegen een steen-
tje trapt zijn ze beschadigd en is de lol eraf. 
Of neem de Valentino sneakers van Eray. Hij 
heeft na schooltijd hard gewerkt in het restau-
rant van zijn oom om ze te kunnen kopen. Hij 
ging ermee stappen. En voetballen. Ze zien er 
niet meer uit. Hij wil nieuwe. Maar zijn geld is 
op, het restaurant is dicht en zijn ouders zien 
hem aankomen.
Voor Hugo en Eray staat Meester Schoenma-
ker Hillie’s in de Javastraat klaar. De mees-
terschoenmaker heet Mo en hij is de derde 
generatie schoenmaker. De vader van Mo, 
Mehmet, kwam als gastarbeider naar Neder-
land met de droom om ooit in Amsterdam zijn 
vak uit te oefenen. In 1989 kon hij de zaak van 
Hillie overnemen en nu staat zijn zoon Mo 
achter de toonbank, maar zelf zit hij ook re-
gelmatig in de zaak, naast zijn vrouw Canan. 
=H�]LW�PHW�HHQ�VFKLOGHUVSDOHW�HQ�HHQ�ȴMQ�SHQ-
seeltje het bovenwerk van schoenen bij te 
werken. Canan kan de schoenen weer hun 
PRRLH�NOHXU�WHUXJ�JHYHQ�HQ�GH�ȴMQH�ȴJXXUWMHV�
van Hugo’s schoenen bijwerken.
Mo is de technische hersteller, hij kreeg zijn 
opleiding in Nederland en draagt de naam 
‘Shoedoctor020’. Hij is in staat om zolen niet 
alleen op te lappen, maar ze ook helemaal te 

vervangen. Hij werkt met de Goodyear Wel-
ted methode en dat kan alleen een meester-
schoenmaker. Hij vervangt ook de zolen van 
dure wandelschoenen van Meindl en Lowa. 
'DW� LV�EHODQJULMN��RPGDW�ZDQGHOVFKRHQHQ�ȴM-
ner gaan zitten als je ze langer draagt. Ook 
tassen kunnen hier een tweede leven krijgen. 
Overigens: eenvoudige schoenen en tassen 
worden met hetzelfde respect behandeld.

Wat kost renovatie?
Mo en Canan zijn trots op hun duurzame zaak 
en op hun vak. Weggooien is niet meer van 
deze tijd, waarin we zuinig moeten zijn op 
de aarde. Hier komen vaste klanten van bin-
nen en buiten Amsterdam. Canan zou graag 
de schoenen van Hugo de Jonge onder han-
den willen nemen. Overigens: Hugo’s schoe-
nen waren minder duur dan de sneakers van 
Eray. Wat zijn de kosten van de reparatie? Dat 
hangt van de staat van de schoenen af.
De schoenen worden eerst zorgvuldig onder-
zocht en dan wordt de prijs voor renovatie 
vastgesteld. De moeder van Eray ging met 
de afgetrapte Valentino’s naar Hillie’s. ‘Het 
kostte me ! 35’, vertelt ze. ‘Maar toen zagen 
ze er weer uit als nieuw. Ik heb ze Eray gege-
ven bij zijn vwo-diploma-uitreiking. Hij was 
in tranen van ontroering! Net als mijn man 
trouwens.’ Gelukkig kan de behandeling van 
Canan wel tegen een buitje. ½

De schoenen  
van Hugo en Eray

13

De reddingsbrigade drijft volledig op de in-
zet van vrijwilligers. Gelukkig zijn er naast 
de ploeg van 23 mensen door werving 17 
nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Zij komen 
in actie op de vele evenementen waarbij de 
reddingsbrigade toezicht houdt. In het na-
jaar van 2021 zal opnieuw een wervings-
campagne voor nieuwe lifeguards worden 
gevoerd. ½

Foto: Granate
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Ook deze zomer is de vraag: kunnen we naar het buitenland of blijven we binnenslands? 
In de media viel te lezen dat je er snel bij moet zijn voor een vakantie in eigen land en een 
buitenlandse vakantie lijkt onzeker en mogelijk kostbaar. Over plannen van lezers en  
vakantiemogelijkheden in de buurt.  

Java-eiland bewoners Rachel Tjong-Rijn-
ders en haar man Peter hebben sinds ze-
ven jaar een vakantiehuisje op een volks- 

tuinenpark in Amsterdam-Zuidoost. Voor hen 
een reden om ’s zomers niet meer naar het bui-
tenland te vertrekken. Rachel: ‘We verhuizen 
DOOHV�PHH�� ]HOIV� GH�NDW��+HW� LV� ]RȇQ�ȴMQH�SOHN��
voor mij voelt het als het buitenland ondanks 
dat het maar twintig minuten van huis is. Het 
is hier zó groen en we worden omringd door 

populieren die heerlijk in de wind ruisen. We 
ontsnappen aan de drukte van de stad, vooral 
in de zomer kan het bij ons voor de deur in de 
Bogortuin erg druk worden.’ 
Vorig jaar zijn Rachel en Peter direct aan het 
begin van het seizoen in hun huisje getrokken. 
‘We hadden hier geen last van corona, je bent 
hier erg op jezelf. Wel krijgen we veel bezoek, 
want ook vrienden en familie hebben ontdekt 
KRH�ȴMQ�RQ]H�SOHN�LV��2RN�GLW�MDDU�]LMQ�ZH�YDQ�
plan, als het weer het toestaat, de hele zomer 
door te brengen in ons huisje. We gaan alleen 
naar huis als het heel hard regent.’ De kavels 
op het park van Rachel zijn intussen zó popu-

TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO’S: RACHEL TJONG-RIJNDERS EN  
MARLOES BOOTSMAN

lair geworden dat er een wachtlijst is, iets dat 
in eerdere jaren niet voorkwam.

Vakantie op het water
Behalve vakantiewoningen in eigen land, zijn 
ook boten erg in trek. Marloes Bootsman – 
what’s in a name – en Jasper van Mens, bewo-
ners van een woonschip op Sporenburg, heb-
ben vorig jaar zomer een bijzondere aankoop 
gedaan: een kanariegele zeilboot. Jasper: ‘Mar-
loes en ik zijn altijd fervente zeilers geweest. 
We hebben op veel plekken in de wereld ge-
varen en zelf heb ik ook wedstrijden gezeild. 
Vorig jaar begon het weer te kriebelen, en sa-

Vakantie in coronatijd
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men met een vriend heb ik toen voor een klein 
prijsje een heel kleine kajuitzeilboot op de kop 
getikt. Kanariegeel en vaal van kleur, sommige 
mensen keken er met afgrijzen naar, maar zelf 
hebben we er een zomer lang heel veel plezier 
aan beleefd.’
Het gezin is vorige zomer drie weken met de 
zeilboot op vakantie geweest in eigen land. 
‘We zijn het IJsselmeer overgestoken naar 
Friesland, en vanuit daar uiteindelijk naar 
Terschelling gevaren. Waar we achter kwa-
men, was dat dat voor ons echt een volwaardi-
ge zomervakantie was. Uiteindelijk hebben we 
GH�ERRW�PHW�HHQ�ȵLQNH�ZLQVW�ZHHU�YHUNRFKW��HQ�
besloten om volgend jaar dit weer te doen: in 
de winter een bootje aanschaffen, hiermee op 
vakantie in eigen land en het in de zomer weer 
verkopen.’ Aankomende zomer heeft het gezin 
een ander avontuur in petto: huizenruil met 
een gezin uit Frankrijk. 

Er op uit in de buurt
Voor lezers die deze zomer dichtbij huis blij-
ven en geen boot of vakantiehuisje in de buurt 
hebben, zijn er ook volop mogelijkheden in 
de buurt. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht 
aan kamperen op Camping Zeeburg? Chantal 
Duijnmayer van Camping Zeeburg vertelt: ‘We 
zien behalve een enorme toename in camping-
gasten uit eigen land, ook veel Amsterdam-
mers die bij ons komen kamperen. Mensen die 
hun kleine appartement even willen ontvluch-
ten, of mensen die hun tent bijvoorbeeld bij 
ons komen uitproberen.’ Behalve voor kam-

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade

TEKST: LISA SCHEERDER

De stadsdeelcommissie praat deze maand weer 
over het bestuurlijk stelsel van de stad Amster-
dam. Nu naar aanleiding van wat het college van 
burgemeester en wethouders hoopvol ‘verbeter-
voorstellen’ noemt. Verbetervoorstellen die nodig 
zijn om het functioneren van de lokale democra-
tie te verbeteren en daarmee het vertrouwen van 
de burger te herstellen. U weet het misschien nog 
wel: uit een recente evaluatie blijkt slechts 18% 
positief over het dagelijks bestuur van het stads-
deel te denken en 17% positief over de stads-
deelcommissie. De belangrijkste reden voor dit 
gebrek aan vertrouwen is volgens dezelfde eva-
luatie dat het dagelijks bestuur en de stadsdeel-
commissie de problemen van de Amsterdammer 
niet oplossen.
Wat te doen? Het college meent dat een duidelij-
ke opdracht en stevig mandaat op een aantal hel-
der omschreven taken aan benoemde stadsdeel-
bestuurders, die zich hierover verantwoorden bij 
gekozen stadsdeelcommissies, een stap in de 
goede richting is. Nee, zegt het dagelijks bestuur 
van ons stadsdeel, benoemen is niet goed, wij 
willen weer verkozen worden, uit het midden van 
de  stadsdeelcommissie. Precies, zegt de stads-
deelcommissie, kiezen en verkozen worden, 
echte representatie, dat is de enige manier om 
de relatie tussen de kiezer en het stadsdeel te 
verstevigen. Eigenlijk moet de situatie weer wor-
den als vroeger, voor de laatste stelselherziening, 

met gekozen bestuurders, meer bevoegdheden, 
meer budget en meer ambtelijke ondersteuning. 
Dat is goed voor het vertrouwen.
Een grotere betrokkenheid van bewoners wordt 
gezien als nog een ander middel om het vertrou-
wen te verbeteren. Het college wil daarom een 
stadsdeelpanel instellen dat de stadsdeelcom-
missie vier keer per jaar adviseert over bepaal-
de onderwerpen die het stadsdeel betreffen. Dit 
panel wordt via loting samengesteld uit burgers 
uit het stadsdeel. Een idee is misschien ook om 
de stadsdeelcommissie zelf deels uit gelote bur-
gers te laten bestaan. Dit idee wordt noch door 
de stadsdeelcommissie noch door het dagelijks 
bestuur met open armen ontvangen. Dossierken-
nis, kennis van de bestuurlijke besluitvorming, 
binding met en herkenbaarheid als lid van de 
stadsdeelcommissie zijn nodig voor het goed la-
ten functioneren van de stadsdeelcommissie en 
het dagelijks bestuur, vinden ze zelf. Wat wel zou 
kunnen is om een geloot burgerpanel naast de 
stadsdeelcommissie te laten functioneren. Zo’n 
panel zou vier keer per jaar bij vooraf geselec-
teerde onderwerpen kunnen adviseren.
Maar niet iedereen is overtuigd, want is loting 
eigenlijk niet vreselijk ondemocratisch? En gaat 
het ook niet voorbij aan een ander nijpend pro-
bleem: het gebrek aan diversiteit? Het dagelijks 
bestuur in Oost bestaat geheel uit mannen en 
van de zestien leden van de stadsdeelcommissie 
zijn er slechts drie vrouw. Ook is iedereen hoog-
opgeleid. De karige beloning van stadsdeelcom-

missieleden zorgt er bovendien voor dat alleen 
burgers die het toch al goed hebben deelnemen 
aan de lokale democratie. Is een betere beloning 
van de stadsdeelcommissieleden niet een beter 
middel om de diversiteit te vergroten, meer ver-
schillende burgers te interesseren en daarmee 
het functioneren van de lokale democratie te ver-
beteren en het vertrouwen te herstellen?
De leden van het dagelijks bestuur zien een di-
rect verband tussen hun eigen rechtspositie en 
het al dan niet goed functioneren van het be-
stuurlijk stelsel. Ze hebben het gevoel dat ze 
worden behandeld als zzp-er, zo blijkt. Er zou 
meer aandacht moeten zijn voor hun rechtspo-
sitie als ambtsdrager. Ze hebben geen echt con-
tract, ook geen wachtgeldregeling en dat is niet 
goed voor de onafhankelijkheid die een db-lid 
zou moeten hebben. Bovendien staat de slechte 
rechtspositie niet in verhouding tot de zwaarte 
van de functie en de verantwoordelijkheden die 
db-leden hebben. Dus college, graag aandacht 
hiervoor. Blijft ondertussen de vraag of deze ‘ver-
betervoorstellen’ er voor gaan zorgen dat de pro-
blemen van de Amsterdammers daadwerkelijk 
opgelost zullen gaan worden. ½

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

Verbetervoorstellen

peren kun je op de camping ook terecht voor 
het huren van een kajak of een stand-up pad-
dleboard. Daarnaast is het grote terras van de 
camping, volgens eigen zeggen, ook geopend 
voor ‘burgers en buitenlui’. 
Lezers met kinderen kunnen deze zomer ook 
prima terecht bij Jeugdland op de Valentijn-
kade. Medewerker Sanne Grift: ‘Wij hebben 
een groot en open terrein met in de basis wei-
nig corona-restricties en plek voor iedereen. 

