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De drukte in de Javastraat is uit de hand gelopen

Oerwoudje spelen in de
Javastraat
E
en willekeurige dag in de Javastraat.
Fietsen is hier slalommen met doodsverachting geworden. Wandelaars moeten
soms minuten wachten tot ze kunnen oversteken. Auto’s toeteren en ongeduldige automobilisten trekken scheurend op om snel nog
ergens een parkeerplekje te bemachtigen. In
relatief korte tijd is dubbel parkeren hier de
norm geworden. Leveranciers moeten niet zel-

DE IJOPENER ZOEKT
REDACTEUREN UIT
ZEEBURGEREILAND EN
GASTSCHRIJVERS

De redactie van
de IJopener vertelt
verhalen uit de buurt
in vijf full-color magazines
per jaar. Ter versterking van de
redactie zoeken we enkele
redacteuren, met name van
Zeeburgereiland. Ook gastschrijvers zijn
welkom. De redactie vergadert tweemaal
per nummer, altijd op dinsdagavond.
Kun je schrijven, heb je tijd en
heb je affiniteit met je buurt?
Mail ons dan op info@ijopener.nl

den een paar blokjes omrijden voordat ze hun
waren kunnen afleveren. En als ze dan ergens
staan, dan lijkt het eindeloos te duren voordat
ze weer vertrekken. Dit is het wilde westen in
Oost: een straat die te vol is met voertuigen,
die als verkeersonveilig geldt en waar massaal
de hand wordt gelicht met de gewoonste regels
voor openbare veiligheid.
De Javastraat in de Indische Buurt betaalt hiermee de prijs voor zijn sterk
gestegen populariteit. Het is
een jungle geworden waar je
je een weg doorheen moet banen, niet zelden met gevaar
voor lijf en leden. Vandaar
waarschijnlijk de kop boven
het recente persbericht van
Stadsdeel Oost: Urban jungle
in Javastraat wordt aangepakt.
Een urban jungle is een jungle
in de stad; een stukje oerwoud
in Amsterdam waar het recht
van de sterkste geldt. En dat
is meestal een assertieve automobilist. De zwakkeren zijn de
dupe en dan met name voetgangers, kinderen en ouderen.
En de winkeliers natuurlijk,
want verkeerschaos schaadt de
nering, zo luidt een oude middenstandswijsheid.
Het is haast onvoorstelbaar
dat het zover is gekomen. Nog
maar een paar decennia geleden leek de Javastraat reddeloos verloren. Ook toen was
het een jungle, niet van verkeer maar van drugs en criminaliteit. Je kunt het je nu niet
meer voorstellen, maar heel
wat winkelpanden waren des-

tijds dichtgetimmerd en van bezoekers die
elkaar de weg versperden wegens drukte en
koopwoede was in de verste verte geen sprake. Het heeft veel geld en bestuurlijke moeite
gekost om de Javastraat te reanimeren, toont
journalist Maxime Smit overtuigend aan in
een boek over deze bekendste winkelstraat
van Oost. Met de herleving van de Javastraat
bloeide ook de Indische Buurt weer op.
En nu dus dit – verkeerschaos door haast mateloze roem. Het stadsdeelbestuur is na alle
klachten van bezoekers en omwonenden in
actie gekomen. Het onderzocht de verkeerssituatie en vanaf deze maand (december) worden de eerste maatregelen genomen. Denk
dan aan: beperking van laad- en lostijden voor
leveranciers en strengere controle op het stilstaan van auto’s midden op straat en op dubbel- en foutparkeren. Volgend jaar evalueert
het stadsdeelbestuur zijn nieuwe aanpak en als
blijkt dat die onvoldoende werkt, dan ‘wordt
er samen met de ondernemers en bewoners
gekeken naar aanvullende maatregelen’, aldus
het persbericht. Eenrichtingsverkeer zou zo’n
maatregel kunnen zijn.
Als buurtgenoot en regelmatig bezoeker van
de Javastraat kun je alleen maar zeggen: dat
zal een keer tijd worden! Het klinkt goed, al die
bestuurlijke aandacht en aangekondigde maatregelen, maar als sceptische Amsterdammer
zeg je er meteen bij: benieuwd of er gehandhaafd wordt. Want de pijn zit altijd op handhaving en controle. Die moeten niet incidenteel gebeuren, maar regelmatig en gedurende
lange tijd. En dat kost veel geld. Maar een weg
terug is er nu niet meer. Consequente handhaving zal de Javastraat waarschijnlijk van zijn
verkeersinfarct en de daarmee samenhangende wetteloosheid verlossen. Hier spreken we
het stadsdeelbestuur graag nog eens op aan,
mocht het onverhoopt mislopen.
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Keuvelen
over
koopjes
TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: MARCEL DE CNOCK

De Javastraat is sinds 19 november een trekpleister rijker. Voormalig dierenspeciaalzaak
De Jongh is tijdelijk omgetoverd tot kringloopwinkel annex buurthuis. IJopener ging op
de thee bij initiatiefneemster Sophie van IJken om te praten over de filosofie achter de
Buurtkringloop.

H

et idee voor een kringloopwinkel was
er al, maar de doorslag gaf het ondernemersprogramma Boost je Buurt van
Amsterdam Impact van de gemeente Amsterdam. Sophie werkt sinds twee jaar als freelance projectcoördinator voor verschillende stichtingen en maatschappelijke organisaties in de
Indische Buurt. Werk waar ze in rolde vanuit
haar vrijwilligerswerk voor Buurthulp Oost in
de Elthetokerk. ‘Ik ben daardoor heel betrokken geraakt bij de Indische Buurt en miste eigenlijk altijd al een kringloopwinkel. Ik speelde met het idee die zelf op te zetten en dacht
na over hoe ik dat kon doen met het netwerk
dat ik hier heb. Toen kwam ik dit programma
tegen en dacht: dit is een hele toffe kans.’
Voor Boost je Buurt zijn dertig Amsterdamse
initiatieven van sociale ondernemers in spe
geselecteerd, die gedurende een programma
van drie maanden ondersteuning en training
krijgen om een ondernemingsplan uit te werken. Onder de deelnemers zijn drie juryprijzen en drie publieksprijzen te vergeven. De
Buurtkringloop sleepte een podiumplek voor
de publieksprijs in de wacht: een startkapitaal
van 2500 euro.

Samen duurzaam
Voor Sophie verenigt de kringloopwinkel twee
belangrijke maatschappelijke thema’s: een
duurzame economie en verbinding leggen tussen mensen uit alle lagen van de bevolking.
Een winkel dus waar zowel de stamgast van
de Toverbal als de latte macchiato-drinker van

Hartje Oost zich thuis voelt.
Sophie: ‘Als je wat minder te makken hebt dan
ga je meer uit noodzaak naar een kringloopwinkel. Als je een wat grotere portemonnee
hebt, maar het leuk vindt om schatten te jagen,
dan kom je hier ook. Vanuit die gedachte is het
ontstaan. Door mijn vrijwilligerswerk kwam
ik in contact met mensen die op het eerste gezicht heel anders zijn dan ik, maar met wie ik
heel veel raakvlakken heb. Je komt uit je bubbel. Je ontmoet je buren, mensen die eigenlijk
heel dichtbij zijn, maar niet dichtbij je staan.
In een kringloopwinkel heb je verschillende
groepen onder één dak, dat biedt een mooie
kans om met elkaar in contact te komen. Juist
ook voor mensen die graag hun buurtgenoten
beter leren kennen, maar moeilijk de tijd kunnen vinden om bijvoorbeeld wekelijks vrijwilligerswerk te doen.’

Koffie en meer
Om die ontmoetingen aan te moedigen komt
bij de entree van de winkel een zithoek waar
bezoekers een kop koffie kunnen drinken.
‘Ontmoetingen kan je niet forceren, maar
je kan ze wel een zetje in de rug geven. Een
stom voorbeeld, maar zoiets simpels als een
pickwickthee-vraag kan een ijsbreker zijn.’
Behalve koffiecorner is de zithoek ook een
publieke ruimte met activiteiten voor en door
buurtbewoners. Duurzaamheid is daarbij een
centraal thema, vertelt Sophie. ‘Het worden
gratis activiteiten, toegankelijk voor iedereen.
De ene week kan het een buurtdiner zijn met

gered voedsel, de andere week een workshop
tasjes maken van hergebruikt textiel. Buurtbewoners mogen hier zelf ideeën voor aandragen, dus ik roep iedereen op om contact met
mij op te nemen.’ Naast de workshops heeft
Sophie de ambitie een ‘soort traiteur te worden’: ‘Via een contact van de Meevaart wil ik
lokale koks de gelegenheid bieden zelfgemaakte gerechten te verkopen, bijvoorbeeld Eritrese en Irakese specialiteiten.’
Op de vraag of de Buurtkringloop nog een catchy naam krijgt, komt een duidelijk antwoord:
‘Dat vragen de laatste tijd meer mensen, maar
nee: It is what, it is.’ Nu de laatste hand wordt
gelegd aan de inrichting is Sophie vooral op
zoek naar extra spulletjes. ‘Ik verkoop kleding
en alle niet-elektrische spullen die je in een
huis kan vinden en neem eigenlijk alles aan
wat een beetje behapbaar is: alles wat ik kan
tillen. Natuurlijk geen spullen die kapot zijn en
het is fijn als het al schoon is, maar alle mooie
spullen zijn welkom!’
De Buurtkringloop heeft een huurcontract
voor een half jaar, mogelijk verlengd naar een
jaar. Daarna hoopt Sophie een nieuwe, vaste
locatie in de Indische Buurt te betrekken. De
Buurtkringloop is nu te vinden op Javastraat
105/107.
Als je als vrijwilliger aan de slag wilt of een
idee hebt voor een workshop, mail naar:
debuurtkringloop@gmail.com

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl
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Laat je
verwonderen
door
natuurkunde
Natuurkundige Rasa Muller (28) woont sinds
een jaar op het KNSM-eiland. Rasa doet
promotieonderzoek naar neutrino’s. Dat zijn
heel kleine deeltjes uit de kosmos, die overal
doorheen gaan. Ontzettend interessant, maar
ook een pittig onderwerp. Gelukkig is Rasa
goed in het begrijpelijk maken van deze
ingewikkelde materie.
TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO: MARCEL DE CNOCK

R

asa, kun je vertellen waar je mee bezig bent?
‘Ik promoveer bij Nikhef (Nationaal
instituut voor subatomaire fysica, red.) op
kosmische deeltjes die ongehinderd door het
heelal vliegen, neutrino’s. Tijdens mijn studie
kwam ik erachter dat ik de kant van deeltjesfysica op wilde, en toen kwam er een onderzoekersplaats vrij in de neutrinogroep. Wat ik
heel leuk vind aan neutrino’s is dat het deeltjes
zijn die uit de kosmos komen. Het is heel mysterieus: die deeltjes zijn zo klein dat men vroeger dacht dat we ze nooit zouden kunnen meten. Maar dat kan wel! Wij zijn nu een detector
aan het bouwen om deeltjes uit sterexplosies
te meten, en dat vind ik een heel vet gegeven.’
Hoe werkt die detector?
‘We bouwen een detector op de bodem van de
Middellandse Zee. Die detector bestaat uit een
lijnennetwerk van heel erg lichtgevoelige sensoren. De deeltjes komen uit de lucht of dwars
door de aarde heen, maar we kunnen ze vooral goed meten in de zee. Als een neutrino botst
op een deeltje in de zee en de deeltjes die uit
die botsing voortkomen sneller gaan dan de
lichtsnelheid in water, dan komt er een blauwe straling vrij en die kunnen we meten.

Eigenlijk kun je het vergelijken met een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat: daarbij
komt een enorme stofwolk vrij en een harde
knal. Als iets door de geluidsbarrière gaat
komt er een knal vrij, als iets door de lichtbarrière gaat komt er een blauwe lichtflits vrij.
Het is hetzelfde principe, maar dan een beetje
anders.’

‘Is er een begin van tijd en
wat was er dan daarvoor?’
Ben je ook zelf bij de detector geweest?
‘Ik ben niet op de bodem van de Middellandse Zee geweest. Dan hebben we het namelijk
over een diepte van 3,5 kilometer. De lijnen
zijn een kilometer lang, dus drie keer de Eiffeltoren plus dan nog 2,5 kilometer daarboven. Ik
mocht afgelopen zomer wel mee bij de tewaterlating van de nieuwe lijnen. Dat vond ik heel
vet: er ligt eigenlijk een soort stekkerdoos op de
bodem van de zee. De nieuwe lijn moet stroom
krijgen, dus moet je op 3,5 km diepte een kabel
naar een stekkerdoos trekken en inpluggen.
Dat gaat met een robot, een onderwatercamera
en een soort wapperende tissue-arm om dingen schoon te houden. Dat is heel leuk om te

zien, want zonder deze technische dingen geen
natuurkunde. Ik kreeg extra respect voor de
mensen achter deze mechanica.’
Hoe kwam jij erachter dat je natuurkunde
wilde studeren?
‘Ik kan mij goed herinneren dat, tijdens een
natuurkundeles, de docent tussen neus en
lippen door zei dat er zoiets bestaat als lengtecontractie en tijddilatatie, oftewel als je sneller
beweegt dat klokken dan langzamer lopen. En
ik dacht toen: “Huh je maakt een grap, dit is
niet echt toch? Hier wil ik meer over weten.”
Terwijl ik, als de docent het alleen droog in een
formule had verpakt, het niet zo interessant
gevonden had.’
Wat zou je kinderen die geïnteresseerd zijn
in natuurkunde mee willen geven?
‘Laat je verwonderen. Wat ik heel leuk vind is
dat het de wereld om je heen op een heel fundamenteel niveau verklaart en uitlegt, en dat
je het begrijpt op een heel ander level.
Als voorbeeld: ik vind de Big Bang heel fascinerend. Is er een begin van tijd en wat was er
dan daarvoor? Is er eigenlijk een daarvoor?
Als er een begin is, dan bestaat er geen daarvoor. En de ruimte dijt uit, maar waar dijt die
dan in uit? Wat is de toekomst van het universum? Zijn er meerde universums? Dat zijn
enorm grote vragen. Maar natuurkunde is
veel breder dan relativiteitstheorie, deeltjesfysica en kosmologie, daar kunnen we nog lang
over doorkletsen.’
Wil je meer weten van waar Rasa mee bezig is
of wil je haar een begrip als de Big Bang zien
en horen uitleggen? Je kunt haar terugvinden
online, bijvoorbeeld in het programma ‘de
Vooravond’, waarin zij samen met Anna
Gimbrere wetenschappelijke thema’s en
vraagstukken behandelde.
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De Lumièrestraat: plek van
inspiratie
Op 7 april 2014 stond op de site van Hallo IJburg een oproep van de stadsverteller Karel
Baracs om van de Lumièrestraat in IJburg een ‘kunstkwartier’ te maken en een straat van
ontmoeting en inspiratie. Hoe staat het anno 2021 met de wens van Baracs?
TEKST: JOYCE HES
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

IJ

opener sprak met Julia Mandle, Janneke Verweij, Noor Huige en het kunstenaarspaar Folkert de Jong en Delphine
Courtillot. Zij hebben een heel verschillende
stijl van werken maar met elkaar gemeen dat
ze de voordelen noemen van het wonen en
werken in een atelierwoning. Ze voelen zich
happy op deze inspirerende plek. Folkert en
Delphine zeggen dat de aanwezigheid van
kunstenaarswoningen veel toevoegt aan de
buurt. Mensen stoppen vaak om te kijken naar
de werken die zijn tentoongesteld achter het
raam.

Janneke Verweij
Janneke Verweij zit het langst op de Lumièrestraat en heeft haar bedrijf CoCasa genoemd.
Co staat voor samen en Casa voor huis, want
zij ziet de wereld als ons gezamenlijke huis. Zij
noemt zichzelf levenskunstenaar.
Als kunstenaar maakt ze bijzondere sfeervolle schilderijen, waarvan een aantal in haar
atelier hangen. Maar ze is ook initiatiefnemer
van meerdere wormenhotels in Amsterdam,
o.a. op de hoek van de Lumièrestraat, en van
GFT-afvalbakken op IJburg. Daartoe heeft ze
indertijd duizend handtekeningen verzameld,
en met haar charmantste glimlach en veel
geduld kreeg ze gedaan dat de gemeente Amsterdam het project honoreerde. Vaak staan

er heel wat planten en plantjes voor haar huis
uitgestald. En in dit seizoen ook indrukwekkende pompoenen in verschillende kleuren
en maten. Deze planten en pompoenen zijn
te koop. Jannekes motto: vergroen je leven en
kom langs bij CoCasa. cocasa.com

Noor Huige
Noor Huige beantwoordde 15 jaar lang als
beeldend kunstenaar aan het stereotype van
de hardwerkende doorzetter die in de meest
extreme omstandigheden zoals flinke kou en
weinig inkomsten toch haar inspiratie volgde.
Ze heeft in kraakpanden gezeten, maar nu zit
ze alweer zes jaar op de Lumièrestraat in een
fraai atelier plus woonhuis en maakt ze een
snelle opmars ondanks corona. Daarbij heeft
geholpen dat ze twee jaar geleden een pop-upwinkel in Den Bosch is begonnen die heel goed
liep. Ze werkt in een mixed mediatechniek
waarbij de kunstwerken worden opgebouwd
uit verschillende lagen van diverse materialen
van over de hele wereld. Zo verwerkt ze veel
oude foto’s, ansichtkaarten en oude boeken
die ze op de Noordermarkt vindt, maar ook
offerceremoniepapier uit China, papier met
kimonoprints uit Japan, gelooide vissenhuid,
sigarenbandjes en Vliscostoffen in haar werk.
Al deze onderdelen vertellen een verhaal. In
het grote geheel zijn ze verwerkt in een portret

of bloemenschilderij. Telkens word je verrast
door de details en alle onderdelen die in de
schilderijen verwerkt zijn.
Naast de schilderijen maakt Noor ook grote
prints, de zogenaamde limited editions die op
speciaal papier met miljoenen haartjes worden afgedrukt en daarna nog met de hand
worden beschilderd.
In Brussel, op veilingen en op de Noordermarkt zoekt Noor naar bijzondere antieke lijsten. Deze lijsten worden voorzien van museumglas en krijgen een op maat gemaakt nieuw
werk op papier.
Het werk van Noor wordt op verschillende
plekken verkocht en sinds ze in de Lumièrestraat woont en werkt, ontvangt ze zelf op afspraak mensen in haar atelier en eigen galerie.
Ze is enorm blij met haar atelier annex galerie.
Het biedt haar bovendien de mogelijkheid van
huis uit te verkopen.
Noor zet meerdere keren per jaar haar deuren
open tijdens een Open Atelier. Op www.noorhuige.com kun je zien wanneer er weer een
Open Atelier is.

