
Oktober 2022  
Jaargang 17 nr 4

Onafhankelijk magazine 
voor Oostelijk Havengebied, 

Indische Buurt, IJburg  
en Zeeburgereiland

DJ Secret Cinema 

Stichting MOI 

Twintig jaar IJburg



2

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

REDACTIELEDEN
Natanja den Boeft, Ruben Cardol, Marcel de Cnock, 
Eline Crijns, Lida Geers, Marna van Hal, Joyce Hes, 
Inna van den Hogen, Tineke Kalk, Björn Martens, 
Mariska Meijer, Norfoh, Lisa Scheerder, Goos van 
der Sijde, Simone Slotboom, Joost van der Vaart, 
Martijn de Waal en Corry Zoll

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER
Afra Barentz, Wilma Hofman en Josien Vogelaar 

PRODUCTIE
Eindredactie 

Bureauredactie  
Vormgeving

Drukwerk 
Oplage

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

VOLGENDE EDITIE
Deadline 
Verspreiding

VOORPAGINA
Niet 30 september maar 2 december is nu de 
geplande datum waarop de volledig gerenoveerde 
Piet Heijntunnel weer open is voor het verkeer.
Foto: Björn Martens

CONTACT
Stichting IJopener 
E-mail  
Website 
Rekeningnr. 

ADVERTEREN
adverteren@ijopener.nl.
Zie pagina 30 voor tarieven. 
Overige informatie op www.ijopener.nl

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

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

10

Oktober 2022

3 Nieuwe pont

4 DJ secret cinema speelt met 
 zijn publiek

5 Harbour Club, hoe is het nu

6 Stichting MOI is het vangnet 
 onder het vangnet

8 Column: de ene crisis is de  
 andere niet

9 Michel van Dijk debuteert als 
 dichter

10 Cruquius nu

12 Kort buurtnieuws 

14 Kunstenaar Faan Olgers

15  Intussen aan de Oranje-  
 Vrijstaatkade

16 Foto: Kunstwerk spoorviaduct 
 Javastraat

18 Mussen hebben het bijzonder 
 goed op IJburg

20 Het Sluishuis met zijn twee 
 façades

21 Oost in cijfers: (on)veiligheids- 
 beleving

22 Wonen op het water is in de  
 loop der jaren veranderd

24 Boeken: Milo van Bokkum

26 Energie-armoede in kaart

27 Recept: zomerse zoetigheid in 
 potten

28 Twintig jaar IJburg in beeld,  
 citaten en gedicht

30 Bezorginformatie 

31 Factor IJ, kunstuitleen en  
 tentoonstellingsruimte

32 Uittips

14

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

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

24 november
vanaf 16 december

28

18

Adverteren... ja graag
dat helpt ons
om het magazine te kunnen  
blijven maken

en dat helpt u
want het magazine ligt lange tijd  
in vele woonkamers
en op meerdere leestafels in het 
verspreidingsgebied

adverteren@ijopener.nl

Steun  
de IJopener!

doneer.ijopener.nl 



3

Het zal oplettende buurtgenoten in het 
Oostelijk Havengebied en Zeeburge-
reiland niet zijn ontgaan: op de kop 

van Sporenburg en aan de Zuider IJdijk wordt 
sinds eind augustus gewerkt aan de aanleg 
van een pontverbinding. Op Zeeburgereiland 
zal over een aantal jaren de Sluisbuurt met 
5.500 nieuwe woningen zijn verrezen. Meer 
huizen, meer mensen, meer infrastructuur. De 
pontverbinding is tijdelijk, aldus het stadhuis. 
Het is de bedoeling dat het veer vanaf begin 
2023 gaat varen voor een periode van zeven 
jaar. Tot 2030 dus.
En daarna – ja, wat gebeurt er daarna? Dat is 
nog een open vraag. Een blijvende pont is een 
reële mogelijkheid, maar niet de enige. Wat het 
ook wordt, de buurten aan beide zijden van 
het Amsterdam-Rijnkanaal zitten de komende 
jaren vast aan een veerboot die dagelijks vele 
malen een van de drukst bevaren wateren van 
Europa zal oversteken. De verbinding tussen 
de Sluisbuurt en Sporenburg is bedoeld voor 
voetgangers en fietsers en is volgens de ge-
meente ‘niet voor bromsnorfietsen, scooters 
en brommobielen’.
In buurtmagazine de IJopener is er eerder op 
gewezen dat het toezicht daarop en de hand-
having ervan voor Amsterdam, met zijn slech-
te reputatie wat tenuitvoerlegging betreft, nog 
een hele toer zal worden. We zullen het als 
buurtblad nauwlettend in de gaten houden 
en er zeker over berichten als blijkt dat brom-
mers en scooters het verbod massaal negeren. 
Dat is de vrees van bewoners op Sporenburg 
die wijzen op afnemende veiligheid in hun 
woonwijk bij toenemende verkeersdrukte.
Maar er is nog ander punt wat de veiligheid 
aangaat. De afgelopen jaren, met die prachti-
ge, haast mediterrane zomers, is de waterre-
creatie in het Oostelijk Havengebied sterk toe-
genomen. Het aantal voorzieningen daarvoor, 

zoals steigers en jachthavens, bleef bij deze 
ontwikkeling niet achter. Op animaties van 
de buurt zag je een paar jaar geleden rondom 
nieuwe woningen, bijvoorbeeld op Cruquius, 
vrolijke zeilbootjes varen en mensen zwem-
men. Dat is nu werkelijkheid geworden. En 
een deel van die werkelijkheid is zich gaan 
afspelen in de onmiddellijke nabijheid van de 
toekomstige pontverbinding 
tussen Sporenburg en Sluis-
buurt. Foto’s die de afgelopen 
maanden door buurtbewo-
ners zijn gemaakt bewijzen 
dat. Zie bovenstaand beeld.
Zeil- en roeiboten, kano’s, ple-
ziermotorboten in alle soor-
ten en maten, SUP-boarden 
en andere recreatievaartuig-
jes hebben bezit genomen 
van het Spoorwegbassin en 
de wijde omtrek daarvan. 
Vrijwel tot waar het Am-
sterdam-Rijnkanaal begint. 
Zwemmers wagen zich steeds 
verder het water op, ook in 
koudere jaargetijden. En in 
deze onoverzichtelijke drukte 
komt dan dadelijk een pont te 
varen waarvan de schipper 
ook nog de voorbijsnellen-
de beroepsvaart in de gaten 
moet houden. Dat wordt wel 
een kwestie van bijzonder 
goed zeemanschap.
De pont en de veiligheid: 
klakkeloze acceptatie van die 
twee-eenheid en verwijzing 
naar wet- en regelgeving is 
niet genoeg. Om ongelukken 
te voorkomen zal er meer 
moeten gebeuren. Of het nu 

gaat om de veiligheid in de straten van Sporen-
burg (en dadelijk de Sluisbuurt) of om de vei-
ligheid op het water. De gemeente is het aan 
zichzelf verplicht – en aan buurtbewoners en 
watergebruikers –  om die veiligheid te waar-
borgen. Waterdicht graag. 

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: BASTIAAN VLIERBOOM

IJopener zoekt een 
webbeheerder op  

vrijwillige basis

Als webbeheerder 
ben je verantwoor-

delijk voor het  
bijhouden van de  

onlinegegevens en het  
maken van grote en  

kleine aanpassingen aan het  
website-ontwerp.

Lijkt het je leuk om – liefst voor wat langere  
tijd – een bijdrage aan ons blad te leveren,  

laat het dan weten via info@ijopener.nl

De fiets- en voetgangerspont tussen Sporenburg en de Sluisbuurt gaat over een paar maan-
den varen. Maar pas op: de sterk toegenomen recreatie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en 
het Oostelijk Havengebied is vooralsnog een onopgelost probleem.

De pont en de veiligheid



Techno is een stroming binnen de house-
muziek en ontstond eind jaren zeventig 
op verschillende plaatsen in de wereld, 

voornamelijk in de VS en Duitsland. Jeroen 
kwam er eind jaren tachtig mee in aanraking. 
‘Op mijn zestiende had ik oudere vrienden en 
die namen me mee naar Parkzicht in Rotter-
dam. Daar draaiden ze nog Golden Earring en 
zo maar ze hadden ook een blokje Acid House. 
Ik hoorde toen een nummer, Amnesia Ibiza of 
zo, en toen dacht ik: Ja, dit is wat ik voor de rest 
van mijn leven wil doen.’ 
Met een jazzmuzikant als vader had Jeroen de 
muzikaliteit al in zich, alleen het juiste instru-
ment vinden vond hij lastig. Totdat hij op zijn 
zestiende naar een computerbeurs ging: ‘Ik 
had een AMIGA 500 computer om games op te 
spelen. Op die beurs, waar je floppy’s met spel-
letjes kon ruilen, zag ik iemand muziek maken 
op net zo’n computer.’ Dit bleek de start van 
zijn carrière. 

Hoe het begon
Jeroen maakte een track (nummer) met zijn 
computer en gaf die aan bevriende DJ’s. De 
respons op de dansvloer was goed, en via Paul 

Elstak (een bekende gabberhouse DJ uit Rot-
terdam) kwam Jeroen terecht bij Peter Slag-
huis. Hij was in de jaren tachtig een bekende 
DJ die housemuziek vanuit de gayscene van 
Chicago en New York naar Nederland haal-
de. ‘Peter had zijn eigen platenlabel en wilde 
mijn muziek uitbrengen. Ik heb mijn compu-
ter in een HEMA-tas gedaan en ben naar zijn 
huis gegaan. Hij liet me zijn studio zien en zei: 
ga maar bezig, vanavond klaar? Dat werd de 
plaat ‘Sonar System’, onder de naam van Meng 
Syndicate, die werd overal gedraaid. Zo is mijn 
carrière begonnen.’ 
Het klinkt allemaal heel soepel zoals Jeroen 
het vertelt. ‘Maar zo ging het ook echt. In 1994 
maakte ik met alleen mijn drumcomputer en 
microfoon vier hits achter elkaar. Ik gebruikte 
verschillende namen, Point Blank, Grooveyard 
en Secret Cinema. Het nummer Timeless Alti-
tude wordt nog steeds gedraaid, net als Mary 
go Wild dat ik onder de naam Grooveyard uit-
bracht.’
Waar komt de naam Secret Cinema vandaan? 
Jeroen: ‘Als je op de dansvloer staat en je doet 
je ogen dicht dan zie je beelden in je hoofd die 
alleen jij kan zien, en dat is jouw eigen secret 

cinema. Daar is het op gebaseerd. Ik wil mu-
ziek die tot de verbeelding spreekt, maar dat je 
wel zelf nog wat geluiden kunt invullen.’

Technoliedjes maken
Wat is techno eigenlijk? Jeroen: ‘Eigenlijk is 
alles house, en dan komt techno. Techno is 
sneller, minder vocalen, minder happy. In-
dustrieel, donker, een kelder met zwetende 
mensen, een aansteker die niet aangaat omdat 
er geen zuurstof is, dat is techno. En de hele 
nacht gaan omdat je niet wilt stoppen.’ Techno 
is ook: technologie, vooruitgang, maar Jeroen 
wil liefst zo veel mogelijk uit zo min mogelijk 
apparatuur halen. ‘Mijn favoriet op dit mo-
ment is de Kurzweil K2500 Synthesizer, ont-
wikkeld voor Stevie Wonder, die ziel zit echt in 
het instrument. Geniaal instrument, het klinkt 
warm, het leeft. Dus die heb ik weer uit de kast 
gehaald en er kwamen meteen twintig num-
mers uit.’ 
Zitten die nummers dan al in je hoofd? ‘De 
meeste hits, daar ben ik mee wakker gewor-
den. Dan dacht ik, ik ga nu deze melodie ma-
ken. Of: ik ga NU dit en dit dingetje gebruiken 
om deze geluiden te maken. BAM! dat waren 
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Computers maken muziek 

TEKST: MARISKA MEIJER
FOTO: BJÖRN MARTENS

Naar aanleiding van het Amsterdam Dance Event spreken we DJ Jeroen Verheij, beter bekend 
als Secret Cinema. Al dertig jaar reist hij als producer en DJ de hele wereld over, maar zijn 
thuisbasis is het Oostelijk Havengebied. Wij vroegen hem naar zijn leven als DJ en producer en 
kregen een kijkje in zijn studio. 
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de hits.’ Een plaat vervolgens loslaten is niet 
makkelijk volgens Jeroen. ‘Mijn beste plaat is 
mijn volgende plaat. Mijn beste set is mijn vol-
gende set, het houdt nooit op. Dat wenste ik al 
toen ik zestien was, dit wil ik de rest van mijn 
leven doen. Met alle ups en downs. Ik mag niet 
klagen.’

Optredens
Een van Jeroens meest memorabele optredens 
was in Japan. ‘In die club hadden ze CO2 ka-
nonnen, als zo’n kanon afgaat is in een keer 
alles koud en zie je geen hand voor ogen. Dat 
doen ze precies op het moment dat de beat te-
rugkomt. Ik was live aan het optreden en ie-
dereen was secret cinema in zichzelf aan het 
genieten. Ik gooide de beat weer terug, dat 
kanon ging op exact dat moment af en het pu-
bliek ging uit zijn dak. Toen stond ik met tra-
nen in mijn ogen, en dacht: hier heb ik het al-
tijd voor gedaan. Met alleen maar mensen die 

Het Amsterdam Dance Event 
(ADE) is een conferentie en 
festival voor elektronische mu-
ziek zoals techno en house. Dit 
internationale festival vindt 
jaarlijks plaats, verspreid over 
de hele stad. De meer dan dui-
zend evenementen trekken 
zo’n 400.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland.
www.amsterdam-dance-
event.nl

in een totaal andere wereld leven dan wij en 
we zijn allemaal één.’
Met vier shows zijn Jeroens dagen bij het Am-
sterdam Dance Event goed gevuld. Hoe hou je 
dat vol? ‘Als de party goed is kan je gewoon 
blijven doorgaan.’ Ook speelt Jeroen graag met 
het publiek. Dat betekent voor hem: niet alle 
hits draaien, maar platen die op hits lijken. En 
dan, vertelt hij, ‘probeer je tussendoor het pu-
bliek ergens mee naartoe te nemen waarvan 
je nooit had gedacht dat ze erop zouden kun-
nen dansen. En als ze het verdienen geef ik ze 
die plaat die ze willen horen. Want ik weet wel 
wat ze willen horen, maar ik wil er dan niet 
aan toegeven, het is gewoon een spel.’ 

Wil je weten of je kunt dansen op de muziek 
van Secret Cinema? Op amsterdam-dan-
ce-event.nl kun je zoeken op Secret Cinema 
en kaarten kopen voor een van de shows. Het 
festival is van 19 t/m 23 oktober.

In de dagen na de aanslag dient een buurt-
bewoner een bezwaarschrift in om de nieu-
we exploitatievergunning die aan de club is 

verleend te blokkeren. Het is niet het eerste 
incident: In 2019 was het pand ook al doelwit. 
Destijds werd er vanaf een scooter op de gevel 
geschoten. Dit eerdere incident speelt mee in 
het besluit om de club te sluiten. In een pers-
bericht geeft de gemeente aan dat dat er na 
zes maanden opnieuw wordt beoordeeld of de 
sluiting zal worden verlengd. Uit een reactie 
aan de IJopener blijkt echter dat de club moge-
lijk al eerder opengaat.

The Harbour Club was niet beschikbaar voor 
een interview over de impact van het incident 
op het personeel en de buurt, omdat ‘zij gezien 
de ontwikkelingen van afgelopen week steeds 
dichterbij een heropening zijn’. Mogelijk houdt 
dit verband met de uitspraak van de Amster-
damse politie over Café in the City dichtbij het 
Leidseplein. De kroeg kondigde recentelijk via 
Instagram aan dat ze al in oktober heropenen, 
terwijl zij eerder ook voor zes maanden waren 
gesloten. Volgens het bericht heeft de politie 
geen aanwijzingen gevonden dat ‘Café in the 
City iets te verwijten valt ten aanzien van het 
incident op 8 augustus’. De kroeg werd rond 
dezelfde tijd gesloten als The Harbour Club, 

The Harbour Club maakt zich 
op voor heropening 

TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: BJÖRN MARTENS

In de nacht van 10 augustus wordt Cruquiuseiland opgeschrikt door een explosie bij The Har-
bour Club. Er is op het moment van explosie om drie uur ’s nachts niemand in het pand aanwe-
zig en de schade is beperkt. Wie er achter de aanslag zit en wat de beweegreden van de daders 
was is onbekend, maar het is goed mogelijk dat het beoogde doel is bereikt: de club wordt zes 
dagen na de explosie op last van de burgermeester gesloten.

nadat op die datum een explosie de voorgevel 
van het pand verwoestte.
In een eerder interview met Het Parool gaf 
Harbour Club-eigenaar Richard van Leeuwen 
aan dat er geen link bestaat tussen de kroeg 
en The Harbour Club. In het verleden was de 
kroeg wel gelinkt aan de familie van de me-

de-oprichter van The Harbour club, John De 
Jong. De Jong speelt inmiddels geen rol meer 
bij de club, volgens Van leeuwen zijn zij in goe-
de harmonie uit elkaar gegaan. 
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer 
meldt een buurtbewoner dat de club inmid-
dels volop bevoorraad wordt. 
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De EKO-school helpt volwassenen die bij 
aankomst in Nederland met een diplo-
ma zitten waar ze in Nederland niets 

mee kunnen, omdat het niet erkend is. Ook al 
is het een diploma van een hoge opleiding. Dat 
maakt mensen onzeker, helemaal omdat ze de 
weg niet weten in ons ‘regeltjesland’. Stichting 
MOI heeft zich tot taak gesteld de meest kans-
arme mensen in de samenleving te helpen en 
het vangnet onder het vangnet te zijn. Deel-
nemers groeien uit tot mensen met veel ei-
genwaarde. Shazia Ishaq en haar zus Jasmin, 
samen met nog tien vrijwilligers en een aantal 
ZZP’ers, spannen zich daar al jaren voor in.
Shazia is oprichtster van Stichting MOI, maar 
ook maatschappelijk hulpverlener, schuld-
hulpverlener, juridisch adviseur en directeur 
van buurthuis Archipel. Toen zij directeur 

van het buurthuis werd, heeft ze het stok-
je van directeur van MOI overgedragen aan 
haar jongere zus Jasmin. De zussen werken 
al jaren samen en hebben naar eigen zeggen 
nooit onenigheid. Jasmin ging met haar studie 
aanvankelijk een compleet andere kant op. 
Jasmin: ‘In eerste instantie koos ik voor HBO 
Boekhouden. Toen ik dat diploma had stond ik 
voor de keuze: of werken van 9 tot 5, of mijn 
zus helpen met haar mooie werk. De keuze 
was snel gemaakt. Ik heb flink gestudeerd om 
ook daadwerkelijk mensen te kunnen helpen 
en mijn steentje bij te dragen. In de loop der 
tijd kom je in deze functie heel veel dingen te-
gen waarvoor een oplossing moet worden ge-
zocht. Ik ben heel leergierig en doe zodoende 
een heleboel kennis op.’