Reserveren voor de speeltuin is niet nodig 
en toegang is gratis. Op woensdagmiddag en 
op zaterdag en zondag hebben we gratis in-
loopworkshops. Zo hebben we twee keer per 
maand bijenworkshops met een echte imker, 
waar je bijvoorbeeld honing kunt leren ma-
ken. Ook kun je komen timmeren in ons tim-
merdorp.’ Wil je weten wat er te doen is in 
Jeugdland, neem dan een kijkje op de website 
of de social media van Jeugdland. ½
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Als een laatste der mohikanen staat een oude  
hijskraan op een restant stukje spoor op het inmid-
dels bijna compleet vernieuwde Cruquiuseiland. 

FOTO: BJÖRN MARTENS
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In de IJopener van oktober 2020 deden 
we verslag van het noodlot dat 13 au-
gustus toesloeg op het strand van IJburg.  

Met haar nieuwe plannen wil het stadsdeel 
herhaling voorkomen. In een presentatie 
voor de stadsdeelcommissie geeft de ge-
biedscoördinator aan dat het vorige maand 
op IJburg geopende strand vooral een goede 
sfeer moet uitstralen en dat het verbeteren 
van de belevingswaarde belangrijk is, even-
als een positief imago van de gebruiker er-
van.
Er is sprake van een nieuwe inrichting, het 
strand is opgehoogd, de weg en de parkeer-
plaatsen zijn verlegd, er is groen toegevoegd 
en het gebied is anders ingericht. De zwem-
zone is geïnspecteerd en de gele en rode bal-
lenlijnen zijn weer geplaatst.

Toezicht en onderhoud
Maar vooral belangrijk is dat er strandconci-
erges zijn die toezicht houden op het strand 
en direct aanspreekpunt zijn voor politie en 
brandweer in geval van calamiteiten. Zij zijn 
elke dag aanwezig en delen samen met de 
reddingsbrigade een nieuwe keet. De red-
dingsbrigade is er regelmatig om toezicht 
te houden op het water, erop te wijzen dat 
zwemmen binnen de gele ballenlijn veilig is 
en zo nodig EHBO te verlenen. Bij drukte of 
overlast wordt er opgeschaald en er is spra-
ke van een aangepast incidentenplan.
Ook is er nagedacht over het onderhoud 
en wie wat doet in welke situatie. Zo nodig 
wordt er gedurende het seizoen aangepast. 
Het idee is ook om gebruikers een vorm van 
eigenaarschap te geven en zo betrokken te 
maken bij (het onderhoud van) het strand. 
En de gemeente zoekt nog partners die be-
trokken willen zijn bij een schoon en gezellig 
strand en mee willen denken over mogelijke 
activiteiten op het strand.

Betrokkenheid van lokale partijen
Een aantal lokale partijen heeft zich al ingezet 
voor de voorbereiding van het strandseizoen. 
Stadshout maakte van Amsterdamse bomen 
bankjes en een constructie om hangmatten 
in te hangen. Naaiatelier Tex maakt met haar 
studenten hangmatten en voor het maken van 
de wegwijzerbordjes bewerkten leerlingen 
van het IJburg College het hout. De organisatie 
Skate On is betrokken bij het ontwikkelen van 
een nieuwe skatebaan.

Multifunctionaliteit
Zwemmen, recreëren en sporten, dat kan ie-
dereen nu weer. Er kan, behalve natuurlijk 
gezwommen, ook gevolleybald en gevoetbald 
worden, men kan lessen volgen in suppen, 
surfen of skaten op de nieuwe skatebaan. Het 
surfcentrum zit nu nog op de oude plaats maar 
dat gaat in de toekomst veranderen. Ze hopen 
ten tijde van het schrijven van dit stuk in het 
laatste weekeinde van mei open te gaan voor 
een ‘tussenseizoen’ met enigszins beperkte mo-
gelijkheden omdat ze de Surfkantine hebben 
afgebroken. De materialen hebben ze nu opge-
slagen naast de toekomstige locatie. Die locatie 
is al goed zichtbaar achter de hekken 
van het huidige strand. Volgende win-
ter gaan ze daar op de nieuwe locatie 
aan het strand van de IJburgbaai weer 
opbouwen, zodat ze in 2022 aan het 
begin van het seizoen open kunnen. 
Dan gaat de Surfkantine weer open en 
zal multifunctioneel worden gebruikt. 
Daar kan dan ook na het windsurfen 
genoten worden van een hapje en een 
drankje met heel mooi uitzicht over 
het water van de IJburgbaai.

Horeca en winkel
Er is een winkeltje op het strand en 
een verkooppunt voor eten en drin-

Strand IJburg is vanaf 1 mei weer opengesteld voor het publiek. Een goede sfeer, multifuncti-
onaliteit en veiligheid zijn hoofddoelstellingen van het stadsdeel en de gemeente Amsterdam. 
Tevens blijft het strand in elk geval de komende vier jaar nog in ontwikkeling. Daarna krijgt 
KHW�VWUDQG�]LMQ�GHȴQLWLHYH�YRUP�

ken. Daar bevinden zich ook de toiletten. Ook 
verhuist Vrijland naar het strand. Tevens 
wordt een deel van het oude gebouw van Blij-
burg en Lolaland weer opgebouwd. Het oude 
materiaal wordt hiervoor hergebruikt, maar 
het gebouw zelf zal er anders uitzien dan het 
was. Het zal als restaurant en informatie- en 
ontmoetingscentrum gaan dienen in de loop 
van deze zomer. Daar worden de verdere 
ontwikkelingsplannen voor IJburg 2 tentoon-
gesteld. Daarnaast is de ruimte geschikt om 
buurtinitiatieven te organiseren. Interessant 
is ook dat in het naseizoen het strand en de 
horeca openblijven.

Toekomst
Het strand zal dus voorlopig nog in ontwik-
keling blijven. Terwijl er nu vooral met con-
tainers wordt gewerkt, is het de bedoeling 
dat een soort boulevardfunctie wordt uit-
gebouwd. Tenslotte zal sprake zijn van een 
vaste boulevard. Zie hiervoor  www.amster-
dam.nl/projecten/ijburg/deelprojecten-ijburg/
strandeiland/ In 2022 wordt het strand ook 
langer, in totaal 750 meter, en zal het anders 
worden ingericht. ½

TEKST: JOYCE HES I.S.M HET STADSDEEL EN HET SURFCENTER 
FOTO: NORFOH

Strand 
IJburg:  
work in 
progress



Met Rembrandt 
op stap in Oost

Het idee voor deze mooie wandel- of fiets-
tocht hebben we geleend van kunstken-
ner Frits Lugt (1884-1970), die in 1915 

zijn werk Wandelingen met Rembrandt in en om 
Amsterdam publiceerde. In 1998 verscheen, ge-
combineerd met een tentoonstelling, een nieu-
we ‘Lugt’: een informatieve catalogus boordevol 
kaarten, landschapstekeningen en etsen van 
Rembrandt en tijdgenoten.
Het zeventiende eeuwse landschap, het zicht 
van toen op het IJ en de boerderijen aan de Die-
mer(zee)dijk bestaan alleen nog in het werk van 
de schilders die met hun schetsboekje de stad 
verlieten en de ommelanden verkenden. Rem-
brandt was een van hen. En hij was de beste. 
Met een paar lijnen zette hij een wereld neer: 
een boerderij, een bosje, zeilschepen in de ver-
te – trefzeker en schijnbaar moeiteloos spatten 
schoonheid en sfeer van het papier.
Het interessante is dat je nog steeds Rembrandts 
voetspoor kunt volgen. We blijven als buurtblad 
in Oost en beginnen op een plek die we eerder 
vermeldden: op het eind van de Zeeburgerdijk, 
daar waar het oudste pand van de Indische 
Buurt staat, Herberg Zeeburg. Iets verder is het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Loop of fiets even het 
talud op en kijk naar links. Daar ligt een stuk ka-
naaldijk, deel van wat nu de Flevoparkweg heet. 
Precies hier moet Rembrandt hebben gestaan 
om schetsen te maken voor zijn ‘Gezicht vanaf 
de Bocht van de Diemerdijk op Nieuwendam, 
Schellingwoude en Ransdorp’ (hier afgedrukt).
In de vuistdikke catalogus Het Landschap van 
Rembrandt. Wandelingen in en om Amsterdam 
wordt opgemerkt dat je in Rembrandts tijd van-
af dit punt een adembenemend uitzicht over het 
water moet hebben gehad. Anno 2021 is het nog 
steeds een fraaie plek: het kanaal met de voort-
jakkerende vrachtschepen, het IJ en de Oranje-
werf in de verte en rechts de Amsterdamsebrug. 
Je kunt hier uren blijven turen.
Vier eeuwen geleden heette de Zeeburgerdijk 
Diemerdijk. Rembrandt heeft vanaf deze dijk 
veel tekeningen gemaakt, van het water en van 
boerderijen. Een stukje noordelijker liep langs 
het IJ de Kadijk. Beide dijken kwamen samen 
bij de Bocht, ter hoogte van de middeleeuwse 
dijkdoorbraak Nieuwe Diep. Daar was een uit-
spanning waarvan de resten onze tijd hebben 
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gehaald (genoemde Herberg Zeeburg). We vol-
gen vanaf hier het wandel- en fietspad langs het 
kanaal tot voorbij Diemen. Maar eerst een op-
frisser. Ietwat verscholen ligt vlak bij de Nieuwe 
Vaart, die als verversingskanaal in Rembrandts 
tijd is aangelegd. Door het verzanden van het IJ 
werd het moeilijker de grachten door te spoe-
len. De viezigheid bleef liggen; een lozingska-
naal was de oplossing. 
We lopen of fietsen langs het Nieuwe Diep en 
onder de Nesciobrug door naar de afslag (vroe-
ger: ‘afloop’) richting Diemen. Rembrandt was 
ook hier, getuige zijn tekeningen. Je zou het 
niet zeggen met die flats overal, maar Diemen 
is twee eeuwen ouder dan Amsterdam. ‘Wie de 
weg naar Diemen volgde trof daar een zeer oud 
kerkdorp aan, ouder dan Amsterdam, dat lange 
tijd de functie van streekcentrum had vervuld’, 
vermeldt de catalogus.
We volgen het kanaal richting de Uyllander-
brug. Die moeten we over zodat we aan de 
andere kant de Diemerzeedijk terug kunnen 
nemen. Voordat je bij de Uyllanderbrug bent, is 
rechts een natuurgebiedje met schelpenpaden. 
Volg deze tot de hoge trap die je het brugtalud 
op voert. Even ademhalen en dan naar boven; 
brug over, brug af en je staat op de Diemerzee-
dijk. Het is hier schilderachtig gebleven, om 
dat toepasselijke woord te gebruiken. Op deze 
plaats mondt de Diem in het IJmeer uit. Iets ver-
der is Diemerdam/Diemerdammersluis, waar 
ooit een kustbatterij van de Stelling van Amster-
dam stond. Over de dijk loopt nu het Waterke-
ringpad, een wandelroute van Amsterdam CS 
naar Huizen. Het IJmeer is net te zien, het dijkje 
en het uitzicht zijn de moeite waard. Ga verder 
door het Diemerpark of neem het verborgen 
pad langs het kanaal. Uiteindelijk kom je bij het 
Gemeenlandshuis (1726), waar het Hoogheem-
raadschap lang zetelde.
Vandaar gaan we naar de Amsterdamsebrug, 
waar we Rembrandts ronde voltooien. Zij die 
tekentalent hebben, en anderen misschien ook, 
raden we aan een schetsboek mee te nemen. 
Voor de Rembrandts van nu en iedereen die dat 
wil zijn, is op deze route veel te tekenen en nog 
meer te zien. ½