Julia Mandle
Julia Mandle komt oorspronkelijk uit Brooklyn,
New York. Ze heeft zeven exposities gehad met
haar moeder Gayle die nog in New York woont,
maar zit nu alweer vijf jaar op de Lumièrestraat. Zij is als Amerikaanse een nieuwkomer
en moest een inburgeringscursus doen. Maar
dat maakt IJburg juist zo aantrekkelijk voor
haar, want zoveel mensen zijn hier nieuw.
En ze houdt ook erg van het ondernemersgevoel in IJburg. Ze noemt zichzelf conceptueel
kunstenaar; het ontstaan van kunst volgt het
eraan voorafgaande idee. Ze noemt het ook
wel Performance Art. Als voorbeeld noemt ze
de schoenen van krijt die ze heeft gemaakt,
waar kinderen niet alleen op konden lopen
maar ook al voortbewegend krijttekeningen
mee maken.
Ze heeft projecten in New York, Pittsburg en
New Orleans gedaan. Ze maakt ook kleine miniatuurhoutskooltekeningen op een groot vel
wit papier. Ze heeft daarvan ettelijke hangen
in haar atelier. www.artlabamsterdam.com

Kunstdocent

Janneke Verweij
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Als kunstdocent is Julia in IJburg bekend van
‘Klik’, het digitale fotoproject voor scholieren
op Laterna Magica, de Archipel en de montessorischool op Steigereiland. Ze geeft ook een
kunstworkshop van zes of acht lessen waarin
kinderen tekenvaardigheden, schilderen en
collagetechnieken leren, geïnspireerd door zo-

Julia Mandle

wel hedendaagse kunstenaars als kunstenaars
uit het verleden. Zowel aan vijf- tot achtjarigen als aan acht- tot twaalfjarigen. Voor de
oudsten wordt meer aandacht besteed aan het
ontwikkelen en verfijnen van kunst voor een
portfolio. Alle kinderen krijgen een schetsboek
waarin ze werken tijdens de lessen. De lessen
worden gegeven in het Nederlands en Engels.
Julia, die ook nog een locatie in de Pijp heeft,
voelt zich erg happy en welkom hier in IJburg
en op de Lumièrestraat en ze voelt zich ook
uitgenodigd om haar werk te laten zien.

Mandle het stokje van hem heeft
overgenomen op nummer 75. Zij
woont en werkt inmiddels namelijk in Karels voormalige atelier.
In 2017 en 2018 heeft hij met haar
een inspirerend kunst-ontmoetingsproject vormgegeven, waarbij fysiek beperkte buurtbewoners
van Mentrum en scholieren van
het IJburg College nauw samenwerkten. Hij is blij met Julia en
met wat ze allemaal doet.

Kunstenaarspaar

Gemeenschappelijke initiatieven

Het kunstenaarspaar Folkert de Jong en Delphine Courtillot woont sinds een jaar met hun
twee kinderen in een atelierwoning in de Lumièrestraat. Zij zijn allebei kunstenaar met
een internationale carrière. Folkert is beeldhouwer en tekenaar, en zijn werk bestaat uit
levensgrote beelden vervaardigd uit materialen die gewoonlijk gebruikt worden als islolatiemateriaal. Hij werkt figuratief en verwijst
vaak naar historische gebeurtenissen. Hij
heeft in binnen- en buitenland geëxposeerd en
op dit moment is zijn The shooting lesson te bewonderen in het Depot van Rotterdam.
Delphine Courtillot is schilder, fotograaf en
beeldhouwer en heeft zowel in Frankrijk als in
Vancouver opleidingen gevolgd. Zij exposeert
veel in Berlijn maar deed dat ook in New York
en Los Angeles.
Terug naar de oproep van Karel Baracs in
Hallo IJburg van zeven jaar geleden. Ik vraag
hem of hij vindt dat de Lumièrestraat een
echte kunststraat is geworden, een straat van
‘community art’ zoals hij zelf zegt. Baracs geeft
een genuanceerd antwoord. Hij kijkt met liefde terug op zijn tijd in de Lumièrestraat met
zijn Verhalen Atelier, waarin hij tussen 2012
en 2017 talloze voorstellingen speelde voor
kinderen en volwassenen. Ook memoreert
hij de goede samenwerking met zijn toenmalige buren, onder wie behalve Noor Huige en
Janneke Verweij ook taartkunstenaar Marianne Koorn van Le Beau Gateau. Hij vertelt ook
over de huisconcerten die hij organiseerde en
de workshops Vertellen. Hij vindt het jammer
dat toen hij er wegging een ontmoetingsplek
in de buurt verloren is gegaan. Tegelijkertijd
memoreert hij dat beeldend kunstenaar Julia

Noor en Janneke wijzen nog op de strook groen
voor hun deur die tot stand kwam door hun
gezamenlijke aanvraag bij de gemeente. In de
lente ziet het er erg mooi uit met alle bloemen
en plantjes. In november hangen ze elk jaar
samen lichtjes in de bomen in hun straat die
niet voor niets Lumièrestraat heet, straat van
het licht.

Noor Huige

In mei 2022 is een Open Atelierroute gepland in IJburg. Dan
zullen ook de kunstenaars van
de Lumièrestraat allemaal hun
deuren openzetten.

Delphine Courtillot en Folkert de Jong
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Overgang
TEKST EN FOTO: SIMONE SLOTBOOM

Voor de mooiste kerstkado’s
met een persoonlijk tintje
Shirts, schorten, puzzels, tassen,
bekers en nog veel meer,
te bedrukken met
eigen tekening
foto of tekst.

Kom langs en maak je eigen
persoonlijke kado !

in 1 à 2 dagen klaar, met
eigen tekening, foto of tekst
Ook je eigen
kalender is
in 1 dag
klaar!
U vindt ons vlak bij winkelcentrum Brazilië,
bereikbaar met tram 26, gratis parkeren onder de AH.
C. van Eesterenlaan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200
www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl
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Mijn kuikentje gaat het nest uit. Al is hij al lang
geen kuiken meer. Meer een vrolijk kukelende,
volgroeide haan. Het is een hele overgang.
Passend bij de levensfase waarin ik verkeer. Al
is mijn nest in alle hectiek rond de verhuizing
nog niet bepaald leeg te noemen. Het lijkt eerder Schiphol. Vóór het uitvliegen, vliegt er nog
van alles af en aan. Of in en uit. Van bestellingen en spullen tot helpende handjes en verhuisauto’s. Eén grote chaos waaruit langzaam
een nieuwe plek ontstaat. Zijn eigen plek. Waar
hij zelf bepaalt wat erin vliegt en wat niet. Een
eigen nestje. Gelukkig mag ik nog helpen. En
gelukkig nestelt hij zich in de buurt. In Amsterdam. In ons eigen stadsdeel.
Ongelooflijk is dat. In een tijd waarin het lastig
is om een zelfstandige, betaalbare woning te
vinden binnen de grenzen van de stad. Buiten
verwachting ook. Ik nam aan dat er weinig te
kiezen viel. Dat hij thuis ‘moest’ blijven wonen.
Misschien samen met zijn vriendin ooit een
huisje zou kopen. Amsterdam uit zou gaan. Of
zelfs Nederland. Des te blijer ben ik met zijn
huisje op fietsafstand. Het voelt als een dubbel
geschenk. Voor hem én voor mij.
Elke maand schreef hij in via Woningnet. Met
telkens minstens honderd gegadigden vóór
zich. Maar opeens was daar een uitnodiging
voor een bezichtiging van een jongerenwoning
in Science Park. Hij moest een motivatie indienen. Een soort sollicitatiebrief. Wie hij is en wat
hij denkt bij te kunnen dragen aan de gemeenschap daar. Want het
appartement maakt deel
uit van een groter geheel. Alle woningen samen vormen een community. En de bewoners
hebben
het
laatste
woord. Die kiezen uit de
voorgedragen kandidaten wie de woning krijgt.
De community bestaat
uit studenten, werkenden en statushouders.
Voor elke categorie is er een bepaald percentage woningen beschikbaar. Om toegelaten
te worden mag je niet ouder zijn dan 27. Het
huurcontract is tijdelijk en eindigt na vijf jaar.
Het is niet verlengbaar, maar de inschrijfduur bij
Woningnet blijft behouden. Iedereen in de community heeft een eigen eenkamerappartement
met keuken en badkamer. Op het plein is een
gemeenschappelijke ruimte waar bewoners
kunnen samenkomen of zitten aan een van de
grote picknicktafels buiten. Er staan speeltoestellen voor de kleintjes. Ook is er een gemeenschappelijk washok. Aangrenzend aan het terrein staan soortgelijke units met start-ups van
jongeren. Als we aankomen, voel ik de fijne vibe
die er hangt. Ik kijk naar mijn kind en zie dat hij

het ook voelt. Hij is een blij ei. Of beter gezegd:
een blij haantje. Hoe meer ik zie, hoe leuker ik
het vind. Bruisende jonge mensen en prachtige
woningen, van alle gemakken voorzien. Zonne-energie, internet, water; alles is er al. Er zijn
twee woonlagen. Begane grond met een buitenzitje en éénhoog met een Frans balkon. Het
is containerbouw, maar het oogt als een gezellig, hip straatje met eengezinswoningen.
Deze projecten zijn niet uniek voor Amsterdam.
Door heel Nederland worden tijdelijke communities uit de grond gestampt op leegstaande locaties. Een uitkomst voor jonge starters die op
de reguliere woningmarkt weinig kans maken.
Als ik rondkijk in zijn leuke, frisse nieuwe huisje
bedenk ik dat ik zoiets zelf ook leuk zou vinden.
Eigenlijk is het een supergoed idee om als community te ‘latten’. Ik ken het concept wel, maar
zie het nu voor het eerst van dichtbij, in het echt.
Iedereen heeft een eigen woning en privacy,
maar kan gemakkelijk verbinding zoeken via
de gemeenschappelijke ruimtes, activiteiten en
groepsapps.
Weer thuis, op de KNSM-laan, haal ik twee flyers uit de bus. De een is een uitnodiging om
deel te nemen aan een virtuele deelschuur voor
buurtbewoners van het KNSM-eiland. Nummer
twee is een uitnodiging voor een besloten buurthub om te verbinden met buren voor gezelligheid, hulp, informatie, tips of het delen van spullen en diensten. Wat een timing. Kennelijk ben
ik niet alleen in mijn enthousiasme. Een ‘community’ starten binnen je
eigen gebouw of buurt
is zo gek nog niet. Want
wat kopen, gebruiken,
doen en zorgen we veel
apart van elkaar. Soms
zelfs zonder elkaar te
kennen. Hoeveel leed zit
er onnodig verstopt achter de voordeur? Hoeveel vreugde ook die ongedeeld blijft? Gedeelde smart is halve smart.
Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Vroeger
hing die spreuk in Delfts blauw aan de wand. Al
zijn de tegeltjes uit het interieur verdwenen, het
gezegde is nog onverminderd actueel. Mensen
zijn groepsdieren. Groepsdieren die steeds individualistischer zijn gaan leven. En eenzamer
zijn geworden. Als relatievorm is Living Apart
Together volledig ingeburgerd. Maar als woonconcept is het nog bijzonder. Al zal het vast
een grote vlucht nemen. Samen spelen, samen
delen, leerde ik mijn zoon al toen hij klein was.
En zo goed als dat principe werkt voor de jonge
starters in zijn wooncomplex, zo goed zou dat
voor elke leeftijdsfase zijn: jong, ouder en oud.
Met of zonder kuikentjes in het nest. Of ergens
ertussen in. In de overgang.

Fietsend
naar de
Diemerscheg
Het tochtje van de IJopener kun je dit keer wegens de lengte
ervan het beste op de fiets doen. We gaan richting Diemen,
naar – zoals het in ambtelijke termen heet – de Diemerscheg:
een groene long in een stedelijk gebied dat doorsneden wordt
door allerlei vormen van infrastructuur.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: BJÖRN MARTENS
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msterdam wordt omringd door scheggen, weten we sinds een eerder stukje
in de IJopener (15 juni 2021). Daarin
werd verslag gedaan van de groene vingers
of stroken ‘die vanuit het buitengebied de
stad insteken’. Die scheggen zijn onbebouwd
gelaten ‘zodat we altijd na maximaal een
kwartier fietsen in het groen kunnen zijn’.
Dat verraste ons. We werden nieuwsgierig of
je naar en in zo’n scheg kunt fietsen en besloten op een herfstachtige ochtend naar de
oostelijk gelegen Diemerscheg te gaan. Voor
iedereen die woont in de Indische Buurt,
het Oostelijk Havengebied, de Sluisbuurt of
IJburg – het verspreidingsgebied van ons magazine – is dit fietsend goed bereikbaar. Wandelend kan natuurlijk ook, maar dan kost dit
tochtje aanzienlijk meer tijd.
De Diemerscheg, waarvan sommige delen tamelijk onbekend zijn, loopt ruwweg van het
Flevo- en Diemerpark richting het zuidoosten. De scheg ligt ten zuiden van het IJmeer
en voert de fietser of wandelaar langs de
riviertjes Diem en Gaasp via het Diemerbos
naar Weesp en eindigt bij de Vecht tussen
Muiden en Weesp. Het is een prachtig maar
ietwat verbrokkeld stuk groen Amsterdam,
attractief door het aangelegde maar verruigde bos en het vele water. Want niet te vergeten: de Diemerscheg raakt ook aan het Amsterdam-Rijnkanaal: diep, donker en breed,
drukbevaren en toch sereen. Het is aan dit
kanaal waar ons tochtje begint, bij Herberg
Zeeburg aan de Zeeburgerdijk.
We fietsen langs het kanaal richting Diemen
en nog wat verder. Er valt op dit traject al
veel te zien: de haastige vrachtschepen, de
nieuwe bruggen, de Diemerpolder waar je
langsfietst en de Diem zelf, die bij een keersluis uitmondt in het kanaal en aan de overkant weer verder stroomt richting IJmeer.
We fietsen door tot we de twee naast elkaar
gelegen spoorbruggen voorbij zijn. Meteen
rechts staat een richtingaanwijzer die ons
het Diemerbos in voert, onderdeel van de gelijknamige scheg. Hier kun je verschillende
richtingen uit, maar hoe dan ook loont het de
moeite om lang in het bos en de aanpalende
weiden rond te dwalen. Stad en provincie
ontwikkelen hier nieuwe natuur met vochti-