Leer/werkprojecten
Shazia vertelt dat zij altijd hebben moeten 
vechten om verder te komen. Gelukkig hebben 

zij een moeder die altijd tegen hen zegt: ‘Wees 
er trots op dat je in Nederland leeft en pak je 
kansen.’ Shazia en Jasmin zijn dan ook heel 
trots op hun moeder die ervoor heeft gezorgd 
dat ze konden meedoen in de maatschappij.
De mensen die door MOI geholpen worden, 
zijn volgens de zussen Ishaq vrouwen die echt 
niets weten en die, als ze hulp nodig hebben, 
dat vragen aan hun man, vaak uit een cultuur 
die het niet nodig vindt een vrouw wijzer te 
maken. Jasmin: ‘Hierdoor komen ze bij ons 
binnen met een zelfvertrouwen van nul. Ze 
hebben helemaal niets, maar zouden wel heel 
graag iets met hun leven willen doen. Als ze 
uiteindelijk zover komen en het leer/werkpro-
ject afsluiten, zijn ze uitgegroeid tot stralende, 
zelfverzekerde vrouwen, die bijvoorbeeld in 
staat zijn een catering te verzorgen voor twee-
honderd mensen.’ 
Omdat Shazia en Jasmin van mening zijn dat je 
moet doen wat je graag wilt en eindelijk eens 

TEKST EN FOTO: LIDA GEERS

Na de EKO-school te hebben gevolgd, volgden vier dames via Stichting Maatschappelijke On-
dersteuning Integratie (MOI) een leer/werktraject. Dit hebben ze afgesloten met een erkend 
diploma. Om te laten zien dat ze hun mannetje (vrouwtje) staan, hebben ze voor de leden 
van het Nederlands Philharmonisch Orkest een prachtig buffet geserveerd.

Stichting MOI helpt 
kansarme mensen

De zussen Jasmin (links) en Shazia Ishaq
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moet stoppen met daarover na te denken, maar 
gewoon je hart volgen, zijn de opleidingen die 
worden aangeboden heel divers. Ze variëren 
van beheerder, catering, bakker, kinderacti-
viteitenbegeleider tot een visagiste-opleiding. 
Het is mogelijk een diploma te halen, maar ook 
een bijbehorende baan te vinden. De stichting 
heeft veel zakelijke relaties op verschillende 
gebieden, wat helpt bij het vinden van banen 
voor deelnemers. En het mooie is, dat degenen 
met een diploma op zak zich ook weer inzetten 
voor vrouwen die dat zetje in de rug nog nodig 
hebben. ‘Wij zijn van mening dat educatie en 
werk de enige twee elementen zijn die tot een 
groeiproces leiden.’
Een goed voorbeeld is de groep die opgeleid 
wordt voor tot cateraars, wat gebeurt in het 
NedPho, het onderkomen van het Nederlands 
Philharmonisch Orkest. Per productie ver-
schilt het orkest in aantal personen waarvoor 
gezorgd moet worden. Het is een heel leuk 
leerproces, ook omdat veel orkestleden Engels 
spreken. Zo krijg je een uitwisseling van Ne-
derlands en Engels: dat leren de cursisten er 
ook nog bij.

Formeel vangnet werkt niet
Waarom is MOI een vangnet onder het for-
mele vangnet? Shazia vertelt dat het formele 
vangnet naar haar idee weggegooid geld is. 
De buurtteams zouden mensen uit de buurt 
moeten helpen met hun problemen. Er is 
volgens haar veel in die teams geïnvesteerd, 
maar dat is een behoorlijke miskoop, vindt 

zij. Het geld zou beter aan iets anders kunnen 
worden besteed. ‘Op de vaste dag dat mensen 
bij de buurtteams terecht kunnen, vaak zo’n 
tien mensen per keer, komen de buurtteams 
gewoon niet opdagen en laten ze de mensen 
in de kou staan. En dat terwijl het soms heel 
simpel is om hun probleem op te lossen. Eén 
telefoontje is vaak al voldoende,’ stelt Shazia. 
‘Als mensen zich bij MOI aanmelden − soms 
ook jongeren − gaan we eerst gezamenlijk 
bekijken wat er al gedaan is om het pro-
bleem op te lossen. Hoe zit je in de schulden,  
heb je een idee hoe je dat kunt oplossen? 
Wat heeft de overheid al gedaan, wat wil de  

persoon zelf, zonder dwang van de over-
heid. Het zijn heel praktische stappen die 
men kan zetten. Het systeem is gewoon 
fout, daar moet iets aan gedaan worden. 
Het wordt tijd dat er buiten de lijntjes 
wordt gekleurd. Om een voorbeeld te noe-
men. Een huisuitzetting is vaak niet no-
dig. Als je in overleg gaat met de betref-
fende instantie, kan je het meestal op een  
deal gooien door met een voorschot de schuld  
deels af te kopen en die daarna in termijnen 
af te betalen. Het afkoopbedrag wordt bij 
elkaar gesprokkeld door dingen zoals de TV 

of de computer te verkopen. Dus niet zoals 
de overheid het doet: de mensen gewoon op 
straat zetten.’

Liever een hengel dan een vis
Op dit moment merken Shazia en Jasmin dat 
de armoede steeds groter wordt en er steeds 
meer mensen in geldproblemen komen. Voor 
degenen die net buiten de normen van de 
voedselbank vallen hebben zij een soort scha-
duwvoedselbank opgericht. Er kunnen weke-
lijks 180 mensen geholpen worden. Die zijn er 
dan ook; de helft daarvan bestaat uit ouderen. 
MOI houdt zich ook bezig met thuisbezoek bij 
ouderen. Jasmin: ‘Ik ben soms verbijsterd als 
ik in de koelkast van deze mensen kijk. Zij heb-
ben thuiszorg en toch gebeurt het regelmatig 
dat daar beschimmeld eten in staat. Conclu-
sie: er wordt niet opgelet, thuiszorg heeft daar 
geen tijd voor, of de ouderen eten gewoon niet. 
Dit soort problemen en de grote armoede de-
den zich ook al voor in 2014. De zussen maak-
ten zich daar grote zorgen over. Toen zij het in 
dat jaar voor elkaar hadden gekregen dat mi-
nister-president Mark Rutte een bezoek bracht 
aan MOI, sprak Shazia hem daarop aan. Hij 
beloofde naar een oplossing te zoeken. Shazia 
stelde toen dat ze liever een hengel had, dan 
dat de mensen een vis kregen om hun proble-
men op te lossen. Maar tot op heden is het vol-
gens Shazia en Jasmin bij de vis gebleven. 

spe-amsterdam.nl/netwerk/stichting-moi.

Mondharmonica spelen  
verleer je niet
Stichting Geheugen van Oost verzamelt verhalen over Amsterdam-Oost van (oud-)bewoners 
en anderen. Alle verhalen zijn te lezen op www.geheugenvanoost.amsterdam, zodat de ge-
schiedenis niet verloren gaat. De IJopener publiceert regelmatig een verhaal. Deze keer over 
de kinderen Doorson en mondaccordeonvereniging Tubantia, en over een complete verras-
sing tijdens een reminiscentie-sessie.

Mijn moeder, Johanna Doorson, woon-
de van 2000 tot 2003 in een groepswo-
ning voor mensen met dementie in 

het Flevohuis. Daar begeleidde Pollo Hambur-
ger de activiteit reminiscentie. Hij haalde her-
inneringen aan vroeger op en daarvan maakte 
hij een prachtig boek over haar leven.
Omdat mamma woordvindingsproblemen 
had, vroeg Pollo of ik bij die gesprekken aan-
wezig wilde zijn. Dat wilde ik graag. Dus gin-
gen wij samen naar de speciale kamer, die was 
ingericht met allemaal spullen van vroeger. 
Dat waren mooie uurtjes met verhalen over 
een jeugd in de Indische Buurt.
Toen we een keer binnenkwamen, lag er een 
mondharmonica op tafel. Pollo zei dat die daar 
nog lag van het vorige gesprek met een andere 
bewoner. Mijn moeder pakte het instrument 

meteen op. ‘Weet u wat dit is, mevrouw?’ ‘Ja, 
natuurlijk! Een mondaccordeon, die had ik 
vroeger ook. Ik kan daar op spelen, hoor!’
En tot mijn stomme verbazing begon mijn 
moeder Piet Hein, zijn naam is klein te spelen! 
Ik had nooit geweten dat zij dat had geleerd. 
Navraag in de familie leverde op dat zij met 
een broer en twee zussen op de mondaccor-
deonvereniging Tubantia had gezeten. En ook 
deze prachtige foto bestond nog, gemaakt rond 
1930. Daar staan ze dan in hun uniforme kle-
dij: v.l.n.r. mijn moeder Jopie (later Josje), Al- 
fons, Rosa (later Kitty) en Gerda.
Zouden ze die kleding hebben moeten kopen, 
of kon dat geleend worden van de vereniging? 
Vragen, vragen, vragen. Ik weet dat er niet veel 
geld te besteden was. Misschien weten andere 
oud-clubleden hier meer over. 

TEKST: WILMA HOFMAN
FOTO: FAMILIE-ARCHIEF

Educatie en werk:  
elementen van een  
groeiproces
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Nieuw leven

TEKST EN FOTO: SIMONE SLOTBOOM

Zeventien jaar schrijf ik al columns voor IJope-
ner. Heel wat onderwerpen kwamen voorbij. 
En buurtbewoners. Die komen ook vaak langs. 
In mijn stukjes. En in het echt. Met feedback. 
Verhalen. Of verzoekjes. Meestal zijn de reac-
ties positief. En inspirend. Maar soms sta ik 
onbedoeld op tenen. Of raak ik een gevoelige 
snaar. Dat is inherent aan het schrijven van 
opiniestukken. Al is mijn huid niet zo dik als ik 
zou willen. Zo kwam er op mijn laatste column 
Explosief een reactie van een van de buren. 
Haar verhaal is heftig. De nachtelijke ontplof-
fing in ons gebouw, voor mij een incident, blijkt 
voor haar een climax van wat zij omschrijft als 
jarenlange terreur. En mijn empathie voor de 
persoon die zij verantwoordelijk acht voor alle 
ellende voelt voor haar pijnlijk misplaatst.
Nu levert ons gebouw Piraeus, alias Kollhof, 
vaak materiaal op in de categorie overlast. 
Intimiderende hangjongeren. Illegale feestjes 
met als stille getuigen: smerige matrassen, ge-
bruikte condooms, lege chipszakken en blik-
jes. Drugsdealers die in de boxgangen zaken 
doen. De lucht van jointjes in het trappenhuis. 
Stankoverlast en vuil. Ongedierte. Voedsel-
motten die welig tieren. Ratten en muizen. Het 
kwam allemaal langs. Meestal 
met humor, al zijn de onder-
werpen voor de betrokkenen 
om te huilen. Bewoners die niet 
kunnen slapen van stank. Of 
van geluidsoverlast. Al dan niet 
van de enorme elektronische 
voordeur die vaker wel dan niet 
stuk is. En dan zijn er nog de 
bedwantsen. Die krijg je niet zo 
een-twee-drie weg. Niet heel 
vreemd overigens, die uitbraak, 
gezien de kwaliteit van de ma-
trassen waarop de jongeren 
zich vermaken. Al is alles afgevoerd naar het 
grofvuil, de beestjes blijven gezellig hier.
Misère genoeg in ons van buiten zo prachtige 
gebouw. En dan heb ik nog een hoop gemist, 
als ik het drama van de getroffen buurvrouw 
lees. Mijn ervaring valt in het niet bij de extre-
miteit van de hare. De frustratie van niet ge-
zien en gehoord worden, deel ik wel. De Key 
heeft er een handje van om wél te reageren, 
maar níet te doen. Niets wat problemen op-
lost althans. Na meerdere meldingen word je 
vanzelf een zeur en minder serieus genomen. 
Niet méér. Het laatste voorbeeld is de halofoon 
annex deurbel. Die doet het al maanden niet. 
Daar krijgen bewoners de schuld van. Een 
klein aantal heeft de installateur niet binnen-
gelaten. Maar het is een door De Key zelfge-
creëerd probleem. Bewoners krijgen een brief 
met een datum op redelijk korte termijn. Dan 

móeten ze aanwezig zijn. Het systeem werkt 
pas als alle bewoners aangesloten zijn. In zo’n 
groot pand weet je dat niet iedereen kan of wil 
meewerken. Afspraken persoonlijk bevestigen 
is niet iets wat je moet overslaan. Ons complex 
is nu eenmaal complex samengesteld.
De Key wast haar handen standaard in on-
schuld. Ze zijn ermee bezig of hebben het 
onderzocht, maar concluderen er niets aan te 
kunnen doen. Bij de hangjongeren ging een 
brief uit met het verzoek aan bewoners de 
namen van de jongeren te melden. Anders 
konden ze niets doen. Zelf een kijkje nemen? 
Dat ging kennelijk niet. Favoriet is: ontkennen 
dat er een probleem is. Als dat niet lukt: wijzen 
naar anderen. Na jarenlange lekkage komt 
het vocht nu in de vorm van witte én zwarte 
schimmel de muren uit. Ik trof een buurman 
aan op straat, wanhopig. Al twee uur stond 
hij buiten te wachten op de levering van zijn 
nieuwe behang. Want zijn bel werkt dus niet. 
Zijn flat zit vol schimmel. De Key vindt dat zijn 
probleem. Hij zou onvoldoende ventileren. 
Precies de reactie die ik ook gekregen had. 
Dezelfde schimmel woekert in de inpandige 
fietsenstalling. Hand in hand met de lekkage 

daar. Bij regen staat het er al 
jaren blank. Reactie van onze 
beheerder? ‘We kunnen niet 
vaststellen waar het vandaan 
komt.’ En dus blijft het zitten 
en groeit het steeds verder, de 
omliggende woningen in. Waar 
het vervolgens als probleem 
van de bewoner gezien wordt. 
Voor De Key onbelangrijke za-
ken misschien, maar met grote 
impact op het welzijn van de 
bewoners. Alleen al door de 
Kafkiaanse benadering. On-

persoonlijk. Bureaucratisch. Geen helikop-
tervisie, geen erkenning en geen medeleven. 
Kleine problemen groeien uit tot onhanteerba-
re proportie. Bewoners raken moedeloos en 
vinden geen gehoor. Dus klagen ze niet meer. 
Wat het nóg eenvoudiger maakt om weg te kij-
ken. De beheerder kan niets zonder meerdere 
klachten. En zo is het cirkeltje weer rond. In 
geval van de buurvrouw is de situatie letterlijk 
ontploft. Zo erg kan het worden. Haar wens ik 
vooral rust en herstel na alle ellende. En hope-
lijk een nieuwe start. Een nieuw begin. Zoals 
de boom voor ons pand symbolisch sterker 
terugkomt na de storm. Dwars door de bestra-
ting heen. Nieuw leven dient zich krachtig aan. 
Een buurvrouw wijst het me enthousiast aan. 
‘Gratis nieuwe bomen’, zegt ze lachend. ‘Wat 
stenen weghalen en een hekje eromheen. Re-
gel jij dat? Jij schrijft toch voor de IJopener?’ 



Dichters zijn de woordkunstenaars van 
de vierkante millimeter. Nieuwe dicht-
bundels zijn dan ook zelden dik. Ieder 

woord moet raak zijn. Poëzie is compacte, ge-
concentreerde taal. Daar heb je zelden hon-
derden pagina’s voor nodig. 
De net verschenen bundel Als jij het zegt van 
debutant en wijkgenoot Michel van Dijk telt 69 
bladzijden. Maar wát een gedichten staan er in 
dit bescheiden werk. ‘Een gedicht schrijven/ is 
het allerkleinste dat je kunt doen/ geen gebaar 
is minder zichtbaar/ dan een pen die woor-
den zoekt’. Zo begint Geweldloos, dat Van Dijk 
schreef voor ‘iemand die niet meedoet met de 
wereld’. Of neem het gedicht dat hierbij in z’n 
geheel is afgedrukt, Bevrijdingsdag, 5 mei 2020 
met als sterke openingsregels: ‘Ik werd wak-
ker/ op de Diemerzeedijk richting Muiden’. Als 
je dat leest ben je meteen ter plekke. Zulke ge-
dichten sleuren je mee, bladzij na bladzij.

Michel van Dijk (58) woont al jaren in het Oos-
telijk Havengebied. Hij is journalist, zanger, 
liedjesschrijver bij zijn muziekgroep Café We-
hmut en nu, met het verschijnen van de bun-
del Als jij het zegt, ook dichter. Maar feitelijk 
is het zo, vertelt hij bij de koffie aan de eetta-
fel thuis, dat hij al ruim dertig jaar gedichten 
schrijft. Het boekje is gloednieuw, en het is ook 
z’n eerste echte poëziebundel, maar een be-
ginner kun je hem niet noemen. ‘Ik heb niet 
continu geschreven, er zitten tijdsprongen van 
jaren tussen. De laatste tien jaar heb ik heel 
frequent gedichten gemaakt. Dagelijks, soms 

TEKST: JOOST VAN DER VAART
ILLUSTRATIE: MARNA VAN HAL

Poëziedebuut:   
Michel van Dijk
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Hij woont in het Oostelijk Havengebied en schrijft al meer 
dan dertig jaar gedichten. Maar pas nu is er een poëziebun-
del van Michel van Dijk verschenen. Buurtmagazine de  
IJopener las zijn werk en sprak met hem. 

wekelijks. Maar nooit: niet.’ 
Ook deze ochtend, zegt hij, heeft hij iets ge-
schreven, een gedicht getiteld Waarzegger. ‘Ik 
vind het fijn om te doen en ik ben trots op mijn 
werk’, zegt Michel van Dijk terwijl hij met z’n 
linkerhand op de omslag van zijn bundel klopt. 
Als hij een ingeving krijgt noteert hij die in een 
schriftje dat hij meestal bij zich heeft. In een 
wandkast met vier planken staan de vruchten 
van zijn werk gerangschikt. Notitieboekjes 
van jaren her, vol handgeschreven teksten in 
een lastig te ontcijferen spijkerschrift. Als jij 
het zegt, in eigen beheer uitgegeven, telt zes-
enveertig gedichten en vormt een selectie uit 
het werk dat hij de laatste jaren heeft gemaakt. 
Van Dijks gedichten zijn met ogenschijnlijk 
gemak opgeschreven, vormvast en in heldere 
taal. Maar steeds gaat er een verhaal achter 
schuil; een tweede laag die, als je goed leest, 
méér laat zien. 
In Kerstavond en het net zo aangrijpende Op 
het bankje bij de leeuwen (in Artis) gaat hij in op 
de relatie met zijn ouders. Het eerste gedicht 
begint zo: ‘Ik was in de keuken/ verschoof pot-
ten en pannen/ deed iets met sperziebonen/ 
maar alles viel stil/ toen ik mijn moeder/ hoor-
de zingen’. In het tweede gedicht, over zijn va-
der, is de toon rauwer: ‘Toen we op het bankje 
zaten/ moest ik het toch één keer vragen/ “Va-
der, wanneer ziet u mij?”.’ Beide gedichten zijn 
meer dan de som van hun delen. Ze vertellen 
een verhaal over liefde en genegenheid maar 
ook over een kind dat, onbegrepen door zijn 
vader, ‘nog steeds bleef smeken/ om een gunst’.