Het tochtje van de IJopener staat in het teken van Rembrandt. 
We verkennen de Diemer(zee)dijk, een oeroude waterkering die 
er deels nog is, en gaan op zoek naar plekken waar Nederlands 
beroemdste schilder over het water moet hebben uitgekeken.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK

! ‘Gezicht vanaf de 
Bocht van de Diemer-
dijk op Nieuwendam, 
Schellingwoude en 
Ransdorp’ (ca. 1650)

‘Boerderij bij de Afloop 
naar Diemen’ "
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Het werd een dynamisch interview in Portugees-Nederlands 
met de Braziliaanse kunstenaar Domingos Martins, waarbij 
ȵLQN�PRHVW�ZRUGHQ�QDJHGDFKW�RYHU�ZDW�HU�EHGRHOG�ZHUG��$OV�
hij zichzelf beschrijft, tekent hij een driehoek in de lucht, de 
drie punten vertegenwoordigen: schilderkunst, dans en spiri-
WXDOLWHLW��Ȇ'DW�EHQ�LNȇ��]HJW�KLM�

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS 

Uitbundige schilderijen 
van Domingos Martins

Domingos woont al jaren in de Soem-
bawastraat, een atelier heeft hij niet: 
te duur! Hij is geboren in 1953 in het 

noordoosten van Brazilië, in het dorpje Pinhei-
UR�� YODNELM� 6DQ� /RXLV�� HHQ� JURWH� KDYHQSODDWV��
+LM�KHHIW�GDDU�WRW�]LMQ�YLMIWLHQGH�JHZRRQG��2P�
bij te verdienen werkte hij als schoonmaker in 
HHQ�DUW�VFKRRO��7LMGHQV�KHW�ZHUN�YLVWH�KLM�YRRU�
hem bruikbaar schildersmateriaal uit de vuil-
QLVEDNNHQ�HQ�EHJRQ�PHW�VFKLOGHUHQ��Ȇ,N�ZHUN-
te gewoon op karton, met het materiaal dat ik 
JHYRQGHQ�KDG��'DW�PRFKW�HLJHQOLMN�QLHW��PDDU�
wat doe je als je geen geld hebt en toch wilt 
schilderen? Dat ik schilderde hield ik geheim, 
RPGDW� LN� LQ� SULQFLSH� LQ� RYHUWUHGLQJ�ZDV�� 2S�
HHQ�EHSDDOG�PRPHQW�NZDP�LHPDQG�YDQ�GH�$UW�
School langs, die kunst  selecteerde voor ver-
VFKLOOHQGH�H[SRVLWLHV��'RRU�WRHYDO�]DJ�KLM�PLMQ�
werk en was daar heel erg van onder de in-
GUXN��,N�VFKLOGHUGH�WRHQ�«FKW�QD±HI��.LQGHUOLMN��
PDDU�ZHO�PHW�KHHO�YHHO�G\QDPLHN��9HHO�PHQ-
sen, die altijd op weg waren in een optocht of 
een processie, met huisjes en ook vaak de Car-
QDXEDSDOP��PLMQ� IDYRULHWH�ERRP�� ,N�YHUWHOGH�
PHW�GH]H�VFKLOGHULMHQ�DOWLMG�HHQ�YHUKDDO�ȇ�

De man die de kunst selecteerde vroeg Domin-
gos of hij nog meer schilderijen had en of hij 
HU�HYHQWXHHO�PHHU�ZLOGH�PDNHQ��'DW�JLQJ�QLHW��
want Domingos had geen geld om materiaal te 
NRSHQ��'DW�ZHUG�WRHQ�YRRU�KHP�JHUHJHOG��+LM�
JLQJ�DDQ�GH�VODJ��1D�WZLQWLJ�VFKLOGHULMHQ��PRHV-
ten er grote schilderijen komen om op te han-
JHQ� LQ�KRWHOORXQJHV�� ,Q������KDG�KLM�]LMQ�HHU-
VWH�JURHSVH[SRVLWLH�HQ�LQ������YHUYROJHQV�]LMQ�
HHUVWH�VROR�H[SRVLWLH��+LM�VWRQG�YHUVWHOG�GDW�HU�
tijdens die expositie zoveel belangstelling voor 
]LMQ� VFKLOGHULMHQ�ZDV��+LM� YHUKXLVGH�QDDU� 5LR�
GH�-DQHLUR��'DDU�YROJGH�KLM�YLHU�MDDU�ODQJ�HHQ�
dansopleiding bij de beroemde Braziliaanse 
FKRUHRJUDDI�'HQQLV�*UD\�YDQ�KHW�7KHDWHU�0X-
QLFLSDO� 5LR� GH� -DQHLUR�� 1DDVW� GH� NXQVWDFDGH-
mie, die hij ook volgde, en zijn dansopleiding 
werkte hij mee aan de beroemde jaarlijkse car-
QDYDOVRSWRFKW��Ȇ,N�UHJHOGH�GH�NOHXUHQFRPELQD-
ties in de optocht en zorgde dat de wagens qua 
NOHXU�PRRL�RS�HONDDU�DDQVORWHQ�ȇ

Uitbundige kleuren
Zijn schilderijen veranderden geleidelijk van 
QD±HYH�NXQVW�QDDU�PHHU�DEVWUDFWH��1LHW�PHHU�
de grote groepen, maar meer de aandacht ge-
YHVWLJG�RS�««Q� ILJXXU�� ,Q�XLWEXQGLJH�NOHXUHQ��
zijn Braziliaanse roots verloochende hij niet, 

PDDU� WRFK� KHHO� LQJHWRJHQ�� =LMQ� OHHUPHHVWHUV�
GDDULQ� ZDUHQ� RQGHU� DQGHUHQ� /«JHU�� 3LFDVVR��
&KDJDOO�� ,Q� GLH� WLMG� RQWPRHWWH� KLM� $OEHUW� YDQ�
9HUHQ��GRFHQW� IRWRJUDILH�GLH�YRRU�VWXGLH�QDDU�
%UD]LOL� NZDP�� 2PGDW� 'RPLQJRV� 3RUWXJHHV�
VSUDN�HQ�$OEHUW�(QJHOV�EHVORWHQ�]H�VDPHQ�HHQ�
URQGUHLV� GRRU� %UD]LOL� WH� PDNHQ�� 7LMGHQV� GH�
UHLV�ZHUGHQ�]H�JHOLHIGHQ��/DWHU�QRGLJGH�$OEHUW�
hem uit voor een expositie in Bern in Zwitser-
ODQG�
1DGDW�$OEHUW�ZHHU�WHUXJ�QDDU�1HGHUODQG�ZDV�
gegaan en hij naar Brazilië bleek dat zij elkaar 
QLHW�NRQGHQ�PLVVHQ��'RPLQJRV�YROJGH�]LMQ�KDUW�
HQ�YHUWURN�LQ������QDDU�1HGHUODQG��+LM�YHVWLJ-
de zich hier als beeldend kunstenaar en meld-
GH�]LFK�DDQ�ELM�GH�5LHWYHOG�$FDGHPLH��'DDU�VWX-
deerde hij twee jaar, maar kon er uiteindelijk 
WRFK�]LMQ�GUDDL�QLHW�YLQGHQ��+LM�ZHUG�YROJHQV�
hem een andere kant opgeduwd dan hij wil-
GH��+LM�VWRSWH�HQ�NUHHJ�HHQ�RIILFLHHO�EHZLMV�YDQ�
deelname dat hij gedurende twee jaar de op-
OHLGLQJ�KDG�JHYROJG��1D�YHHO�JHURPPHO�WXVVHQ�
allerlei papieren wordt de brief trots tevoor-
schijn getoverd: het bewijs! 

Heel archief
9RRU� DOOHV� ZDW� KLM� YHUWHOW�� KHHIW� KLM� ZHO� ««Q�
RI� PHHU� IRWRȇV�� NUDQWHQNQLSVHOV� RI� VFKLOGHULM-
HQ�� GLH� WRW� YRRU� ����� WHUXJJDDQ�� ,HGHUH� NHHU�
wordt er gezocht tussen de stapels mappen, 
RP�MXLVW�GLH�HQH�IRWR�WH�YLQGHQ��7LMGHQV�RQV�JH-
VSUHN�]RHNW�KLM�QDDU�IRWRȇV�ZDDURS�KLM�NRQLQJLQ�
Beatrix een door hem beschilderd bord over-
KDQGLJW�� 2QGHUWXVVHQ� YHUWHOW� KLM� KHW� YHUKDDO�
RYHU�KRH�GDW�DOOHPDDO�LQ�]ȇQ�ZHUN�JLQJ��9LD�GH�
'LHQVW�:HUN�HQ�,QNRPHQ�NZDP�KLM�WHUHFKW�LQ�
een project dat zich bezighield met het oppim-
SHQ�YDQ�GH�6WDDWVOLHGHQEXXUW�� ,Q�GLH� WLMG�ZDV�

Domingos Martins tussen 
zijn geesteskinderen
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Kinderboerderij

dat een verpauperde buurt en de gemeente 
wilde het uiterlijk van de wijk een opfrisbeurt 
geven. De scholen werden beschilderd, en hij 
had tijdens een door hem georganiseerde the-
rapiedag met de mensen van Stadsdeel West 
borden beschilderd met glazuur. Zelf had hij 
een portret van koningin Beatrix, als koningin 
der zee, geschilderd. Ieder jaar werd er een 
feestelijke manifestatie gehouden en dat jaar 
kwam koningin Beatrix naar de opening. ‘Ik 
had het decor gemaakt, zoals ieder jaar, en heb 
in een door mij ontworpen kostuum gedanst 
en daarna het bord aan de koningin gegeven. 
Dat heeft ze van mij aangenomen. Er hangt 
nog steeds een schilderij van mij in het stads-
deelkantoor.’

Tunnel van het Flevopark
Door toedoen van de gemeente Amsterdam 
kreeg Domingos in 2014 de opdracht een schil-
dering te maken voor de tunnel die van het 
Javaplantsoen naar het Flevopark loopt. ‘Nou, 

dát heeft me heel wat hoofdbrekens gekost. Ik 
heb er wel een half jaar over gedaan voordat 
ik wist wat ik daar zou schilderen. Uiteindelijk 
heb ik gekozen voor de vogels die ik in Brazilië 
als kind heb gezien en waar ik nog steeds een 
beetje heimwee naar heb. Het werden vogels 
uit het Amazonegebied, zoals de kolibrie en de 
papegaai. Op die manier heb ik deze mooie vo-
gels ook een plekje in het Flevopark gegeven. 
Ik heb over het schilderen ervan niet zo heel 
lang gedaan. In veertien dagen was ik klaar.’ 
Al eerder heeft Domingos een tunnel verfraaid 
in Zaandam, dat was in 1990. Hierbij gebruikte 
hij keramische tegels, die hij beschilderde en 
die daarna werden gebakken in het keramisch 
centrum Keramikos in Haarlem. Dat project 
duurde wel drie maanden voordat het af was, 
hij wordt er nog moe van als hij eraan denkt.