ge hooilanden, ruige grasstroken met brede
sloten en rietoevers voor water- en moerasvogels. Een nat klimaatbos, om kooldioxide
uit de atmosfeer op te slaan.
Het is betrekkelijk stil deze ochtend, alleen de
snelweg laat zich horen. En af en toe een trein
die over het kanaal dendert. Het is zonder
meer aan te bevelen om de uitzending van 4
juni jl. van het tv-programma Vroege Vogels
te bekijken. Daarin wordt de overweldigende
natuur van de Diemerscheg goed in beeld gebracht. Overweldigend in de zin van: hoe is
het mogelijk dat zoiets bestaat onder de rook
van de grootstad Amsterdam. Verrassend is
de boswachter die met een geroutineerde
greep maar liefst drie ringslangen tegelijk uit
het gras haalt. Vroege Vogels op z’n best. De
ring-slang is een waterslang, en water komt
in dit gebied veel voor.
Je kunt vanuit het Diemerbos zuidoostwaarts
naar de Gaasp fietsen en dan óf naar Driemond en terug langs het kanaal, óf noordwaarts de A9 onderdoor en over de Stammerdijk langs de Weespertrekvaart naar de
Overdiemerweg en verder langs de Diem. Je
kunt ook door het bos naar Diemen fietsen,
maar daar wordt het ineens erg druk en stedelijk. Een combinatie van deze mogelijkheden kan natuurlijk ook.
De Diemerscheg is op een aantal plekken niet
mooi in klassieke zin. Het is verstedelijkte
natuur met een rafelrand-karakter. Maar dat
heeft ook wel iets, en de natuur zelf lijkt er
niet om te malen. Er groeit en bloeit van alles.
Ergens onderweg in het Diemerbos komen
we een bordje tegen waarop staat dat hier
de nachtegaal huist, de vogel met zijn betoverend mooie zang. In het broedseizoen zingt
hij niet alleen overdag, maar – kenmerkend –
ook ’s avonds en ’s nachts. En inderdaad: toen
we in april langs de bosjes van de Diemerpolder fietsten, vlakbij de Uyllanderbrug, hoorden we het haast galmend-melodieuze geluid
van de nachtegaal.
Deze zangvogel kun je dus horen (van zien is
zelden sprake) in het oosten van Amsterdam,
in de ongepolijste Diemerscheg. De nachtegaal mijdt keurig aangeharkte parken en bossen. Hij houdt van wat rommel. Dan is-ie hier
goed op zijn plaats.
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Opera als veelzijdig
kunstwerk
Silbersee zit niet aan de Amstel, maar aan de Zeeburgerdijk in
een oude school. IJopener gaat op bezoek bij Romain Bischoff,
de leider maar vooral de ziel van het caleidoscopische gezelschap. We spreken met hem over traditionele opera, nieuwe
opera en sprookjes. En over kunstenaars die buiten de lijntjes
kleuren.
TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO: BART GRIETENS
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r was eens een boerenzoon die een
beroemd operazanger werd. Romain
Bischoff (1961) werd geboren in een
klein Belgisch dorp, vlakbij het drielandenpunt bij Vaals. Hij ging er naar school en werkte hard mee op de boerderij van zijn vader.
De grensstreek is gelukkig een gebied waar de
muziek nooit ver weg is. De harmonie trekt
er door de straten, kinderen die van muziek
houden sluiten zich aan en leren een instrument bespelen. Romain koos voor de trompet
en dat ging hem goed af. En er zijn altijd kerkkoren waar je welkom bent: daar ontdekte hij
dat hij ook goed kon zingen. Zowel bij de harmonie als bij het kerkkoor bleek dat Romain
een groot muzikaal talent was. Hij ging naar
het conservatorium in Luik, waarna hij verder
studeerde in Parijs en Den Haag.
Als bas-bariton en dirigent trad hij op in alle
grote Europese muziektheaters en kreeg overal geweldige recensies. Tot zo ver het sprookje. Maar Romain wilde nog meer, wat anders.
Een eigen muziektheatergroep waar musici en
andere kunstenaars samenwerken, die niet alleen in het theater maar ook met beide benen
in de samenleving staan. Dat werd Silbersee.
Wat dreef hem?

Oude en nieuwe opera
‘Ik was op het conservatorium al een buiten-

beentje’, legt Romain uit. ‘Ik vond het klassieke
werk geweldig om te doen, maar was pas echt
gelukkig als ik mocht experimenteren, nieuwe
dingen uitproberen. Daar wilde ik mee verder
gaan. Niet alleen op muzikaal gebied, maar
ook in combinatie met andere kunstvormen.
Kunst, of het nu om muziek, beeldende kunst,
dans of theater gaat, kunst haalt mensen uit
hun comfortzone, zet ze aan het denken.’
‘Silbersee is geworteld in opera, maar is verre
van traditioneel, met vaste rollen, verhalen en
klassiek geschoolde zangers. Wij werken met
mensen die openstaan voor avontuur. We vragen ook van onze crew dat ze meedenken over
de productie. Ik ben muzikaal leider, maar als
dirigent trek ik me terug als muzikanten hun
eigen weg in de muziek vinden en zonder mij
op het podium kunnen staan.’
Een ander belangrijk kenmerk van Silbersee
is dat hun producties aansluiten bij de maatschappelijke actualiteit. Belangrijke thema’s
zijn duurzaamheid, inclusie en artificiële
(kunstmatige) intelligentie. ‘De kostuums en
decors zijn gemaakt van gerecycled materiaal
en we proberen zelf ook zoveel mogelijk materiaal opnieuw te gebruiken. We willen in 2027
een klimaatneutraal productiehuis zijn. Onder
inclusie verstaan we dat we willen werken
voor iedereen en met iedereen, in de toekomst
ook met de Indische buurt.’

Overigens: Romain blijft ook het klassieke
werk zingen. In december soleert hij in Wenen, in de opera Roodkapje.

Hans en Griet
Silbersee boekte al grote successen, zowel in
theaters als op festivals als Oerol. Onlangs is
de familieopera Hans en Griet (7+) in première gegaan, gemaakt in samenwerking met De
Toneelmakerij. Er is tweeënhalf jaar voorbereiding aan vooraf gegaan, en dat tussen de
coronabuien door. Het bekende sprookje van
Grimm wordt in grote lijnen gevolgd: een arm
gezin, kinderen die verdwalen en een boze
heks (in deze co-productie in de rol van ‘wijze vrouw’) tegenkomen. Alle gezongen muziek
komt uit de oorspronkelijke opera ‘Hänsel und
Gretel’ van Engelbert Humperdink (1893).
Maar zowel het sprookje als de opera krijgt
een totale make-over. Het centrale thema blijft
armoede, maar dan niet in het bos, maar in de
stad met alle problemen van nu.
‘Muziek klinkt in de stad echter anders dan in
het bos, harder, ruwer’, legt Romain uit, ‘muziek is niet alleen mooi, maar hoort ook bij
het decor waar het verhaal zich afspeelt.’ De
kostuums zijn modern, er wordt gewerkt met
licht en video, er zijn breakdancers. En niet te
vergeten, het kinderkoor van het Aslan Muziekcentrum.
‘Hans en Griet’ is van 21 t/m 30 december te
zien en te horen in ITA, de schouwburg op
het Leidseplein. Op tweede en derde kerstdag
zal het kinderkoor live op het podium staan,
in andere voorstellingen via videobeelden.
Mooi voor de kerstvakantie? We zoeken het
uit voor onze lezers. Zie pagina 11 voor de
recensie.
Naast Hans en Griet speelt deze maand ook
Stille Nacht am Silbersee. Een oratorium
met de oceaan als oppermachtig en stuwend
hoofdpersonage. De door Martin Fondse gecomponeerde en door Ariane Schluter vertolkte liederen bezingen de heimwee naar vaste
grond en de troost die we kunnen vinden in
het feit dat het schip zelf ons thuis is.
Zie ook de Uittips op pagina 29
www.silbersee.com
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Hans en Griet is puberproof
In de herfstvakantie gaat uw verslaggever met
haar buurvrouw en kleinkinderen van vier,
zeven, negen, elf en dertien jaar naar Hans en
Griet in de schouwburg in Utrecht. De zaal is
uitverkocht. Veel ouders, grootouders, kleine
kinderen, grote kinderen, en pubers die
pruilend hun telefoon wegstoppen.
TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO’S: SANNE PEPER

H

et licht dimt en we zien het decor voor
een mistige stad. Er is rook, een smeulend vuurtje en een hoop troep. Het
lijkt zelfs te stinken. En dan komt er een duif
aangedanst, een zwarte duif in een vuilzilver
kostuum. Hij danst, rapt en zingt een prachtig
lied.
We komen in de huiskamer van Hans en Griet:
een boze moeder, een boze vader, een etter
van een broertje dat de hele dag chips bolognese eet en een wanhopig zusje dat het hele
huishouden moet doen. Familie Flodder maar
dan erger. De vader zuipt en wordt boos dat
Griet niet met hem wil dansen. Hij moest eten
kopen, maar kocht alleen blikjes bier en zingt
dat het melk is, appels en chips. Moeder is boos
dat Griet niet met vader wil dansen en Griet
loopt weg, de vieze stad in. Hans moet erachteraan gaan om Griet terug te halen, want wie
maakt anders het huis schoon?
Het ziet er allemaal schitterend uit, maar ik
heb twijfels bij het verhaal. In een sprookje
zijn lieve mensen en boze mensen en het goede overwint toch? Wat we hier zien is een aaneenschakeling van moderne ellende, de enige
echt sympathieke figuur is de patat etende
duif. Moet je kinderen dit aandoen?
Hans en Griet verdwalen in de stad. Ze zijn
bang voor de beesten en de enge geluiden. Ze

vallen in slaap en dan beginnen vuurvliegjes
en vlinders te zingen. De tekst van de liedjes is
slecht te verstaan. Gelukkig is er boventiteling
dus het verhaal is goed te volgen.
Er dansen snoepjes en hamburgers op het
toneel. Breakdancers, rappers. We zien een
huisje van snoep. En daar is de heks, net als
in het echte sprookje. Geen lelijke heks, maar
bloedmooi en sexy, ze lijkt op Lady Gaga. En
gemeen! Ze sluit Hans op en nodigt Griet uit
om hem samen op te eten. Maar ja, Hans is een
rotjoch, maar wel haar broertje. De heks zingt
dat Griet voor zichzelf moet kiezen en iedereen moet laten barsten. De heks zingt fantastisch, ze swingt, ze flirt… De kinderen voor ons
pakken elkaars handen beet en swingen mee.
En ook op andere plekken in de zaal zien we
juichende en stampende kinderen.
Griet is onder de indruk van de heks, maar alleen in de enge stad blijven durft ze niet. Als
Hans en zij de heks uiteindelijk in het vuur duwen laait dat hoog op, in een grote stalen gemeentelijke vuilcontainer. Heel echt, heel eng.
Dit is het moment dat een paar ouders met
jonge kinderen de zaal verlaten. De kinderen
voor ons zijn ook even stil, maar juichen als
de vreselijke ouders weer het toneel opkomen.
Griet wil niet mee naar huis, Hans wel. Er ontstaat weer een dramatische ruzie. Hans gaat

terug met zijn ouders. Griet vliegt op een bezemsteel het toneel op.
Doek. Er wordt geklapt, gestampt, gejuicht.

Wat vond het publiek?
Buurvrouw is duidelijk: een goede opera, maar
ongeschikt voor haar kleinkinderen. Tachtig
minuten is te lang en ze kunnen de boventiteling nog niet goed lezen. Ik voel me ontzettend
oud. Hebben kinderen geen behoefte aan een
goede afloop? Een duidelijke moraal, een held
en leuke grappen?
Ik vraag het aan de kinderen die na afloop nog
in de foyer staan. Ze vonden het fantastisch. Ja,
beetje eng, maar dat is cool. En die rare ouders,
grappig toch? En zo’n etter van een broertje,
heel herkenbaar. Eén kind heeft een kritische
opmerking. Ze miste de wolf.
Ik schiet ook het puberpubliek aan. En die zijn
vol lof. Dit was echt heel gaaf. De muziek, de
video’s, de glitter, de dansers… En hoezo geen
goede afloop? Het is maar hoe je het bekijkt.
Griet blijft achter in de stad en wordt zelf heks.
Die is nu dus beter af dan bij die rottige ouders.
Onze conclusie: het is een familieopera, maar
niet voor kleine kinderen. Minimaal groep zeven, lijkt ons. Pubers vinden het fantastisch,
het cynisme in het verhaal vinden ze erg grappig. Volwassenen vinden het een mooi spektakelstuk. Er zijn er die twijfels bij het verhaal
hebben. Maar dat kan een goede discussie aan
de kersttafel geven. En dat is toch wat we uiteindelijk het liefst willen?

Restaurant

Lunch Borrel Diner
Woensdag tm zondag open
Beschikbaar voor verhuur
verhuur@haasenpopi.nl
@haasenpopi
Pampuslaan 501, strand IJburg
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SAMENSTELLING: CORRY ZOLL

Buurttheater in de
Kompaszaal
Onder leiding van theatermaker Roeland
Dekkers maken buurtbewoners samen de
theatervoorstelling ‘De laatste wolk’. Een
buurtverhaal met de wolken en de ongeziene mens in de hoofdrol. Roeland woont
in het Oostelijk Havengebied en werkt bij
Jeugdtheater ‘Bonte Hond’ in Almere. Hij
kijkt graag naar de wolken en de weerspiegelingen in het water. Het samenspel is altijd
anders. Hij wilde iets doen met de plek waar
hij elke dag zo van geniet.
Acteurs zijn buurtgenoten die in een paar
maanden de voorstelling hebben vormgegeven.
Voorstellingen in de Kompaszaal op woensdag 22 december, 20:30 uur, en woensdag 29
december, 15:00 uur. Kaarten te bestellen
via Buurtcoöperatie De Eester.
Het voornemen is om dit nieuwe theaterinitiatief volgend jaar voort te zetten.

Langste geveltuin
De langste geveltuin in de Indische Buurt
grenst aan het ouderencomplex aan de
Javastraat, Gorontalostraat en Makassarstraat. De gebouwen zagen er op het eerste
gezicht grauw en kaal uit. Het initiatief voor
dit project kwam van een bewoner, waarna
woningcorporatie de Alliantie het project
startte. In augustus 2020 is de geveltuin aangelegd, waardoor de straat nu groen kleurt
en er een mooie samenwerking is ontstaan
tussen bewoners, buren, de Alliantie, het
stadsdeel en groenbeheerders.
Door een rij tegels te verwijderen langs de
gevel aan de straatkant komt er een strook
grond vrij, waar je een tuintje in kunt aanleggen. Dat draagt bij aan een groener straatbeeld. Ook kan het van de gevel afstromende regenwater dan de grond in, wat weer
bijdraagt aan het ‘rainproof’ maken van de
straat. Verder zijn er enkele regenpijpen
afgekoppeld en aangesloten op regentonnen.

Expositie: ‘Gewoon
Anders’

Foto: Roeland Dekkers

Oost Indisch Groen
Buurttuin Oost Indisch Groen is een educatieve ontmoetingsplek aan de rand van het
Flevopark. De tuin inspireert buurtbewoners op het gebied van stadstuinieren, geeft
de mogelijkheid ervaring op te doen en biedt
ruimte voor eigen (duurzame en groene) initiatieven. Van bijen houden en paddenstoelen
kweken tot composteren – het kan allemaal.
Heb jij ook een idee? Je bent van harte uitgenodigd om in de tuin aan de slag te gaan!
Locatie: tegenover Kramatweg 52.

Majella in het Groen
Een binnentuin in beheer van omwonende
buurtbewoners? Dat is niet van de ene op de
andere dag gerealiseerd. Voor de binnentuin
van buurthuis Majella aan de Tidorestraat
is Oost Indisch Groen samen met buurtbewoners aan de slag gegaan. Van met elkaar
kennis maken tot zelforganisatie, stap voor
stap naar een groen paradijs.
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De afgelopen periode zullen de kinderen niet
snel vergeten. Alles wat altijd heel gewoon
leek, was zomaar anders. Maatregelen veranderden steeds en daardoor ook ieders mogelijkheden. Het gewone werd ongewoon en
het ongewone werd normaal. Deze situatie
schreeuwt om nieuwe creatieve oplossingen.
De kinderen van Het BuurtAtelier lieten hun
ideeën en fantasieën daarop los. Ze gingen
met veel plezier experimenteren, uitvinden
en maken. Hoe ziet de toekomst eruit? Wat
zijn handige uitvindingen of hulpmiddelen?
Wat zou je willen veranderen of toevoegen?
Kom kijken naar hun unieke uitvindingen,
opvallende voertuigen en bijzondere brillen.
Deze expositie is het eindresultaat van het
kunstproject ‘Gewoon Anders’ onder leiding
van Mette Steincke, waarin kinderen van
6-11 jaar twee vindingrijke kunstenaars uit
verschillende disciplines ontmoetten. De kunstenaars toonden hun werk en vertelden over
hun beroep, over het artistieke proces en over
wat hen inspireert. In de expositie worden de
kunstwerken van de kinderen tentoongesteld
naast het werk van de kunstenaars Mark
Bischof en Anja Brunt.
Plaats: OBA Javaplein, zaterdag 15 januari
2022, 15:00-17:00 uur.

allerlei plekken informatie krijgen over hoe
zij thuis eenvoudig zelf kunnen verduurzamen. In het Afvalpaleis draait alles om circulair, energie en groen, maar ook om gezondheid in de zin van: een gezond binnenklimaat
en gezonde voeding.
Kom eens langs en ontdek het Afvalpaleis
zelf. Voor wie zelf spullen maakt en aan de
buurt wil verkopen, zijn er vitrinekasten om
de spulletjes in uit te stallen.
Adres: Dapperstraat 82. E-mail: afvalpaleis@
jungle.amsterdam.nl

Stem & Luister:
voor mensen met
dementie
Wilt u als vrijwilliger of mantelzorger op een
betekenisvolle manier contact maken met
mensen met dementie? De methode Stem &
Luister, ontwikkeld door het Genetic Choir,
gebruikt stemklanken en muziek om mensen met dementie te bereiken en interactie
te bevorderen. Mensen worden actiever of
juist rustiger, er ontstaat écht contact en de
persoon komt weer naar voren.
Het Genetic Choir biedt gratis kennismakingsworkshops aan in het Flevohuis, voor
iedereen die voor zijn naaste of medemens
met dementie het verschil wil maken. De
workshops worden georganiseerd door Genetic Choir en Zorggroep Amsterdam-Oost.
Informatie en een video op: www.genetic-choir.org/stem-en-luister.
Kennismakingsworkshop: zaterdag 22 januari 2022, 10:00-12:30 uur, in de Flevopoortzaal, Flevohuis, Kramatplantsoen 263. Komt
de datum u niet uit? Neem contact op voor
alternatieve opties.
Aanmelden bij Geeske Coebergh, coördinator
Stem & Luister: geeske@genetic-choir.org.
of via Carla van Helden, vrijwilligerscoördinator van het Flevohuis: 06-20330914.