Bevrijdingsdag, 5 mei 2020

Ik werd wakker
op de Diemerzeedijk richting Muiden
werd wakker van de koekoek
die net was neergestreken
nu zijn plaats bepaalde
tussen wilg en riet

Werd wakker van de schapen
lammeren loom verspreid
over de dijk
in de schaduw van de hoge
populieren

Werd wakker van het snerpen
hoog in de lucht gierzwaluwen
die als zwarte pijlen
op muggenwolken
joegen

Mijn ogen werden wakker
het paars van hondsdraf
smeerwortel droomdans van
de hommel vlokken stuifmeel
aan zijn afhangende
gelede poten

Mijn oren werden wakker
schorre rochel van de fuut
roffel van een bonte
specht
ergens onbenoembaar
tussen de bomen

Mijn neus werd wakker
het zalig zoete
van meidoorn koolzaad
bloesemkegels van
kastanje

Word wakker zei de koekoek
word wakker zeiden
de wilgen
gooi je vleugels los
zei het klein koolwitje
dapper als de eerste
vlinder

Pak mijn hand
gisteren is een kind
geboren zei jij –

Je stem was als de Diemerzeedijk
op weg naar
Muiden

Een buurtdichter kun je Michel van Dijk niet 
noemen. Hij is een buurtgenoot die gedich-
ten schrijft. De buurt en de woonomgeving in 
Oost zijn soms in z’n werk aanwezig. Zoals in 
het eerder aangehaalde Bevrijdingsdag, 5 mei 
2020. Gevraagd naar een toelichting hierop 
zegt hij: ‘Dit gedicht gaat over het stuk Diemer-
zeedijk nabij de Diemer Vijfhoek, een fraai na-
tuurgebiedje bij de elektriciteitscentrale daar. 
Ik heb er op Bevrijdingsdag 2020 euforisch 
rondgelopen, zo mooi was het. En wat in het 
gedicht staat klopt: er was bij ons in de familie 
net een geboorte geweest. ‘Pak mijn hand/ gis-
teren is een kind/ geboren zei jij –/ Je stem was 
als de Diemerzeedijk/ op weg naar/ Muiden’. 
Dichter Michel van Dijk was die dag ‘heel erg 
getroffen’ door het leven. ‘Je kunt het ook mijn 
persoonlijke bevrijdingsdag noemen.’ 

Michel van Dijk, Als jij het zegt, Boekengilde  
(michelvdijk.nl), 69 blz., € 15



Het zuidelijkste schiereiland in de Amsterdamse haven, Cruquiuseiland, is ooit aangelegd om 
de industriële scheepvaart die in de negentiende eeuw een enorme vlucht nam te faciliteren. 
Na voormalig Amvest-directeur Wienke Bodewes gesproken te hebben, maak ik een wande-
ling door de nieuw bebouwde oostkant. 

TEKST: INNA VAN DEN HOGEN
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

bedrijfsactiviteiten. Zo staat het ook in het 
bestemmingsplan. Toch laat Amvest, een gro-
te projectontwikkelaar, het oog erop vallen. 
Amvest begint een onderzoek en gaat grond 
opkopen. Het stadsdeel zegt dat er banen voor 
de Indische Buurt verloren zullen gaan als de 
bedrijvigheid stopt. Ook dat wordt uitgezocht. 
Er zijn in de oude situatie minder dan tien ba-
nen die ingevuld zijn door een bewoner van 
de Indische Buurt (op een totaal van 250 ar-
beidsplaatsen). Met woningen, bedrijven, ho-
reca en winkels op het Cruquiuseiland zullen 
er veel meer banen komen, zegt Amvest. Het 
stadsdeel gaat daarin mee en ziet de plannen 
steeds meer zitten. Na drie jaar gaat ook de 
gemeente Amsterdam overstag en kiest voor 
de bestemming: woningbouw, bedrijven, een 
school en winkels. (Er zijn nu meer dan 2000 
arbeidsplaatsen in het gebied volgens Am-
vest.) De gemeente laat de teugels vervolgens 
vieren en kiest voor regulering via spelregels, 
zodat er veel mogelijk is. De partijen gaan 
voor een moderne aanpak. De structuur van 
de wijk komt vast te liggen. 
Ik zag foto’s van de borden die in de wijk hin-
gen. Je krijgt tranen in je ogen als je de teksten 
leest. ‘Circulair, divers, zero waste.’ Of al díe 
doelen gehaald zijn? 

Er zijn bijeenkomsten op het eiland in een 
vervallen gebouw van de voormalige Sigma-
fabriek, waar de toekomstige wijk wordt ge-
presenteerd.

Grote contrasten
Als je halverwege het eiland naar het oosten 
kijkt, zie je twee grote dozen: de hotels the niu 
Fender en YAYS. Aan de andere kant van de 
weg zie je de laagbouw van Lohuizen, een tij-
delijke voorziening met simpele huurwonin-
gen. Hoe tijdelijk weet niemand. De bewoners 
willen graag blijven, want waar moeten ze 
heen? Voor Lohuizen ligt een flink grasveld 
met moestuinbakken voor de buurt. Het con-
trast met het hotel kan niet groter zijn. Achter 
het hotel staat het gebouw van de Harbour 
Club. Een prachtig terras aan het water, een 
groot restaurant en een evenementenhal. Het 
terrein van Lohuizen grenst aan een groot, 
ommuurd parkeerterrein. Daar staat je auto 
de hele dag voor een tientje. Ook is daar De 
Openbare Werkplaats, waar vakmensen les-
geven in o.a. loodgieten, houtbewerken, meu-
belmaken en lassen. Je kunt er ook aan de slag 
met machines. De Werkplaats is de eigenaar 
van de grond van de parkeerplaats die op den 
duur bebouwd gaat worden. Het gebouw zal 

Eind vorige eeuw waren de schiereilan-
den van het Oostelijk Havengebied nog 
oud-industriegebied, rafelranden. Er za-

ten krakers, er vonden woeste feesten plaats 
en alternatieve bedrijven zoals restaurant Het 
einde van de wereld bloeiden. Dat bleef niet 
zo. Het gebied vulde zich vanaf het noorden 
met grote appartementsgebouwen, winkels 
en horeca. 
Aan de westkant van het Cruquiuseiland staat 
een rij gerenoveerde pakhuizen, met de na-
men van de dagen van de week. Daarachter 
nieuwbouw. De oostkant was bedrijfsterrein, 
met een paar grote bedrijven, zoals een beton-
centrale die over een kade beschikt met vier 
meter diep water. Handig voor de afvoer van 
hun producten. Verder een overslag voor wij-
nen en port, een van de grootste van Europa. 
De wijn, aangekomen als bulk, wacht in enor-
me silo’s op het bottelen. Ook de gemeente zat 
er, met een afvalpunt. Er is een oudpapierop-
slag. Verder kleine bedrijven en ook verval: 
roestige loodsen en opslagschuurtjes die op 
instorten staan. Geen plek voor een avond-
wandeling! 

Eerst geen woonbestemming
De gemeente wil dit gebied reserveren voor 
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Wandelen over het  
Cruquiuseiland
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dezelfde hoogte krijgen als de hotels. De Open-
bare Werkplaats blijft daar gevestigd. Achter 
het parkeerterrein zijn een rij oude bedrijfs-
gebouwen met autoverhuur, een PostNL-punt 
en een garage. Deze gebouwen blijven staan. 
Er komt ook een kringloopwinkel in. Aan de 
andere kant zie ik appartementen (huur) ge-
bouwd op de hal van de Harbour Club, met 
drie wijnsilo’s bovenop het dak. Het zijn de 
oude wijnsilo’s van het bedrijf dat niet meer 
verder kon als wijnopslag: de regels verander-
den, wijn mag alleen nog in een fles vervoerd 
worden. De silo’s zijn omgetoverd tot pent- 
houses. De gebouwen zijn licht van kleur zo-
als bijna alle nieuwe gebouwen op het eiland. 
Bedekt met een witachtige steen en wat groe-
ne accenten. In Nederland neigt men wel eens 
te veel naar donkere tinten was de mening 
van het Amvest-team, wat op een regenachti-
ge dag een sombere uitstraling kan geven. Op 
het Java-eiland kun je dat goed zien. 
De bebouwing is hier niet erg hoog en er zijn 
veel doorkijkmogelijkheden, wat een grote 
zonbeleving geeft. Geen grote, lange blokken 
die veel licht tegenhouden en het gebied on-
toegankelijk maken. Er is een keuze gemaakt 
voor omsloten plekken tussen de gebouwen. 
Dat zijn gemeenschappelijke tuinen voor 
de bewoners, met doorkijkjes zodat de kade 
steeds voldoende zon heeft. Ook zijn er veel 
openbare dwarsstraten zodat iedereen over-
al de kade op kan. De Allantie bouwt sociale 
huurwoningen verderop en daarnaast zijn er 
veel huurwoningen in het middensegment. 
De koopwoningen variëren van zestig tot 
meer dan tweehonderd vierkante meter.
Langs de kade van de Entrepotdokhaven, van-

af de hotels naar het oosten, ligt een prach-
tige houten vlonder. Er is weinig doorgaand 
waterverkeer in deze arm van het Amster-
dam-Rijnkanaal. Op warme dagen komen hier 
van alle kanten mensen met hun matjes, pick-
nickmanden en supplanken om te zonnen, 
zwemmen of kletsen. Jong en oud vermaakt 
zich hier. Het is een heerlijk en levendig ge-
beuren. En het water speelt nog een andere 
rol voor de nieuwe bewoners. Huizen moeten 
tegenwoordig enorm goed geïsoleerd zijn. Als 
ontwerper moet je dus goed nadenken hoe je 
een huis koelt, zeker nu de zomers steeds war-
mer worden. Met een warmte-koudesysteem, 
een integraal systeem speciaal ontworpen 
voor deze wijk, krijgen de bewoners koel-
te in de zomer van het grondwater dat door 
hun vloer stroomt. Vervolgens levert dat op-
gewarmde water ook weer energie voor het 
warme water dat je ook nodig hebt. In de win-
ter zorgt de warmte uit de aarde voor de ver-
warming van de appartementen. Daarvoor 
zijn pompen geslagen, diep in de grond van 
de haven op zo’n zestig meter diepte. Zo is er 
toch nog een stukje gerealiseerd van de goe-
de voornemens op de borden van toen: qua 
verwarming en koeling zijn de huizen redelijk 
zelfvoorzienend.
Ik loop door en passeer aan de rechterkant 
school De Kleine Kapitein. Het is een mooi, 
speels gebouw en op de speelplaats staan veel 
bomen. Bomen die op het eiland helaas nog te 
veel ontbreken. Een aantal is gekapt omdat er 
leidingen moesten komen. Protesten hielpen 
niet, het kappen ging door. En de bewoners 
wachten nu met smart op de vervanging. Er is 
wel plek gereserveerd voor nieuwe boomaan-

plant, maar omdat er nog veel andere dingen 
moeten gebeuren, zoals de weg en de inrich-
ting van de stoepen, zal dit nog jaren op zich 
laten wachten. Het grasveld voor de hotels is 
erg leeg, een goede plek voor een paar mooie 
grote exemplaren?

Geen openbaar vervoer
Het OV ontbreekt op het Cruquiuseiland. Er is 
nu wel een keerlus op de punt, helemaal aan 
de oostkant, maar die verdwijnt met de be-
bouwing. En dan? Vroeger was er een rotonde 
waar mijn wandeling begon. Daar ging bus 22 
naartoe, de eindhalte. Misschien een idee om 
die rotonde weer in ere te herstellen en er een 
bus naartoe te laten rijden? Dat is toch geen 
luxe met zoveel woon- en werkverkeer!
Verder zie ik veel gebouwen in aanbouw. Er 
komt nog een supermarkt en daarboven tiny 
lofts: betaalbare, kleine koopappartementen 
voor mensen die werken in Amsterdam in een 
maatschappelijk belangrijk beroep (de agent, 
de juf, de verpleegkundige). Ze vlogen weg. 
Er is een bakker geopend, die letterlijk zoete 
broodjes bakt, en een fietsenwinkel. Dansles 
en de tandarts waren al enige tijd geleden 
goed geregeld. En dan de grotere winkels: 
stoffering, woninginrichting, een winkel voor 
architecten met bijzondere spullen. En nog 
veel meer.
Tijd voor koffie bij Crux, in de oude Oliefabrie-
ken Insulinde. Daar zit ook een bierbrouwerij.
Het Cruquiuseiland, nog lang niet af, maar 
vol contrasten en verrassend. En je woont er  
prima! 

IJopener zoekt een acquisiteur  
op commissiebasis

Als acquisiteur ga je aan de slag  
om het advertentiebestand uit te breiden.  

Je benadert hiervoor lokale ondernemers en  
dienstverleners. De vergoeding is op basis van behaalde  

successen en passend bij een vrijwilligersorganisatie.
Lijkt het je leuk om – liefst voor wat langere tijd – een bijdrage  

aan ons blad te leveren, laat het dan weten via info@ijopener.nl



‘Operatie wonen’    

De tentoonstelling ‘Collecting the City #2: Ope-

ratie Wonen’ blikt vanuit het heden terug op 

een eeuw Amsterdamse wooncultuur. Zij be-

licht de ontwikkelingen in woonsituaties in 

bepaalde Amsterdamse buurten en zoomt in 

op de huidige woningcrisis. De laatste drie 

ruimtes van ‘Collecting the City’ zijn ingericht 

door Museum om de Hoek, een samenwer-

kingsverband van 23 Amsterdamse buurtmu-

sea die in wisselende samenstelling kleine 

tentoonstellingen maken. Ditmaal zijn dat Mu-

seum Amsterdam-Noord, Historisch Archief 

De Baarsjes, Van Eesterenmuseum en Borneo 

Architectuurcentrum. Het resultaat is een kri-

tische reflectie op de huidige woonsituatie in 
de vier wijken waar de buurtmusea gevestigd 

zijn: Van der Pekbuurt, De Baarsjes, Sloter-

meer en het Oostelijk Havengebied.

Amsterdam Museum aan de Amstel  
Amstel 51. T/m 21 mei 2023 

12

K O R T 
BUURT
NIEUWS

Vergroening Piet 
Heinkade    

Op de Piet Heinkade is te weinig groen, vin-

den de bewoners. Mensen wonen er in grote, 

industriële blokken en er is nauwelijks een 

boom, bankje of perk te bekennen. De aanslui-

ting met de seizoenen wordt nu gemist. In de 

zomer zorgt de grote hoeveelheid steen voor 

hittestress en de afwezigheid van gras maakt 

dat ook regenwater minder goed wordt afge-

voerd. ‘Zijn wij het afvoerputje van Amster-

dam of zo?’ vraagt de buurt zich af. Half okto-

ber zal het project om de kade te vergroenen 

van start gaan. Voor buurtbewoners een enor-

me opluchting. Groenvlakken zullen gevuld 

worden met een bloemrijk grasmengsel, strui-

ken en perken, ook zullen er bankjes geplaatst 

worden. Als bewoners dat willen, kunnen er 

stukken door hen worden onderhouden in 

zelfbeheer.  Het geluid uit de buurt was over-

duidelijk. Rick Vermin, stadsdeelbestuurder 

van Oost, heeft het gehoord. ‘Groen is leefbaar. 

Een groene stad is een leefbare stad.’ 

Flexwoningen in 
Oost   

Amsterdam is van plan om versneld 2.500 tot 

3.000 flexwoningen in de stad te plaatsen. De 

tijdelijke woningen komen op verschillende 

locaties in de stad en blijven daar in eerste 

instantie tien jaar staan. Daarna verhuizen ze 

naar een andere plek. Voor de eerste 1.000 wo-

ningen wordt gedacht aan Strandeiland en de 

Gaasperdammerzone. Begin 2024 moeten de 

eerste bewoners hun sleutel krijgen. De tijde-

lijke woningen worden van goede en duurza-

me kwaliteit en moeten een waardevolle toe-

voeging zijn voor de buurt.

Anders dan bij gewone bouwprojecten is bij 

de bouw van tijdelijke woningen geen formele 

inspraak. Toch zullen afspraken gemaakt wor-

den met de buurten en stadsdelen. Bijvoor-

beeld over de inpassing van de flexwoningen 

in de buurt en de doorstroom vanuit de wijk. 

Mooiste bomen van 
Amsterdam    

Naar schatting staan er minstens een miljoen 

bomen in Amsterdam. Meer dan er bewoners 

zijn. Bomenexperts van de gemeente maakten 

een lijstje van de tien mooiste bomen. Oude 

dikkerds, een scheve, een eenzame, de knap-

ste, de hoogste, een exotische. Ze zijn allemaal 

op leeftijd en een bezoekje waard. Nummer-

vier op de toptienlijst: de Canadese populier, 

plantjaar ca. 1930, op de Cruquiusweg. De bij-

na honderd jaar oude, mooi grillig uitgegroei-

de populier staat te pronken tussen twee hoge 

flats aan de Cruquiusweg en lijkt zich daar 
goed thuis te voelen.

amsterdam.nl/nieuws/achtergrond/
tien-mooiste-bomen 

Nieuwe wijken: tram 
26 verlengd   

Amsterdam breidt flink uit de komende ja-

ren. In de nieuwe woonwijken op Centrum- 

en Strandeiland komen straks 25.000 mensen 

te wonen. Reden om de route van tram 26 

te verlengen, zodat deze wijken straks goed 

bereikbaar zijn. De eerste werkzaamheden 

staan gepland in de zomer van 2023. De tram 

moet vanaf december 2025 op het verlengde 

traject rijden. In november neemt de gemeen-

teraad een besluit over de plannen.