‘Ze kunnen me bellen’
Op dit moment is Domingos niet zo heel actief 
meer. Zijn gezondheid laat te wensen over en 

het is voor hem moeilijk ergens veel energie in 
te steken. Hij wijst naar een schilderij dat aan 
de muur hangt en zegt: ‘Dit schilderij wacht 
al een jaar op het moment dat het wordt afge-
maakt. Waarschijnlijk gebeurt dat niet meer.’ 
Toch heeft hij onlangs nog een aantal buitenta-
fels voor de Meevaart beschilderd. Wat hij nog 
wel doet is het geven van therapie. ‘Ik geef met 
speciale kruiden en rituelen mensen hun ener-
gie terug. Dat heb ik geleerd van mijn ouders.’ 
In zijn huis liggen heel veel schilderijen, al of 
niet ingelijst, allemaal te wachten op een mo-
gelijke koper. Op de vraag wat mensen moeten 
doen die iets van hem willen kopen, antwoordt 
hij lachend: ‘Nou, ze kunnen me bellen.’ Mis-
schien ooit nog eens een expositie? ½

Informatie: Google: Domingos Martins Pain-
tings – slideshow; telefoon: 0685827319; e-mail:  
martinsdomingos50@gmail.com

De tunnel van het Javaplantsoen naar het Flevopark met een Braziliaanse twist. Foto: Björn Martens

U I T  &
T H U I S

Amsterdam museum 
Corona in de Stad
Online groeiende verzameling beelden en 
verhalen van bewoners en organisaties uit 
de stad over het leven van het afgelopen jaar. 
Een eclectische mix van persoonlijke perspec-
tieven, vormgegeven in digitale ‘zalen’. De 
tentoonstelling verandert nog voortdurend, je 
kunt als bezoeker ook je eigen verhaal of beeld 
insturen.
www.coronaindestad.nl

Holland Festival 
Soft Valkyrie
Met een combinatie van live voorstellingen 
en streams gaat dit jaars Holland Festival ge-
woon door. Er is volop theater, dans, muziek 
en combinaties daarvan. We lichten hier één 
evenement uit: de podcast serie Soft Valkyrie 
van David Kanaga. Die Walküre, opera van Ri-
chard Wagner, is door Kanaga zo bewerkt dat 
hij je via je koptelefoon wordt ingezongen. Met 
klassieke en hedendaagse zangers en geluid-
seffecten vol humor. 
www.hollandfestival .nl /nl /program-
ma/2021/soft-valkyrie
gratis

PS Projectspace 
Elena Rucli
In de galerie van Jan van der Ploeg hangen 
verfijnde kleine tekeningen van de Zwitsers 
Elena Rucli. ‘A drawing of a tree shows, not a 
tree, but a tree being looked at.’ Met deze uit-
spraak van John Berger in het achterhoofd te-
kende Rucli de natuur. De tekeningen hangen 
op een nieuwe abstract muurschildering van 
van der Ploeg.
Op afspraak te bezoeken, zie www.psproject-
space.nl voor contactinformatie
gratis

Museum Perron Oost 
De reis van de Ranchi
In het najaar van 1950 werden op stoomschip 
de Ranchi 37 kinderen geboren. Onder het 
ogenschijnlijk rooskleurige verhaal van de 
drijvende kraamkliniek gaan familiegeschie-
denissen schuil die de gevolgen van het deko-
lonisatieproces van Indonesië en Nederland 
bloot leggen.
Audio-maker Joost Wilgenhof maakte vijf au-
dioportretten van Ranchy-kinderen. Ze zijn te 
beluisteren op: www.museumperronoost.nl/
reis-van-de-ranchi  Door de ramen van het 
museum is een installatie met foto’s te zien.
Cruquiusweg 11
gratis

Pleintheater 
ReFlex
Installatie-performance voor één persoon pu-
bliek. Als bezoeker word je stap voor stap afge-
zonderd van de buitenwereld. In een spel met 
licht, donker, spiegeling en objecten ervaar je 
jezelf en speler Guido Bevers. De performance 
nodigt uit tot introspectie, maar ook tot jezelf 
verplaatsen in de ander. ReFlex is ontwikkeld 
als reactie op corona en gaat over de gevolgen 
van de anderhalve meter samenleving op de 
interactie tussen individuen.
14-18 uur in tijdsslots van 20 minuten, Sajet-
plein 39
€ 3,50
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Stadsdeel Oost wil de oude 
Drenthal in het Cruquiusge-
bied behouden en vroeg de 
bewoners om ideeën voor 
een bestemming van dit his-
torische gebouw. Een van de 
ideeën is: de Buurtfabriek, 
waarmee de indieners de 
bewoners een stem willen 
geven in de toekomst van de 
buurt.

TEKST: CORRY ZOLL
FOTO: DONNA DONKERS

De fase van het aandragen van ideeën 
is inmiddels afgerond. Er zijn er hon-
derd ingediend, waarvan het grootste 

gedeelte door bewoners en de rest, zo’n 25 
plannen, door organisaties, ondernemers en 
andere initiatiefnemers. Het traject voor de 
politieke besluitvorming is gestart. Eind mei 
is een bespreking gepland in de Stadsdeel-
commissie, waarna nog voor het eind van de 
zomer gesprekken over de plannen zullen 
worden georganiseerd. Op basis van deze ge-
sprekken zullen de uitgangspunten voor de 
uiteindelijke inschrijvingen (tenders) worden 
geformuleerd. De Drenthhal met zijn indu-
strieel karakter moet aansluiten op de ook 
nog geplande woningbouw op het perceel. 
Uiteindelijk zal het project, na renovatie en 
de noodzakelijke bouwactiviteiten, in 2024 
gerealiseerd kunnen worden.
Voor dit artikel sprak de IJopener met mensen 
uit drie organisaties die een samenwerkings-
verband zijn aangegaan om van dit industriële 
erfgoed de Buurtfabriek te maken voor aller-
lei activiteiten en initiatieven. De deelnemers 
aan het gesprek, allen actief op Cruquius, zijn 
Buurtloods QRU (Ricardo van den Heuvel, Li-
anne van Alphen en Leon Paquay), Stichting 
Do Yourself (Jop Hamelynck) en Buurtcoöpe-
ratie De Eester (Donna Donkers). Er is hoop 
op een positieve beoordeling van dit voorstel 
vanwege de vele daarin voorgestelde sociale 
en maatschappelijke plannen, die gericht zijn 
op duurzame projecten in samenwerking met 
buren als de Openbare Werkplaats en basis-
school De Kleine Kapitein. 

Ontmoeting en verbinding
Samen met bewoners en ondernemers uit de 
buurt wil de Buurtfabriek een thuisbasis en 
huiskamer worden waar ontmoeting, duur-
zaamheid, uitwisseling van spullen, kennis en 
cultuur met en voor iedereen centraal staan. 
Ook activiteiten en initiatieven voor en door 
jongeren zullen ruimte krijgen in de Buurt-
fabriek. Een grote multifunctionele ruimte 
kan plaats bieden aan tal van activiteiten, 
zoals markten, workshops, theater, buurt-

maaltijden, en tevens dienst doen als ruimte 
voor sociale, culturele en maatschappelijke 
buurtactiviteiten. De ruimte kan snel aan-
gepast worden aan de functie; bijvoorbeeld 
een workshop van een dagdeel, terwijl er in 
de avond een horecaopstelling kan worden 
opgebouwd. In het plan is een tuinbouw-
kas opgenomen, waar educatie en innovatie 
gecombineerd kunnen worden met re-inte-
gratietrajecten van Do Yourself. Die kas kan 
tevens gebruikt worden als ontmoetings- en 
vergaderruimte. 
De Buurtfabriek wil een sociaal netwerk cre-
eren, zorg dragen voor permanente educatie 
en voor verruiming van werkgelegenheids-
kansen. Met een groot gevoel van urgentie 
voor het belang van het uitdragen van de be-
wustwording van klimaatverandering. Maar 
ook voor grote kwesties als het voorkomen 
van verlies van natuur en biodiversiteit, die 
als thema’s het dagelijks leven in de buurt 
raken. Een plek voor verbinding, waar bewo-
ners en buren van het Cruquiuseiland actief 
bij elkaar betrokken zijn. Ook het Oostelijk 
Havengebied en de Indische Buurt moeten 
GDDULQ� PHH� NXQQHQ� GRHQ�� 9DQXLW� GH]H� ȴOR-
VRȴH� ZRUGHQ� VRFLDOH� HQ� FXOWXUHOH� DFWLYLWHL-

De Buurtfabriek: ideeën 
in overvloed 

ten georganiseerd, met de blik gericht op het 
ambachtelijke en het kleinschalige. Dit kan 
plaatsvinden vanuit een cultuur van creativi-
teit, innovatie en nieuwsgierigheid.
Rendabel gebruik en exploitatie is mogelijk 
met verschillende actieve partijen Dat garan-
deert een continuïteit van zowel maatschap-
pelijke activiteiten als commerciële evene-
menten. De Buurtfabriek wil een permanente 
plek bieden aan een nieuwe kringloopwinkel. 
Een kringloopwinkel met een hedendaagse 
invulling als het uitlenen en delen van spul-
len. Met een ruimte  waar ook gerepareerd 
en hergebruikt kan worden en waar bruik-
bare spullen een tweede leven krijgen. Ook 
voorziet het plan in het delen van elektrische 
YHUYRHUPLGGHOHQ�� YDQ� ȴHWV� WRW� EHVWHOEXV�� LQ�
samenwerking met Drive Yourself. 
Met deze plannen sluit de Buurtfabriek aan 
bij de toekomstvisie van Amsterdam om 
in 2050 een circulaire stad te zijn, een visie 
waaraan de Buurtfabriek graag een bijdrage 
wil leveren. De invulling van het voorgestelde 
project is ook terug te vinden op de websites 
van de deelnemende organisaties en de aan-
jagers van het project kijken uit naar reacties 
uit de buurt. ½



Het zijn de Amstelscheg, de Amster-
damse Bosscheg, de Scheg van West, 
de Brettenscheg, de Zaanse scheg, de 

Waterlandscheg, de IJmeerscheg en de Die-
merscheg. De Amsterdamse Bosscheg is het 
bekendst en wordt door de Amsterdammers 
het meest bezocht. De andere scheggen zijn 
veel minder bekend. Dat geldt zeker voor de 
twee scheggen die in het verspreidingsgebied 
van de IJopener liggen: de IJmeerscheg en de 
Diemerscheg. In alle toekomstplannen die de 
stad Amsterdam opstelt, spelen de scheggen 
een rol. Zo mogen de 150.000 extra woningen 
die Amsterdam tot 2050 gaat bouwen, niet 
in de scheggen komen. Tegelijkertijd zijn de 
scheggen de periode sinds hun bestaan niet 
ongeschonden doorgekomen. Er is en wordt 
volop in gebouwd; IJburg ligt in de IJmeer-
scheg. En de Diemerscheg is nauwelijks als 
één gebied te zien, het is bijna verkaveld tot 
kleine kamers door de enorme hoeveelheid 
aangelegde infrastructuur. Toch wordt er ge-
zocht naar manieren om de scheggen te be-
houden en er meer Amsterdammers te laten 
recreëren.

De IJmeerscheg
De IJmeerscheg  is de enige scheg die geheel 
uit water bestaat: het Markermeer en het 
IJmeer. De ontstaansgeschiedenis van Am-
sterdam is onlosmakelijk verbonden met dit 
water. Als Zuiderzee speelde het ooit een es-
sentiële rol voor de stad. De enorme rijkdom 
die de stad verwierf, dankte zij aan de han-
delsroute over dit water. Sinds de bouw van 
de Afsluitdijk en de Houtribdijk tussen Lely-
stad en Enkhuizen is de IJmeerscheg een zoet-

watergebied geworden.
Een groot probleem voor de IJmeerscheg is de 
slibvorming. Het slib werd vroeger voor een 
belangrijk deel op een natuurlijke manier af-
gevoerd door de wind en de getijden van de 
Zuiderzee. Met de aanleg van de dijken blijft 
het slib nu in het water. Dit slib, in combinatie 
met de turbulentie van het water, maakt het 
water in de IJmeerscheg troebel en verstikt 
het bodemleven, waardoor de ecologische 
kwaliteit van dit natuurgebied af is genomen. 
Vissen, waterplanten en schelpdieren hebben 
moeite met overleven, waardoor er voor trek-
vogels gebrek aan voedsel is ontstaan. Vogels, 
vissen en planten zijn in aantal en verschei-
denheid afgenomen. De waterkwaliteit vol-
doet niet aan de Natura 2000 doelstellingen.
In 2016 is begonnen met de aanleg van de 
Markerwadden, vlakbij de Houtribdijk. Er 
zijn ideeën om dichter bij huis, bij de IJssel-
meerdijk, een nieuwe tussenlandzone aan 
te leggen. Deze tussenlandjes tussen de IJs-
selmeerdijk en het open water zorgen voor 
een gevarieerd waterlandschap waar je kunt 
ronddwalen met een bootje. Het gebied kan 
zo een belangrijker recreatiefunctie voor 
de Amsterdammer krijgen. Bovendien zou 
het tussenland het hele ecosysteem van de 
IJmeerscheg moeten verbeteren; de slibvang 
die ontstaat is schuilplek en tegelijkertijd 
kraamkamer voor het waterleven. In de 
IJmeerscheg, op een uurtje varen van Am-
sterdam, ligt dan een nieuwe archipel als een 
oase in het meer. Het zijn de nieuwe Marker-
wadden, maar dan vlakbij de stad.