Foto: Nellie de Boer

Afvalpaleis

Café Chantant in KHL

Jungle Amsterdam wil iedereen bij duurzaamheid betrekken, door middel van voorlichting
en workshops, maar ook door heel concrete
projecten. Een van de praktische projecten is
het Afvalpaleis in de Dapperstraat.
Het Afvalpaleis is een (anti-kraak) locatie,
waar een duurzame toonkamer is gebouwd
voor de buurt. De projecten in het Afvalpaleis
zijn: een weggeefwinkel, een repaircafé, een
werkplaats en een huiskamer en badkamer
waarin bezoekers kunnen rondkijken en op

Wil je graag het podium op? Grijp nu je kans.
In De Nieuwe KHL, Oostelijke Handelskade
44, start een maandelijkse matinee: een Café
Chantant voor kleinkunstzangers (m/v), die
zich willen laten horen. Elke matinee heeft
een thema. Voor 19 december is dat: KERST.
Thema’s voor 2022 zijn:
16 januari: BELGIË. Voorbeelden: Raymond
van het Groenewoud, Brel, K3, Stromae.
27 februari: HELDEN. Voorbeelden: Maarten
van Roozendaal, Annie M.G. Schmidt.

KO R T
BUURT
NIEUWS
Opgeven voor deelname: cafechantant@denieuwekhl.nl

print het bewijs uit. Heeft u geen toegang tot
een computer of smartphone, of bent u er niet
handig mee? Bij Cybersoek kunt u terecht voor
hulp en vragen bij het maken van een coronatoegangsbewijs op uw telefoon of op papier. U
kunt met al uw vragen terecht bij Cybersoek,
Timorplein 22, dat al twintig jaar kosteloos
klaar staat voor mensen met digitale vragen, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving waarin bijna iedereen en alles
online is.
Telefoon: 020-6934582.
Meer informatie: www.cybersoek.nl

De boekhandel
naar het centrum
van het dorp

Cybersoek helpt bij
coronapas
Een coronatoegangsbewijs krijgt u als u twee
vaccinaties hebt gehad of hersteld bent van
corona. Dat toegangsbewijs zet u zelf op uw
mobiele telefoon in de CoronaCheck-app of u

Sinds 2009 is de boekhandel van het Oostelijk Havengebied te vinden aan de KNSMlaan 303. Met de lezingen, boekpresentatie
en andere activiteiten is van Pampus al jaren een begrip. Maar soms lijkt de KNSMlaan wel een beetje afgelegen en het lijkt een
logische stap om de boeken op te pakken en
een nieuwe boekhandel te starten in de van
Eesterenlaan, dichtbij winkelcentrum Brazilië. Voor mensen die ergens anders in het
Oostelijk Havengebied wonen komt er nu
een boekhandel in de buurt. Ook op de nieuwe plek is er naast de verkoop van boeken
aandacht voor activiteiten op het gebied van

Ook dit jaar werd de Super Sint Maarten lichtjesparade in de Indische Buurt goed bezocht

Foto: Björn Martens

literatuur en filosofie.
https://www.boekhandelvanpampus.nl

Loslaten in Liefde
Begrafenisonderneming De Ode bestaat 25
jaar en dat viert zij met een fraai boek. Een
intiem beeld- en tekstverslag van 25 jaar afscheid nemen. Het boek laat zien dat er veel
kan op het gebied van verzorging, het opbaren, de kist of wade, de teksten op rouwkaarten, het vervoer naar begraafplaats of
crematorium, de afscheidsbijeenkomst en
de condoleance. Loslaten in Liefde is bedoeld
voor iedereen die zich voor de taak gesteld
ziet een uitvaart te regelen en zich vooraf
uitgebreid wil oriënteren.
https://ode-uitvaartbegeleiding.nl/loslateninliefde

Foto: Marcel de Cnock

Tijn Brüggemann
in haar atelier

‘Ik ben een soort
street artist’

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN TIJN BRÜGGEMANN

Tijn Brüggemann noemt zichzelf een maker. Als haar ene project af is, gaat ze door met het
volgende. Vaak neemt ze te weinig tijd om haar werk te exposeren. Wat ze filmt is authentiek
en alles doet ze zelf. Tijn woont op het KNSM-eiland en heeft haar atelier in Noord.

I

n het stukje voorgeschiedenis vertelt Tijn
dat ze op haar achttiende naar Amsterdam
is gekomen om te studeren aan de Frederik Muller Academie, een uitgeversopleiding.
Hier kreeg ze les van onder anderen Kees
Fens. Aan het eind van de opleiding kozen
de meeste van haar medestudenten de richting ‘literair uitgever’. Zij koos voor ‘wetenschappelijk uitgever’ en vond dat je dan ook
een universitaire opleiding moest hebben.
Daarom is ze rechten gaan studeren. Na deze
studie heeft ze, omdat ze graag wilde filmen,
stage gelopen bij Allarts. Het stageloon was
miniem en ze ontdekte dat de vrouwen die bij
het bedrijf werkten dat allemaal voor bijna
niets deden. De beslissing was toen snel genomen.
Tijn: ‘Er moest natuurlijk wél brood op de
plank komen, dus ben ik de advocatuur in
gegaan en ben jurist gebleven tot 2016. Ik
vond dat heel interessant werk. Ik stond bijvoorbeeld artsen bij die waren aangeklaagd
door patiënten. Toch bleef ik met het idee
rondlopen dat ik iets met filmen en fotografie wilde doen. Op mijn zesenvijftigste ben ik
naar de parttimeopleiding gegaan van Open
Studio’s in Amsterdam. Dat deed ik naast mijn
juridisch werk. Ik koos voor de opleiding camera-journalist. Dan leer je echt alles. Geluid,
beeld, je film opbouwen. Het is voor mij een
heel gedegen opleiding geweest.’
Tijn was de oudste student van een groepje
van vijftien. Al snel noemden zij haar de artfilmer. Haar hoofddocent Ben van Houter gaf
haar alle ruimte daarin, op voorwaarde dat

14

zij zich aan de voorschriften van de opleiding
hield. ‘Dat was voor mij heel leerzaam. Ik
leerde er hoe het moest en bedacht dat ik later als kunstenaar eventueel bewust hiervan
kon afwijken. (Lachend) Ik merk vaak dat
ik toen zo goed getraind ben, dat ik nog veel
moet loslaten.’

Beelden vormen choreografie
Als je art-filmer bent, zou het ook zomaar
kunnen dat je een film maakt, waarop geen
bewegend beeld te zien is. Zo werkt het voor
Tijn niet. Zij doet ook geen studiowerk. Wat
beweegt wordt film, wat stilstaat wordt een
foto. In haar hoofd ontstaan de plannen en
ze maakt aantekeningen. Tijn: ‘Soms zijn de
beelden al heel vaak aan me voorbijgegaan

Still uit Tijns
korte film over de
overleden Brusselse kunstenaar
Bizoux de Clerq

en dan opeens krijg ik met een schok het gevoel: hier wil ik iets mee doen. Als ik dat besloten heb, maak ik een opzet en ga aan de
slag.’ Om een voorbeeld te geven, vertelt ze
over haar zwart-wit film Ferry Moving. ‘Ik ga
dagelijks met het Oostveer naar Noord, naar
mijn atelier. Ik sta op de pont en neemt waar
hoe de mensen zich bewegen, in combinatie
met het geluid. Een heel dagelijks beeld, met
het vertrouwde geluid dat bij de pont hoort.
Het broeide al een tijdje, het stond op mijn
afvinklijst en ik besloot de film te maken. Ik
heb mijn werkkleding aangetrokken – dat doe
ik altijd als ik op pad ga, omdat ik uit nogal
vreemde standpunten film en mijn normale
kleding daar niet tegen bestand is – en ben
aan de slag gegaan. Gelukkig regende het de

dag dat ik filmde behoorlijk, waardoor veel
fietsers en voetgangers binnen bleven staan.
Meestal is het dek tjokvol, maar nu was het
overzichtelijk en kon ik de passagiers filmen.
Natuurlijk op mijn manier, dus dit keer geen
personen in z’n geheel, maar alleen de benen
en een gedeelte van hun fiets. Ik had mijn
camera, waarop een microfoon gemonteerd
zit, gewoon op dek gezet en hoopte dat hij het
zou overleven. Ik doe dat op deze manier omdat mijn ervaring is dat mensen zich anders
gaan gedragen, als ze zien dat je aan het filmen bent. Als mensen de filmcamera zien en
aangeven niet gefilmd te willen worden, dan
houd ik daar rekening mee. Het zijn heel wat
tochtjes op en neer geweest. De manier waarop het Oostveer vaart is prachtig, het vaart in
sierlijke bochten. Deze beelden vormen door
het geluid van de pont gecombineerd met de
beweging van de mensen een soort choreografie.’

Imperfectie perfect weergegeven
‘Als ik voldoende filmmateriaal heb, ga ik het
eerst allemaal bekijken. Je ziet dan dat het dagelijks beeld, dat wat je ziet, gekaderd er heel
anders uitziet en regelmatig heel verrassend
is. Daarna beschrijf ik de beelden in mijn digitaal dagboek. Eerst wordt dus alles uitgeschreven. Het monteren doe ik pas veel later.’
Voor Tijn is het ritme in een film heel belangrijk. De beelden moeten voor haar kloppen
als in muziek, en met het geluid in de pas
lopen. De compositie moet een geheel zijn.

Ze probeert een heleboel dingen uit
en kan pas zien of
het goed is als het
gemonteerd is. ‘Ik
ga net zolang door
totdat ik tot het inzicht kom dat het
goed is. Als het voor
mij het beste is wat
ik op dat moment
kan doen, dan is het
klaar. Ik begin vaak
heel complex, dat
speelt zich af in mijn
hoofd, maar keer
geleidelijk weer terug naar de basis.
Ik denk dat iedere kunstenaar dergelijke
processen doorloopt. Ik stond eens met twee
collega’s op het pontje en we kwamen al pratend tot de conclusie dat we alle drie juist het
imperfecte willen laten zien op een perfecte
manier. Het is voor een kunstenaar normaal
dat je het heel goed wilt verbeelden. Zoals het
je voor ogen staat.’

Film op de muur
Haar films zijn vaak monochroom en soms in
kleur. ‘Mijn camera neemt alles in kleur op,
maar voor een abstracte vormgeving vind ik
het mooier daar zwart-wit van te maken. Je
hebt dan minder last van ruis. In Ferry Moving zou kleur heel erg afgeleid hebben, door

Jitse, kapper in Amsterdam,
gefotografeerd door Tijn

de kleuren van de kleding van de mensen, de
fietsen en het pontje zelf. Vandaar die keuze.’
Iedere dag is Tijn te vinden in haar atelier.
Naast het monteren van haar films, is ze ook
bezig met het bijleren van de techniek. Je
moet volgens haar altijd up-to-date zijn. YouTube is voor haar een goede bron. Voor geinteresseerden: haar werk is niet zomaar te
downloaden. ‘Ik laat het alleen zien op exposities of als ik meedoe aan een festival. Mijn
films moeten namelijk gewoon op een muur
worden vertoond, op de hoogte die ik wil, dus
niet op een telefoon.’ Ze lacht: ‘Ik ben eigenlijk een soort street-artist.’
tijnbruggemann.nl

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
Het vertrouwen van een portefeuillehouder
TEKST: LISA SCHEERDER

In deze tijd van afnemend vertrouwen van iedereen in iedereen, is de vergadering van de
stadsdeelcommissie ronduit een verademing.
Het begint met een Dappere Dame uit de Indische Buurt die cupcakes heeft meegenomen
om het stadsdeel te bedanken voor de gelijkwaardige samenwerking die zij heeft ervaren
bij het herinrichten van speeltuin Batavia in het
Sumatraplantsoen. Een staaltje van burgerparticipatie, co-creatie of hoe je het ook wilt noemen dat duidelijk geslaagd is.
Het gevoel dat we met allemaal goede dingen bezig zijn, krijgt nog een extra impuls als
gesproken wordt over een burgervoedselbos
op het oostpuntje van het Zeeburgereiland.
Volgens de stadsdeelcommissie vergroot een
voedselbos waar burgers verantwoordelijk voor
zijn de sociale cohesie, en zorgt het daarnaast
voor lokale productie en dus voor kortere ketens. De portefeuillehouder is ook enthousiast
en zegt toe om naast alle andere plannen die
er zijn voor dit stukje eiland – zoals uitbreiding
van de A10, een elektriciteitsvoorziening voor
de tramremise, een afvaloverslag van land naar
water, een strand – ook dit plan mee te nemen
in het ruimtelijk kader dat op dit moment wordt
ontwikkeld voor heel Zeeburgereiland.
Ook de Oostbrug staat op de agenda. Een
nieuwe brug over het IJ, van het Azartplein naar
de Johan van Hasseltweg. Dit nieuwe ontwerp

valt behoorlijk goed. In ieder geval is de nautische sector er blij mee. Een onderdeel van het
nieuwe ontwerp is door het gemeentebestuur
voorlopig in de ijskast gezet. Dat is de Lloydpassage, een extra brug vanaf de Verbindingsdam over de IJhaven, dwars door winkelcentrum Brazilië en verder langs het Lloydhotel. Dit
onderdeel moet voor een snellere doorstroom
naar de Czaar Peterstraat zorgen. De Lloydpassage wordt weer actueel als blijkt dat de
Oostbrug tot een verkeersinfarct in het Oostelijk Havengebied leidt. De kans dat dat gebeurt
is heel klein, betoogt de portefeuillehouder. Het
zal namelijk nauw gemonitord worden en nog
voordat een verkeersinfarct ontstaat, zullen er
maatregelen worden getroffen, zodat dat verkeersinfarct niet ontstaat. Hij heeft er vertrouwen in, benadrukt hij. De portefeuillehouder en
de stadsdeelcommissie zijn eensgezind in hun
afkeer van een ander onderdeel van de brug.
Het gaat om de voorgestelde nieuwe Kompasdam met bijbehorende lig- en wachtplaatsen
en het Kompaspark. Dat is een nieuwe groenvoorziening voor de buurt. Op honderd meter
van de wal, evenwijdig aan het KNSM-eiland, in
het IJ en bereikbaar via de nieuwe Oostbrug. In
het verleden zijn er spanningen geweest tussen
de nautische functie van het water en bewoners op het land, waarbij de gemeente aan die
bewoners heeft beloofd niet zomaar ligplaatsen
voor de wal van het KNSM-eiland te realiseren.
Hier nu op terugkomen is niet goed voor het

vertrouwen. De stadsdeelcommissie is het helemaal eens met de portefeuillehouder. Op één
lid na. Dit lid vraagt zich af hoe het mogelijk is
dat in deze stad nog steeds eerst woningen
worden gebouwd – zie IJburg – en daarna pas
de verbindingen. En is het niet zo dat deze brug
op een onlogische plek komt te liggen, waarbij
beide kanten niet in staat zijn de door de brug
opgewekte verkeersstromen te verwerken? En
is de stad wel in staat om zo’n brug – de kosten worden geraamd op € 325 miljoen tot € 515
miljoen – te betalen? En het onderhoud? De
stad staat er niet goed voor met die honderden
kilometers aan bouwvallige kades en bruggen.
Hoe garanderen we dat deze brug, die als alles
meezit in 2032 in gebruik kan worden genomen,
wel goed onderhouden wordt? De portefeuillehouder stelt opgewekt dat stadsdeel Noord
hartstikke blij is met deze brug. En die beheerkosten worden tegenwoordig prima in het oog
gehouden. Dat gebeurt in het investeringsbesluit, dat overigens nog niet is genomen. Als het
de commissie geruststelt, wil hij zich daar wel
nogmaals sterk voor maken.
En dan wordt er gestemd. De hele stadsdeelcommissie is voor. Op één lid na dan.
Elk nummer doet IJopener kort verslag
van de maandelijkse vergaderingen van de
stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal
aan de Oranje-Vrijstaatkade.
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Voor elke sport wat wils in de
Sportheldenbuurt op Zeeburgereiland.
FOTO: NORFOH

Een boom is vogelvrij
Bomen zijn in de Amsterdamse beleidsplannen essentieel in de
strijd tegen opwarming. In de praktijk echter moeten in heel
Amsterdam bomen wijken voor woningen, wegen en kabels.
Ook op het Cruquiuseiland.