Andere maatregelen voor een goede bereik-

baarheid zijn de herinrichting van de Over-

diemerweg met een veilige fietsverbinding 

tussen IJburg en Muiden en Weesp. Er zal 

ook een bus gaan rijden van Centrum- en 

Strandeiland naar Amsterdam Bijlmer Arena 

en Weesp. En er komen plekken waar bewo-

ners gebruik kunnen maken van deelver-

voer. 

Muziekschool  
Amsterdam    

Muziek maken is zó leuk! Wilde je altijd al mu-

ziek leren maken? Dat kan bij Muziekschool 

Amsterdam. Ook voor de allerkleinsten! Je 

kunt kiezen uit wel twintig instrumenten of 

zangles. Muziekschool Amsterdam geeft in-

strument- of zangles op vier locaties in de stad, 

waaronder IJburg (IJburglaan 444). Met de 

meeste instrumenten kun je beginnen vanaf 

zeven jaar. Zit je in groep 3 of 4 en wil je mu-

ziek maken? Kom dan een jaar lang verschil-

lende instrumenten uitproberen! Muziekles is 

dichterbij dan je denkt, in een groepje, indivi-

dueel of meteen in een band, orkest, koor of 

ensemble.

www.muziekschoolamsterdam.nl 

Foto: Björn Martens

Duurzaam verwarmd 
en gekoeld   

Strandeiland krijgt het grootste duurzame 

warmte- en koudenet voor nieuwbouwwo-

ningen in Nederland. Maar liefst 8000 huizen 

worden verwarmd en gekoeld met warmte en 

kou uit de bodem en het IJmeer. Amsterdam 

en Eneco hebben op 1 september een over-

eenkomst gesloten. Eneco haalt de warmte of 

kou uit het oppervlaktewater van het IJmeer 

en maakt het geschikt voor het warmtenet of 

slaat het op in de bodem. Afhankelijk van het 

seizoen haalt het systeem warm of koud wa-

ter uit de bodem. De bewoners kunnen hier-

mee straks zowel in de zomer als in de winter 

de temperatuur in huis regelen. Zonder gas, 

en duurzaam! 

De woningen zijn bedoeld voor woningzoe-

kende Amsterdammers, zoals mensen met ur-

gentie, studenten, jongeren, mensen met maat-

schappelijke beroepen en statushouders.

amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/
flexwoningen 

Foto: Siep de Haan

SAMENSTELLING: CORRY ZOLL
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Hulp bij beter  
isoleren    
!WOON adviseert Amsterdammers over bete-
re woningisolatie: dubbelglas, vloer-, dak- en 
muurisolatie of aanpak van een oude, ener-
gie-onzuinige CV. Als huurder kunt u onder-
steuning krijgen bij een voorstel aan de ver-
huurder en eventuele vervolggesprekken 
hierop. Indien nodig ook bij verdere stappen, 
bijvoorbeeld als een eigenaar/verhuurder niet 
wil meewerken.
Ook adviseert !WOON bewoners in gemeng-
de VvE’s (minimaal 25 procent huurders). De 
mogelijkheden voor verduurzaming kunnen 
worden geïnventariseerd en uitgewerkt in een 
kansenrapport. Daarnaast biedt !WOON on-
dersteuning tijdens het besluitvormingspro-
ces. Woont u in een complex met alleen eige-
naar-bewoners? Neem dan contact op met het 
gemeentelijk loket voor VvE-energieadvies.
Op de site vindt u een stappenplan voor dub-
belglas en betere isolatie: wooninfo.nl/vraag-
baak/energie 

Migratieverhalen    
Amsterdam is een stad van verhalen. Veel van 
die verhalen gaan over migratie. Ga maar na: 
de overgrote meerderheid van de Amsterdam-
mers heeft een migratieverleden. Vanuit de 
voormalige koloniën, als (kind van) arbeids-
migranten, als vluchteling, expat of student. 
Binnen elke migrantengroep komen vrijwilli-
gersorganisaties op voor de belangen van hun 
gemeenschap. Zij zorgen voor ontmoetingen 
en voor signalering van misstanden. Met on-
der meer exposities, lezingen en campagnes 
leren zij bovendien andere Amsterdammers 
over hun herkomst en cultuur. En nu hebben 
enkele daarvan, in opdracht van de gemeente, 
de tentoonstelling ‘Amsterdamse migratiever-
halen’ samengesteld, te zien in de OBA Ooster-
dok. 
Meer weten van de migratiegeschiedenis van 
Amsterdam? Lees dan het boek van Leo en Jan 
Lucassen, Migratie als DNA van Amsterdam, 
1550-2021 (uitgeverij Atlas Contact). 
Wilt u uw eigen migratieverhaal delen of hebt 
u interessante documenten over uw familie-
geschiedenis? Dan kunt u terecht bij amster-
dam.nl/stadsarchief/themasites.

Podcast  
‘De Napoleon van de 
Stoomvaart’   
‘De Napoleon van de stoomvaart’ is een vier-
delige gedramatiseerde podcastserie van Ge-
luiden uit Oost over de Koninklijke Holland-
sche Lloyd (KHL) en haar eerste directeur Jan 
Wilmink, zoon van een Zwolse schoenmaker. 
De KHL voer met haar passagiersschepen op 
Zuid-Amerika. Bovendeks zaten de eerste-
klastoeristen die daar het comfort en de luxe 
van een Kurhaus beleefden. Benedendeks, 
in benauwde ruimtes zonder ramen, hokten 
de honderden arme en vaak joodse Oost-Eu-
ropese landverhuizers bijeen. De ‘handel’ in 
landverhuizers was buitengewoon lucratief, 
maar de concurrentie moordend. Dus voer 
Jan Wilmink scherp aan de wind, zeker toen 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
Hoewel Nederland neutraal bleef, loerde het 
gevaar op zee waar Duitse torpedojagers ook 
neutrale schepen tot zinken brachten. Toch 
zag Jan Wilmink kans om zijn vloot uit te 
breiden en aan de Oostelijke Handelskade het 
beste landverhuizershotel ter wereld te laten 
bouwen. De kranten waren vol bewondering 
over deze man met zijn Napoleontische da-
dendrang. 
Hoe is het mogelijk dat hij toch, vergeten en 
verguisd, net als de landverhuizers die hij 
ooit vervoerde, ver weg van zijn vaderland in 
den vreemde stierf.
www.geluidenuitoost.nl 

Cinema Kulinair in 
Studio/K   
Is het oog groter dan de maag? Breng de twee 
samen. Deze herfst staat de programmering 
bij Studio/K in het teken van eten en eetcul-
tuur: ‘Cinema /Kulinair’. Een vette hap op de 
bank of een vijfgangendiner, elke maaltijd 
heeft zo zijn waarde. Voed het oog met impo-
sante scènes vol geuren en kleuren. Zet je tan-
den in stimulerende verhalen over mensen 

Theaterlessen voor 
kinderen  
In oktober en januari start het Plein Theater 
weer met een reeks jeugdtheaterlessen. In 
de lessen leren kinderen zelf scènes te ma-
ken en gebruik te maken van verschillende 
technieken. In masterclasses van gastdocen-
ten worden verbindingen gelegd met diverse 
kunstvormen, zoals dans en beweging, object-
theater of wereldmuziek. Er zijn twee groe-
pen, één voor kinderen van 6 t/m 8 jaar en één 
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Een jaar is verdeeld in twee blokken. Inschrij-
ven kan voor elk blok afzonderlijk, of voor bei-
de met korting! Een blok bestaat uit twaalf les-
sen (inclusief 1 proefles en 1 gastworkshop). 
Ook een bezoek aan een voorstelling staat op 
het programma. Het blok wordt afgesloten 
met een eindpresentatie voor vrienden en fa-
milie. Op 26 oktober is er nog een proefles.
www.plein-theater.nl/jeugd 

en hun relatie met voedsel en elkaar. Mocht 
je honger hebben gekregen van wat zich op 
het scherm afspeelt, dan kun je natuurlijk ook 
genieten van een heerlijke maaltijd in het res-
taurant. In oktober en november zijn er films 
als Fellini Satyricon (1968) en Big Night (1996) 
te zien.
www.studio-k.nu 

Herinrichting  
Sumatraplantsoen    
Het Sumatraplantsoen wordt vernieuwd. Dat 
plantsoen ligt in de Indische Buurt, tussen de 
Molukkenstraat, Insulindeweg, Kramatweg en 
Valentijnkade. Samen met een groep actieve 
bewoners heeft de gemeente een mooi ont-
werp gemaakt. De uitvoering gaat begin 2023 
van start.
Het vernieuwde Sumatraplantsoen krijgt veel 
groen. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten bij 
het nieuwe buurtgebouwtje. Of wandelen en 
uitrusten in de groene strook van bloemper-
ken en moestuinen. Er komen speelplekken 
voor jonge en oudere kinderen. Voor auto’s en 
fietsen zijn er voldoende parkeerplekken. 

Operatie Wonen

OBA Oosterdok, Oosterdokskade 143 (vlakbij 
Centraal Station), toegang gratis, t/m 30 no-
vember 
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Faan Olgers kan zich met recht rekenen tot een van de eerste atelierbewoners van  
Loods 6. En hij werkt er nog steeds. Dagelijks fietst hij naar zijn atelier en werkt daar  
hele dagen aan zijn bijzondere geesteskinderen, of zoals hij ze met een smile noemt: zijn 
‘enigmatische tekeningen’. 

Als je Faan (1947), die zich liever con-
structeur noemt dan kunstenaar, 
vraagt hoe het allemaal begonnen is, 

gaat hij er goed voor zitten. Volgens hem is 
het allemaal begonnen toen hij als kind dat 
zich niet gelukkig voelde in zijn wereld, ver-
zeilde in het Stedelijk Museum en helemaal 
gefascineerd raakte door de kunst die hij 
daar zag. ‘Hier voelde ik me thuis. Ik dacht: 
dat wil ik ook! Thuis kreeg ik, waarschijnlijk 
voor mijn verjaardag, een schilderskistje en 
ben begonnen met tekenen en schilderen en 
was tevreden. Dat doe ik nog steeds. Ik scheen 
als kind al heel goed te tekenen, althans dat 
vond een kunstenaar, die ooit naar mijn teke-
ningen heeft gekeken. Ik was echt helemaal 
geobsedeerd door kunst. Al heel jong besloot 
ik dus kunstenaar te worden. Op de Lelie- 
gracht zat een kunstenaar die buiten voor zijn 
atelier een beschilderde totempaal had staan 
en die vond ik werkelijk prachtig. Ik liep daar 
heel vaak langs. Ook Galerie d’Eendt in de 
Spuistraat met al die mooie schilderijen vond 
ik geweldig.’ 
Een expositie van Robert Motherwell sloeg, 
op zijn twaalfde, in als een bom en hij besloot 
dat hij naar de kunstacademie, toen nog de 
Kunstnijverheidsschool, wilde. Hij kwam er-
achter dat je op z’n minst een MULO-diplo-

ma op zak moest hebben, wilde je toegelaten 
worden. ‘Dat werd dus flink doorwerken.’

Niet veel geleerd
Hij werd aangenomen op de Kunstnijver-
heidsschool, die een jaar later de Rietveld- 
academie werd, richting Vrije Grafiek. ‘Om 
heel eerlijk te zijn, ik heb er niet veel geleerd. 
De leerkrachten hadden naar mijn idee een 
weinig betekenisvolle inbreng en lieten je 
maar een beetje dabberen. Ik maakte etsen, 
litho’s, houtsneden en kreeg schilderles. In 
de vakantie had ik een baantje. Ik ben in die 

tijd gaan samenwonen met mijn vriendin, die 
nog steeds mijn lief is.’ 
In het derde jaar van de academie kreeg hij 
na een tip van een vriend een baan als cre-
atief therapeut bij zwaar psychiatrische kin-
deren. ‘Een heel interessante baan. Met als 
gevolg dat ik niet vaak meer naar de acade-
mie ging. Dit werk heb ik bijna vijftien jaar 
gedaan, ik leerde veel en het gaf me inkomen 

TEKST EN FOTO’S: LIDA GEERS

en structuur. Ik ben gestopt toen het me te-
gen ging staan.’ De kinderen werden jonger 
en hij ouder. 
Daarna ging Faan verder als kunstenaar 
in een atelier van Loods 6. Je kunt dus stel-
len dat hij in 1980 tot de eerste lichting van 
Loods 6 hoorde en daar nog steeds dagelijks 
met veel plezier aan het werk is. In die tijd 
maakte hij grote en kleine reliëfs van papier 
en grote houtsneden. Heel veel houtsneden. 

Mooie heldere vormen
Faan had een eigen pers en drukte zijn hout-
sneden zelf af. ‘Inlijsten deed ik ook zelf, maar 
op een gegeven moment had ik daar geen zin 
meer in. Jarenlang heeft er een stapel inge-
lijste houtsneden in mijn atelier gestaan.’ Na-
dat hij gestopt was met de houtsneden ging 
hij van papier vormen maken, nergens op 
gebaseerd, nergens aan gerelateerd. Gewoon 
mooie esthetische vormen, die hij daarna om-
zette in houten beelden. Het zijn loepzuivere 
beelden, die allemaal uit losse onderdelen be-
staan. ‘Er zijn mensen die mijn beelden kast-
jes noemen, maar het zijn geen kastjes. Ik zelf 
zie ze als beelden, die je uit elkaar kunt halen. 
Ik maak graag een helder, passend en goed-
gemaakt beeld. Sommige kunstenaars maken 
beelden die iets voorstellen, anderen werken 

Het raadsel van  
Faan Olgers’ kunst 

Faan tussen zijn 
geesteskinderen

Vormen nergens op  
gebaseerd of aan  
gerelateerd
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abstract. Ik niet, ik maak een 
heldere en mooie vorm die 
niet is wat hij lijkt. Een toren, 
of wat erop lijkt, kan wat mij 
betreft ook een zelfportret 
zijn.’

Pietje Precies
Enige tijd geleden besloot Faan 
te stoppen met het maken 
van grote dingen, zijn hou-
ten beelden. Zijn atelier stond 
vol. Daar kwam bij dat hij het 
werken met hout niet zo fijn 
meer vond, veel stof en ook 
best zwaar werk. Zijn basis is 
hetzelfde gebleven: werken 
met papier en daarmee zoeken 
naar de vorm die in zijn brein 
is ontstaan. 
‘Ik vind papier heel erg mooi 
en levendig materiaal dat een 
goed gevoel geeft. In de tijd dat 
ik houtsneden maakte, maakte 
ik ook mijn eigen papier om ze 
daarop af te drukken. Ik begin met een ruim-
telijke papieren vorm en vervolgens maak ik 
de uitslag ervan.’ Een uitslag is de afbeelding 
van een ruimtelijk (hol) voorwerp in het plat-
te vlak. Het resultaat lijkt op een bouwplaat, 
die je uit één stuk tot een driedimensionale 
vorm kunt vouwen, een soort Origami. Als 
alles getekend is, snijdt Faan alle vlakjes die 
zijn ontstaan uit met uiterste precisie. ‘Tsja, je 

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
TEKST: LISA SCHEERDER

De beleidsarme periode na de gemeenteraads-
verkiezingen van maart is ten einde. Vlak voor het 
zomerreces is het door het college aangedragen 
nieuwe dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost 
door de stadsdeelcommissie gewogen en goed 
bevonden. Vooral het geslacht en de woonplaats 
van de nieuwe stadsdeelvoorzitter valt in goede 
aarde. In tegenstelling tot de vorige voorzitter 
is het een meisje en in tegenstelling tot de vo-
rige voorzitter woont ze in het stadsdeel en wel 
in IJburg. Carolien de Heer heet ze en ze zit na-
mens de PvdA (met twee zetels derde partij in de 
stadsdeelcommissie, na GroenLinks met vier ze-
tels en D66 met drie zetels) het dagelijks bestuur 
voor. De andere dagelijks bestuurders zijn Rick 
Vermin van GroenLinks die zijn tweede periode 
ingaat, en Jan-Bert Vroege van D66, voorheen 
gemeenteraadslid en nu voor het eerst bestuur-
der in een stadsdeel. Naast het feit dat het dage-
lijks bestuur in Oost duidelijk aan het emancipe-
ren is, wordt ook de specifieke woonplaats van 
de nieuwe stadsdeelvoorzitter als hoopvol teken 
gezien. 
Wellicht voelt zij een grote betrokkenheid bij een 
hardnekkig probleem binnen het stadsdeel, na-
melijk de jongerenoverlast op de Pampuslaan in 
IJburg. Woont ze daar in de buurt en heeft zij er 
ook last van, willen enkele stadsdeelcommissie-
leden weten. De goedlachse stadsdeelvoorzit-
ter houdt zich op de vlakte, zegt dat ze er wel 
wat over vernomen heeft maar vindt het te ver 

gaan om daar op dit moment inhoudelijk op in 
te gaan. De stadsdeelcommissie laat er voor nu 
bij, maar bij de volgende vergadering blijkt dat ze 
een agendapuntformulier heeft ingediend waar-
in ze de stadsdeelvoorzitter oproept om met de 
overlast gevende jongeren van de Pampuslaan in 
gesprek te gaan. Vorige maand is er een meet-up 
geweest waarbij gesproken is met bewoners en 
ondernemers, maar de jongeren waren afwezig. 
De stadsdeelcommissie vindt het niet goed dat 
er over de jongeren wordt gesproken, maar niet 
met de jongeren. De stadsdeelvoorzitter vertelt 
dat er wel degelijk dit jaar met de jongeren is 
gesproken. In februari door de vorige stadsdeel-
voorzitter en in april door de politie, waarna de 
jongeren samen met de politie een iftar hebben 
bezocht. Ook vertelt ze dat de jongeren hebben 
aangegeven dat ze een buurthuis willen, maar 
dat dit pas in 2024 op Centrumeiland gereali-
seerd zal worden. Ondertussen zijn er activiteiten 
voor de jongeren in de Witte Kaap waar Dyna-
mo ze stimuleert hun capaciteiten en talenten 
te ontdekken en eventuele problemen zelf op te 
lossen. De stadsdeelvoorzitter had wel begrepen 
dat dit niet zo goed beviel en daarom is er een 
opdracht gegeven aan stichting VrIJland. Dat is 
een plek waar kinderen zichzelf kunnen ontwik-
kelen en hun creativiteit kunnen ontdekken door 
buiten te spelen, te bewegen, te bouwen en met 
de handen in de aarde te wroeten. Ook is op-
dracht gegeven aan stichting Carabic die zich 
richt op het initiëren, faciliteren, verbinden, ver-
sterken, inspireren en uitvoeren van activiteiten 

gericht op maatschappelijke zelfredzaamheid, 
integratie en participatie in de breedste zin van 
het woord, van vooral kwetsbare Caribische en 
moslimvrouwen en kinderen in Amsterdam-Zuid-
oost en daarbuiten. De stadsdeelvoorzitter stelt 
voor dat stadsdeelcommissieleden aansluiten bij 
komende activiteiten van deze stichtingen om zo 
het gesprek met de jongeren aan te gaan. Maar 
de stadsdeelcommissie houdt voet bij stuk. Ze 
hebben van stichting Carabic gehoord dat het 
belangrijk is om zelf met de jongeren te praten, 
en ook het ambtelijk team Pampuslaan heeft de 
stadsdeelcommissie gevraagd om een gesprek 
te organiseren. Dit laatste zetje helpt. De stads-
deelvoorzitter zal met een paar leden van de 
stadsdeelcommissie om de tafel gaan zitten en 
bekijken hoe een gesprek met de jongeren geor-
ganiseerd kan worden.
Ondertussen heeft de burgemeester bekendge-
maakt dat het cameratoezicht dat sinds decem-
ber 2021 op de Pampuslaan is ingesteld, ver-
lengd wordt. Volgens de burgemeester is er nog 
steeds onrust in de buurt. Sinds het plaatsen van 
de camera’s is er een poging tot brandstichting 
geweest, en ook openlijke geweldpleging. Ook 
hebben een aantal geweldsmisdrijven plaatsge-
vonden. Het cameratoezicht duurt in ieder geval 
tot eind 2023. 