De Diemerscheg
De Diemerscheg bestaat eigenlijk uit drie 
delen: het Diemerbos, het Diemerpark met 
de Amsterdam-Rijnkanaalzone, en het Fle-

vopark. Er omheen en er doorheen ligt een 
spaghetti van nationale infrastructuurlijnen 
(snelwegen, spoorlijnen en scheepvaartka-
nalen) binnen een landschap vol met rivier-
tjes zoals de Diem, de Gaasp en het Gein. Er 
zijn ideeën om een netwerk voor wandelaars 
HQ�ȴHWVHUV�DDQ�WH�OHJJHQ��+HW�URQGMH�'LHPHU-
scheg, een tocht van twintig kilometer, zou 
een begrip moeten worden.
Voor het Diemerbos zijn er ook de grootste 
plannen. Aangezien de bodem van dit bos 
daalt, wordt er nagedacht over omvorming 
van het Diemerbos tot een nat klimaatbos. 
Door het waterpeil te verhogen kan worden 
voorkomen dat de veengrond uitdroogt. Er 
zullen dan wel nieuwe boomsoorten moeten 
worden geplant die tegen natte voeten kun-
nen, zoals de els, de berk, de wilg en de popu-
OLHU��/DQJHUH�ȴHWVURXWHV�LQ�GH�FRUULGRU�YDQ�GH�
A1 zijn belangrijk om Muiden, Weesp, Naar-
den, de Gooise landgoederen en de Stelling-
IRUWHQ� JRHG� WH� NXQQHQ� EHȴHWVHQ� HQ� EHZDQ-
delen. En omdat de riviertjes Diem, Gaasp en 
Gein nog maar nauwelijks worden gebruikt 
door de kleine watersport, wordt nagedacht 
over uitbreiding van het aantal aanlegplaat-
sen.
Een mogelijke  bedreiging voor de Diemer-
scheg is het recentelijk schrappen van IJburg 
als zoekgebied voor het plaatsen van wind-
turbines. Sindsdien is de Diemerscheg ge-
promoveerd tot voorkeurgebied. Drie tot zes 
windturbines zouden er mogelijk zijn. De on-
aantastbaarheid van de scheggen is nog ver 
weg. ½

Tv-programma Vroege Vogels was 4 juni jl. in de 
Diemerscheg. Op npostart.nl is het terug te zien.

OOST IN 
CIJFERS

Scheggen
In de vorige IJopener kwam het al even langs: rond Amsterdam liggen acht scheggen. Groene 
vingers die vanuit het buitengebied de stad in steken. Door Van Eesteren bij zijn Uitbreidings-
plan Amsterdam uit 1936 expres onbebouwd gelaten. Zodat wij altijd na maximaal een kwar-
WLHU�ȴHWVHQ�LQ�KHW�JURHQ�NXQQHQ�]LMQ�

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR
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TEKST: ELINE CRIJNS
FOTO: JOOST JOOSTEN
TEKENING: MAARTJE WORTEL

Maartje  
Wortel 
doorleeft 
het 
Oosterpark

BOEKEN
H O E K

Zo begint De groef, een nieuwe uitgave 
in de Terloops-reeks wandelboeken 
van uitgeverij Van Oorschot. De ‘zij’ 

die alles bepaalt, is Wortels vriendin en col-
lega-schrijver Niña Weijers. ‘Ik ben tevre-
den over dit begin van het boek, omdat een 

bericht van Niña het begin van de dag aan-
gaf en het geluk dat ik daarbij voelde. Een 
bericht van haar was alsof ik de gordijnen 
opende: de opening naar Niña, de opening 
van de dag en de opening naar de groef.’ 
Maartje Wortel is schrijver van korte verha-
len, columns en romans waarvoor ze literai-
re prijzen ontving. Ze geeft les aan de Gerrit 
Rietveld Academie waar ze vroeger zelf de 
opleiding Beeld & Taal volgde. 
Kenmerkend voor De groef is dat de schrijver 
de blik naar binnen richt – in tegenstelling 
tot de meeste andere wandelboeken. Wortel 
heeft nauwelijks oog voor de omgeving. Het 

boek toont het wandelritueel dat Wortel en 
Weijers eropna hielden: dagelijks een tiental 
rondjes door het Oosterpark waarbij Wortel 
degene is die continu aan het woord is en 
Weijers de luisteraar. ‘Voor mij is lopen in 
rondjes ideaal’, zegt Wortel, ‘als ik een rou-
te met nummertjes zou moeten lopen, wil 
ik daar zo snel mogelijk doorheen naar het 
eindpunt. Ook een bord eten moet ik zo snel 
mogelijk op hebben. Ik ben pas ontspannen 
als ‘het taakje’ dat voor mij ligt, volbracht is. 
Dat is een kwestie van temperament, denk 
ik.’ Ze vertelt dat ze in het Oosterpark al-
leen naar het asfalt hoeft te kijken: ‘Je hoeft 
geen keuzes te maken om links- of rechtsaf te 
slaan, zoals in het Flevopark dat veel grilliger 
van vorm is. Daar raak je niet in een groef.’

Liefdesverklaring
Weijers speelt een grote rol in het boek en in 
het leven van Wortel. ‘Ik zou mijn relatie met 
Niña omschrijven als grote liefde. Dat is wel 
eens bedreigend voor onze liefdesrelaties ge-
weest, maar op dit moment niet. Het is nooit 
meer dan vriendschap en dat zal het ook niet 
worden. We voelen elkaar continu aan; het is 
een bizarre connectie.’ Wortel nam Weijers 
onder haar hoede toen zij destijds ook debu-
teerde. ‘We hebben heel andere karakters en 
temperament, pas door het wandelen zijn 
we echt vrienden geworden. Nu hebben we 
het wandelen niet meer nodig om te praten, 
maar toen waren we best verlegen. Ik kan 
me bijvoorbeeld snel ongemakkelijk voelen 
HQ� LPSORGHUHQ� ELM� HHQ� NRɚHDIVSUDDN�� 'H�
vorm van het wandelen hielp om vrijuit te 
praten; dankzij hetzelfde ritme dat je aan-
neemt bij het lopen.’ 
De groef LV�HHQ�QRQ�ȴFWLHERHN��PDDU�:RUWHO�
JHEUXLNW� WHFKQLHNHQ�XLW� KHW� ȴFWLH� VFKULMYHQ��

Schrijver Maartje Wortel (38) woonde tot voor kort pal aan 
het Oosterpark. Haar vriendin en collega-schrijver Niña We-
ijers woonde aan de andere kant. Vijf jaar lang liepen ze sa-
men rondjes door het park, soms meerdere malen per dag. In 
De groef vertelt Wortel over het effect van die wandelingen 
op haar (liefdes)leven en wat het wegvallen daarvan voor 
haar betekent. 
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Natuurlijk verkopen we goede boeken…

… en foute
 

MAAR GEEN SAAIE…

Ronde? Vraagt ze.
  Of: Nu?
  Of: Ik wil je.
Het is haar rondje, haar hond, zij bepaalt. 
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‘Ik laat Niña in het verhaal dingen tegen mij 
zeggen die ze niet altijd gezegd heeft. Ik heb 
haar rol nodig voor dingen die ik niet over 
mezelf kan zeggen, bijvoorbeeld om mijn on-
vermogen uit te vergroten. Ik geef haar de 
wijze woorden. Daarmee vergroot ik ook uit 
hoe ik weet dat mensen ons zien: Niña wordt 
voor intellectuele klussen gevraagd en ik 
voor de rare kunstzinnige projecten. Ik ver-
groot dat beeld uit waarbij zij degene lijkt die 
alles snapt van het leven en ik degene ben 
die maar wat rondloopt.’

Wortel heeft het boek opgedragen aan Robi-
net: de door Wortel zelfbedachte naam voor 
het kindje dat Weijers binnenkort verwacht 
met Arnon Grunberg, alias de Koning die ze 
beschrijft in het boek: (…) een jongen die vaak 
giechelt, er plezier aan beleeft toetjes te bestel-
len, die altijd een gouden dobbelsteen bij zich 
draagt en er vaker niet is dan wel. Wortel legt 
uit waarom ze het boek aan Robinet heeft op-
gedragen: ‘Het is denk ik leuk voor een kind 
om te zien wie je moeder was voordat jij 
werd geboren. Ik vraag me bij mijn eigen ou-
ders ook af wie zij waren voordat ik kwam; je 
kent ze alleen maar in het decor van je eigen 
leven.’ 
‘Het boek is ook een liefdesverklaring aan 
Niña. Ik hou niet van een beetje contact met 
iemand maken, van chitchatten, dat hoef ik 
allemaal niet. Ik bedank haar heel vaak voor 
haar geduld met mij. Dat komt ook wel naar 
voren in het boek. Vriendschap is een rare 
vorm omdat je alles en niets aan elkaar kunt 
vragen; dat moet automatisch gebeuren. Het 
is wel heel erg ons eigen universum. De li-
teraire wereld wordt soms krankzinnig van 
ons; nu weten we het wel met jullie tweeën.’  

Houvast 
De rondes in het park zijn analoog 
aan de groeven in een lp: een cirkel-
vorm die rondjes draait. ‘Het lopen in de 
groef had tot gevolg dat ik patronen ging 
herkennen in mijn leven. Het gebeurde vaak 
letterlijk in dezelfde bocht: na de aanloop 
op het rechte stuk, barstte ik bij het Tropen-
museum in tranen uit. Het was weer zover; 

ik had liefdesverdriet. Zo’n rondje is in het 
klein wat voor veel mensen het hele leven 
is. Ik kan me helemaal vastlopen. Het voelt 
dan als een schroef die steeds strakker wordt 
aangedraaid, steeds meer onvrij. Ik kan vast-
lopen in de groef door me volledig te focus-
sen op een ding. Ik heb tunnelvisie, ook in 
de liefde. Ik geef me totaal over. Ik vind dat 
dan zelf heel romantisch, maar voor de om-
geving is het soms doodvermoeiend, omdat 
GLH�DO�]LHQ�GDW�KHW�YHUNHHUG�DȵRRSW�ȇ�
Toch was Wortel bang om te veranderen en 
om de groef te verliezen – wat onherroepe-
lijk ging gebeuren, omdat Weijers zou gaan 
verhuizen. ‘Op een gegeven moment wer-
den die rondes houvast; er zit niet voor niets 
midden in het boek een stuk over dat thema. 
Houvast was voor mij heel lang die vriend-
schap en dat rondje. Steeds als er iets aan de 
hand was, wilde ik Niña zien en erover pra-
ten, zoals anderen misschien gaan hardlo-
SHQ�RI�QDDU�GH�ȵHV�JULMSHQ��,N�GDFKW�HFKW�GDW�
ik dit nodig had om me aan te spiegelen en 
om te horen wat ik moest doen of laten – al 
volgde ik dat nooit op.’ 
Het noodgedwongen einde van het wandel-
tijdperk bleek in de praktijk mee te vallen. 
‘Nu ik zelf ook niet meer aan het Oosterpark 
woon en dit rondje niet meer loop, ben ik wel 
echt uit de groef. Ook het opschrijven heeft 