TEKST: TINEKE KALK
FOTO’S: DE MEERMIN EN BJÖRN MARTENS

W

ie nu over het Cruquiuseiland met
al zijn nieuwbouw loopt, kan zich
nauwelijks meer voorstellen dat
dit eiland vijftien jaar geleden een rommelig industriegebied was met kleine bedrijfjes,
vervallen fabrieken en een grote betonfabriek
waar vrachtwagens af en aan reden.

Meer ambitie alsjeblieft
Al lang had stadsdeel Oost de wens om dit eiland, net als de andere eilanden in het Oostelijk
Havengebied, om te vormen tot een woonwijk.
Dat er werd afgeweken van de gebruikelijke
route – het maken van een bestemmingsplan:
een jarenlange, begrotelijke exercitie – had te
maken met bezuinigingen. In plaats daarvan
werd gekozen voor een spelregelkaart. Een
kans, zo benadrukte het stadsdeel, om starre
planning los te laten en binnen bepaalde richtlijnen en regels creatief aan de slag te gaan.
Op initiatief van het stadsdeel werd een onafhankelijke adviesgroep samengesteld, bestaande uit onbezoldigde professionals die
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zich bij het gebied betrokken voelden. Voor de
IJopener van april 2013 interviewde ik enkele leden van de adviesgroep. In haar rapport
‘Minder regels, meer kwaliteit’ uitte de adviesgroep grote bezorgdheid over de status van de
natuur op het eiland: ‘De aanwezige beplanting is niet vastgelegd in de spelregelkaart.
Ook over de weinige bestaande natuur, die op
de individuele bouwvelden, kademuren en in
gebouwen te vinden is, wordt geen uitspraak
gedaan. Omdat het geen issue is, kan het gebeuren dat de natuur op alle percelen verdwijnt. Dit is een gemiste kans. Het is duidelijk
dat natuur in de spelregelkaart moet worden
opgenomen anders is zij vogelvrij.’

Een idyllisch plaatje
‘Wonen in de natuur’ was de kop van een
wervend stukje over het Cruquiuseiland in de
Gemeentekrant van augustus 2017. Wie daarin de uitspraken van bestuursvoorzitter Ivar
Manuel las, zou denken dat het stadsdeel zich
de kritiek van de adviesgroep aangetrokken

had. Manuel schetste een idyllisch plaatje van
een groene wijk met groene daken, drijvende
tuinen, bomen die fijnstof afvangen, insectenhotels en veel eetbaar groen. Hij eindigde met
‘het wordt steeds duidelijker dat mensen zich
in een stenen woestijn niet gelukkig voelen.’
Wendela Gevers Deynoot is al veertig jaar
betrokken bij het Cruquiuseiland waar ze als
kunstenaar met diverse bedrijven gewerkt
heeft. Vanuit haar woonboot aan de Zeeburgerdijk kijkt ze over het water van de Nieuwe
Vaart naar het Sigma fabriekscomplex op het
Cruquiuseiland. Aan de overkant staat een rij
net gebouwde luxueuze woningen. ‘Een paar
jaar terug’, zo verzucht Wendela, ‘keek ik uit
op een groene oase met wel zeventig bomen,
iepen, esdoorns, wilgen en linden, waar vogels
af en aan kwamen vliegen en zwemmen.’
Op informatie-avonden die projectontwikkelaar Amvest organiseerde voor (toekomstige)
bewoners en omwonenden, zoals Wendela,
leek het of ook Amvest het belang van de bomen inzag. Buro Lubbers uit Eindhoven, land-

schapsarchitecten, werd aangetrokken om de
ruimte rond de toekomstige nieuwbouw te ontwerpen. De bijzondere groene zuidoever met
bomen en veel groen werd in het voorlopige
ontwerp als een soort ‘ooibos’ ingetekend, als
natuurvriendelijke oevers waar vogels konden
broeden. Omdat er echter te veel stroming was
in de Nieuwe Vaart kwam er een harde kade.
Ook lagen in een deel van de oever leidingen
voor het gemaal en in een nieuw kadeontwerp
werd hiermee rekening gehouden. Het werd
een groene oever met plas-dras zones als deel
van de gemetselde kade. Daarin zouden riet en
bomen die goed tegen water konden komen te
staan. Later bleek men echter het onderhoud
te ingewikkeld te vinden, dus kwam er weer
een nieuw ontwerp met op het maaiveld verschillende bomen als wilgen, linden, esdoorns,
iepen en elzen. Waarom ook dit plan niet doorging, is Wendela niet helemaal duidelijk, maar
in plaats van op zeventig bomen kijkt ze nu uit
op drie miezerige olijfboompjes!

Blijf van onze Canadezen af!
Margriet-Marie Govaart is een van de nieuwe
bewoners van het Cruquiuseiland die de afgelopen tijd hebben geageerd tegen het kappen
van de negen populieren aan de Cruquiusweg.
Toen zij en haar partner in februari 2020 een
appartement aan de Zeeburgerkade, aan het
begin van het Cruquiuseiland kochten, verdiepte zij zich in het definitieve ontwerp openbare ruimte van de omgeving van haar appartement. Daarin waren de Canadese populieren
aangemerkt als in goede conditie. Deze soort
populieren is vlak na de oorlog aangeplant en
blijkt kwetsbaar te zijn. Als ze in slechte staat
verkeren is het gevaar op spontane takbreuk
groot. Omdat de bomen mochten blijven staan

tijdens het bouwproces, had Margriet-Marie geen enkele aanleiding
om te denken dat ze zouden worden gekapt. Ze was dan ook verbijsterd toen ze een paar maanden
voor haar verhuizing hoorde dat er
een kapvergunning verleend was.
Alliander en de gemeente waren
erachter gekomen dat de bodem al
te vol lag om extra leidingen voor
de voorzieningen in de wijk te kunnen aanleggen. Op de plek van de
populieren moesten extra kabels en
leidingen komen en dit zou de bomen verder
verzwakken.
Samen met andere bewoners besluit Margriet-Marie bezwaar te gaan maken tegen de
kapvergunning. In de gemeentelijke hoorzitting delven de actievoerders echter het onderspit, net als in de rechtszaak die zij vervolgens
aanspannen. Voor de voorzieningenrechter
speelt onder andere mee dat de bomen al oud
zijn waardoor het gevaar van takbreuk groter
wordt en dat is onwenselijk nu de bestemming
van industriegebied naar woonwijk is veranderd. Bovendien zijn de bomen inmiddels bij
de werkzaamheden voor de nieuwbouw verzwakt.

Gebrek aan planning en regie
Uit het verhaal van Margriet-Marie en dat
van Wendela wordt duidelijk dat het bij de
ontwikkeling van het Cruquiuseiland ontbroken heeft aan planning en samenwerking
tussen de verschillende partijen, projectontwikkelaars, nutsbedrijven en Waternet. Juist
bij een spelregelkaart is gemeentelijke regie
van essentieel belang en die was er niet. Uit
Wendela’s verhaal blijkt dat na de kap van de

zeventig bomen het ene na het andere ambitieuze groenplan werd gepresenteerd, maar dat
Amvest uiteindelijk weg kon komen met drie
olijfboompjes.
In het geval van de populieren was de kans
groot geweest dat, als Alliander tien jaar geleden al betrokken was geweest bij de nieuwbouwplannen, men wellicht nog een alternatief tracé had kunnen ontwerpen om de
populieren te sparen. Ook als er wel gekozen
was voor kappen hadden er toen al nieuwe bomen geplant kunnen worden die inmiddels al
een aardige lengte zouden hebben gehad.
De gemeente heeft beloofd om, voor 30 april
2023, 27 snelgroeiende bomen van minimaal
acht meter hoog met een minimale stamomtrek van 21 centimeter te planten. Alleen, die
bomen komen binnen het schoolplein tegenover het appartementencomplex van Margriet-Marie te staan. Pas over vijf jaar, als de
Cruquiusweg heringericht is, komen er bomen
aan haar kant te staan. Zo lang willen de bewoners niet wachten. Ze zijn met een voorstel
gekomen om bomen in betonnen bakken te
plaatsen. Het lijkt het minste wat de gemeente
zou kunnen doen!
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De Schatkaart helpt ieder kind
van nul tot twaalf jaar om het
beste uit zichzelf te halen. Het
aanstaande nieuwe kindcentrum
op Centrumeiland biedt behalve
onderwijs ook opvang aan met
een montessori-signatuur. In het
opgeknapte schoolgebouw van
Olympus in de Erich Salomonstraat spreekt IJopener met
Valeri, Fedor en Simone, drie
leden van een enthousiast team.

Door het kind naar een
nieuwe wereld
TEKST: JOYCE HES
FOTO’S: BJÖRN MARTENS EN NIKKI SCHUURMAN

V

ol trots laten Valeri Ligterink, Fedor
de Groot en Simone van Lagen mij de
ruimtes zien waar zij vanaf januari
2022 kinderen gaan ontvangen. Op de tijdelijke locatie starten zij met een opvanggroep voor
kinderen vanaf twintig maanden tot vier jaar
en een kleuter- en middenbouwgroep voor
kinderen van vier tot negen jaar. Daarnaast
bieden zij tussenschoolse en buitenschoolse
opvang aan. In 2023 is het gebouw op Centrumeiland klaar waar ze als enig kindcentrum een
plek krijgen. Hier zijn kinderen welkom van
nul tot twaalf jaar.

Simone, die zich met kinderopvang en BSO
gaat bezighouden, legt uit: ‘Peuters zijn ontdekkingsreizigers, daarom dagen we de kinderen elke dag uit. Dit kan zijn met verschillende
werkjes, maar ook door ze te laten meehelpen
in de moestuin. Ander voorbeeld: kinderen
zijn trots als ze zelf iets kunnen, dat merk je
bijvoorbeeld als ze zelf hun schoenen kunnen aandoen. Te beginnen met klittenband en
daarna met veters. Dit komt terug in de montessori-materialen.’ Ook benadrukt Simone
hoe belangrijk structuur en voorspelbaarheid
zijn. ‘Als je een kind vertelt wat je gaat doen,
bijvoorbeeld dat het een schone luier krijgt,
dan weet een kind wat er gaat gebeuren en
voelt het zich veiliger. Ook binnen de BSO vinden we samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen en je gewaardeerd voelen – in een
omgeving die er specifiek op gericht is om kinderen deze mogelijkheden te bieden – een belangrijke meerwaarde hebben voor kinderen.’

wachting is dat er, net als in heel Amsterdam,
diverse culturele achtergronden in de wijk
zullen zijn en dat ze dat terug zullen zien in
het kindcentrum. Daarnaast verwachten ze
nogal wat expats die uit heel verschillende delen van de wereld komen.

Integrale benadering

Wat ze belangrijk vinden, is een integrale benadering. Zo worden vakken als aardrijkskunde en biologie, maar ook andere vakken,
integraal aangeboden. Dit betekent dat er niet
zoveel hokjes zijn. Werken met thema’s, met
verschillende aspecten van de diverse vakken,
is er een voorbeeld van. De kinderen leren al
in een vroeg stadium ook met andere leeftijdsgroepen om te gaan.
Montessori
De integrale benadering is steeds meer een
Wat betekent eigenlijk het montessori-aspect?
trend, ook bij nul- tot twaalfjarigen. De geWerken aan zelfstandigheid, dat is het doel
meente stimuleert dat, maar het bijzondere
van het Montessori Kindcentrum en daar nevan het concept hier is dat zij van het begin
men ze ook de ouders graag in mee.
af aan met elkaar het Kindcentrum voor alle
Samen met de kinderen, de ouders en het team
leeftijdsgroepen opzetten.
Multicultureel
zorgen ze ervoor dat het kindcentrum voelt als
Tot slot: ‘Zijn jullie niet bang dat sommiWat zijn de verwachtingen omtrent diversieen tweede thuis. Het kindcentrum is, aldus
ge kinderen juist veel behoefte hebben aan
teit? Een groot deel van Centrumeiland bestaat
het team, een samenleving in het klein, waar
structuur?’ Fedor en Valeri: ‘In de montessoriuit zelfbouwwoningen en sociale huur. De verkinderen het leven kunnen oefeoptiek is men ervan overtuigd dat
nen in een veilige omgeving. Hier
alle kinderen gemotiveerd zijn
Het team van De Schatkaart met vlnr: Sophie Hertzberger, Fedor de Groot,
mogen ze proberen met vallen en
om te leren en kinderen maken
Valeri Ligterink en Simone van Lagen
opstaan. Leren van elkaar wordt
verschillende ontwikkelingsfases
toegejuicht. Zo zullen de peuterdoor. In montessori-termen noegroepen nogal eens met de kleumen we dat ‘de gevoelige periode’.
tergroepen optrekken en die weer
Dat is het moment dat een kind
met oudere kinderen.
openstaat voor bepaalde groei.
Leren is in de visie van de grondDat moet je heel goed in de gaten
legster Maria Montessori leuk en
houden en daarom is observatie
zinvol als je als kind de vrijheid
van de kinderen belangrijk. Elk
voelt om te experimenteren en te
kind heeft iets anders nodig, en
leren om verder of anders te kijwanneer er meer kaders nodig
ken, want dat mag: anders doen,
zijn, dan bieden wij dit.’
anders denken en anders zijn.
‘Als ouders nog vragen hebben,
Het gebouw op Centrumeiland
staan we altijd open voor een gewaar ze in 2023 komen te zitten,
sprek of rondleiding’, aldus het
nodigt ook uit om op ontdekking
team.
te gaan. Dat valt te lezen op de
fleurige website.
www.mkcdeschatkaart.nl
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OOST IN
CIJF E RS

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

Als het over vergroenen van de stad gaat, over klimaatverandering en over biodiversiteit,
dan gaat het al snel over bomen. Want bij al deze zaken geldt: een boom helpt. En dan vooral
een oude boom, want hoe groter de boom, hoe groter de kroon. Hoe zit het met de bomen in
Amsterdam?

I

n Nederland zijn er tussen de 135 en 150 miljoen bomen. Er wordt geschat dat er in Amsterdam ongeveer één miljoen bomen zijn.
Ruim twee derde van die bomen vind je in de
stad vooral op plaatsen die niet openbaar toegankelijk zijn, zoals binnentuinen, hofjes, en
bijvoorbeeld ook in de Hortus en Artis en op
begraafplaatsen. De gemeente heeft rond de
300.000 bomen in beheer. Van die bomen zijn
er 175 op een speciale lijst gezet; monumentale
bomen die extra beschermd worden.

Oude en grote bomen
In het verspreidingsgebied van de IJopener
groeien zes monumentale bomen van tachtig jaar of ouder. Eén staat er aan het begin
van de Zeeburgerdijk, een Hollandse iep van
tachtig jaar, en drie aan het eind bij het Am-

sterdam-Rijnkanaal: twee lindes en een Canadese populier, ook zo’n tachtig jaar oud.
Dan staat er nog een Canadese populier bij
het voormalige stadsdeelkantoor Zeeburg op
de Entrepotkade. De oudste boom is een plataan van honderd jaar en die staat aan de
Baanderskade in de Architectenbuurt. De gemiddelde gemeenteboom wordt niet vreselijk
oud, rond de 43 jaar. Dat komt omdat ze op
plekken staan waar veel verkeer langskomt en
ze sneller beschadigd raken en ziek worden.
De oudste boom in Amsterdam is een zomereik van 275 jaar oud. Die boom staat naast het
chimpanseeverblijf in Artis. De grootste boom
van de stad staat bij de Oudemanhuispoort.
Het is een Hollandse iep uit 1890 en hij is 35
meter hoog.

De Amsterdamse boom

Een plek voor alle IJburgers,
jong en oud, die een leuk idee hebben
voor de buurt.
Bezoek
www.lolaland.nl
voor de agenda.

Het is niet te zeggen welke bomen het meest
voorkomen in Amsterdam. Van de bomen
die de gemeente in beheer heeft, een derde
van het totale aantal bomen, is dat wel bekend. Op nummer één staat nog steeds de iep.
Daarvan zijn er bijna 32.000 in gemeentelijk
beheer. Dan komt de linde met ruim 26.000
exemplaren. Op plaats drie staat de esdoorn.
Ruim 25.000 zijn ervan. De es komt daarna,
met ruim 19.000 exemplaren. En op de vijfde
plaats staat de plataan met ruim 15.000 exemplaren. Als je zelf wilt kijken welke bomen in
jouw buurt staan, kijk dan op de bomenkaart
van Amsterdam.

Kappen en planten
Pampuslaan 501 - 1087 HP - Amsterdam

In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten elk jaar 1% extra bomen in hun ge-

meente planten. Als we uitgaan van één miljoen bomen in Amsterdam, dan zou dat om
10.000 bomen per jaar gaan. De gemeente
heeft zichzelf als doel gesteld om 2.500 bomen
extra per jaar te planten. Tegelijkertijd blijkt
eenzelfde aantal per jaar gekapt te moeten
worden omdat deze bomen een veiligheidsrisico vormen. Bovendien is de gemeente bij
boominspecties gestuit op een flink aantal
plekken waar ooit een boom heeft gestaan
maar waar tot op heden nooit herplant heeft
plaatsgevonden. Het gaat om 1.550 plekken.
De gemeente hoopt in 2023 de achterstand te
hebben ingelopen.