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

Voor Pampus

moet een beetje precies zijn en de liniaal goed 
op z’n plek kunnen houden’, grijnst hij. Daar-
na worden alle stukjes met pigment gekleurd 
en vervolgens teruggeplaatst in de uitgesne-
den vormen. Op de vraag hoe je zijn werk 
moet omschrijven antwoordt hij: ‘ingelegd 
papier, of uitsneden.’ En gevraagd waarom 
ze enigmatische tekeningen heten, vertelt hij 
dat een galeriehouder hem eens vroeg hoe hij 

Faans werk moest noemen. ‘Ik bedacht dat 
het “enigmatische tekeningen” moest zijn. 
Enigma betekent raadsel en ik vind dat mijn 
werk daar heel dichtbij komt.’ 

www.faanolgers.exto.nl 
Werk van Faan is te zien in Galerie Bisou,  
Levantkade 85 
 

Alle stukjes worden later 
weer teruggeplaatst

De houten beelden, die niet zijn wat ze lijken Enigmatische tekening





Tegelzetters leggen de laatste hand aan het kunstwerk van Enzo Pérès-Labourdette  
in het spoortunneltje tussen de Java- en Eerste van Swindenstraat.

Foto: Björn Martens
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Eind juni is in sommige straten van IJburg 
het getsjilp niet van de lucht en krijg je 
een idee over hoe vroeger de zomers 

klonken in alle steden en dorpen van Neder-
land. Dat is tegenwoordig een stuk minder, 
hoewel de mus nog steeds een van de meest 
voorkomende soorten broedvogels is. 
Je moet er wel even ‘oor’ voor hebben, maar 
als je ze eenmaal hoort tsjilpen, dan blijf je ze 
horen – je komt niet meer van dat geluid af. 
Bijvoorbeeld op het Theo van Goghplein en de 
straten daaromheen. Als je daar de blik naar 
boven richt, zie je waar het geluid vandaan 
komt. Regelmatig poppen er mussen uit ga-
tjes bovenin de gevels van woongebouwen. 
Het zijn mannetjes die met hun donkere keel-
tjes zo hard mogelijk tsjilpen om duidelijk te 
maken dat dit hun nest is. Ze zitten hier dus 
niet onder de pannen, maar in neststenen die 
tijdens de bouw van deze wijk zijn ingemet-
seld. Heel af en toe zie je een kuiken een blik 
over de rand van de neststeen werpen, alsof 
hij checkt wat hem of haar te wachten staat 
als-ie het ouderlijk nest moet verlaten. Maar 
hoe leven mussen eigenlijk? 

Een echte huismus
Zo noemen we iemand die het liefst altijd 
maar thuis zit. Bij de mus klopt dat als een 
bus. Want inderdaad is Passer domesticus 
zeer honkvast. Het is misschien wel de meest 
standvastige vogel van alle ‘standvogels’. Zo-
mer en winter verblijven mussen op dezelfde 
plek, in dezelfde kolonie. De nesten van een 
kolonie zijn dan ook officieel jaarrond be-
schermd. Mussen zijn zeer sociaal. Ze doen 
bijna alles samen. Van het broeden en het ne-
men van een (stof-)bad, tot het zoeken naar 

voedsel. En af en toe hebben ze even mot. 
Daarom vervelen deze grappige vogels nooit. 
Ze houden van gevarieerde of rommelige tui-
nen of plantsoenen met struiken of klimop. 
Ze leven bij kinderboerderijen en in Artis 
waar ze mee-eten van de gemorste granen en 
zaden. Ook de terrassen van restaurants zijn 
favoriet. Ze pikken mee van de restjes taart of 
broodjes die mensen laten vallen. Mussen zijn 
cultuurvolgers. Ze profiteren van menselijke 
activiteiten. Het is eigenlijk hun specialisatie. 
Mannetjes hebben een bruine mantel, een 
zwarte bef, grijswitte wangen en een zwarte 
snavel. Hoe groter de donkere bef, hoe do-

minanter het mannetje. Vrouwtjes zijn meer 
egaal vuilwit-bruin van kleur, een beetje de 
spreekwoordelijke ‘grijze mussen’. In het 
voorjaar gaan de hormonen ook bij de mus-
sen door de aderen gieren. Meerdere manne-
tjes baltsen rond een vrouwtje door met flap-
perende vleugels om haar heen te dansen. 
Ze beginnen in maart aan hun nest te bou-
wen en broeden van april tot september. In 
een holte, in een spleet of onder een dakpan. 

Ze stofferen het met dierenhaar, blaadjes en 
strootjes. Een legsel bestaat uit vier tot zes eie-
ren. De broedtijd is veertien dagen. De jongen 
krijgen zacht eiwitrijk voedsel zoals rupsen, 
spinnen, vliegen en muggen. Na zo’n vijftien 
dagen vliegen de jongen uit. Ze krijgen dan 
nog tien tot veertien dagen voedsel van hun 
ouders, daarna moeten ze het zelf zien te rooi-
en. Tegen die tijd eten ze hetzelfde voedsel als 
volwassen vogels: zaden van grassen, onkrui-
den, bessen, aangevuld met insecten en hun 
larven. 
Meer dan de helft van de jongen overleeft het 
eerste jaar niet. Huiskat, kraaiachtigen en 
spechten, ransuil, kerkuil en vooral sperwer 
zijn een gevaar. De jachtdruk van de sperwer 
kan zo hoog zijn, dat huismussen zeker twee 
legsels per seizoen moeten maken om te zor-
gen dat een kolonie overeind blijft. Gelukkig 
komen ze meestal toe aan drie legsels. En dat 
is goed voor de sperwer die tegenwoordig ook 
in de stad broedt, vaak in parken of in rusti-
ge tuinen van grachtenpanden. Huismussen 
worden gemiddeld drie tot vier jaar oud. Een 
enkele haalt een leeftijd van zes jaar.
In Nederland leven nu ongeveer twee miljoen 
mussen. Dat lijkt veel, maar het is de helft van 
de populatie van 1980. Reden genoeg om de 
huismus in 2004 voor het eerst als ‘gevoelig’ 
op de Rode Lijst van Nederlandse Broedvo-
gels te plaatsen. De oorzaken van de achter-
uitgang zijn niet precies bekend, maar land-
bouwmethoden, gebruik van pesticiden en 
nieuwe bouwmethoden van huizen zullen 
een rol hebben gespeeld. In Amsterdam is de 
afname zelfs 85% geweest – van ca. 40.000 
broedparen naar 5.400 in 2006 (Atlas van de 
Noord-Hollandse Broedvogels, 2009). Recen-
te tellingen laten zien dat de situatie daarna 
is verbeterd. De nieuwe Vogelatlas van Am-
sterdam, die begin oktober verschijnt (zie 

TEKST: GOOS VAN DER SIJDE 
FOTO’S: EDWIN BUTTER, GOOS VAN DER SIJDE, RONALD VAN WEEREN

In Oost is IJburg hét mussenparadijs. Redacteur Goos van der Sijde ging op onderzoek uit en 
praatte met stadsecoloog Geert Timmermans en twee studenten van de Aeres Hogeschool 
Almere, Wouter van Leuven en Jerry Verhagen, die afgelopen voorjaar in heel Oost mussen 
hebben geteld. 

Mussen 
in  
Oost

Vrouw huismus heeft een typerende lichte oogstreep
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Amsterdam is rijk aan vogels. Dank-
zij de grote diversiteit aan biotopen 
broeden of overwinteren er bijna 200 
vogelsoorten! De auteurs van de net 
verschenen Vogelatlas Amsterdam 
beschrijven de veranderingen in de 
vogelwereld in de afgelopen vijftig jaar 
en analyseren grondig de oorzaken 
daarvan. De intensivering van agra-
risch grondgebruik, stikstofdepositie, 
klimaatverandering en verdichting 
van de stad gaan ook aan Amsterdam 
niet voorbij. Om de vogelrijkdom te 
behouden en versterken doen de au-
teurs aanbevelingen aan beheerders 
van parken, lanen en grachten. Ook 
geven zij handige tips aan bewoners 
om tuin, straat of balkon vogelvrien-
delijk te maken.
Frank van Groen, Jip Louwe Kooij-
mans, Geert Timmermans, Koen 
Wonders, Vogelatlas Amsterdam, Uit-
geverij Noordboek, 400 blz., ! 34,90 
(hardcover)

kader) schat de broedpopulatie nu op 10.000 
broedparen, tegen 6400 in 2016. Er is dus 
sprake van enig herstel. Om te weten hoe de 
mussenstand zich ontwikkelt, doen vrijwilli-
ge vogelwaarnemers en stadsecologen regel-
matig onderzoek. Ze krijgen daarbij hulp van 
studenten ecologie van de Aeres Hogeschool 
Almere.

Onderzoek per fiets
Van half april tot half juni fietsten ecologiestu-
denten Jerry Verhagen en Wouter van Leuven 
door heel Amsterdam-Oost om te kijken waar 
zich mussen bevonden. ‘Dit onderzoek doe je 
vooral met je oren’, vertelt Wouter. ‘Je luistert 
waar ze zitten, en checkt dat met de kijker.’ 

Jerry legt uit: ‘We vullen de ge-
gevens direct in op een laptop 
of in de mobiele telefoon met de 
GPS-coördinaten, ook noteren 
we het adres van een nest of ko-
lonie. We pakken ook de kijker 
om in te schatten hoe groot de 
kolonie is.’ Waren ze niet bang 
aangezien te worden voor pa-
parazzi? Wouter: ‘Nee hoor, dat 
valt mee. Soms zijn mensen wel verbaasd als 
je voor hun huis staat en met de kijker naar 
boven kijkt. Maar als je het uitlegt, krijg je al-
tijd positieve reacties. Mensen hebben vaak 
geen idee dat er in de gevels nesten met mus-
sen en spreeuwen zitten.’ Jerry vult aan: ‘We 
kijken alleen vanaf de openbare ruimte, we 
gaan dus niet in privétuinen zoeken naar 
broedvogels. We houden zeker rekening met 
de privacy.’
Elke mus telt maar... die wordt niet altijd ge-
teld. De studenten gebruiken de methode die 
voormalig stadsecoloog Martin Melchers in 
2005 ontwikkelde toen hij voor het eerst de 
aantallen mussen in Amsterdam onderzocht. 
Geert Timmermans vertelt dat Martin be-
nieuwd was hoeveel mussen Amsterdam nou 
eigenlijk had, omdat de mussenstand destijds 
drastisch was gekelderd: ‘Martin fietste in 
zijn eentje in twee jaar tijd heel Amsterdam 
af maar ontdekte al gauw dat het jaren zou 
duren voordat hij elke mus zou hebben ge-
teld. Hij bedacht toen een methode om af te 
gaan op de tsjilpende mannetjes en daarna de 
grootte van een kolonie in te schatten. Die me-
thode gebruiken we nog steeds.’

Mussenparadijs IJburg
Het onderzoek van Wouter en Jerry laat zien 
dat de mussensituatie in Oost sinds de laatste 
telling van 2016 behoorlijk stabiel is geble-
ven. Er zijn ongeveer 150 huismussenkolo-
nies met ongeveer 540 mussenparen. Wel zie 
je verschillen en kleine veranderingen. Mus-
sen hebben zo hun voorkeuren. Geert Tim-
mermans: ‘In principe broeden mussen waar 
mensen wonen: onder dakpannen, in klimop 
en nestkasten. Maar er moet wel ‘open' en 
afwisselend groen in de buurt zijn, zoals tui-
nen, plantsoenen, heggen, grasveldjes, rom-
melhoekjes en braakliggende terreintjes om 
voedsel te zoeken. Een gebied met alleen hoge 
bomen, of bos is niet aantrekkelijk voor de 
mus. In het Flevopark kom je daarom vrijwel 
geen mussen tegen.’ 

Een van oorzaken van de afname van broed-
gelegenheid is een bouwwijze waarbij hui-
zen potdicht zijn afgewerkt in verband met 
warmte-isolatie. Ook verstening van tuinen 
met terrastegels en schuttingen – in plaats 
van struiken en heggen – speelt een rol. Geert 
legt uit dat Amsterdam al enige tijd een be-
leid voert waarbij natuurinclusief bouwen 
voorop staat. Zoals groene daken en het in-
bouwen van neststenen in gevels op IJburg. 
Niet alleen huismussen profiteren daarvan, 
ook andere holenbroeders zoals spreeuw en 
koolmees. Geert: ‘IJburg doet het erg goed, het 
is een echt mussenparadijs in Oost.’ Hij ver-
wacht dat in gebieden met oudere beplanting 
de aantallen wat zullen afnemen, maar dat bij 
natuurinclusieve stadsuitbreidingen er juist 
een toename te zien zal zijn. ‘En als mensen 
hun tuinen nou niet te netjes maken, met veel 
groen en dekking voor de mus, dan stimuleer 
je de komst van deze gezellige vogels.’ 

Tip: op maps.amsterdam.nl/vogels kun je per 
straat zien waar zich nesten bevinden van 
mussen, spreeuwen en zwaluwen. Is dat in 
jouw straat? Dan weet je dat je beter geen 
onderhoudswerkzaamheden aan je huis kunt 
uitvoeren in de broedtijd.

Man huismus met z’n zwarte bef en witte wangen

Mussen houden van rommelige tuintjes met dekking

Jerry Verhagen en Wouter van Leuven voor een 
woongebouw met ingebouwde gevelneststenen voor 
mussen, spreeuwen en mezen
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IJburg heeft er sinds kort een architectonische hoogstand bij: het Sluishuis, een wooncom-
plex met een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter op Steigereiland, aan en boven 
het water. Sommige delen zijn publiek toegankelijk. De IJopener ging er kijken.

We fietsen over de Heermabrug naar 
Steigereiland. Links voor ons drin-
gen zich onontkoombaar de geome-

trische vormen op van een pand dat gebouwd 
is van aluminium elementen. We gaan naar 
de Haringbuisdijk waar dit wooncomplex zich 
van een heel andere kant laat zien. En van een 
ander materiaal: nu kijken we ineens in een 
eigentijdse toren van Babel, opgetrokken uit 
lichtbruin hout en met trappen die naar de he-
mel reiken. 
Net als op Bruegels schilderij van de Babylo-
nische torenbouw uit het bijbelboek Genesis, 
krioelt het ook hier van de bedrijvigheid. Ver-
huiswagens worden uitgeladen, bewoners vol-
gen, timmerlieden, monteurs, schilders, elek-
triciens, bouwinspecteurs en andere vaklui 
zijn nog volop bezig, gadegeslagen door be-
zoekers. Welkom bij het Sluishuis op IJburg, de 
nieuwste en meest besproken architectonische 
bezienswaardigheid van de buurt.
Vanaf haast alle kanten kun je het Sluishuis 
zien. Vanaf de weg, het water, vanuit de lucht 
en zelfs als je aan de overkant staat, in Dur-
gerdam of verder, dringt het complex zich op. 
Het heeft de horizon veranderd. Vanaf een 
bepaald punt op de Durgerdammerdijk kun 
je precies door de driehoekige opening kijken. 
Dat gat is een van de kenmerken van het Sluis-
huis. Andere eigenheid is dat het gewichtloos 
boven het water lijkt te zweven. Soms oogt het 
klein, dan weer groot en hoog. Het ontleent 
zijn bestaansreden aan het water waar het 

aan gelegen is, waar het boven hangt, waar het 
zich in spiegelt en waar het z’n naam aan te 
danken heeft. Het kijkt uit op de nabijgelegen 
Oranjesluis. 
Architectuurkenner en NRC-journalist Ber-
nard Hulsman was laaiend enthousiast over 
het IJburgse appartementencomplex. ‘Het 
Sluishuis is een magistrale proeve van zwe-
vende architectuur’, schreef hij laatst. Het 
gebouw kreeg vijf ballen van de meestal met 
lof nogal zuinige recensent – de hoogste sco-
re. Uiteraard zijn er ook kritische geluiden. 
Architect en hoogleraar Hans van der Heijden 
kraakte in de NRC de duurzaamheidsclaim van 
het Sluishuis. ‘Het ontwerp is van een lichtzin-
nigheid die moedwillig breekt met architecto-
nische conventies en nuchterheid.’
Nadere inspectie door de IJopener leverde be-
halve veel ‘ah’ en ‘oh’ ook heimwee op naar 
de goeie ouwe Hollandse baksteen, al eeuwen-
lang duurzaam, betaalbaar en nagenoeg on-
derhoudsvrij. Die baksteen is hier ver te zoe-
ken. De gevels zijn voornamelijk bekleed met 
aluminium platen en prefab houten elemen-
ten. Hoewel we ons geen bouwexperts mogen 
noemen, weten we dat je goed voor hout moet 
zorgen – anders gaat het rotten – en dat alu-
minium na verloop van tijd vlekkerig-goor kan 
oxideren.
Het Sluishuis, nu nog jong en fris, kan door de 
gekozen gevelmaterialen ogenschijnlijk snel 
verouderen. Maar daar maken de bewoners 
zich voorlopig geen zorgen om. We spraken 
met een expat-echtpaar dat blij was met hun 
nieuwe woning op een van de hogere etages. 
‘Het uitzicht en al dat water en verderop de 

stad! Je raakt niet uitgekeken. Ook het gebouw 
zelf bevalt ons, vooral door de openbare ruim-
tes.’
Dat is het leuke van het Sluishuis: het platte 
groene dak, met z’n beplanting en fenomenale 
uitzicht, is op bepaalde tijden via buitentrap-
pen publiek toegankelijk. Hetzelfde geldt voor 
de binnenplaats en de vierhonderd meter 
lange woonbootsteiger die aan de waterzijde 
het gebouw omgordt. Puntje van aandacht: 
toen wij boven waren, zaten op de dakbankjes 
mensen te eten. De resten van hun maaltijd en 
weggooiflessen troffen we later tussen de se-
dumplantjes aan.
Een paar feiten. Het Sluishuis is ontworpen 
door het Deense architectenbureau BIG in sa-
menwerking met Barcode Architects in Rotter-
dam. BIG staat voor Bjarke Ingels Group. Ar-
chitect Ingels (48) maakt wereldwijd naam met 
opmerkelijke gebouwen. Zijn Sluishuis heeft 
een oppervlakte van 49.000 vierkante meter. 
Het rijst 40 meter op uit het water en bevat cir-
ca 440 woningen, waarvan ruim zeventig voor 
de verkoop. De overige zijn voor de verhuur: 
zo’n 220 met middenhuur (vanaf € 910 per 
maand) en een kleine 150 in de vrije sector. De 
huurappartementen hebben een oppervlakte 
van 40 tot 117 vierkante meter. In de garage 
zijn 235 parkeerplaatsen en fietsenstallingen.
Of het Sluishuis mooi of lelijk is mag de lezer 
van dit blad zelf bepalen. Vast staat dat het 
een spectaculaire bezienswaardigheid is. De 
gevels van aluminium en hout, de materia-
len die het eerste opvallen, kunnen wel eens 
kwetsbaar zijn. We zijn benieuwd hoe lang dit 
standhoudt in het rauwe IJburgse klimaat. 