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81818469 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl
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ertoe bijgedragen om uit de groef te komen. 
Als ik iets opschrijf dan ben ik ervan verlost 
en heb ik inzicht in wat ik aan het doen ben.’ 
Ze wandelt nog steeds heel veel, maar nu al-
leen. ‘Ik wandel de hele dag, dat tempert de 
onrust. Anderen wandelen om hun zintuigen 
te prikkelen of open te staan naar de wereld, 
maar ik wandel obsessief om mijn lichaam te 
kalmeren.’
‘Eigenlijk ben ik heel gelukkig’, peinst Wor-
tel voor zich uit. ‘Ik heb wel periodes dat ik 
wanhopig ben, maar ook daarin ben ik toch 
gelukkig, omdat ik dan denk dat dat ook het 
leven is. We zitten in de vorm van een mens 
HQ�GDDU�KRRUW�ELM�GDW�MH�OLMGW��GDW�MH�NDQ�UHȵHF-
teren, dat je pijn hebt en dat je geluk ervaart. 
Net als dat je kan eten en seks kan hebben. 
Ik heb geaccepteerd dat het geluk zit in het 
komen en gaan ervan.’ ½

Terloops - De groef / Maartje Wortel / Van Oor-
schot / 80 pagina’s / ! 12,50 / 1e druk april 2021

Schets Oosterpark
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TEKST: HANNIE RAAFF

In het aprilnummer van de IJopener plaatsten we een 
lofzang op het verschijnsel ‘biebjes’, die wonderlijke 
kastjes waar je zonder schuldgevoel je boventallige 

boeken kwijt kunt in de hoop andere lezers er geluk-
kig mee te maken. En waar je zelf het boek vindt dat 
je nooit gelezen had, maar dat nu met je mee naar huis 
wil. Bovendien zijn de kastjes aandoenlijk in hun een-
voudige constructies. Lezers reageerden met foto’s van 
hun favorieten biebjes. Hun bijschriften waren verras-
send: ‘In dit biebje kan je schuilen’, ‘De dochter van mijn 
overleden buurvrouw richtte dit biebje op in ons appar-
WHPHQWFRPSOH[ȇ�HQ�Ȇ(HQ�ȴMQ�NRRNERHN�PHW����UHFHSWHQ�
met la vachte qui rit.’ 

Biebjes

Foto’s, met de klok mee: 
Nic. de Roverstraat, Hannie’s appartement, Eerste Atjeh-

straat, Wijttenbachstraat, Oostelijke Handelskade
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De veelzijdige biet

Hoewel rode bieten rood zijn, noemen 
we ze een groente. En wat een veelzij-
dige groente! Gekookt met een uitje, als 

soep, rauw geschaafd of gekookt in een salade, 
er zijn talloze mogelijkheden. In deze zomer-
tijd zijn ze volop vers te krijgen. Ik kook altijd 
mijn eigen bietjes. Wat ik niet gebruik bewaar 
ik in de koelkast.
In het voorjaar en de vroege zomer zijn er 
heerlijke bosbietjes. Koop een bos met mooie 
malse bladeren. Snijd de bietjes af en kook ze 
kort, 15-20 minuten is voor een bosbiet ge-
noeg. Losse bietjes hebben iets langer nodig, 
25-30 minuten. Sommige mensen roosteren 
bieten verpakt in aluminiumfolie in de oven. 
Dat duurt minstens een uur. De goede oude 
snelkookpan maakt mijn bietjes in een kwar-
tier gaar. Stroop het vel van de nog warme 
bieten af onder de koude kraan. Bietjes die je 
wilt bewaren tot later laat je in hun velletje. 
Alle recepten hieronder zijn voor 4 personen.

Bieten op een bedje van eigen loof
Gooi mooi loof niet weg: was de bladeren 
goed. Stoof de gesneden stelen 5 minuten 
zacht in een beetje boter met een sjalot of wat 

Het zout van de bouillon, het zoet van de 
bietjes en het zuur van de rabarber vormen 
een onweerstaanbare smaakcombinatie.

Russische bietensalade van Olga
Wij kennen de aloude bietensalade met aard-
appel, appel en augurk. Bij onze Russische 
vriendin Olga at ik eens een heel andere com-
binatie. Haar recept geef ik graag door. Neem 
800 gram gekookte bieten (4 à 5 stuks) en snijd 
die in kleine blokjes. Snijd 200 gram gewelde 
gedroogde pruimen zonder pit in kleine stuk-
jes. Rasp een ui. Doe daarbij een eetlepel ge-
UDVSWH�PLHULNVZRUWHO����RI���WHHQWMHV�NQRȵRRN�
uit de pers, een beetje suiker, een snufje zout, 
sap van een halve citroen en 200 ml zure room. 
Meng alles goed dooreen en laat een half uur-
tje de smaken op elkaar intrekken. Dat mag in 
de koelkast, maar haal ruim voor de maaltijd 
de salade er weer uit, de smaken laten zich op 
kamertemperatuur het beste proeven. Blijft er 
wat over van deze heerlijke salade, dan zul je 
zien dat de volgende dag al het vocht uit de 
saus in de pruimen is getrokken, waardoor hij 
nog smeuïger is geworden. ½

KO K E N
MET 

MARIJKE

NQRȵRRN��'H� OLHIKHEEHU�GRHW� GDDU�PLVVFKLHQ�
QRJ�HHQ�SHSHUWMH�ELM�RI�HHQ�DQVMRYLVȴOHW��9RHJ�
QD� �� PLQXWHQ� KHW� ȴMQJHVQHGHQ� EODG� WRH� HQ�
stoof weer een paar minuten tot dat geslonken 
is. Doe in een schaal en leg er de gestroopte en 
gesneden bosbietjes op. Dien op op kamertem-
peratuur.

Bietensoep met rabarber
9HUZDUP�HHQ�HHWOHSHO�ERWHU�PHW�HHQ�HHWOHSHO�
olijf- of zonnebloemolie en smoor daarin wat 
ȴMQJHVQHGHQ�JURHQWHQ��HHQ�NOHLQH�XL��HHQ�ZRU-
teltje, een stengel bleekselderij of een stukje 
knolselderij. Een gekookt aardappeltje van de 
vorige dag mag ook mee, en wat gesneden pe-
WHUVHOLH��9RHJ�QD����PLQXWHQ���LQ�JURYH�VWXN-
ken gesneden gekookte bieten toe (ongeveer 
600 gram) samen met 1 liter bouillon van een 
blokje. Als de groenten gaar zijn pureer je de 
soep met de staafmixer of in de blender. Houd 
warm. Snijd een stengel rabarber in schijfjes 
YDQ� ��PP�� 9RHJ� GLH� WRH� DDQ� GH� VRHS� HQ� SR-
cheer een paar minuten tot ze zacht zijn. Niet 
meer roeren!
Schep op in soepborden of kommen en geef 
elke eter zijn deel van de rabarberschijfjes. 

TEKST: MARIJKE BAKKER
ILLUSTRATIE: AFRA BARENTZ



28

MARKANTE 
SCHEPEN

In de serie markante schepen 
in het gebied van de IJopener 
dit keer het verhaal van de 
Svalbard, ooit in Duitsland 
gedoopt als Makrele. 
Kroniek van een schip dat 
allang op de bodem van de 
zee had moeten liggen, maar 
ondanks grof geschut toch 
bleef bestaan. 

Als schepen konden spreken, hadden 
sommige heel wat te vertellen. Neem 
de Svalbard, met ligplaats aan de Suri-

namekade in het Oostelijk Havengebied. Iets 
van haar opmerkelijke geschiedenis wordt 
duidelijk door een informatiebord naast haar 
aanmeerplek. Maar met de nuchtere feiten die 
daarop vermeld staan – hoe goed het ook is 
dat dit gebeurt! – is haar verleden niet verteld. 
Dan moet je dieper graven.
Haar eerste decennium is getekend door bruut 
geweld. Bijna was ze ten onder gegaan tijdens 
zware bombardementen in de Tweede We-
reldoorlog. Maar door een onbekend mirakel 
wist ze te overleven. Het bestaan waarvoor 
ze bedoeld was – dat van onderzoeksschip – 
duurde maar tien jaar. Na de oorlog begon een 
zwerftocht die eindigde in Amsterdam, waar 
ze nu dient als bed and breakfast en als onder-
komen voor een bekende singer/songwriter en 
zijn hond. 
Maar laten we even teruggaan naar de jaren 
dertig van de vorige eeuw. In opdracht van 
een Duits instituut voor zee-onderzoek, de Bio-
logische Anstalt Helgoland, ging in 1936 bij de 
Schiffsbaugesellschaft Unterweser in Bremer-
haven een schip te water met de naam Makre-
le. Ze was geklonken, zoals destijds gebruike-
lijk, en bestemd voor visserij-research. In 1936 
wisten ze dat nog niet, maar het bleek pech dat 
de ‘heimat’ van de Biologische Anstalt en de 

Makrele het rotsige Helgoland was. Daarover 
later meer.

Opmerkelijke boeg
De Makrele kreeg van de werf een lengte van 
36 en een breedte van 7 meter. Een schip met 
een voor die tijd opmerkelijke boeg, genoemd 
naar de ontwerper Fritz Maier. De halfronde, 
onderwater iets geknikte Maier-boeg werd 
populair toen bleek dat de vorm een hogere 
snelheid mogelijk maakte bij gelijkblijvend 
motorvermogen. Bovendien gedroegen sche-
pen met zo’n boeg zich beter in zeegang en had 
die voorsteven gunstige invloed op het laad-
vermogen. De Makrele/Svalbard is een van de 
weinige zeeschepen in Nederland met nog een 
origineel-historische Maier-boeg.
Na haar tewaterlating werd de Makrele inge-
zet voor onderzoek naar haring in de Noord- 
en Oostzee. Ze had een modern vislaborato-
rium aan boord en bood plaats aan veertien 
personen. Haar thuishaven bleef Helgoland, 
ook toen dat eiland door de nazi’s werd om-
gebouwd tot militaire vesting. Door de wind 
belaagd doemt het eiland als een rode klif op 
uit de Duitse Bocht, 55 kilometer buitengaats. 
Voor Hitlers oorlogsmachine was Helgoland 
van grote strategische betekenis, en dat bleef 
het tot de capitulatie. Geen wonder dat de ge-
allieerden van 1939 tot diep in april 1945 hier 
hun bommen dropten. In het voorjaar van 
1947 bliezen de Britten Helgoland bijna op om 
bunkercomplexen te vernietigen; de tot dan 
toe grootste niet-nucleaire explosie ooit.
Veel schepen bij Helgoland vergingen in de 
bommenregen, maar de Makrele bleef drijven. 
Wel was ze door het oorlogsgeweld zo toegeta-
keld dat ze geen dienst meer kon doen. Tijdens 
de wederopbouw werd ze door een moderner 
schip vervangen. De Biologische Anstalt Hel-
goland kon pas in 1959 naar haar vestigings-
plaats terugkeren.