Groen per huishouden
Is het mogelijk om te beoordelen of er in Amsterdam voldoende, goed en bruikbaar groen
is? De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert
een norm van 20 tot 30 m² groen per huishouden in een stad. Het gaat dan om groen op korte afstand van je huis waar je kunt recreëren.
In Amsterdam is er gemiddeld 57 m² van zulk
groen per huishouden. In het verspreidingsgebied van de IJopener is deze hoeveelheid
groen wisselend. In het Oostelijk Havengebied
is er 5 m² groen per huishouden. In Zeeburgereiland/Nieuwe Diep is dat 391 m². In IJburgWest 6 m², in IJburg-Zuid 22 m². In de Indische
Buurt-Oost is er 88 m² groen per huishouden
en in de Indische Buurt-West helemaal geen
groen per huishouden: 0 m². Naast een groot
deel van Oost, scoren ook geheel Centrum en
West onder de norm. Maar stadsdelen Zuid,
Nieuw-West, Noord en Zuidoost liggen juist boven de norm. Er kunnen in Oost dus nog wel
wat extra bomen bij.
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Het leven van een DJ:
wakker zonder wekker
Alom is bekend dat Nederland veel DJ-talent kent. Ook bij ons in Oost kun je tegen bekende
DJ’s aanlopen, zoals Irwan, Jean, Roog en Steve Rachmad. We spraken met Anthony Donner,
samensteller van boeken en een tijdschrift over DJ’s, en gingen op bezoek bij de zeer bedreven DJ Jean.

TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO: NORFOH

S

inds de opkomst van de dancemuziek
in Nederland, zo’n dertig jaar geleden,
is de dancescene van een niche uitgegroeid tot een enorme bedrijfstak, zowel binnen Nederland als over de grenzen. Anthony
Donner is fotograaf/cameraman en uit zijn
fascinatie voor deze scene stelde hij Dutch
DJ’s samen, een boek met interviews met
honderden Nederlandse DJ’s en andere grote
namen uit de scene. Anthony vertelt: ‘Ik ben
hier drie jaar mee bezig geweest. Het was een
heel groot project, maar ook erg leuk om te
doen. En het gave is: hieruit is weer iets ander
voortgevloeid, namelijk een tijdschrift over
Nederlandse DJ’s dat je kunt personaliseren.
Dus met je eigen voorwoord en een foto van
jezelf erin, een leuk cadeau bijvoorbeeld voor
liefhebbers of mensen die zelf DJ willen worden.’
Een van de DJ’s in Anthony’s boek en tijdschrift is DJ Jean. Hij woont op IJburg en
draait al meer dan dertig jaar mee in de Nederlandse dancescene. Jean ontvangt ons in
zijn stoer ingerichte appartement vol gadgets,
of eerder gezegd: mancave. Volgens eigen
zeggen is hij redelijk beroemd op IJburg, bij
jong en oud: ‘Bij de kinderen vooral als ik met
mijn wagen hier door de straat rijdt, dan zeggen ze: effe revven, effe revven (motor laten
brullen, red.)! Nou dat doe ik dan en rennen
of fietsen ze achter me aan. Die kennen me
waarschijnlijk via hun ouders: dat is een hele
bekende DJ uit onze tijd.’
Ja, want je bent nu dertig jaar DJ. Heb je
iets gedaan met je jubileum?
‘Nee, want ik heb daar niets mee. Ouder wor-

den staat voor mij gelijk aan vergankelijkheid
en daar heb ik een hekel aan, in de zin van gebreken die dan gaan opspelen zoals een leesbril en dat soort onzin. Aan de andere kant
moet ik blij zijn, ik heb in m’n leven alles fout
gedaan, en ik sta er nog. Dus aan de ene kant
mag ik blij zijn dat ik in goede gezondheid
ben, aan de andere kant vind ik er niets aan
en zou ik liever 30+ zijn. Ik zou het liefst de
tijd stilzetten maar het is zoals het is.’
Staan er nog dingen op jouw bucketlist?
‘Nee, die is vanaf mijn twintigste al vervuld.
Ik doe wat ik wil en heb nog nooit gewerkt in
mijn leven en toch kan ik alles doen. Zo voelt
het elke dag nog. Er is niets leukers dan hobbymatig je geld verdienen. De afgelopen twee
jaar waren wel zuur voor mij. Mijn leven bestaat uit feestvieren, dat klinkt heel banaal,
maar mijn leven is één groot feest. Ik kan me
niks anders voorstellen, want dat is mijn zuurstof. Ik ben mentaal ijzersterk dus ik kon het
wel aan, maar ik knapte er niet van op. Als we
nu weer een lockdown ingaan raak ik radeloos en wanhopig. Het is disproportioneel hoe
onze sector erop aangekeken wordt en erdoor
getroffen. Ik raak daar wel gefrustreerd van.
Ik ben vanaf dag één de enige die schreeuwt
over de disproportionaliteit van de maatregelen. En wat ik vaak te horen krijg van mijn
bekende collega’s is: “Goed dat je het doet.”
Zelf durven ze het niet, want ze zijn als de
dood om geframed te worden door het grote
publiek. Ik krijg dat niet te horen, ik ben nooit
het braafste jongetje van de klas geweest, ben
altijd een controversieel type geweest, rebels,
een vrijdenker. Ik spreek me altijd en overal

uit, neem geen blad voor de mond. Dus dan
heeft het weinig zin voor mensen om mij aan
te vallen, want ze weten toch dat ik schijt heb.
Het interesseert mij geen reet wat mensen die
ik niet ken van mij denken. Het zijn tegenwoordig allemaal keyboardridders op social
media die, als je ze tegenkomt, je nog om een
handtekening vragen ook.’
Waarom ben je nog steeds zo blij met wat
je doet?
‘Ik word al dertig jaar wakker zonder dat ik
de wekker zet, dat is een van de grootste privileges in mijn leven. Ik heb het misschien zakelijk niet goed aangepakt, zodat ik miljoenen
ben misgelopen, maar ook daar heb ik vrede
mee. Ik heb een huis, mijn koelkast is gevuld,
maar nog belangrijker: ik heb vrijheid, ik kan
doen en laten wat ik wil. Ik hoef ook niet te
ruilen met mijn leerlingen, zoals Afrojack,
Nicky Romero, Hardwell. Allemaal indraaiers
van mij en die verdienen nu miljoenen, maar
die hebben vijftig, zestig man voor zich werken die ze precies vertellen wat ze moeten
doen en zeggen.’
Doe jij dan alles zelf?
‘Niet alles. Ik zit wel gewoon bij een boekingskantoor, bij vier zelfs, in binnen- en buitenland. Een groot verschil met andere dj’s is dat
ik sinds dag één, hoe groot en bekend ik qua
naam ook ben geworden, altijd kleinschalige feestjes zoals verjaardagen, bruiloften en
optredens in cafeetjes erbij ben blijven doen.
Toen ik vijf jaar achter elkaar op Sensation
stond deed ik dat, en nu nog steeds. Ik ben namelijk ooit begonnen met draaien in juist die
cafeetjes en heb me daar, ook toen ik bekend
en beroemd werd, nooit te goed voor gevoeld.
Maar goed ook, want je ziet dat het buiten de
festivals om in deze tijd steeds meer de kant
op gaat van kleinschalige feestjes en events.
De organisatoren komen dan al gauw bij mij
terecht, omdat ik voor hen altijd bereikbaar
gebleven ben. Ik vind het namelijk net zo leuk
om voor vijftig enthousiaste mensen te draaien als voor 50.000.’
Hoe ziet jouw agenda eruit?
‘Die is eigenlijk al dertig jaar onveranderd. Ik
heb meestal tussen de honderd en tweehonderd gigs per jaar. Normaal gesproken heb je
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dan een soort hoog- en laagconjunctuur, dat
je weer wat populairder bent als je een hitje
hebt. Maar bij mij is het redelijk steady. Dat
komt voornamelijk omdat ik kan teren op de
iconische status die ik in de jaren negentig
heb opgebouwd, en dat is omdat de nineties
zo populair blijven. De generatie 30+ heeft
mij nog bewust als tiener meegemaakt. Nu
dreig ik voor het eerst een generatie kwijt
te raken. Bijvoorbeeld als ik naar de Albert
Heijn ga zitten daar soms tieners achter de
kassa die geen flauw benul hebben wie ik
ben. Die kinderen luisteren meer naar urban,
billen schudden en schuren.’

‘Ik ben nooit het
braafste jongetje van de
klas geweest, ben altijd
een controversieel type
geweest, rebels, een
vrijdenker’
Wil je daar nog aan beginnen of ga je liever door met het publiek dat je al hebt?
‘Daar heb ik wel aan zitten denken, omdat
zoveel mensen zeggen: maak even een plaat
met een van die bekende rappers. Nou heel
eerlijk, ik geloof het allemaal wel. Heel af en
toe wil ik er weleens wat hiphop tussendoor
gooien als ik op een kermis sta, maar als het
niet hoeft doe ik het liever niet. Ik ben zo verhoused, ook al ben ik ooit begonnen in de hiphop.’
Wat, als je geen DJ was geworden?
‘Ik denk dat het geen toeval is dat ik DJ ben
geworden. Toen ik begon, was DJ niks, dat
stond gelijk aan barkeeper, dan kreeg je honderd gulden en mocht je in je handen knijpen.
Maar ik dacht, laat mij maar gewoon draaien, ga ik intussen bij een platenmaatschappij
werken. Dus dat heb ik gedaan toen ik uit het
leger kwam, toen ik twintig was. Al heel snel
rolde ik vanuit die platenmaatschappij de iT
(bekende Amsterdamse club in de jaren ’90)
in. Dat kwam via Marcello. Die had daar een
vaste avond en kwam bij ons zijn nieuwe platen uitzoeken, maar hij kon die avond niet
draaien. Hij had gehoord dat ik wel kon draaien, dus hij vroeg mij. Ik zat zelf toen nog in
de hiphopsferen. Vrijdag was daar gay-night.
Ik hoorde dat de eigenaar disco en soul leuk
vond, dus ik daarheen met een bak platen
van Diana Ross, Donna Summer en zo. Aan
het eind van de avond kwam Manfred Langer
(de eigenaar, red.) naar me toe en zei: “Wie
ben jij?” Ik zei: “Ik ben Jan.” Maar hij vond dat
geen naam voor een DJ en besloot: vanaf nu
ben jij DJ Jean. En zo geschiedde. Binnen een
halfjaar stonden er rijen voor de deur, omdat

ik vrouwvriendelijke house en disco draaide.
Het was dus dit ene momentje, van het juiste moment op de juiste plek zijn, anders was
ik misschien wel vuilnisman geworden ofzo,
haha.’
Waarom ben je op IJburg gaan wonen?
‘Dit is mijn tweede huis op IJburg. Eigenlijk
een heel simpel verhaal. In een vlaag van
verstandsverbijstering was ik in Almere gaan

wonen, daar had ik het totaal niet naar mijn
zin. Ik was wederom weer eens verblind door
grootte en luxe. Daar zat ik dan in mijn megagrote penthouse met zespersoons-bubbelbad, maar ik was zielsongelukkig daar. IJburg
is een soort gulden middenweg, het is niet in
de stad, maar het is nog wél Amsterdam. Als
ik opsta heb ik het gevoel dat ik op vakantie
ben, elke dag.’
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MARKANTE
SCHEPEN

Een klipperaak
van 110 jaar oud
De IJopener vervolgt de serie over markante woonschepen in ons verspreidingsgebied. Dit keer een klipperaak
met een geschiedenis van meer dan een eeuw.
De Zwerver verlaat de vaste ligplaats
aan de Levantkade voor een werfbeurt

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: MARCEL DE CNOCK

Tekening door W.J. Dijk van diepgeladen klipperaak.Zo
moet de Zwerver er een eeuw geleden hebben uitgezien

N

og maar een eeuw – en korter – geleden was de wind een vanzelfsprekend
middel om boten voort te stuwen en
zo vracht te vervoeren. De motorvaart was in
opkomst maar een keur aan Hollandse binnenvaartschepen voer ook in het eerste kwart
van de twintigste eeuw nog onder zeil en ongemotoriseerd met allerlei vrachten door Nederland.
De herinnering aan die tijd is langs de kades
van het Oostelijk Havengebied en IJburg overal te vinden. Tjalken, klippers, klipperaken en
andere typen oorspronkelijk zeilende vrachtscheepjes die in ons land veel voorkwamen,
zijn omgebouwd tot woonschip en genieten
hier van een welverdiend pensioen, als je dat
van een boot mag zeggen.
Doorgaans hebben ze een lang en werkzaam
‘leven’ achter de rug. Dat maakt hun geschiedenis zo boeiend. Op deze schepen is gewoond,
gewerkt, afgezien en liefgehad. Ze doorstonden weer en wind, wisselden van eigenaar en
naam, werden verbouwd en aangepast aan efficiënter transport. Mast en zeil verdwenen, er
kwam een motor in en ze werden langer. Maar
toch bleef er altijd iets van het oorspronkelijke
uiterlijk behouden. Hun levensloop loochende
hun afkomst niet.

Prachtige boeg
De klipperaak Zwerver, met ligplaats aan de
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Levantkade in het Oostelijk Havengebied, is
zo’n schip. Het eerste dat opvalt is de prachtige
klipperboeg, een elegante holle boog die naar
boven uitloopt in een spitse voorsteven. Aan
die boeg is in het honderdtienjarige bestaan
van de Zwerver niets veranderd.
Binnenvaartklippers, tjalken en aken behoorden tot de Nederlandse vloot van zeilende
vrachtschepen met een platte bodem en zijzwaarden voor de stabiliteit. De klipperaak
was een combinatie van klipper en aak of
tjalk: een schip met een spitse boeg, maar in
plaats van een teruglopend achterschip werd
de klipperaak met de volle en ronde kont van
een aak gebouwd.
Aan boord van de Zwerver woont nu een gezin
met vier kinderen. Het schip is licht en ruim
van binnen, van alle gemakken voorzien, iedereen heeft een eigen kamer. En er staat nog
steeds een motor in. Als bewijs daarvan neemt
schipper-eigenaar Wouter Posthumus ons mee
naar het achterschip, waar een steile trap naar
de machinekamer voert. Daar glimt een DAF
zescilinder van 160 pk, een voormalige autobusmotor, die even later wordt gestart. Ineens
is de Zwerver weer een echt schip, klaar voor
vertrek. Je ruikt de dieseluitlaat, vies en toch
lekker, en je krijgt zin om te varen.

In 1911 van stapel
En wat heeft de Zwerver gevaren in die 110
jaar! In 1911 liep ze bij scheepswerf Van Goor
in Zwartsluis van stapel, gebouwd voor rekening van Jacob Cornelis van Oord in Den Haag.
Lengte ruim 25 meter, breedte vijf meter, laadvermogen 140 ton. Van die eerste zeilende jaren zijn er geen foto’s, maar op deze pagina
staat een tekening van een diepgeladen klipperaak onder zeil. Precies zo zal de Zwerver,
die toen nog Rival heette, eruit hebben gezien.
De Zwerver is haar vrachtvarende eigenaren
opmerkelijk lang trouw gebleven. Tot haar
laatste vracht is ze maar twee keer verkocht,
in 1933 aan Hein Danser (die haar later aan
zijn zoon overdeed) en in 1960 aan Willem
Hovestadt. Ze kreeg nieuwe motoren en werd
twee keer verlengd tot de huidige 38 meter.
Uiteindelijk kon ze 250 ton vervoeren. Schip-

per Hovestadt, die dertig jaar met de Zwerver
voer, deed in het blad Binnenvaart uitvoerig
verslag van zijn vele reizen. Zo is hij tussen
1961 en 1974 honderdvijfendertig keer, meest
met stukgoed, van Rotterdam naar Duinkerken gevaren. Uiteraard met vrouw en kinderen aan boord. Hovestadts oudste dochter
stond eens aan het roer en veroorzaakte een
lelijke aanvaring. De schipper was bezig met
verfwerk en begreep ‘eigenlijk direct al’ dat hij
te laat was om in te grijpen.

‘Hartstikke fijn’
In mei 1990 werd de laatste vracht van de
Zwerver gelost. Ze werd verkocht, uit de vaart
genomen en verbouwd tot woonschip. In 1998
kwam ze in het Oostelijk Havengebied en
in 2016 kochten Wouter en zijn vrouw Eline
haar. Alleen als een werfbeurt nodig is, vaart
de Zwerver. Verder ligt ze stil. De ambitie om
vaker te varen is er wel, maar het is tijdrovend en vergt diploma’s. Dat moet nog even
wachten. Wonen op de boot is ‘hartstikke fijn’
– en kan tegelijk de eigenaars behoorlijk bezighouden. ‘Het meeste onderhoud doe ik zelf.
Je moet handig zijn. Voor een schip bestaan
geen standaardoplossingen’, vertelt schipper
Posthumus. Daarmee is hij in een oude traditie gestapt. De varenslui van vroeger deden
ook haast alles zelf. Zo dringen levensloop en
gebruiken van deze bejaarde klipperaak zich
op aan de eigenaars van nu. Onnadrukkelijk –
maar toch.