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

Een IJburgse toren van Babel



Eerst de vraag of de criminaliteit inder-
daad afneemt. Als het over criminaliteit 
gaat, gaat het traditioneel over misdrij-

ven. Dat zijn zwaardere strafbare feiten als 
moord, bedreiging, overvallen, zedenmis-
drijven, drugshandel en inbraak. Sinds 2012 
is het totaal aantal door de Nederlandse po-
litie geregistreerde misdrijven gedaald met 
52 procent. Tegelijkertijd is de criminaliteit 
echter veranderd. Digitale criminaliteit is 
opgekomen. In 2021 was 17 procent van de 
Nederlanders van 15 jaar en ouder – bijna 
2,5 miljoen mensen – slachtoffer van online 
criminaliteit. Drugsverslaafden die eind vori-
ge eeuw voor veel criminaliteit zorgden, zijn 
verdwenen. Terrorisme en zware drugscri-
minaliteit met afrekeningen, liquidaties en 
vergismoorden deden hun intrede. Er zijn 
meer en zwaardere explosies in de stad en er 
is meer en zwaarder onderling geweld tussen 
groepen jongeren.

Criminaliteit
In onze veiligheidsregio (Amsterdam, Amstel-
veen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, 
Diemen en Uithoorn) is de geregistreerde cri-
minaliteit de laatste twintig jaar ook gedaald. 
Tenminste, tot vorig jaar. Inmiddels stijgt het 
weer. Stond de index in 2021 op 100, nu staat 
deze op 104. Sommige buurten in onze stad 
scoren ruim onder de 100, anderen scoren 
er ruim boven. In onze stad scoort de buurt 
Burgwallen Nieuwezijde in Centrum met 226 
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het hoogst en Middenmeer in Oost met 52 het 
laagst. Binnen ons stadsdeel zijn de verschil-
len groot. Weesperzijde (170) en Oosterpark 
(158) scoren het hoogst. In het verspreidings-
gebied van de IJopener scoort Indische Buurt 
Oost (99) het hoogst, gevolgd door Zeebur-
gereiland/Bovendiep (98), IJburg West (73), 
IJburg Oost/IJburg Zuid (63), het Oostelijk Ha-
vengebied (60) en Indische Buurt West (59). In 
ons verspreidingsgebied ligt de geregistreer-
de criminaliteit onder het gemiddelde van de 
veiligheidsregio. Maar de geregistreerde cri-
minaliteit in ons gebied is afgelopen jaar wel 
iets toegenomen.

Slachtofferschap
Om iets over veiligheid te kunnen zeggen, is 
het naast de plek waar criminaliteit plaats-
vindt ook belangrijk om te weten waar de 
slachtoffers van deze criminaliteit wonen, 
ook als de criminaliteit plaatsvindt in een an-
dere buurt. Amsterdamse buurten met een 
hoog slachtofferschap zijn niet de buurten 
waar de meeste geregistreerde criminaliteit 
plaatsvindt. Het hoogste slachtofferschap is 
te vinden in de Van Lennepbuurt (392), Van 
Galenbuurt (240) en Slotermeer West (185). 
In onze buurt zijn Indische Buurt West (169) 
en Indische Buurt Oost (144) de koplopers. 
Zeeburgereiland/Bovendiep (108) staat op de 
derde plek. IJburg Oost/IJburg Zuid volgt met 
91, IJburg West met 76, en in het Oostelijk Ha-
vengebied is het slachtofferschap het laagst 

met 73. Het valt op dat het digitale slachtof-
ferschap in Indische Buurt West met 211 het 
op een na hoogste van de regio is. Alleen in de 
Van Lennepbuurt is het digitale slachtoffer-
schap hoger met 233. Maar ook in IJburg Oost/
IJburg Zuid (122) en Indische Buurt Oost (120) 
is het digitale slachtofferschap fors hoger dan 
gemiddeld in de regio (97). 

Ervaren overlast
Overlast door personen en verloedering van 
de openbare ruimte tasten de veiligheid in 
een buurt aan. De ervaren overlast is afgelo-
pen jaar toegenomen en staat nu op 101. De 
top drie wordt gevormd door Burgwallen Ou-
dezijde (321), Burgwallen Nieuwezijde (297) 
en Grachtengordel Zuid (159). Op de vierde 
plek staat een buurt uit ons stadsdeel, IJburg 
Oost/IJburg Zuid (157). Indische Buurt West 
(109), IJburg West (103) en Indische Buurt 
Oost (102) scoren ook allemaal bovengemid-
deld. Het Oostelijk Havengebied (87) en Zee-
burgereiland/Bovendiep (84), scoren onder 
het gemiddelde. Er is dus behoorlijk wat over-
last in onze buurt waarbij IJburg Oost/IJburg 
Zuid verontrustend hoog scoort.

Onveiligheidsbeleving
Een inschatting van de criminaliteit en de 
overlast in de buurt, een rapportcijfer voor 
de veiligheid in de buurt en een inschatting 
van de kans om slachtoffer te worden, bepa-
len de onveiligheidsbeleving van bewoners. 
In de regio is het gemiddelde daarvan 102. 
In onze buurt scoort IJburg Oost/IJburg Zuid 
(125) het hoogst. En alweer fors hoger dan de 
rest van de buurt: Indische Buurt West met 
106 en Indische Buurt Oost met 105. Daarna 
volgen IJburg West met 102, Zeeburgerei-
land/Bovendiep met 78 en hekkensluiter Oos-
telijk Havengebied met 69. Ondanks het feit 
dat in onze buurt gemiddeld genomen min-
der geregistreerde criminaliteit is, zijn deze 
criminaliteit én de onveiligheidsbeleving van 
de bewoners in onze buurt dit jaar wel ge-
groeid. Het is kortom onveiliger geworden in 
onze buurt. 

OOST IN 
CIJFERS

Is het veilig in onze buurt? 
Makkelijke vraag, niet zo’n 
makkelijk antwoord. De een 
zal zeggen: Het is steeds vei-
liger want de criminaliteit 
neemt af. Een ander zal zeg-
gen: De sociale onveiligheid 
neemt toe dus het is onvei-
liger. Wat zeggen de cijfers? 
IJopener zoekt het uit.

Buurt- 
veiligheid

TEKST: LISA SCHEERDER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR
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‘Waarom we op het water wonen 
– ja, goeie vraag. Het is de be-
leving van vrijheid die je daar 

sterker voelt dan in een huis aan de wal. En 
het licht hè, de schittering van de zon op het 
water, het weer en de seizoenen die we hier 

intenser ervaren.’ Dat vertelden de bewo-
ners van een oud woonschip in het Oostelijk 
Havengebied toen buurtmagazine de IJope-
ner bij hen langs kwam voor een artikel in 
de serie Markante Schepen (in februari 2021 
begonnen).
Ze woonden al vele jaren op hun schip. Dat 
was langzaam zo gegroeid: een combinatie 
van toeval, te weinig geld voor een huis, een 

roestbak die ze in een hoekje van de haven 
zagen liggen en zelf wilden opknappen, en 
een ligplaats die gratis was. Zo werden ze 
woonbootbewoners. Een beetje de nomaden 
van de buurt, die om hen heen groeide en 
groeide. Ze hoorden erbij maar soms wer-
den ze ook met de nek aangekeken, zoals in 
heel Amsterdam. De zigeuners van het wa-
ter; mensen die je liever uit de weg ging.

Meer waardering
Dat is nu heel anders. ‘Wonen op het water, 
vroeger toch een beetje taboe, wordt nu juist 
op prijs gesteld’, zegt woonbootarchitect Bob 
Ronday. Hij is gespecialiseerd in het ontwer-
pen van waterwoningen en is een van de ini-
tiatiefnemers van de net geopende tentoon-
stelling Over drijven in Mokum. Hoe wordt er 
in Amsterdam op en bij het water gewoond? 
De expositie is te zien in het Borneo Archi-
tectuur Centrum op Borneo-eiland in het 
Oostelijk Havengebied. In de voormalige ha-
venbekkens daar en de omliggende vaarten 
liggen een paar honderd woonboten (veelal 
verbouwde oude vrachtschepen) en woon-
arken (woningen die doorgaans op een be-
tonnen casco zijn gebouwd). In heel Amster-
dam liggen naar schatting van de gemeente 
zo’n 2.500 woonboten.
Waar komt die toenemende waardering 
voor wonen op het water vandaan? Vol-
gens Bob Ronday heeft dat onder andere 
te maken met de sterke verbetering van de 

TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: KATJA EFFTING, JOHN GUNDLACH, LOFOTO

Dit keer geen aflevering over woonschepen in het verspreidingsgebied van de IJopener, maar 
een verhaal over wonen op het water. In het Borneo Architectuur Centrum is hierover een 
expositie geopend. Doel: de bezoekers informeren en inspireren, en proberen een debat op 
gang te brengen.

Wonen op het water

Drijvende waterwoningen op Steigereiland, IJburg

Steigereiland op IJburg met z’n waterwoningen en verderop de Cas Oorthuyskade met z’n woonboten (voornamelijk oude vrachtschepen)
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waterkwaliteit. ‘Zwemmen in het IJ-water 
en zelfs in de grachten is mogelijk’, zegt hij. 
Het kan ook zijn dat het debat over klimaat, 
duurzaamheid en ecologie de grotere appre-
ciatie voor waterwonen in de kaart speelt. 
Hoe dan ook, de timing van de expositie is 
goed. Woonschepen, arken en waterwonin-
gen staan volop in de belangstelling. De prij-
zen van dit ‘roerend’ goed hebben de feno-
menale prijsstijgingen van onroerend goed 
aan de wal gevolgd. In Amsterdam kan een 
mooie woonark met een vaste ligplaats zo-
maar vele honderdduizenden euro’s kosten 
of opbrengen.

Bob Ronday hoopt met de tentoonstelling 
‘allereerst de bezoekers over de vele aspec-
ten van wonen op het water te informeren 
en ze inspiratie te laten opdoen.’ Daarnaast 
zou hij graag een discussie erover op gang 
brengen. ‘De veranderingen op het gebied 
van waterwonen zijn de laatste jaren groot 
geweest. Oude woonboten en arken hebben 
zich ontwikkeld tot volwaardige woningen 
die een dito gemeentelijke aanpak verdie-
nen. Door de snelle ontwikkelingen is het lo-
gisch dat het beleid achteraf komt. Ik bepleit 
een duurzame planning voor deze bijzon-
dere vorm van wonen. Vergeet niet: wonen 

op het water is beeldbepalend voor Amster-
dam. Geen plaatje van de stad of er staat wel 
een woonboot op.’
Onderwerp van discussie zou bijvoorbeeld 
het type woonboten kunnen zijn en de ver-
anderingen die deze in de loop der jaren 
hebben ondergaan. In het Oostelijk Haven-
gebied, op plekken als de Borneo-, Java- en 
Levantkade, liggen nu nog voornamelijk 
woonschepen die ooit als vracht- of passa-
giersvaarder hebben gediend. ‘Hoe lang kun 
je dat volhouden?’, vraagt Ronday zich af. ‘Ik 
snap de romantiek van zo’n oude klipper of 
veerboot. Maar gaan ze nog eens honderd 
jaar mee? Zijn ze te behouden, ook met het 
oog op de energietransitie? Nu al is er een 
trend naar gloednieuwe woonboten die er-
uit zien als schepen maar die nooit hebben 
gevaren.’ 

Steigereiland
Gevraagd naar zijn favoriete woonboot of 
woonbootbuurt, zegt Bob Ronday dat hij 
vol lof is over hoe Steigereiland op IJburg 
tot stand is gekomen. Daar vind je onder 
andere de Waterbuurt, een spraakmakende 
gemeenschap van drijvende woningen aan 
steigers. Iets verderop zijn plannen voor 
weer nieuwe waterwoningen. Ronday: ‘Het 
is een prestatie van formaat. Er is enorm 
veel moeite voor gedaan en het is schitte-
rend om te zien hoe hier uiteindelijk een 
hele waterwoonwijk van internationale al-
lure is ontstaan.’ 

Over drijven in Mokum. Hoe wordt er in  
Amsterdam op en bij het water gewoond?  
is tot voorjaar 2023 te zien in het  
Borneo Architectuur Centrum,  
R.J.H. Fortuynplein 4, Borneo-eiland. 
www.bac-amsterdam.nl

Woonschepen aan de Borneokade, Oostelijk Havengebied

De hoek met waterwoningen tussen IJburglaan en Haringbuisduik op Steigereiland 
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Grensfanaat Milo 
van Bokkum laat 
in zijn boek zien 
dat de meeste 
landsgrenzen niet 
vanzelfsprekend 
liggen waar ze 
liggen. Achter 
elke grens zit een 
verhaal: soms 
bewogen, soms 
komisch en soms 
ook louter arbi-
trair. 

In de woonkamer van Milo van Bokkum 
(1994) in de Indische Buurt hangt een topo-
grafische schoolkaart van Nederland en Bel-

gië aan de wand. Tijdens ons gesprek zullen 
we er regelmatig naar wijzen, want het thema 
is grenzen. Vorig jaar verscheen Van Bokkums 
boek Grensstreken met de ondertitel Waarom 
grenzen liggen waar ze liggen. Die vraag is niet 
zo eenvoudig te beantwoorden blijkt na lezing 
van het boek en in het gesprek met de auteur. 
Want elke grens heeft een historisch verhaal 
waarbij mensen keuzes hebben gemaakt over 
waar de lijn tussen twee landen getrokken 
moest worden. Soms zijn die ingegeven door 
natuurlijke barrières als bergketens of de loop 
van een rivier. Maar wat als die rivierloop na 
verloop van tijd verandert al dan niet door 
mensenhanden, zoals de Maas? 
Veel grenzen zijn ook bepaald door wat een 
toevallig lijnenspel lijkt. Tekentafelgrenste-

kenen is het neologisme, het nieuwe woord 
dat de auteur gebruikt voor landsgrenzen die 
vanachter een bureau getrokken zijn op een 
landkaart zonder de situatie ter plaatse in 
ogenschouw te nemen. Een methode die nogal 
eens gebruikt is door kolonisten die een con-
tinent onderling verdeelden, wat bijvoorbeeld 
heeft geleid tot de rechte lijnen die kenmer-
kend zijn voor de landkaarten van Afrika en 
Noord-Amerika. Getekende lijnen die soms 
hele volksstammen letterlijk verdelen. En wat 
als blijkt dat de meetinstrumenten innovatie-
ver worden waardoor het werk van vroegere 
landmeters toch niet blijkt te kloppen met het 
eerder overeengekomen uitgangspunt? Dat 
was het geval bij de tekentafelgrens tussen 
Canada en de Verenigde Staten. Die zou op 
de 49ste breedtegraad moeten lopen, maar de 
werkelijkheid blijkt anders leren we in Grens-
streken.

TEKST: ELINE CRIJNS
FOTO: ANNALEEN LOUWES 

Van Bokkum doorkruist in zijn boek de hele 
wereld; het register loopt van Aamsveen tot 
Zwitserland en van Pakistan tot Urk. Het ver-
haal is doorspekt met anekdotes, historische 
weetjes en grensconflicten. ‘Voor mij zijn 
grenzen altijd interessant geweest’, vertelt 
Van Bokkum. ‘Op vakanties zoek ik altijd de 
grensstreek op. Een grens in het landschap zie 
je vaak niet, maar tegelijkertijd verandert op 
die plek alles. Er gaan andere wetten gelden, 
andere politiek, je komt vaak in een andere 
cultuur.’ Het is die onzichtbare ingreep in het 
landschap die Van Bokkum aanspreekt. ‘Bij de 
grens is de natuur meestal mooi, het is relatief 
afgelegen en soms nog een beetje een wilder-
nis. De oostgrens van Nederland was vroeger 
bijvoorbeeld een groot moerasgebied, de res-
tanten daarvan zijn er nog.’
Van Bokkum groeide op in Amsterdam-Oost 
en werkt als journalist op de economieredac-

De mens en zijn grens    

BOEKEN
H O E K
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tie van NRC aan het Rokin. In de weekenden 
probeert hij de stad zoveel mogelijk te ver-
laten en zoekt liefst de grenzen van het land 
op. Daar is altijd wel iets te vinden dat zijn 
grensfascinatie voedt. Met zijn enthousiasme 
overtuigt hij vrienden en familie om mee te 
gaan op zijn grensexpedities. ‘Als ik een inte-
ressant verhaal erover kan vertellen, weet ik 
ze meestal wel mee te krijgen. Ik kies bijvoor-
beeld bewust San Marino of Liechtenstein uit 
als vakantiebestemming, dat zijn typische Eu-
ropese ministaatjes en zoiets wil ik toch met 
eigen ogen zien.’ 