Naamsverandering
Als opgekalefaterd wrak werd de Makrele in 
1950 aan een Noorse zeevaartschool verkocht. 
Die gebruikte haar bijna dertig jaar als op-
leidingsschip genaamd Sjøveien. Eind jaren 
zeventig werd ze doorverkocht en tot eigen-
tijds charterschip verbouwd met plaats voor 

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO SVALBARD: BJÖRN MARTENS

dertig passagiers. Ze werd herdoopt en heet 
sindsdien Svalbard, wat Spitsbergen betekent. 
Jarenlang voer ze met gasten naar die eilan-
dengroep – ontdekt door Willem Barentsz – in 
de Noordelijke IJszee. Toen ze rond 2000 voor 
dat werk werd afgedankt, belandde ze als 
woonschip in Stockholm. Nog was van opge-
ven geen sprake. Zeven jaar geleden kwam ze 
in Nederlandse handen, kreeg een nieuw inte-
rieur en meerde als ‘boat and breakfast’ af in 
het Oostelijk Havengebied. De Svalbard is nog 
steeds in gebruik als logeeradres. Als je haar 
googelt, kom je als eerste het onvermijdelijke 
Booking.com tegen met interieurfoto’s en dag-
prijzen. 
Maar intussen heeft ze een nieuwe hoofdbe-
woner gekregen: de Amsterdamse zanger en 
liedmaker Douwe Bob. Anderhalf jaar geleden 
kocht hij de Svalbard. We troffen hem op een 
voorjaarsmiddag terwijl hij met een hogedruk-
reiniger schoonschip maakte. Douwe Bob wil 
de boot waarop hij woont en waar hij trots op 
is weer haar oude naam geven, Makrele. ‘Maar 
dan wel in het Nederlands: De Makreel.’ ½

De makreel die overleefde
De Svalbard op haar ligplaats aan de Surinamekade

Svalbard/Makrele als model

Singer/songwriter Douwe Bob in de stuurhut van zijn Svalbard

FOTO: PRIVÉ-ARCHIEF
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Singer/songwriter Douwe Bob in de stuurhut van zijn Svalbard

verhuur@haasenpopi.nl

Pampuslaan 501, strand IJburg
@haasenpopi

Restaurant
Lunch Borrel Diner

Woensdag tm zondag open
Beschikbaar voor verhuur

Sander komt uit een fotografenfamilie. 
Zijn vader is zó bekend dat er op IJburg 
een hof naar hem vernoemd is: het Kees 

Schererhof. Hoe eervol is dat? Zijn moeder 
Mariska was natuurfotografe. Sander is niet 
in de voetsporen van zijn ouders getreden, 
maar door zijn ouders weet hij wel veel van 
IRWRJUDȴH�� Ȇ9DQDI���� MDDU�PRFKW� LN�PHW�PLMQ�
vader af en toe mee de donkere kamer in. 
Hier leerde ik hoe je negatieven en dia’s be-
oordeelt. Ik zag mijn vader de foto’s afdruk-
ken, selecteren en aantekeningen maken hoe 
je met contrast, kleur, kader en licht/donker 
het verhaal van de foto kunt versterken. Daar-
mee leer je als kind hoe je foto’s beoordeelt en 
snel beslissingen daarin neemt.’ De eigenaar 
YDQ�9LFȇV� )RWR� LQ� GH� =HLOVWUDDW� ]RFKW� LHPDQG�
die hem in de winkel wilde helpen. De zoon 
van de eigenaar was een vriend van zijn toen-
malige partner en zij dachten dat hij genoeg 
YDQ�IRWRJUDȴH�ZLVW�YRRU�GLH�EDDQ��(Q�GDW�ZDV�
ook zo. Het is een jaar in de Zeilstraat en in 
de winkel in de Javastraat geworden. We heb-
EHQ�KHW�RYHU�DQDORJH�IRWRJUDȴH��FRPSOHHW�PHW�

donkere kamer en vakafdrukken, zwart-wit 
RS�ELMYRRUEHHOG�EDULHWSDSLHU��9DQDI�KHW�EHJLQ�
GDW�KLM�PHW�GH�IRWRJUDȴH�EHJRQ�KHHIW�6DQGHU�
als doel: hoe lever ik een zo mooi mogelijk 
product af.

Pabo of ondernemer
Toen Sander 27 was, vroeg de eigenaar van 
9LFȇV� )RWR� RI� KLM� GH� ZLQNHO� LQ� GH� -DYDVWUDDW�
wilde overnemen en voor zichzelf beginnen. 
'DDU� KHHIW� KLM� ZHO� ȵLQN� RYHU�PRHWHQ� SLHNH-
ren. De balans tussen leraar worden of onder-
nemer sloeg uiteindelijk door naar het onder-
nemerschap. In plaats van de pabo werd het 
het middenstandsdiploma. In de Javastraat 
ZDV� KHW� YRRUQDPHOLMN� ȴOPV� RQWZLNNHOHQ� HQ�
afdrukken. Dat ging met een minilab, toen 
nog zonder de digitale controle vooraf op het 
VFKHUP�]RDOV�QX��Ȇ:LM�KDGGHQ�ZHO�ZDW�OLMVWHQ�
in de winkel, maar dat waren kant-en-klaar 
OLMVWHQ�ȇ� (HQ� DQGHU� RQGHUGHHO� YDQ� GH�ZLQNHO�
ZDV�KHW�PDNHQ� YDQ�SDVIRWRȇV�� (LQG� ������ QD�
dertien jaar Javastraat, verhuisde The Photo 
)DFWRU\�QDDU�GH�&��YDQ�(HVWHUHQODDQ��2P�HHQ�
bredere basis met meer diversiteit te maken, 
LV�HU�HHQ�ȴOLDDO�LQ�GH�$PVWHUGDPVH�3RRUW�ELM-
gekomen, gerund door zijn vrouw Marcelle. 
(U� NZDP� HHQ� ȵLQNH� NLQN� LQ� GH� NDEHO� WRHQ�
stadsdeel Zuidoost in de publieke ruimte 
van het stadsdeelkantoor een pasfotocabine 
SODDWVWH�� QHW� DOV� HHUGHU� LQ� 2RVW�� 'DW� ]RUJGH�
voor een halvering van de omzet van veel fo-
WR]DNHQ��Ȇ,N�ZHHW�]HNHU�GDW�KLHUGRRU�YHHO�IRWR-
zaken zijn omgevallen; van de zes in dit deel 
YDQ�2RVW�EHQ�LN�DOV�HQLJH�RYHUJHEOHYHQȇ��VWHOW�
6DQGHU��'H�IRWR]DDN�LQ�GH�$PVWHUGDPVH�3RRUW�
ZHUG� RSJHKHYHQ� HQ� LQ� ����� NZDP�0DUFHOOH�
QDDU�GH�YDQ�(HVWHUHQODDQ�

Bijzondere winkel
Sander heeft de zaak een bredere basis gege-
YHQ��Ȇ(U�NZDP�HHQ�ZHUNSODDWV�PHW�RQGHU�DQ-
GHUH�KHW�IRWRODE�HQ�ȴOPRQWZLNNHOLQJ��ZH�]LMQ�
HHQ� YDQ� GH� ODDWVWHQ� LQ� $PVWHUGDP� GLH� QRJ�
]HOI� ȴOPV� RQWZLNNHOHQ� HQ� DIGUXNNHQ�� 1DDVW�
het afdrukken van foto’s en het bewerken van 

9LMIHQWZLQWLJ�MDDU�JHOHGHQ�
besloot Sander zijn opleiding 
aan de pabo in te ruilen voor 
IRWR]DDN�7KH�3KRWR�)DFWRU\�
in de Javastraat. Het was een 
moeilijke keuze, óf doorgaan 
met zijn opleiding, óf een 
totaal nieuwe richting. Hij 
was 27 jaar en koos voor het 
laatste, waar hij geen spijt 
van kreeg.

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: ALLART BLAAUBOER, THE PHOTO FACTORY

vakfoto’s specialiseerde hij zich ook in het in-
lijsten. Het begon met de lijsten, daarna het 
maken van passe-partouts en tot slot kwam 
RRN� KHW� JODVVQLMGHQ� HUELM�� Ȇ9RRU� JODVVQLMGHQ�
heb ik een aparte cursus gevolgd, dat is een 
lastige om goed onder de knie te krijgen. Het 
leuke aan inlijsten is het adviseren en mee-
GHQNHQ�PHW�NODQWHQ��$OV�KHW�GDQ�RRN�XLWSDNW�
zoals de klant het in gedachte heeft, dan is dat 
een kroon op mijn werk.’ Trots laat Sander 
een afbeelding zien van een ingelijste roos. 
Ȇ.LMN��GH�RSGUDFKW�ZDV�GDW�KLM�QLHW�YDVWJHOLMPG�
mocht worden en ook zijn vorm moest behou-
den blijven, dus niet platgedrukt worden. Dat 
leverde heel wat denkwerk op, maar het is ge-
lukt en heel mooi geworden.’
9RRU� 6DQGHU� HQ� ]LMQ� YURXZ� ]LMQ� QDDVW� LQOLMV-
ten ook de bedrukte cadeaus zoals bekers 
en shirts een leuk onderdeel van de winkel. 
Ȇ0HQVHQ�NRPHQ�PHW�HHQ�EHSDDOG�LGHH�RI�VRPV�
zonder, dan ga je samen een beetje brainstor-
men en er komt altijd wel een oplossing voor 
een leuk cadeau. Dat is ook met de bedrukte 
T-shirts; alles wordt in eigen beheer bedrukt.’ 
-H�NXQW�GXV�ZHO�VWHOOHQ�GDW�GH�7KH�3KRWR�)DF-
WRU\�HHQ�KHHO�YHHO]LMGLJ�EHGULMI�LV�ZDDU�MH�YRRU�
heel veel zaken terecht kunt.½

www.thephotofactory.nl

The Photo Factory viert  
zilveren jubileum

The Photo Factory in de Javastraat

Marcella en Sander in de winkel in de C. van Eesterenlaan
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?

Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.

Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 

website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2  ! 2,10

Halve pagina  ! 680,00

Hele pagina  ! 1.260,00

Hele pagina achtercover  ! 1.500,00

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

Opslag vaste plaats                                                   10%

AFMETINGEN
Breedte 70, 145 of 220 mm

Hoogte variabel

Hele pagina 260 x 360 mm + 5 mm afloop

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

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

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

Indische Buurt

Ć Buurthuis Archipel, Makassarplein 1

Ć Buurthuis Meevaart, Balistraat 48a

Ć Civic Zeeburg, Kramatplantsoen 101 hs

Ć Cybersoek, Timorplein 22

Ć Flevohuis, Kramatplantsoen 263

Ć Jansen Vintage, Javaplein 31

Ć Java Bookshop, Javastraat 145

Ć Openbare Bibliotheek, Javaplein 2

Ć Studio/K, Timorplein 62

Oostelijk Havengebied

Ć Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303

Ć Borneo Architectuur Centrum, 

   R.J.H. Fortuynplein 4

Ć Boulevard Café, Cruquiusweg 3

Ć Bruna, Oostelijke Handelskade 1061

Ć De Eester, Van Eesterenlaan 266

Ć Fit aan ’t IJ, KNSM-laan 1113

Ć JavaBlend, Tosaristraat 1

Ć Kapsalon Hairspray, Sumatrakade 5

Ć Lloyd Hotel, Oostelijke Handelskade 34

Ć Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179

Ć New York Gym, Veemkade 598

Ć Ramses Shaffy Huis, Piet Heinkade 231

Ć Wijnkoperij Hermitage, KNSM-laan 293

Ć Winkelcentrum Brazilië, Vers Passage

IJburg

Ć Bruna, IJburglaan 561

Ć FlexBieb, Talbotstraat 46

Ć Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727

Ć Mad Men Bicycle Café, IJburglaan 444

Ć Openbare Bibliotheek, Diemerparklaan 79

Ć Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29

Zeeburgereiland

Ć Buurtkamer, John Blankensteinstraat 1

Oost

Ć Grand Café Genieten, Oranje-Vrijstaatplein 2

Ć Post Oost, Wijttenbachstraat 36

Ć Q-Factory, Atlantisplein 1

Ć Stadsdeelhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2

:RRQUXLPWH�QD�HHQ�VFKHLGLQJ
0HW� JURWH� UHJHOPDDW� NULMJHQ� ZLM� ELM� �:221� GH� YUDDJ� RP� KXOS� ELM� KHW� YLQGHQ� YDQ�
ZRRQUXLPWH�QD�HHQ� VFKHLGLQJ�� *H]LHQ� GH� ZRQLQJQRRG� LQ� $PVWHUGDP� LV� GLW� YHUUH�YDQ�
HHQYRXGLJ�� 'LW� JHOGW� ]RZHO� YRRU� VRFLDOH� HQ� YULMH� VHFWRUKXXU� DOV� YRRU�
NRRSZRQLQJHQ�� +HODDV� NXQQHQ� ZLM� KLHU� QLHW� YHHO� LQ� � EHWHNHQHQ�� :H� NXQQHQ�
DGYLVHUHQ� ELM� GH� DDQYUDDJ� YRRU� XUJHQWLH� LQ� $PVWHUGDP��PDDU� GDDU� ]LWWHQ�YHOH�
YRRUZDDUGHQ� DDQ�� %HKDOYH� GH� JHEUXLNHOLMNH� HLVHQ� DDQ� OHHIWLMG� HQ�LQNRPHQ��]LMQ�GDW�R�D���

� 8�KHEW�JHHQ�VFKXOGHQ�RI�]LW�LQ�HHQ�VFKXOGUHJHOLQJ�
� 8�VWDDW�PLQGHU�GDQ����MDDU�LQJHVFKUHYHQ�ELM�:RQLQJ1HW��RI�PLQGHU�GDQ����ELM�
PLQVWHQV�YLHU�SHUVRQHQ��
� 8�KHEW�HU�]HOI�DOOHV�DDQ�JHGDDQ�RP�KHW�SUREOHHP�RS�WH�ORVVHQ�
� 8�KHEW�GH�VLWXDWLH�QLHW�]HOI�YHURRU]DDNW�RI�X�KDG�GH]H�QLHW�NXQQHQ�YRRUNRPHQ�

=RQGHU�VFKRROJDDQGH�NLQGHUHQ��LQ�GH�OHHIWLMG�������LV�KHW�KHOHPDDO�PRHLOLMN��+HHIW�X�ZHO�
VFKRROJDDQGH�NLQGHUHQ�GDQ�PRHW�GH�]RUJ�RYHU�GH]H�NLQGHUHQ�GRRU�GH�UHFKWHU�DDQ�X�]LMQ�
WRHJHZH]HQ�HQ�X�PRHW�YLD�GH�UHFKWHU�GH�HFKWHOLMNH�ZRQLQJ�RSJHsLVW�KHEEHQ��'H]H�DIZLM]LQJ�
KHHIW�X�QRGLJ�YRRU�KHW�DDQYUDJHQ�YDQ�XUJHQWLH�
0HW�LQJDQJ�YDQ�ZDDUVFKLMQOLMN�PHL������NRPW�HU�HHQ�QLHXZ�V\VWHHP�YRRU�ZRQLQJ]RHNHQ�YLD�
:RQLQJ1HW��+HW�LV�GDQ�PRJHOLMN�RP�H[WUD�µ]RHNSXQWHQ¶�WH�YHUGLHQHQ��HQ�
µVLWXDWLHSXQWHQ¶�WH�NULMJHQ�LQ�KHW�JHYDO�YDQ�HHQ�VFKHLGLQJ�PHW�NLQGHUHQ��+LHUGRRU�ZRUGW�KHW�RS�
WHUPLMQ�ZHOOLFKW�LHWV�PDNNHOLMNHU�LQ�GH]H�VLWXDWLH�RP�HHQ�ZRQLQJ�WH�YLQGHQ�LQ�$PVWHUGDP��7RW�
GLH�WLMG�]LMQ�HU�ZHLQLJ�RSWLHV��8�NXQW�SUREHUHQ�HHQ�NDPHU�WH�YLQGHQ�RS�GH�SDUWLFXOLHUH�PDUNW�RI�
X�NXQW�]LFK�DDQPHOGHQ�ELM�HHQ�µSDUHQWVKRXVH¶��'DDUYDQ�]LMQ�HU�YLMI�LQ�$PVWHUGDP�HQ�]H�ELHGHQ�
YRRU�HHQ�MDDU�RQGHUGDN�LQ�GH�YRUP�YDQ�HHQ�NDPHU�LQ�HHQ�JHGHHOGH�ZRQLQJ�YRRU�JHVFKHLGHQ�
RXGHUV�LQ�GH�EXXUW�YDQ�KXQ�NLQGHUHQ��(HQ�DQGHU�SURMHFW�LV�µ2QGHU�GH�3DQQHQ¶��+LHU�ZRUGHQ�
YRRU�HHQ�WHUPLMQ�YDQ�PD[LPDDO�HHQ�MDDU�NDPHUV�DDQJHERGHQ�ELM�SDUWLFXOLHUHQ��2RN�]RX�X�
NXQQHQ�SUREHUHQ�HHQ�ZRQLQJ�YHU�EXLWHQ�$PVWHUGDP�WH�EHPDFKWLJHQ��PDDU�]HNHU�DOV�HU�
NLQGHUHQ�]LMQ�LV�GLW�QDWXXUOLMN�JHHQ�LGHDOH�RSORVVLQJ��HQ�ERYHQGLHQ�LV�EXLWHQ�GH�UDQGVWDG�
ZRRQUXLPWH�WHJHQZRRUGLJ�RRN�VFKDDUV��$OV�X�PHHU�LQIRUPDWLH�ZLOW�RYHU�GLW�RQGHUZHUS�HQ�GH�
KLHUERYHQ�EHVFKUHYHQ�RSWLHV��QHHP�GDQ�FRQWDFW�RS�PHW��:221��WHDP�2RVW��9RRUORSLJ�]LMQ�ZLM�
DOOHHQ�QRJ�WHOHIRQLVFK�HQ�YLD�GH�PDLO�WH�EHUHLNHQ��RS�������������RI�RRVW#ZRRQLQIR�QO�

]LMQ�PRPHQWHHO�DOOHHQ�YLD�GH�PDLO�HQ�GH�WHOHIRRQ�WH�EHUHLNHQ��RRVW#ZRRQLQIR�QO�RI�
������������

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

voor de buurt.

Bezoek 
www.lolaland.nl 
voor de agenda.

Pampuslaan 501 - 1087 HP - Amsterdam
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Projectleider Jannekee Jansen op de 
Haar en uitvoerder Francis Langedijk 
zijn de inspirerende krachten achter de 

FIXbrigrade. Ze willen bewoners in Oost de 
gelegenheid te bieden om allerlei problemen 
rond tocht, vocht en warmteverlies in wonin-
gen aan te pakken. Sinds april 2021 wordt het 
project ook aangemerkt als werk-leertraject 
waarbij mensen door als ȴ[HU mee te werken 
een opstapje krijgen naar opleiding en werk. 
Francis is de leermeester en opleider voor 
mensen die zich melden voor het traject. Jan-
nekee licht toe: ‘Tot nu toe is het project ge-
richt op Amsterdam-Oost, maar wanneer het 
succesvol verloopt, wat onze verwachting is, 

kan het in meer stadsdelen worden opgezet.’ 
Het project wordt ondersteund door de ge-
meente. Op dit moment worden drie status-
houders voorbereid op het meewerken als 
ȴ[HU�HQ�)UDQFLV�LV�YHUKHXJG�GDW�2PDU��0XVVLH�
en Naïf onder zijn begeleiding kunnen mee-
werken in de FIXbrigade.  

Je woning verduurzamen
De FIXbrigade geeft gratis advies over ener-
giebesparing en voert de kleine energiebespa-
rende maatregelen uit voor iedereen die dit 
zelf niet kan. 
De beste manier om op korte termijn energie 
te besparen en een lagere energierekening 
te krijgen is een huis beter isoleren. Dit kan 
al met kleine maatregelen, zoals het dichten 
van naden en kieren, het aanbrengen van ra-
diatorfolie en de verwarming beter afstellen. 
Voor mensen met een kleine beurs zijn alle 
materialen en werkzaamheden gratis. Voor 
mensen die het zelf kunnen betalen, wordt 
een kleine vergoeding gerekend voor de ge-
werkte uren.  
De FIXbrigade gaat na een melding langs om 
te inventariseren wat er mogelijk is voor de 
woning. Daarbij geven mensen zelf aan wat ze 

willen laten doen. Voor mensen die een infra-
roodscan van hun huis hebben laten maken, 
is het duidelijk waar alle warmtelekken zitten 
en wordt aan de hand van het rapport een in-
YHQWDULVDWLH� JHPDDNW��0HW� GH� LQIUDURRGIRWRȇV�
wordt ook duidelijk of er grote maatregelen 
nodig zijn. Hiervoor wordt indien nodig de 
bouwkundige van het project ingeschakeld 
die een uitgebreid advies kan geven over de 
aanpak van de isolatie van de woning.
Deze scans kunnen alleen worden gemaakt 
wanneer er een duidelijk verschil is tussen 
binnen- en buitentemperatuur. Het is altijd 
verstandig om eens in de vijf jaar kitranden 
te vervangen. Voor wie zelf de kleine maat-

regelen wil uitvoeren, maar nog niet (goed) 
kan kitten, is er een kitcursus. En voor wie de 
werkzaamheden niet zelf wil of kan uitvoe-
ren, is er dus de FIXbrigade.

Uitvoering
De FIXbrigade werkt op basis van een offerte, 
voor de benodigde materialen en een inschat-
ting van het aantal uren. De tarieven zijn laag 
en voor minima zijn materialen en het uitvoe-
ren van de kleine maatregelen geheel gratis.
Ook voor verdere verduurzaming van huizen, 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van infra-
roodpanelen of het gasloos maken van de keu-
ken, kan de FIXbrigade uitkomst bieden. Voor 

,Q�KHW�YRRUPDOLJH�0XLGHUSRRUWWKHDWHU�LQ�GH�'DSSHUEXXUW�LV�YLMI�MDDU�JHOHGHQ�-XQJOH�$PVWHU-
dam van start gegaan als onafhankelijk kennis- en informatiecentrum over duurzaamheid in 
Amsterdam. Jungle Amsterdam werkt als bottom-uporganisatie vanuit de visie dat iedereen 
de kans geboden moet worden deel te nemen aan een duurzame wereld. Een van de initiatie-
ven vanuit Jungle Amsterdam is de FIXbrigade.
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Gefikst met de FIXbrigade

klussen die de FIXbrigade niet kan aannemen, 
biedt de brigade de mogelijkheid om mensen 
te zoeken die de klus wel kunnen klaren. Ook 
wordt onafhankelijk advies gegeven over het 
gebruik van materialen. Voor zover mogelijk 
wordt gebruik gemaakt van duurzame of zo 
min mogelijk milieuvervuilende materialen. 
Hierbij speelt de prijs-kwaliteitverhouding ui-
teraard ook een rol. 
Voor het maken van een afspraak met de FIX-
brigade kun je een bericht sturen naar info-
SXQW#MXQJOH�DPVWHUGDP��0HW�YUDJHQ�RYHU�KHW�
(verder) verduurzamen van je woning kun je 
het beste eerst langskomen op het duurzaam-
heidsspreekuur op vrijdagochtend van 10:00 

tot 12:00 uur in de Tweede van Swindenstraat 
26 bij de Jungle Amsterdam.

Leren en werken bij de FIXbrigade
In het leer-werktraject van de FIXbrigade leer 
MH� ]HOI�ȴ[HQ��:LO� MH� MH�NDQVHQ�RS�GH�DUEHLGV-
markt vergroten? Zoek je een stageplaats? Of 
ZLO� MH� JHZRRQ� JUDDJ� OHUHQ� ȴ[HQ"� 'DQ� LV� KHW�
leertraject van de FIXbrigade iets voor jou. 
/HHV� GH� ȵ\HU� RS�ZZZ�MXQJOH�DPVWHUGDP�ȴ[-
brigade en meld je snel aan. Er kan slechts een 
beperkt aantal leerlingen worden opgeleid. 
Stuur voor deelname aan het leertraject een 
e-mailbericht naar Jannekee@jungle.amster-
dam. ½



 Deze keer wederom een wandelpuzzel. 
Nu met drie plekken in het Oostelijk 
Havengebied. Weet je ze te vinden?

Mail de oplossing voor 5 juli naar 
info@ijopener.nl o.v.v. puzzeloplossing.

De gelukkige winnaar van de puzzel kan 
deze mooie Bushnell 8x225 Spectator 
Sport t.w.v € 95,00 met 8x vergroting op 
komen halen. Dat wordt de hele zomer in 
de verte kijken!

Prijzen zijn niet overdraagbaar en twee 
maanden geldig.

De oplossing van de vorige puzzel was: 
1) De trap van een van de silo’s van de 
voormalige rioolzuivering
2) Zicht richting de noordkant van de 
Zeeburgertunnel vanaf het bruggetje aan 
de Kea Boumanstraat
3) De trappen in het Urban skatepark

PUZZEL EN FOTO’S: BJÖRN MARTENS

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

dichterbij  dan 1.5m