1935: de Zwerver, toen nog Volharding, met deklading en
ouderwetse buitenboordmotor

Steun bij woonproblemen
Stichting !WOON geeft praktische en zo nodig juridische ondersteuning op het gebied van
wonen in de breedste zin. De recente energiecrisis laat een forse toename zien van aanvragen voor dergelijke ondersteuning. Tot voor kort waren er maandelijks ongeveer dertig aanvragen voor een energiecoachbezoek; dat is nu al opgelopen tot vierhonderd.
TEKST: CORRY ZOLL
FOTO: BJÖRN MARTENS

J

eroen Koster, werkzaam als teamleider/
adviseur bij !WOON in Amsterdam-Oost
en Zuidoost, wil de lezers van de IJopener graag informeren over het werk van de
Stichting en over hoe de bewoners er een beroep op kunnen doen.
De organisatie is ontstaan na een fusie van
vroegere wijkgerichte huurteams en al meer
dan dertig jaar actief op het gebied van informatie en advies over huren, kopen, energie,
organisatie en participatie op de Amsterdamse
woningmarkt. Het werk wordt gefinancierd
door de gemeente. Naast deze inkomstenbron
zijn er geldstromen afkomstig uit projecten,
bijvoorbeeld van woningbouwcorporaties. Inmiddels zijn er ook energiecoaches werkzaam
in gemeenten rond Amsterdam, zoals in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zaanstad en
Zandvoort. De energiecoaches worden vanuit
Amsterdam gecoördineerd.
Behalve dat de stichting huurders, eigenaar-bewoners en woningzoekenden informeert en
adviseert, denkt zij ook mee over oplossingen
bij ernstige gebreken aan woningen. Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en
zonder politieke binding, is zij onafhankelijk
in het signaleren van misstanden. Zij biedt bewoners ondersteuning in situaties waarvoor
oplossingen moeten worden gevonden, zoals
in het geval van gezondheidsbedreigende situaties.
De stijgende verkoop van woningen uit onder
meer de sociale huursector alsook de invloed
van grote vastgoedbeleggers is duidelijk merkbaar. Door deze tendensen stijgen de huren
zonder dat de woonrechten van de huurders
goed beschermd zijn. Hopelijk is het nieuwe Amsterdamse beleid, dat koopwoningen
tot een bepaalde prijs bedoeld zijn om daar
zelf in te gaan wonen, een oplossing van dat
probleem. Belegging voor de markt wordt zo
moeilijker gemaakt. Het afschaffen van de
huurdersheffing aan de woningbouwcorporaties kan de bouw van sociale woningbouw
weer bevorderen en ruimte maken voor starters op de woningmarkt en voor mensen met
een smalle beurs.
!WOON helpt ook bij vragen of conflicten
over huren. Daarnaast kan de stichting worden ingehuurd voor advies over projecten op
het gebied van renovatie of herstructurering
van de woonomgeving.Voor specifieke bewonersgroepen, zoals jongeren en ouderen, wil
!WOON meedenken over oplossingen. In de
huidige situatie kunnen jongeren hun wooncarrière niet plannen en geen zelfstandig leven gaan leiden: starterswoningen zijn er nau-

welijks of ze zijn onbetaalbaar.
Voor ouderen die kleiner willen en kunnen
gaan wonen, zijn er ook allerlei belemmeringen waarvoor beleidsaanpassingen nodig zijn.
Datzelfde geldt voor mensen die vanwege een
beperking naar een andere woning moeten
verhuizen. Ook voor deze groepen zet !WOON
zich in. Nieuwe projecten in het kader van levensbestendig wonen, moeten in gang worden
gezet en er zal ook moeten worden nagedacht
over hoe dat wordt vormgegeven.

Energiecoaches
Een verzoek voor een bezoek of een videobelafspraak met een energiecoach kan worden
ingediend via de website of per telefoon. Bijvoorbeeld voor advies over woningaanpassingen of voor kijken naar oplossingen als voorbereiding op de hogere energieprijzen. Dat
kan een paar tientjes tot honderden euro’s per
jaar schelen. Het bezoek is eenmalig en vrijblijvend. De energiecoaches zijn vrijwilligers,
getraind en begeleid door !WOON. De coach
kijkt mee naar het energieverbruik in de woning, de isolatie van het huis en de hoogte van
de temperatuur van de verwarming. Maar ook
naar de temperatuur waarop de was wordt gedraaid en de duur van het douchen. Er wordt
een bespaarrapport gemaakt en de bewoner
kan kiezen uit handige bespaarproducten
zoals ledlampen, radiatorfolie, tochtband of
een waterbesparende douchekop. Het bezoek

wordt helemaal en de bespaarproducten worden gedeeltelijk betaald door de gemeente.

Bewonersparticipatie en juridische
steun
Betrokken bewoners zijn van groot belang
voor de stad en de leefbaarheid. Vele mensen
zijn actief in hun blok, straat, buurt of in de
hele stad. Hun vrijwillige inzet en de initiatieven die hieruit voortkomen zijn van belang
voor alle bewoners. Het kan gaan om een
bewonerscommissie, een buurtcomité, een
huurdersvereniging, een huurderskoepel, een
wooncoöperatie, een buurtplatform of een andere vorm van bewonersinitiatief.
Vanuit !WOON worden ook kleine VvE’s ondersteund. Zowel bij het beoordelen van de staat
van de woning als van het noodzakelijk onderhoud van de woningen gekoppeld aan de onderhoudplicht van de eigenaren.
Vanuit haar onafhankelijke positie als stichting zonder winstoogmerk is het voor !WOON
ook mogelijk de belangen van bewoners te beschermen, wanneer deze juridisch beoordeeld
en behartigd moeten worden. Indien nodig
worden verhuurders, zowel particulieren als
corporaties, gedaagd bij de rechtbank. Er is
een juridisch fonds beschikbaar waaruit de
kosten betaald kunnen worden.
www.wooninfo.nl/contact/oost,
020-5230150
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Een scheurkalender
ouderwets? Welnee!

BOEKEN
H O E K
SAMENSTELLING: ELINE CRIJNS

Als je de hoeveelheid scheurkalenders ziet die verkrijgbaar zijn voor 2022, weet je dat Nederlanders nog lang niet klaar zijn met hun dagelijkse dosis scheurplezier. Een scheurkalender is leuk
om cadeau te geven, maar kies er vooral zelf eentje uit. IJopener maakte alvast een selectie.
1

1 Vega kookinspiratie: Lekker Plantaardig
Scheurkalender met volledig plantaardige recepten. Daarnaast vind je elk weekend interessante informatie over gezonde en plantaardige
voeding, aangevuld met weetjes over vega, vegan, vlees, vis en zuivel.

2

3

4

2

Persoonlijke ontwikkeling: Coachingskalender
Vlammen op je werk, hoe doe je dat? Er is geen
standaardrecept voor, maar deze kalender
biedt je iedere dag spreuken, citaten en korte teksten, opdrachten en oefeningen om je te
prikkelen, te inspireren, aan het denken én aan
het werk te zetten.

3 Puzzeltijd: Varia scheurkalender
Iedere dag een nieuwe puzzel, voor ieder wat
wils. Woordzoekers, kruiswoordraadsels en
soms ook een sudoku. Kom je er niet uit? Op de
achterzijde van elk blaadje staat de oplossing.
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4 Groen doen: Tuinscheurkalender

De 25e editie van de Tuinscheurkalender bevat
tuingedichten, smakelijke recepten en allerhande wetenswaardigheden over bloemen en planten. Voor tuin- en balkonbezitters of liefhebbers
met groene vingers.

5 Astrologie: Maankalender
In deze kalender lees je hoe je van dag tot dag
in harmonie met de cyclus van de maan kunt
leven. Je ontdekt welke activiteiten die dag gunstig of juist minder gunstig zijn. Wanneer het
bijvoorbeeld een goed moment is om je administratie te doen, het gras te maaien of extra water
te drinken.

6 Voor klussers: Buurman en Buurman
Deze kalender staat vol met ‘handige tips’ van
de buurmannen. Energie besparen, tuinieren,
een gevarendriehoek in elkaar knutselen, vlekken verwijderen... De buurmannen weten wel
raad!
7 Lokaal: Amsterdamkalender
Met de Amsterdamkalender doe je verrassende
ontdekkingen over de stad en leer je Amsterdam
beter kennen. Elke dag een weetje, tip, aankondiging, bijzonder kunstwerk of historisch feit.

8 Lachen met een twist: Fokke & Sukke

11 Verfrissende blik: Loesje

Voor wie de dag van zich af wil scheuren met
een lach. Elke dag een cartoon met de inmiddels
beroemde eend en kanarie.

Iedere dag een rake uitspraak van Loesje over
het leven. Deze scheurkalender maakt je jaar
net een beetje anders met haar gevatte kijk op
de wereld.

9 Woordinspiratie: Taalkalender
De kalender voor taalliefhebbers, gemaakt door
hen die het kunnen weten: het Genootschap
Onze Taal. Elke dag heeft een taal-thema. Zo is
het maandag uitdrukkingendag en hebben de
blaadjes op de vrijdag taalkronkels uit de media.
10 De wijde wereld: National Geographic
scheurkalender
Een reis om de wereld in 365 dagen: met deze
scheurkalender ontdek je bijzondere mensen,
dieren en natuurfenomenen, vastgelegd op
plaatsen overal ter wereld. De beste inzendingen van de National Geographic Fotowedstrijd
staan erin.

12 Nostalgie: Gouden jaren
Met deze scheurkalender heb je elke dag gespreksstof over de tijd van toen. Annegreet van
Bergen – bekend van het boek Gouden jaren –
verzamelde hiervoor talloze nieuwe verhalen,
ze haalt herinneringen op aan woorden en uitdrukkingen en presenteert vergeten feiten.

13 Wetenswaardigheden: Quest scheurka-

lender – ook in junioreditie
Elke dag een vraag en een antwoord op die vraag,
zodat je aan het eind van het jaar weer een beetje wijzer bent. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel ballonnen
heb je nodig om op te stijgen?’ Of: ‘Krijgen dierentuindieren die doodgaan een begrafenis?’

naar het centrum van het dorp
de boekhandel komt naar (de meesten van) u toe
Begin januari 2022: de boekhandel van Pampus opent aan de van Eesterenlaan – app ons 06 1544 8310
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KO K E N
MET
MARIJKE

Heel de vis

TEKST: MARIJKE BAKKER
ILLUSTRATIE: AFRA BARENTZ

W

ie vis eet moet bedacht zijn op
graten. Daarom eten de meeste
mensen liever gefileerde vis. De
visboer maakt de vis schoon, snijdt de filets
van de graat, peutert alle graatjes er voor u uit
en gooit de koppen weg. Makkelijk, maar de
graat draagt bij aan de smaak van de vis, en
die verdwijnt nu bij de visboer in de afvalbak.
Mijn moeder maakte op vrijdag vaak kabeljauwmoten klaar in de oven, daar zaten de
grote ruggengraat en de buikgraten nog in.
Ze had als kruiden alleen maar zout, peper
en nootmuskaat; van de combinatie vis en citroen had ze nog nooit gehoord. Toch smaakte
haar kabeljauw heerlijk.
Twee recepten voor vis-met-graat uit de oven,
waarbij alleen de schubben eraf gaan en de ingewanden eruit. Beide zijn geschikt als hoofdgerecht voor een feestmaal in december.

Kabeljauw met nootmuskaat
Neem per persoon een moot kabeljauw en
leg de moten dakpansgewijs in een ingevette
ovenschaal. Wrijf de vis in met zout en een
beetje citroensap. Strooi er een laag paneermeel overheen (panko is ook goed) en rasp
daarover flink wat nootmuskaat. Leg dan op
elke moot 50 gram roomboter in dunne schijfjes op het paneermeel. Zet de vis een half
uur in een voorverwarmde oven, 180-190 ºC,
tot de vis gaar is en het korstje lekker bruin.

De boter maakt met het vocht van de vis een
heerlijke saus. Lekker met aardappelpuree en
bietjes of worteltjes.

Vis op citroen
In een Amsterdams visrestaurant werd ons
eens een heerlijke hele vis voorgeschoteld. Hij
stond op zijn buik op een halve citroen en het
leek of hij zo de oven kwam uitgezwommen.
Sindsdien heb ik vele vissen op deze manier
klaargemaakt, het is een spectaculaire manier
van vis eten en het stilleven achteraf – met
kop en graten – is als een zeventiende-eeuws
schilderij.
Elke rondvis tussen de 200 en 700 gram is geschikt voor deze bereidingswijze. Dat kan zeebaars zijn, forel, mul, poon, makreel of schelvis. Zelfs dorade laat zich goed op deze manier
bereiden. Een kleine vis van rond de 300 gram
is voldoende voor één persoon, vis van ruim
500 gram is genoeg voor twee personen. Is
er mul, dan reken ik twee visjes per persoon.
Mul is een gespierde kleine vis, rood gekleurd
door de garnalen die hij eet.
– Koop de hele vis, verwijder de ingewanden
door de buik open te snijden tot vlak voor de
bek, en haal ook de kieuwen eruit.
– Maak drie dwarse inkervingen tot op de
graat aan beide zijkanten van de vis, evenwijdig aan de kieuwen. Dan kan de vis beter door

en door gaar worden. Bij dorade en zeebaars
het vel van de rug langs de rugvin voorzichtig
een beetje insnijden. Het vel is na bereiding
wat taai en door die vooraf te snijden kun je
later de vis mooi in tweeën van de graat pellen.
– Wrijf nu de vis in met zout en citroensap,
ook in de openstaande kerven.
– Neem een bakplaat en bekleed die met bakpapier. Snijd een citroen doormidden, plaats
die met de snijkant op de bakplaat en zet de
vis er op zijn buik overheen. Kwast hem in
met olijf- of zonnebloemolie en plaats hem
midden in een voorverwarmde oven van 190200 ºC.
– Afhankelijk van zijn grootte is de vis in 15-25
minuten gaar. Test met een mesje of het rugvlees goed los van de graat komt.
Zet de bakplaat op tafel en pel het vlees van
beide zijden van de vis. Je moet nog wel wat
graten verwijderen. Neem dan de warme citroen en laat het hete sap over je vis lopen.
Vergeet niet ook het wangetje van de vis, het
‘biefstukje’ achter het oog, te eten. Dat mis je
als je altijd filets koopt. Geniet na de maaltijd
van het graatstilleven. Vouw alles in het bakpapier. Geen vislucht of vetspetters in de keuken, wat wil je nog meer?
Prettige feestdagen!
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DICHTER

De mooiste
kerstboom
Stichting Geheugen van Oost verzamelt verhalen
over Amsterdam-Oost van (oud)bewoners en
anderen. Alle verhalen zijn te lezen op
www.geheugenvanoost.amsterdam, zodat de geschiedenis niet verloren gaat. De IJopener publiceert
regelmatig een verhaal. Dit kerstverhaal uit 1969
gaat over een klein meisje in de Indische Buurt
en haar mooiste kerstboom ooit.
TEKST EN FOTO: FINA VAN DER WEIDE

Ik lees dus ik leef
Ik lees dus ik leef
beleef zoveel levens
terwijl ik de bladzijden omsla
Of gewoon ergens
op een bank
halverwege hier en nergens
de woorden tot me komen
via het scherm
want ook dat is lezen
Als ik jou lees
of hem
een open
of een gesloten boek
waarvan het plot
me onbekend is
Of als ik mezelf
probeer te lezen
te onttalen
zodat alleen
mijn kloppend hart
nog overblijft
Dwaal ik nu al zolang
door de wereld
van het boek
mijn boek
de zwarte letters
op de beschreven vellen
en de lichte woordeloos
Weet ik nooit
hoe het afloopt.
JOYCE HES
ILLUSTRATIE: MARNA VAN HAL
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H

et kleine meisje was verdrietig,
dit jaar geen boom had vader
gezegd. Eerste kerstdag gingen
ze naar opa en oma en daar stond een
grote boom. Tweede kerstdag was vader jarig en dan werd het te druk in
hun kleine huiskamer met al die visite.
Maar ach zo’n klein boompje had best
gekund dacht ze. De dag voor kerst ging
ze tegen sluitingstijd nog even voor
moeder naar de winkel, een paar vergeten dingen halen. Op de hoek van de
Javastraat stond de bomenverkoper. Hij
was uitverkocht, geen kerstboom meer
te zien. Met tranen in de ogen stond het
meisje te kijken hoe de man de afgezaagde stukken van de kerstbomen aan
het opruimen was. Alles moest schoon
voor de kerst begon. En toen, toen zag
het meisje een vergeten kerstboompje.
Ze rende ernaartoe en pakte het op. Het
was maar klein. Maar ze stond met het
boompje in haar handen te dromen,
van hoe mooi hij zou zijn als er slingers,
ballen en lichtjes in waren.
De koopman kwam naar haar toen en
zei, mik dat stuk maar in de zak meisje,
dan ben ik klaar. Met grote ogen keek
ze de man aan. Dat mooie boompje in
de vuilniszak? Nee dat mocht niet. Met
trillende stem vroeg ze of zij dat mooie
boompje dan mocht hebben? De koopman zei, kind dat is afval, dat is geen
boom. Het is de top van een grote kerstboom die ik eruit moest halen. Anders
paste hij niet in hun huiskamer. Hij
keek het meisje aan en zag haar lip trillen. Ach dat kind, dacht hij. Heb je dan
geen kerstboom thuis? Het meisje vertelde wat vader gezegd had, en de man
kreeg medelijden met haar. Vanuit zijn
wagen trok hij een paar mooie takken
van dennengroen en deed die in een
zak. Het ‘boompje’ deed hij erbij. Zo, zei
hij. Neem die maar mee, en fijne kerst
hè.
Met een blij hart snelde het meisje naar
huis, moeder wachtte al ongeduldig.