Google Maps
Hij laat een kaart van Roermond zien die hij 
recent kocht en wijst aan hoe de gemeente-
grens merkwaardig uitsteekt in Duitsland. 
‘Kijk, dit is een mooi voorbeeld van hoe het 
landschap aan de grens verandert, zoals 
vaak het geval is. Dit hapje uit Duitsland is  
daarmee het enige terrassenlandschap dat  
Nederland rijk is en waar het land in drie  
stappen omhoog loopt’, vertelt Van Bokkum 
enthousiast over zijn nieuwe aanwinst.    

In zijn kasten liggen meer opgerolde landkaar-
ten en stapels atlassen. ‘Ik verzamelde ze als 
kind al, maar ik lees ook andere boeken en 
hou ook van andere dingen zoals architectuur 
en treinen’, haast hij zich eraan toe te voegen. 
‘Maar ik kan eindeloos naar kaarten kijken. Je 
komt van alles tegen. Grenzen die gek lopen 
of juist heel rechte lijnen met dan weer een 
vreemd uitstulpsel. Dan ga ik uitzoeken hoe 
dat zo is gekomen. De verhalen achter het 
ontstaan van grenzen zijn betekenisvol, want 
een grens grijpt heel erg in de wereld in. Maar 
een grens komt soms tot stand doordat die, 
bij wijze van spreken, op de achterkant van 
een servetje wordt gekrabbeld. Dat contrast 
tussen hoe groot het is in de werkelijkheid en 
hoe achteloos die grens soms gevormd is, fas-
cineert mij.’

Een favoriet tijdverdrijf van Van Bokkum 
naast het bestuderen van landkaarten is het 
uitpluizen van Google Maps. Daarop blijkt de 
werkelijkheid soms te worden weergegeven 
afhankelijk van het land waar je in bent en 
welke politiek daar geldt: ‘Best wel sneaky’, 
zegt Van Bokkum. ‘In de Russische versie van 
Google Maps loopt er een harde grens tussen 
De Krim en Oekraïne en in andere versies 
loopt er een stippellijntje. Het internetbedrijf 
verklaart dit door te zeggen dat ze zich aan de 
lokale wetten moeten houden.’  

Zelf en de Ander
De mens en zijn grens, we leven in ‘een we-
reld waarin Zelf en Ander altijd afgebakend 
moeten worden, waarin met enige hybriditeit 
zelden genoegen wordt genomen’, schrijft Van 
Bokkum. ‘Hierover wordt veel gediscussieerd 
door politicologen en sociologen. Is ieder zijn 
eigen gebied handig voor de wereldvrede? Of 
moet je geen harde lijn zetten? Ik ben er zelf 
niet uit of grenzen wel of geen goed idee zijn. 

Ik groeide op met de EU en Schengen waar-
in grenzen zo onbelangrijk mogelijk zijn. Tot 
corona kwam. Ik had niet verwacht dat dat 
zo zou uitpakken met harde grenssluitingen. 
Mijn generatie is gewend dat je zo de grens 
oversteekt.’    

Als Grensstreken één ding duidelijk maakt, dan 
is het dat grenzen niet in beton zijn gegoten. En 
waar de mens grenzen trekt, ontstaat vroeg of 
laat voer voor conflicten. De inval van Rusland 
in Oekraïne is het meest recente voorbeeld. 
Maar ook Nederland en Duitsland hebben nog 
altijd niet de exacte grens bepaald in het wa-
ter van de Eems, schrijft Van Bokkum. ‘Toen 

er windmolens moesten komen in het water 
werd de kwestie weer actueel. Maar die is nog 
altijd niet opgelost, hoewel er geen conflict is 
maar men samenwerkt volgens afspraken in 
de praktijk.’ In het boek zitten veel voorbeel-
den van hoe grenzen zijn verschoven in de 
loop van de tijd en dat blijven doen. De laatste 
grenswijziging in Nederland is de uitruil van 
moerasland rond de Maas. Die ruil dateert nog 
maar van een paar jaar geleden. Van Bokkum: 
‘Er is veel gewisseld en geschoven met grenzen 
in de loop van de geschiedenis, en er is geen 
reden om aan te nemen dat we nu in een eind-
fase terecht zijn gekomen.’ 

Amsterdamse grenzen
Amsterdam staat niet in het boek, maar is 
daarover nog iets bijzonders te vertellen? Van 
Bokkum: ‘Voor sommigen is de ringweg de 
psychologische grens van Amsterdam. Er zijn 
mensen die niet veel buiten de stad komen. 
Ik verbaas me daarover, want Nederland is 
prachtig en in een dag kun je ver komen. Een 
recente verandering aan de grenzen van Am-
sterdam is dat Weesp bij de gemeente is geko-
men. Ook opvallend is dat Amsterdam ligt in 
de provincie Noord-Holland, maar ook grenst 
aan de provincie Utrecht. En Amsterdam heeft 
als enige Nederlandse gemeente een excla-
ve, want stadsdeel Zuidoost (en daaraan vast 
Weesp) zit niet vast aan de gemeente Amster-
dam, want  daartussen liggen de gemeentes 
Diemen en Ouder-Amstel.’  

Grensfanaat Van Bokkum schudt de grensfeit-
jes uit zijn mouw. Tussen neus en lippen ver-
telt hij dat er geen vierlandenpunt is in de 
wereld – je wilt meteen een atlas pakken om 
dat na te zoeken – en hij praat net zo makkelijk 
over ‘double-locked-landen’ (landen die niet 
grenzen aan landen die aan zee grenzen). ‘Ik 
noem dit nerd-taal’, zegt Van Bokkum met de 
nodige zelfspot. In Grensstreken behandelt hij 
enclaves en contra-enclaves en maakt de le-
zer kennis met condominia (plekken op aarde 
waar twee landen de dienst uitmaken, zoals 
het Fazanteneiland dat beurtelings bestuurd 
wordt door de Spanjaarden en de Fransen). 
Ondanks dit soort jargon leest het boek soepel 
weg, niet in de laatste plaats door de rijke car-
tografische illustraties die laten zien hoe merk-
waardig sommige grenzen over onze aardbol 
lopen – als je erop gaat letten. 

Grensstreken, waarom grenzen liggen waar  
ze liggen – Milo van Bokkum – Uitgeverij Van 
Oorschot – 224 pagina’s – 25 euro 
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‘Op vakantie zoek ik altijd 
de grensstreek op’

( Damien Hirst )



Kieren in het 
isolatieoffensief 

In 2017 begon de gemeente met het monitoren van energiearmoede. Dat Amsterdam hier al vijf 
jaar onderzoek naar doet laat zien dat het begrip al langer op de politieke agenda staat. Toch 
had een jaar geleden niemand verwacht dat energiearmoede hét thema van Prinsjesdag 2022 
zou worden. 

TEKST: RUBEN CARDOL
FOTO: BJÖRN MARTENS

Hoewel de snelheid van de prijsstijging 
van gas voor iedereen als een verras-
sing kwam, reageerde Nederland wel 

opvallend traag. Al in oktober 2021, ruim voor 
de Russische invasie van Oekraïne, kondigde 
Frankrijk aan de gasprijzen te bevriezen om 
huishoudens te beschermen tegen de stijgen-
de prijzen. Op Europees niveau verzette het 
kabinet zich in eerste instantie nog tegen een 
energieplafond, maar met de naderende win-
ter en geen zicht op dalende prijzen ging de 
regering in de troonrede alsnog door de knie-
en. 
Uit het Amsterdamse coalitieakkoord in mei 
blijkt al de urgentie. 32 miljoen euro wordt 
uitgetrokken om de slechtst geïsoleerde wo-
ningen aan te pakken. Hierbij wordt volgens 
Het Parool met name gekeken naar ‘kwetsba-
re buurten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord’. 
Voor IJopener reden om te onderzoeken waar-
om isolatie en energiearmoede in Oost minder 
prioriteit krijgen.
Het onderzoek Energiearmoede in Amsterdam 
2021 biedt houvast. Met zeven procent van 
de huishoudens levend in energiearmoede 
scoort Amsterdam-Oost van alle stadsdelen 
het minst slecht. Dit komt ook overeen met de 
gegevens van de Amsterdamse Federatie van 
Woningcorporaties (AFWC) over de energie-
labels van corporatiewoningen. Slechts een 
klein deel van deze woningen in de Indische 
Buurt, het Oostelijk Havengebied en IJburg 
scoort een label lager dan C (op een schaal van 
A++++ tot G).
In gesprek met onderzoeker Feiko de Grip van 

bureau Onderzoek & Statistiek blijkt welke in-
dicatoren doorslaggevend zijn voor deze rela-
tief goede score. De belangrijkste voorspeller 
voor het percentage bewoners dat te maken 
heeft met energiearmoede is weinig verras-
send: inkomen. In het onderzoek zijn lagere 
inkomens gedefinieerd als huishoudens met 
een inkomen onder de huurtoeslaggrens. In 
het Oostelijk Havengebied en IJburg ligt dit 
aandeel fors lager dan in Nieuw-West en Am-
sterdam Zuidoost. Voor Amsterdam-Noord 
bestaat nog een aparte, complicerende factor, 
legt De Grip uit: ‘In dit stadsdeel wonen rela-
tief veel mensen met lagere inkomens in rijt- 
jeshuizen die matig geïsoleerd zijn. Door het 
grote aantal buitenmuren en het dakopper-
vlak gaat daar veel energie verloren.’ Dit blijkt 
ook uit de gegevens van AFWC: In de Van der 
Pekbuurt is het dramatisch gesteld met de 
energielabels van corporatiewoningen verge-
leken met de situatie in de Indische Buurt. 
De monitor van de gemeente komt niet tot 
stand door een analyse van data over ener-
gieverbruik en inkomens, maar ontleent zijn 
data aan de Wonen in Amsterdam enquête, af-
genomen onder ruim 20.000 huishoudens. De 
Grip legt uit dat enquêteonderzoek weliswaar 
een bepaalde foutmarge met zich meebrengt, 
maar wel een gedetailleerd en actueel beeld 
op huishoudniveau oplevert. ‘We vragen in 
deze enquête naar het inkomen en de maan-
delijkse energielasten. Het is dus zelf gerap-
porteerd door huishoudens. Dit heeft als voor-
deel dat je een actueler beeld krijgt, omdat de 
registraties van inkomen en energieverbruik 

twee jaar achterlopen.’ 
De meest recente monitor geeft nog geen goed 
beeld van de huidige situatie. De peildatum 
van de enquête was mei 2021 en bevat niet 
de prijsexplosie die in de zomer van 2021 is 
ingezet. In afwachting van de enquête van 
volgend jaar kan De Grip nog geen uitspraken 
doen over het percentage Amsterdamse huis-
houdens waar sprake is van energiearmoede. 
Maar hij verwacht wel dat dit zomaar 50 pro-
cent hoger kan liggen.  
De verduurzaming van corporatiewoningen 
in de Indische Buurt door Eigen Haard, de Al-
liantie en Ymere was de afgelopen jaren dus 
zichtbaar effectief in armoedebestrijding. 
Maar is het dit jaar nog genoeg? Eigen Haard 
geeft in een reactie aan dat de huurachter-
standen nu nog niet stijgen, maar dat er wel 
rekening mee wordt gehouden dat dit nog kan 
gaan komen. ‘Het leven wordt nu aan alle kan-
ten duurder, ook voor onze huurders.’
Enkele grotere complexen in de Indische Buurt 
met energielabel D of lager zijn onder andere 
de appartementencomplexen van Ymere aan 
het Kramatplein en de Benkoelenstraat en het 
huizenblok van de Alliantie gelegen tussen 
de Soenda- en de Djambistraat. Ymere en de 
Alliantie waren beide niet bereikbaar voor 
commentaar, maar met het oog op het voor-
stel van GroenLinks en PvdA om huurders 
van slecht geïsoleerde panden huurkorting te 
bieden, zullen ook zij zich gedwongen voelen 
de laatste kieren in de Indische Buurt te dich-
ten. 

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

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

MARIJKEJams die je  
niet kunt kopen

Hoe groot het aanbod in winkels en su-
permarkten ook is, er zijn jams die je 
er niet kunt krijgen. De curd, een En-

gelse soort jam, kennen we voornamelijk van 
de – goed verkrijgbare – lemon curd. Andere 
soorten curd zijn met een lantarentje te zoe-
ken. Tomatenjam is zo mogelijk nog onbeken-
der. Daarom deze keer twee recepten voor 
bijzondere jams. 

Curd van abrikozen (4 potjes)
Een vleugje zomer in de herfst. Verse abriko-
zen zijn ook nu nog te krijgen bij de betere en 
de Turkse groenteboer. Ik maak er behalve 
jam vaak curd van, een heerlijk broodbeleg 
dat ook zijn weg vindt naar familie en vrien-
den, want het is beperkt houdbaar en in je 
eentje maak je geen vier potten op binnen zes 
weken.

500 gram verse abrikozen, gewassen en ontpit
500 gram suiker
1 onbespoten citroen, sap en rasp
4 eieren
100 gram roomboter

Snijd de abrikozen in vieren en kook ze met 
een klein bodempje water zachtjes in tien mi-
nuten gaar. Voeg suiker toe en laat die oplos-
sen. Neem de pan van het vuur, doe citroensap 
en citroenrasp erbij. Maak glad met de staaf-
mixer of wrijf de massa door een roerzeef. 
Laat al roerend de roomboter erin oplossen.
Klop nu de vier eieren los (niet schuimig), roer 
ze snel – nog steeds van het vuur af – door de 
warme massa. Zet terug op het fornuis om op 
een heel zacht vuur de eieren te laten binden. 
Je kunt het ook au bain-marie doen. 
Doe de massa in schone potjes en zet er de da-
tum op. In de koelkast is de curd zes weken 
houdbaar. Een heerlijk ‘abrikozenzalfje’ op 
beschuit of toast!
Tip: maak abrikozen in met citroen en het ge-
lijke gewicht aan suiker, dan kan er ook bui-
ten het seizoen nog curd van worden gemaakt 
door een potje op te koken en boter en eieren 
toe te voegen.

Tomatenjam (4 potjes)
In mijn jeugd waren de tomaten nog niet zo 
alomtegenwoordig. De Italiaanse keuken was 

TEKST: MARIJKE BAKKER
ILLUSTRATIE: AFRA BARENTZ

nog niet erg bekend. Ik kreeg een boterham 
met tomaat, en daar werd suiker op gestrooid. 
Pas later leerde ik de hartige tomaat waarde-
ren. Tomatenjam brengt me weer bij de zoete 
tomaat, met een vleugje pit.

1 kilo mooie rijpe tomaten, ontveld en in kleine 
stukjes gesneden
500 gram geleisuiker speciaal
1 zakje geleipoeder
een walnootgroot stukje gember, geraspt
1 onbespoten citroenen, sap en rasp
2 rode pepers, met zaadjes in kleine stukjes ge-
sneden

Doe de tomaten in een grote pan met de gelei-
suiker, het geleipoeder, de gember, citroen en 
de pepers, en breng al roerend aan de kook. 
Na een kooktijd van ongeveer drie minuten 
de jam op dikte controleren (laat een druppel 
op een koud bord vallen, deze moet niet meer 
uitvloeien) en in schone potjes doen.
Voor liefhebbers van een zoet-pittige jam, 
heerlijk op een boterham met kaas. Wie niet 
van heet houdt, laat de rode pepers weg. 
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Denkend aan IJburg

Denkend aan IJburg
zie ik in het water
laag voor laag
land ontstaan
uit 25.000.000 kuub zand
zie ik rijen kranen
heipalen in de bodem slaan
en in de geweldige ruimte
die fase voor fase wordt ontgind
huizen, zelfbouw, voor elk wat wils,
het strand, de haven
en de eeuwige wind

Denkend aan IJburg
zie ik prachtige luchten
en de contouren van Durgerdam
zie ik surfers tegen
het adembenemende rood van een zonsondergang
zie ik wereldburgers, jong, oud, een kleurig palet
alsof het door een schilder van allure
op het doek van deze eilandengroep is vastgelegd

Hoor ik het geklop en gehamer
maar ook de stilte
als het geklop is gesmoord
en in alle uithoeken van IJburg
wordt de stem 
van vernieuwing
ontdekking
en creatie
met zijn altijd aanwezige 
uitbreidingsdrift
gevreesd en gehoord.

JOYCE HES 

Vrij naar Marsman: Herinnering aan Holland

”De glijbaan op het 
Joris Ivensplein, daar 
ga ik vaak vanaf! 

Hayat (8 jaar)

”Ik vind het fantastisch,  
zou niet meer de stad in  
willen. Er is lekker veel  
ruimte. Heerlijk voor een 
oude lul als ik ben, haha. 

   Dylan (47, mede- 
   eigenaar NAP)

”IJburg = Waaiburg. 

Dimitri (bakker op de 
Zaterdagmarkt)

”IJburg is een dorp 
binnen een stad. Hier 
weet de bakker nog alle 
nieuwtjes en de koffie-
dames weten alle ins en 
outs. Hier geldt: Horen, 
zien en zwijgen. Pra-
ten vinden de mensen 
goud. 

Lily de Wit en Antoine 
Poortvliet (die de markt 
getiteld Reuring organi-
seren) ”Heerlijk, de vrijheid 

hier. Als je van buiten 
zijn geniet, dan kan je 
hier heel snel genie-
ten. Kom je uit de stad 
dan is het hier net 
lente! 

Monique (woont op 
IJburg vanaf 2003)

”Ik zou nergens anders 
willen wonen. Ik houd 
van wandelen en loop 
graag langs het
Amsterdam-Rijnka-
naal. Heerlijk! Zomaar 
in de natuur en toch in 
de stad. 

Lynet

”Superleuke wijk. Elke 
zaterdag markt, waar ik 
vriendinnetjes zie. Er is ook 
veel groen. Maar we moe-
ten nog wel wat meer doen 
aan de natuur. Je zou ook 
één dag per week met de 
school kunnen opruimen 
zodat er minder afval ligt”. 

Fieke (9 jaar en lid van de 
leerlingenraad Poseidon)

Twintig jaar   IJburg
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”Ik houd van IJburg,
Ik houd van het water. 
’t Is er rustig en het
is een soort ‘family’ 
kant van Amsterdam.    