Wat heb jij daar nou? En toen vertelde het meisje van het boompje en de
koopman. Samen met moeder zette ze
het boompje in een vaas. Er kwamen
lichtjes in en ballen en slingers. De takken maakte moeder aan de muur vast
en ook daar kwamen lichtjes, ballen en
slingers in.
Die avond keek het meisje met glinsterende ogen om zich heen. Wat was het
mooi, en haar boompje was de mooiste
kerstboom die ze ooit had gezien.
Ze is het nooit vergeten. Hoe ik dat
weet? Nou, dat meisje was ik.

Ons kleine boompje nu.
Van het genoemde kerstfeest bestaan geen foto’s

Korte dagen, lange avonden: wat doen we ermee? 's Avonds zijn we voorlopig thuis: chocomel, boeken
en Netflix of zoiets. Overdag is er nog van alles te doen, dus hier wat tips in en rond ons verspreidingsgebied. Ook een onlinetip en de rest onder voorbehoud.

Online
Foam Talent 2021, Digital
Net als vorig jaar heeft fotografiemuseum
Foam een prachtige onlinetentoonstelling met
werk van jong talent. Een caleidoscopisch
feest voor het oog, met veel zorg vormgegeven.
Thema dit jaar is ‘the human condition’.
www.foam.org/events/foam-talent-2021-digital

Foto: Foam leonard_suryajaya

t/m 31 december
Factor Y, stART
Met kunst kun je je woon- of werkomgeving
verrijken, uniek maken. Maar waar begin je
als je kunst wilt kopen? In december kun je bij
Factor Y rondneuzen op de grote verkooptentoonstelling. Met werk van ruim twintig kunstenaars. De prijzen lopen uiteen van € 50 tot
€ 4000.
Wo-za, 11-17 uur, Pampuslaan 11
Gratis
t/m 31 december
Tropenmuseum, Cadeau hoezo
Wat is het geheim van een goed cadeau? En
wat doe je als je een cadeau niks vindt? Hier in
Nederland kun je misschien om het bonnetje
vragen, maar in Japan waarschijnlijk echt niet.
De tentoonstelling is interactief, vol leuke wétjes en tips over het geven en ontvangen van
cadeaus wereldwijd.
Di-zo 10-17 uur, Linneausstraat 2
Gratis - € 16

Beeldende kunst

Muziek

t/m 19 december
OBA, Inktspotprijs
Politieke tekeningen helpen ons er vaak met
een lach en een relativerende spiegel door de
rommelige werkelijkheid heen. In deze 27e
editie van de Inktspotprijs gaat het veel om
corona, maar ook over die andere belangrijke thema’s, zoals de vluchtelingencrisis en het
klimaat. Een scherpe collectie rake, bijtende,
ergerniswekkende en zeker ook mooie tekeningen.
Ma-vr 08-17 uur, za-zo 10-17 uur, Oosterdokskade 143
Gratis

Vrijdag 17 december
Carré, s10
Lunchconcert van s10, te beluisteren vanaf de
zachte banken in Carré. Ze wordt inmiddels
de kroonprinses van de nederlandse alternatieve pop genoemd en op festival Noorderslag
behoorde ze bij de besten. Haar nieuwe album
Vlinders verscheen in november, met bijdragen van Ronnie Flex, Zwangere Guy en Wende
Snijders
13:30 uur, Amstel 115-125
vanaf € 19

t/m 16 januari 2022
OBA, The glass room
Op het eerste gezicht lijkt The Glass Room-expositie een hightech pop-up store waar de
nieuwste glimmende digitale producten klaarliggen. In plaats daarvan ontdek je als bezoeker 14 kunstwerken die vragen oproepen. Hier
onderzoek je de reis van jouw persoonlijke
gegevens op het internet: hoeveel (persoonlijke) data worden er verzameld en wat gebeurt
daarmee? Wie verzamelt dit eigenlijk? En
hoe beoordeel je nepnieuws? Van wo-zo zijn
er tussen 13-18 uur hosts aanwezig, zij gaan
graag met jou in gesprek over de verschillende
kunstwerken.
Ma-vr 8-17 uur, za-zo 10-17 uur, Oosterdokskade 143
Gratis

Maandag 20 december
Muziekgebouw, Stille nacht am Silbersee
Winters oratorium van Silbersee (zie pag 10),
met Ariane Schluter. Tekst en muziek komen
samen in een meditatief concert. Componist
des Vaderlands Martin Fondse liet zich inspireren door Pärt en Debussy, op een libretto van
schrijvers Joachim Robbrecht en Artun Alaska
Arasli.
20:15 uur, Piet Heinkade 1
€ 29 - € 36
Donderdag 23 december
De Nieuwe KHL, Christmas Singalong
Hoe kom je in deze moeizame tijden nou echt
in de stemming… Een kerstdiner? Driestemmig kerstnummers zingen? Dansen? Op deze
bonte avond met het Popup Choir kan het allemaal. De Nieuwe KHL verzorgt het diner, de
muziek maak je zelf.
18 uur, Oostelijke Handelskade 44A
€ 54

UIT TIPS

Jeugd
Zondag 19 december
Muziekgebouw, SoundLAB workshop (7+)
In een SoundLAB workshop ga je zelf muziek
maken, en je hoeft er geen instrument voor te
kunnen spelen. Met allerlei soms wonderlijke instrumenten, alledaagse voorwerpen en
computerprogramma's ga je eerst op ontdekkingstocht en daarna samen met anderen een
muziekstuk maken.
13 uur, Piet Heinkade 3
€ 8,50 - € 9,50
Zondag 26, dinsdag 28 - donderdag 30 december, zondag 2 januari
Pleintheater, Nietsnut!
Theatergroep Wie Walvis maakt met Nietsnut!
een ode aan onzin. Aan een wereld die je pas
ziet als alles stilvalt en je de tijd hebt om heel
goed te kijken. Oscar werkt altijd en Oscar
werkt ook altijd hard. Hij heeft nauwelijks tijd
om een broodje te eten of naar de wc te gaan.
De apparaten om hem heen piepen en trillen
en vragen om actie. Als hij ook maar even te
laat is gaan ze tekeer. Maar dan valt plots de
stroom uit en is het stil. Doodstil. Of toch niet?
13 en 16 uur, Sajetplein 39
€ 4,50 - € 11,50
Maandag 27 december
OBA, Masha en de beer (3+)
In deze voorstelling, gebaseerd op een Russisch sprookje, komt Masha terecht in het huis
van de beer. Samen beleven ze mooie avonturen. De muziek en de handpoppen brengen
het verhaal tot leven.
15 uur, Oosterdokskade 143
€ 7,50 - € 12,50
Dinsdag 28 december
OBA, Schilderijen van een tentoonstelling (4+)
Op muziek van De Schilderijententoonstelling van Modeste Moessorgski vertelt Frank
Groothof zijn versie van Hans en Grietje.
Waarin Hans op jacht naar roem bij de heks
komt om goud te leren maken. Uiteraard bedriegt zij hem en Griet, en volgt een strijd om
weer vrij te worden.
13 uur, Oosterdokskade 143
€ 7,50 - € 12,50

Foto @Dirk Buwalda

Theater
Woensdag 29 december
Bimhuis, Bye bye 2021
I compani bonjourt ons feestelijk het jaar uit
met een mix van jazz, opera en vaudeville. Met
muziek van Nino Rota uit de Fellinifilms, Giuseppe Verdi en Bo van de Graaf.
20:30 uur, Piet Heinkade 3
€ 21

Zaterdag 25 t/m donderdag 30 december
ITA, Hans en Griet
Op pagina 11 van dit nummer kunt u de recensie lezen van deze onconventionele familievoorstelling. Hier de bezoekersinfo:
Alle voorstellingen 14:30 uur, Leidseplein 26
€ 10 - € 34,50
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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

Heeft u al een inboedelverzekering?
Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u spullen en meubels in
de woning verzekert in geval van schade door brand, water, diefstal of storm.
Lang niet iedereen heeft een inboedelverzekering. Dat is niet zo gek, want het
is geen verplichte verzekering. Maar een inboedelverzekering kan wel een hoop
problemen voorkomen als er iets mis gaat. Wij zien bijvoorbeeld vaak dat er
discussie ontstaat tussen huurder en verhuurder na een lekkage in de woning.
Omdat niet altijd meteen duidelijk is wie schuldig is aan een lekkage (is het
achterstallig onderhoud, een bouwtechnisch gebrek of is de lekkage
veroorzaakt door de bewoners zelf, of misschien door de buren?) wordt soms
lang gewacht met het verhelpen van de schade. De oorzaak wordt dan meestal
wel snel verholpen door de verhuurder, maar de gevolgschade vaak niet. Als de
schuldige niet duidelijk is, is het immers ook niet altijd duidelijk of de kosten op
de verhuurder verhaald kunnen worden. Het gaat vaak om behoorlijke kosten;
niet alleen de schade aan goederen maar vaak ook herstel van de inrichting,
het inhuren van een professioneel schoonmaakbedrijf of zelfs het regelen van
tijdelijk vervangend verblijf. Vaak worden deze kosten wel gedekt door de
inboedelverzekering.
Alleen als volkomen duidelijk is dat de problemen zijn ontstaan door nalatigheid
van de verhuurder weigert de verzekering soms te betalen. De verhuurder wil
dan vaak een bewijs van de inboedelverzekering hebben met uitspraak dat de
verzekeringsmaatschappij niet of niet volledig gaat uitkeren. Alleen in dat geval
wil de verhuurder dan opnieuw bekijken of zij toch nog gaan vergoeden aan
bewoners.
Zeker in geval van lekkages is een snelle aanpak vereist. Nat materiaal moet zo
snel mogelijk drogen of meteen verwijderd worden. Dit om te voorkomen dat
de boel gaat schimmelen en de schimmel vervolgens gaat uitbreiden in de
woning. Schimmel brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom en om
andere redenen raden wij kopers én huurders altijd aan een
inboedelverzekering te nemen. Een inboedelverzekering is voor minder dan een
tientje per maand al af te sluiten.
zijn momenteel alleen via de mail en de telefoon te bereiken: oost@wooninfo.nl of

KLEURPLAAT OP DE ACHTERCOVER
TEKENING: JOSIEN VOGELAAR
Deze keer een mooie kleurplaat voor onze jongere
lezers.
Je kunt je plaat t/m dinsdag 4 januari inleveren. Dat
kun je doen door hem bij The Photo Factory, van
Eesterenlaan 15 in het Oostelijk Havengebied te
brengen, of door een scan of foto ervan te mailen
naar info@ijopener.nl. Vermeld bij je tekening duidelijk je naam, leeftijd en e-mailadres.

originele kunst

Tien kinderen kunnen bij The Photo
Factory een shirt laten maken met hun
mooiste tekening of foto die ze zelf
gemaakt hebben.
Prijzen zijn niet overdraagbaar en
twee maanden geldig.

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

De oplossing van de vorige puzzel:
1) De Witte Kaap
2) Gevel van het IJburgcollege
3) Het Sluishuis in aanbouw
Winnaar was Guadalupe Gomez
Saavedra

Losse advertenties per cm2
€ 2,10
Halve pagina
€ 680,00
Hele pagina
€ 1.260,00
Hele pagina achtercover
€ 1.500,00
Korting: 5-10-15 nummers aaneen resp. 5%-10%-15%
Opslag vaste plaats
10%

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

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

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

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

Indische Buurt

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

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

IJburg

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

• Buurtkamer, John Blankensteinstraat 1
Oost

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

Sinds vorige maand hangen op
een stuk muur aan de Veemkade,
bij de Jumbo in winkelentrum Brazilië, zes borden met tekst en uitleg over de geschiedenis van het
Oostelijk Havengebied. Hoe zijn
die tot stand gekomen en waarom
hangen ze daar?
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: BJÖRN MARTENS

De Weespertrekvaartmannen zingen tijdens de opening

Ken je buurt, lees de borden
J
arenlang was deze muur leeg en kaal.
Er stonden wat fietsen, soms kwam er
iemand uit de deur van de supermarkt
om te roken. De kade, het water, de schepen,
de huizen en winkelcentrum Brazilië – dat was
het. Totdat er vorige maand informatieborden
met illustraties en tekst verschenen. Waarmee
dit deel van de Veemkade ineens een stuk interessanter werd. Nu zie je daar regelmatig
mensen staan kijken en lezen.
De zes grote borden op die blinde muur van de
Jumbo laten de geschiedenis van het Oostelijk
Havengebied zien. Het verbindende thema is
‘water’. Ooit was hier alleen maar water; het
water dat Amsterdam alles bracht: scheepvaart, groei, welvaart, ellende, nog meer groei
en uiteindelijk huizen, bewoners en een nieuwe en geliefde buurt. Daar doen die borden
verslag van, met bijbehorende illustraties. Het
is geschiedenis in een notendop, kort en kernachtig en toch ook met de ambitie om een zo
volledig mogelijk verhaal te vertellen. Zodat
je als buurtbewoner weet dat dit niet zomaar
een wijkje is, maar dat het identiteit en historie heeft.

Eigen onderwerp
Ieder bord heeft onder het centrale water-the-

ma een eigen onderwerp. Het eerste gaat
over ‘Veranderend water’: over de vroegste
geschiedenis van Aelmere en Zuiderzee en de
lange en brede uitloper daarvan, het IJ. Over
de vorming van de oeroude Zeeburgerdijk/
Diemerzeedijk, de bloei van Amsterdam, het
ontstaan van de Stadsrietlanden en de verdere
omgeving.
Het tweede bord gaat in op ‘Scheiding water
en land’: over de groei van handel en transport
en de noodzaak om in Amsterdam nieuwe havenbekkens en een groot spoorwegemplacement aan te leggen.
Het derde heeft als onderwerp ‘Werk rondom
het water’: over de toenemende bedrijvigheid
in dit nieuwe gebied voor de scheepvaart.
Over handelsvemen en passagiersvervoer, en
over de groei na de Tweede Wereldoorlog.
Het vierde bord gaat in op ‘Tragiek aan het
water’: over de lotgevallen van mensen in de
haven. De uitbuiting, de stakingen, de vluchtelingen en de emigranten. En de slachtoffers,
zoals de doodgeschoten Keesje Brijde.
Het vijfde, ‘Verval en rafelrand’, brengt de geleidelijke neergang van de oostelijke havens
in kaart, en de komst van krakers en stadsnomaden. Het gebied verpietert, maar uit het
ter plekke welig tierende onkruid ontstaat

langzaam iets nieuws. Waarvan het zesde en
laatste bord melding maakt: ‘Samenleven aan
het water’: over de transformatie van oude havenbekkens naar een modern, dichtbevolkt en
populair woongebied waar je ook kunt recreeren.

Bedacht door de buurt
De borden zijn geplaatst, maar wie is eigenlijk
de initiatiefnemer ervan en waarom hangen
ze daar? Het idee is in 2018 ontstaan op de
‘BuurtTop 2025 OHG’ in Pakhuis de Zwijger,
georganiseerd door buurtcoöperatie De Eester,
vertellen buurtbewoners Betsy Dokter, Corry
Zoll, Sjeng Lamers en Jos van der Lans. ‘We
wilden iets doen met de identiteit en geschiedenis van het Oostelijk Havengebied, en wat
je daarvan terugvindt in de openbare ruimte.’ Na wat wikken en wegen kozen ze voor
een presentatie met informatieborden op een
goed toegankelijke, publieke plek: de bewuste
muur aan de Veemkade. Stadsdeel Oost en ook
het winkelcentrum vonden het een goed plan.
Oost was bereid om voor dit geschiedenisproject acht- tot negenduizend euro subsidie uit te
trekken.
Door de coronapandemie kwam alles even
stil te liggen, maar uiteindelijk kon men met
de uitvoering beginnen. Twee vormgevers
uit de buurt, Erik van Rosmalen en Janneke
Schenk, ontwierpen de informatieborden en
staan daarmee voor de visuele presentatie van
de inhoud. De borden (afmeting 243 x 118 cm)
die op ooghoogte hangen, zijn van aluminium
en hebben hetzelfde procedé ondergaan als
verkeersborden. Ze zijn weer- en min of meer
graffitiproof.
De bedenkers-buurtbewoners zijn tevreden
dat hun plan ondanks de corona toch is uitgevoerd. ‘Je hoopt iets van historisch besef over
je buurt bij te brengen’, zeggen ze. Zij hebben
veel werk moeten maken van tekst en illustraties. Alle vier zijn ze historisch geïnteresseerd
of onderlegd. De informatie op de borden is
van voor naar achteren gecheckt en gecontroleerd. Hoeveel respons erop komt, is afwachten. Maar dat de borden bekeken en gelezen
worden, staat nu al vast. ‘Het is een aanwinst
voor het Oostelijk Havengebied’, zegt een bewoonster van Borneo-eiland desgevraagd.
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