Mohamed Albahesh 
(SET)

”Een hele prachtige 
buurt. Alles bij de 
hand. Zo jammer  
dat ik hier wegmoet. 

Ahmadi

”Water, wind en 
levendigheid, wat 
wil je nog meer. 

Alexandra (woont 
16 jaar op IJburg)

”IJburg, lekker over-
zichtelijk! 

Jan (bewoner)

”Een goede balans tussen 
groen en beton. Het is bui-
ten de stad maar niet ver 
van de stad. Ik kan met de 
fiets naar mijn werk. Zon-
der auto kan je hier prima 
leven! En je hebt hier deel-
auto’s, dat is ook erg fijn. 

Yassin”IJburg? Heel veel win-
kels en heel veel lieve 
mensen. Diemerpark 
is leuk en ik houd van 
fietsen. 

Akmal (10 jaar) ”In de zomer lekker 
warm en vrij. In de 
winter knus en ge-
zellig. De markt op 
het Joris Ivensplein is 
ook gezellig. En onze 
labrador is erg tevre-
den als hij langs alle 
prullenbakken struint 
waar nogal veel eet-
baars ligt. We noemen 
dat onze prullenbak-
kenroute.  

Bart Engel (woont vier 
jaar op IJburg)

Twintig jaar   IJburg

Citaten van IJburgers op de wekelijkse zaterdagmarkt op het Joris Ivensplein.  Interviews: Joyce Hes / Foto's: NORFOH 
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Adverteren
Wilt u adverteren in de IJopener?

Stuur dan een email naar adverteren@ijopener.nl.

Kijk voor meer informatie over adverteren op onze 

website www.ijopener.nl.

TARIEVEN
Losse advertenties per cm2  ! 2,10

Halve pagina  ! 680,00

Hele pagina  ! 1.260,00

Hele pagina achtercover  ! 1.500,00

Korting na 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
Prijzen in overleg.

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, van Eesterenlaan 17

• 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

Artikel	1

Inschrijven	bij	WoningNet	is	belangrijk!	

Helaas	maken	wij	bij	!WOON	vaak	mee	dat	iemand	die	dringend	op	zoek	is	naar	sociale	woonruimte	
geen	inschrijving	bij	WoningNet	heeft.	Een	inschrijving	lijkt	misschien	overbodig	als	men	een	
(huur-)woning	heeft,	maar	is	het	niet.	Vrijwel	de	enige	manier	om	in	Amsterdam	aan	een	sociale	
huurwoning	te	komen	is	via	WoningNet.	Tegenwoordig	is	er	al	gauw	20	jaar	inschrijfduur	nodig	voor	
een	woning.	Nog	snel	een	inschrijving	doen	op	het	moment	dat	er	een	woning	nodig	is,	is	dus	te	laat.	
Woonjaren	tellen	allang	niet	meer	automatisch	als	inschrijfjaren,	en	ook	een	inschrijving	bij	de	
gemeente	Amsterdam	of	het	feit	dat	men	hier	geboren	is	geven	geen	recht	op	voorrang.	Daarom	
raden	wij	iedereen	aan	een	inschrijving	te	doen,	ook	als	uw	inkomen	op	dit	moment	te	hoog	is	voor	
een	sociale	huurwoning.	Een	inschrijving	kost	eenmalig	€ 50,	en	daarna	elk	jaar	€ 8		verlenging. 
Komt	u	er	niet	uit,	neem	dan	even	contact	met	ons	op.	Wij	zijn	te	bereiken	via	
oost@wooninfo.nl	of	020-5230150.	

Artikel	2	

Cursusaanbod	VvE	
!WOON	geeft	niet	alleen	ondersteuning	en	advies	aan	huurders,	maar	ook	aan	eigenaar-bewoners	in
een	VvE.	Binnen	!WOON	is	hier	een	aparte	afdeling	voor.	Behalve	het	beantwoorden	van	individuele
vragen	doet	de	VvE-afdeling	ook	veel	aan	voorlichting.	In	het	najaar	organiseert	!WOON	weer
verschillende	VvE-cursussen,	sommige	op	locatie	maar	de	meeste	webinars.	Hieronder	een	overzicht
van	de	cursussen	die	de	komende	tijd	in	Oost	of	digitaal	gegeven	worden.	De	cursussen	zijn	gratis,
maar	aanmelden	is	noodzakelijk.	Dat	kan	via	www.wooninfo.nl/agenda.	U	kunt	zich	daar	ook
opgeven	voor	andere	cursussen,	bijv.	over	‘wooncoöperaties’	of	cursussen	later	in	het	jaar,	of	in
andere	stadsdelen.	Alle	cursussen	beginnen	om	19.30	uur	en	duren	max.	een	uur,	of	op	locatie
anderhalf	uur.
27	oktober:	Webinar	VvE:	Wat	is	goed	advies	bij	verduurzamen	van	VvE’s
2	november:	Webinar	VvE:	Wijziging	van	de	splitsingsakte
9	november:	Webinar	VvE:	Verduurzamen,	hoe	krijgt	u	de	buren	mee
10	november:	Cursus	VvE:	Aardgasvrij	(!WOON,	2e	Boerhaavestraat	46)
14	november:	Webinar	VvE:	Groen	MJOP	1,	Het	belang	van	een	groen	MJOP
21	november:	Webinar	VvE:	Groen	MJOP	2,	Het	onderhoudsplan	vergroenen
23	november:	Webinar	VvE:	Laadpalen
29	november:	Webinar	VvE:	Bestuur	en	beheer
7	december:	Webinar	VvE:	Huishoudelijk	reglement

informatie en advies

team Oost
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Factor IJ wil culturele hart 
IJburg worden  
‘Wij zijn Factor IJ, een kunstuitleen, designwinkel en culturele ontmoetingsplaats in één. We 
nodigen je uit om kunst onderdeel te maken van je dagelijks leven’, aldus de folder van Factor IJ. 
IJopener had een ontmoeting met initiatiefnemer en directeur Nienke Bruin’.

TEKST: JOYCE HES
FOTO’S: BJÖRN MARTENS

Factor IJ zit sinds de opening op 5 juni 
2021 in IJburg op een prachtige en lichte 
locatie aan de Pampuslaan. Nienke Bruin 

vertelt hoe Factor IJ hier terecht is gekomen. 
‘Sinds 1984 had je kunstuitleen Artotheek 
Oost in de Oosterparkbuurt. Die ging in 2009 
verder als CBK Amsterdam in de voormalige 
tramremise aan de Oranje-Vrijstaatkade, en 
organiseerde daar ook tentoonstellingen. In 
2019 moest het CBK plaatsmaken voor een an-
dere kunstinstelling – Framer Framed.’ Ze ver-
telt dat ze toen het initiatief nam voor veran-
dering. Zelf wonend in IJburg, zag ze het pand 
aan de Pampuslaan leegstaan en schreef een 
ambitieus plan voor een doorstart in IJburg. 
De gemeente ging daarin mee en in 2023 zal 
Factor IJ als zelfstandige stichting op eigen be-
nen komen te staan.
De kunstuitleen is nog steeds het belangrijkste 
onderdeel. Die heeft ruim 3000 kunstwerken 
van voornamelijk Amsterdamse kunstenaars 
in beheer. Om deze uitleen zo toegankelijk 
mogelijk te maken kun je voor maar € 12 per 
jaar lid worden van de Factor IJ community en 
leen je al vanaf € 6 per maand een kunstwerk. 
Wisselen kan zo vaak je wilt.

Kunst verbindt
Onder het kopje ‘Kunst verbindt’ kun je op de 
website van Factor IJ lezen dat het een brug 
slaat tussen de verschillende kunstdiscipli-
nes, en tussen liefhebbers van kunst en kun-
stenaars. Nienke voegt eraan toe dat Factor 
IJ regelmatig kunstevenementen, exposities, 
workshops, jeugdactiviteiten en concerten or-
ganiseert. Ook biedt Factor IJ met het Kunstca-
fé ruimte voor bewoners van IJburg om zelf, 

tijdens openingstijden maar ook in de avond-
uren en in het weekend, creatieve activiteiten 
te organiseren. Het is in de wijk allemaal nog-
al recht en strak volgens Nienke, maar ze ziet 
graag dat kunst en culturele activiteiten zich 
als een olievlek gaan verspreiden over IJburg. 
En dat de leden van de community van alles 
gaan organiseren. ‘Want’, aldus Nienke, ‘er is 
hier erg veel creativiteit.’ 
Zo komt elke donderdag een groep creatieve 
IJburgers samen schrijven in het café (Shut up 
& Write) en biedt Factor IJ in de avond ruim-
te voor bijvoorbeeld een jazzconcert, poëzie-
avond of workshop. Zo creëert Factor IJ samen 
met de bewoners van IJburg een bruisende 
culturele omgeving die je uitdaagt en waar 
alle IJburgers onderdeel van kunnen uitma-
ken. Zo ervaar je zelf de IJ-factor in je dagelijks 
leven! 

Educatie
Kinderen en jongeren zijn er verhoudingsge-
wijs veel in IJburg. Een reden te meer om daar 
aandacht aan te besteden, aldus Nienke. Zo 
wil Factor IJ in het begin van de lente samen 
met kunstcollectief Splitter Splatter en met 
de basisscholen van IJburg een kleurrijke en 
creatieve Lenteparade organiseren. Ook biedt 
Factor IJ verschillende creatieve workshops 
aan voor kinderen, zoals een workshop kera-
miek. Met de brugklassen van het IJburg Col-
lege wordt een muurschildering gemaakt op 
een ten tijde van het schrijven van dit stuk nog 
niet bekende plek op de Pampuslaan, onder 
begeleiding van beeldend kunstenaar Iriée 
Zamblé. Het thema voor de muurschildering 
is: ‘Wat kenmerkt IJburg en de IJburger? En in 

hoeverre herken je jezelf hierin?’ De leerlin-
gen gaan daar in de stijl van Iriée mee aan de 
slag. 

Activiteiten
Naast de hierboven genoemde activiteiten is 
er natuurlijk een vaste expositie. Eenmaal per 
jaar is er Factor IJ Presenteert. Hiermee biedt 
Factor IJ aanstormend talent uit voornamelijk 
Amsterdam een kans om zich te presenteren 
aan het publiek. Ook is het mogelijk voor kun-
stenaars uit de buurt om door het jaar heen 
eigen werk in de Open Etalage te exposeren. 
Voor Factor IJ Curated by benadert Factor IJ 
interessante personen uit het culturele veld 
om een expositie samen te stellen uit de col-
lectie van Factor IJ. 
Terwijl we al pratend van een kopje koffie ge-
nieten in de koffiecorner, vertrouwt Nienke 
me toe dat ook de koffie een IJburgse touch 
heeft en afkomstig is van de IJburgse Aroma 
Club. Daarnaast wijst ze nog even op de design- 
winkel. Van alles wat daar wordt verkocht 
kent ze de makers!

A.s. april wordt Factor IJ zelfstandig. Een uit-
daging, maar Nienke heeft vertrouwen in het 
succes ervan. Van deze enthousiaste en inne-
mende IJburger gaat een enorme drive uit. 
Dat is precies wat we hier nodig hebben, con-
stateert deze interviewster. 

www.factor-ij.amsterdam
Zie voor de huidige tentoonstelling  
de uittips op de achterpagina



UITTIPS Een kleine selectie uit het enorme aanbod dat ons verspreidingsgebied rijk is.

Muziek 
Woensdag 19 oktober 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Voices From The 
Lake + Nadia Struiwigh
Non-conformistische ambient en leftfield tech-
no. ADE
19.30 uur, Piet Heinkade 1
€ 20 / € 25

Zaterdag 22 oktober
Q-Factory, Rave Culture
Big Room, trance en Hardstyle. ADE
22-06 uur, Atlantisplein 1
€ 32,50

Zondag 23 oktober
In Studio/K, Funzioni Continue 
Audiovisueel concert georganiseerd door Vio-
lanzioni Sonore uit Barcelona.
Met Nothing is Real, Rimbaud en The Alchemi-
cal Theory. ADE
21-00.30 uur, Timorplein 62
€ 13,36

20-29 oktober
Muziekgebouw, Cellobiennale
Het thema dit jaar is The Cello Moves. Met 
bijvoorbeeld een workshop ‘Bouw je eigen in-
strument’ voor kinderen vanaf 6 jaar, Cellofest 
met concerten uit de niet-klassieke cellowe-
reld, Bach&Breakfast en voorstellingen met 
dansers en/of dansende musici. Zie voor het 
programma www.cellobiennale.nl

Zaterdag 29 oktober
Mezrab, Marjan Farsad
Iraanse singer songwriter met prachtige poli-
tiek getinte liederen
20.30 uur, Veemkade 576
€ 26,50

Woensdag 2 november
De nieuwe KHL, Popup Choir, Sex is on Fire
Het Popup choir is niet meer weg te denken uit 
Amsterdam. Eén popsong, twee uur plezier, 
driestemmig resultaat. En het is écht voor ie-
dereen, zangervaring is niet nodig, hoewel je 
natuurlijk ook mét ervaring welkom bent.
19.30 uur, Oostelijke Handelskade 44A
€ 10 / stadspas € 1

Theater 
Zaterdag 22 en zondag 23 oktober 
Pleintheater, Antigone van Sofokles
Studio Antigone maakt van de klassieker over 
Oedipus die met zijn moeder trouwt een eigen-
tijds stuk. De wereld bloot van vijf eeuwen ge-
leden lijkt verrassend veel op de onze.
20.30 uur, Sajetplein 39
€ 16 / € 14 / € 12 / stadspas € 4,50

Vrijdag 4 en 11, zaterdag 5 en 12, zondag 6 
en 13 november
Pleintheater, Rouw
Documentaire voorstelling over wat verdwijnt 
en voorbijgaat, over verlies van banen, licha-
men en landschappen. Je loopt met een kopte-
lefoon door Amsterdam-Oost en luistert naar 
verhalen van buurtgenoten op plekken van 
verlies. Gemaakt door Marte Boneschansker.
16-19 uur, Sajetplein 39, vertrek iedere 10 mi-
nuten
€ 16 / € 14 / € 12 / stadspas € 4,50

Literatuur
Donderdag 27 oktober 
Flexbieb, Rodaan Al Ga-
lidi, schrijven en het 
leven
Schrijver Al Galidi kwam 
in 1998 naar Nederland 
en schreef al meerdere 
‘vrolijk-kritische’ boe-
ken over Nederland. 
Zijn laatste boek is De 
onbekende gebeurtenis-
sen van prins Willem- 
Alexander.
20 uur, Talbotstraat 46
vrijwillige bijdrage

Sociaal/de stad 
Donderdag 20 oktober 
IISG, Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie
In het kader van de maand van de geschiede-
nis gaat Gijs Kessler in gesprek met ooggetuigen 
uit de jaren negentig. Met Robert Sorry, Hubert 
Smeets, Masha Novikova, Marc Jansen en Ma-
rina Snoek.
20 uur, Zeeburgerkade 10
gratis, aanmelden via secretar@iisg.nl

Donderdag 27 oktober 
Tropenmuseum, Breaking Black Stereotypes
Avond in samenwerking met Brainwash met 
sprekers en gesprekken rondom hardnekki-
ge stereotypes en alternatieven. Met Milouska 
Meulens, Wayne Modest, Dipo Faloyin (hoofd-
gast), Janice Deul, en Baba Touré. In het kader 
van de tentoonstelling Onze koloniale erfenis.
19 uur, Linnaeusstraat 2
€ 15

Tentoonstellingen
Voorlopig te zien
Tropenmuseum, Onze koloniale erfenis
Zeer uitgebreide tentoonstelling over een van 
de grootste thema’s van onze tijd. Het thema 
wordt van veel kanten en op veel manieren 
belicht. Naast de tentoonstelling is er onder 
andere ook een poëzieprogramma – Dichter 
bij Onze koloniale erfenis – georganiseerd in 
samenwerking met Beyond Walls en Read my 
world. Met op 12 november Kevin Groen en op 
10 december Nisrine Mbarki. 
Di-zo 11-17 uur, Linnaeusstraat 2
€ 16 / € 10 / € 8 / gratis

T/m zaterdag 12 november 
Factor IJ, Maximaal minimaal
Schilderijen, zeefdrukken en 3D-modellen uit 
de abstract-minimalistische periode van schil-
der en graficus Wladimir Zwaagstra (1937-
2019). 
Met op zaterdag 29 oktober om 16 uur:
Orphax, Less is more, minimal ambient ligcon-
cert.
Wo-vr 8.30-18 uur, za 11-18 uur, Pampuslaan 11
gratis

T/m zondag 22 januari 2023 
Framer Framed, For those who have no time 
to play
Solotentoonstelling van de Amsterdamse kun-
stenaar Gluklya (Natalia Pershina-Yakimans-
kaya). De kunstenaar ontwikkelt haar werk 
onder andere in samenwerking met schrijvers, 
nieuwkomers en Kirgizische textielarbeiders. 
Een van de objecten in de ruimte is een podi-
um waar regelmatig live-optredens zullen zijn.
Di-zo 12-18 uur
gratis

Woensdag 2 november 
Pakhuis de Zwijger, A Queer celebration
Viering rond één jaar QueerCity, met muziek, 
dans en kunst. Met onder anderen Sorab Rous-
tayar, Alejandra Zabala en Naja Aljoudi.
20 uur, Piet Heinkade 179
Gratis

Jeugd
Woensdag 16 november 
Pleintheater, Familie Wolf komt hier wonen
Broer en zus Wolf belanden per ongeluk in het 
theater op zoek naar een nieuw leefgebied. Ze 
schuwen de confrontatie met het publiek niet 
en dagen het uit. Vanaf 6 jaar.
15 uur, Sajetplein 39
€ 14 / € 12 / stadspas € 4,50

Film
Vrijdag 28 oktober 
Vrijburcht, Belfast
Semi-autobiografische film van Kenneth Bra-
nagh over de tienjarige Buddy die in 1969 een 
onbekommerde jeugd beleeft, tot er rellen uit-
breken en het conflict tussen protestanten en 
katholieken heel dicht bij komt.
20.30 uur, J.O. Vaillantlaan 143
€ 7,50

Zaterdag 29 oktober
Vrijburcht, Om alles
Film over het leven van Fien de la Mar. Op de 
dag voor haar zelfgekozen dood komen herin-
neringen en dromen tot leven in een unieke 
nieuwe manier van film maken met geëns-
ceneerde theaterscenes. Na afloop een Q&A 
met regisseur Elske Rollema
20.30 uur, J.O. Vaillantlaan 143
€ 7,50
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