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DELIRIUM CAFÉ AMSTERDAM
CRAFT BEER BAR / 500+ BEERS / GREAT FOOD / EVENT LOCATION

Het grootste speciaalbieren café van Amsterdam met
20 bieren op tap en 500+ bieren op ﬂes van over de
hele wereld. Ons enthousiaste keukenteam maakt
heerlijke gerechten die perfect samen gaan met jouw
favoriete biertje.
Het café ligt op slechts 10 minuten loopafstand van
Amsterdam CS, tegenover Muziekgebouw aan het IJ.
Kom genieten op ons terras met schiierend uitzicht.

2e Delirium Bier
Graas
Piet Heinkade 4, Amsterdam
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deliriumcafeamsterdam.nl

Tegen inlevering van
deze bon

Bezorgklachten: bezorging@ijopener.nl.
Bestel via dit mailadres een ‘Ja IJopener’-sticker,
als u een nee/nee-sticker heeft en toch IJopener wilt
ontvangen. Kijk op pagina 28 voor adressen waar u
IJopener kunt afhalen.

IJOPENER DIGITAAL ONTVANGEN?
U kunt IJopener ook per mail ontvangen. Meld u
aan via nieuwsbrief@ijopener.nl. Vermeld ‘Nieuwe
abonnee’ in het onderwerpsveld, verder kan de
mail leeg blijven. Vijfmaal per jaar krijgt u een mail
met de pdf van het nummer als bijlage.

Redactioneel
Beste lezer van de IJopener,

Gevelsteen in Rokin 64, waar in de 17de eeuw
slavenhandelaar Bartholomeus Moor woonde

Slavernijmuseum
mogelijk naar Oost
Veertien voorstellen ontving de gemeente voor de opzet van
een slavernijmuseum in Amsterdam. De beoordelingscommissie onder leiding van oud-Kamerlid Kathleen Ferrier
kwam eind januari met de beslissing: drie partijen krijgen
de kans een gezamenlijk voorstel uit te werken. Waarschijnlijkste plek: de kop van Java-eiland.
TEKST: HANSJE GALESLOOT - FOTO: ONNO BOERS

E

euwenlang was Nederland een belangrijke speler in de slavenhandel. Honderdduizenden Afrikanen werden door
vooral Amsterdamse kooplieden verhandeld.
Amsterdammers verdienden hier miljoenen
guldens mee. De rijkdom van de grachtengordel gaat voor een deel hierop terug. Bij de
150ste herdenking van de afschaffing van de
slavernij in 2013 betuigde burgemeester Eberhard van der Laan zijn diepe spijt over deze
geschiedenis. Vooral vond hij het jammer dat
de slavenhandel en de slavernij nog maar zo
weinig in het collectieve Nederlandse geheugen verankerd zijn.
Om daar iets aan te doen besloot de Amsterdamse gemeenteraad eind 2017 unaniem om
de mogelijkheden voor een slavernijmuseum
te onderzoeken. Dat zou een nationaal museum moeten worden. Om te zorgen voor draagvlak in de stad riep wethouder Kukenheim op
tot het indienen van plannen. Dat werden er
veertien, deels vanuit Afro-Nederlandse hoek.

A-locatie
De nu uitverkoren organisaties zijn het Museum zonder Muren uit de Transvaalbuurt, IZI
Solutions uit Amsterdam-Zuidoost en NiNsee,
het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis. Twee van de drie organisaties hadden de Kop van Java als locatie
in hun plan staan. De beoordelingscommissie
vindt deze A-locatie in het centrum van de stad
ook een goed idee.

Daniël Metz van Museum zonder Muren wil
het slavernijmuseum inpassen in het park dat
op de Kop van Java is gepland. Het gebouw
komt wat hem betreft half in het water te liggen, zodat er een zichtbare verbinding ontstaat
met de haven, de scheepvaart en de transatlantische slavernijroutes. ‘De inbedding in de
Nederlandse samenleving is belangrijk’, aldus
Metz. Hij wil daarom een museum midden in
de stad, goed toegankelijk en op een prettige
plek om te vertoeven. ‘In het park kan je recreëren en op een ongedwongen manier met dat
hele zware onderwerp in aanraking komen.
Zo haal je een beetje de scherpe kantjes ervan
af voor de bezoeker die er moeite mee heeft de
stap naar binnen te zetten’, aldus Metz.

In deze tijd van nepnieuws is hier een buurtmagazine boordevol Echte Verhalen. De redactie van de IJopener is het jaar met goede
moed begonnen. We hebben u, lezer, weer
van alles te vertellen. Onze ambitie is simpel:
veel voor weinig. ‘De IJopener is gratis en
toch staat er veel in. Hoe doen jullie dat?’ Die
vraag horen we keer op keer. Antwoord: zo
willen wij de buurt dienen, met veel informatie voor weinig geld. Met een goed gemaakt
en dito gelezen blad, waarvan alleen de druk,
vormgeving en distributie moeten worden
betaald. Dat is op zich al duur genoeg, maar
daar staat tegenover dat de redactieleden
onbezoldigde buurtvrijwilligers zijn. ‘Maar’,
zo horen we daarna vaak, ‘de papieren krant
is toch voorbij, iets voor 60-plussers?’ ‘Juist
niet’, zeggen wij dan. Goede, eerlijke informatie is harder nodig dan ooit. Voor iedereen, jong en oud. En als je niet zo heel vaak
verschijnt, zoals wij, werkt papier verrassend
goed (overigens wordt er momenteel hard
gewerkt aan verbetering van onze website). Wat heeft dit nummer te bieden? IJopener Magazine bezoekt een school op IJburg,
we gaan dansen in de Indische Buurt en vervolgen daar onze zoektocht naar geestelijk
leven. We interviewen schrijfster Marja Vuijsje
en brengen een keur aan andere interessante verhalen. Kijk, blader, lees en reageer als
u zich daartoe geroepen voelt. Er is al fake
news genoeg, maar er is maar één IJopener.
info@ijopener.nl
Namens de redactie,
Joost van der Vaart

Sterke overlevers
Het NiNsee had al jarenlang de opdracht een
museum te ontwikkelen, maar door interne
strubbelingen en afkalvende subsidie lukte
dat niet. De huidige directeur Urwin Vyent wil
de tot slaaf gemaakten niet als willoze slachtoffers laten zien, maar als sterke overlevers.
‘Ook de beeldvorming moet van zijn ketenen
worden ontdaan’, aldus het NiNsee. Het plan
van IZI Solutions behelst een museumhuis met
tien kamers die worden ingericht vanuit diverse Afro-Nederlandse gemeenschappen.
Ideeën genoeg. De gemeente stelt twee
procesbegeleiders beschikbaar. Ook The Black
Archives, het kenniscentrum over zwarte
geschiedenis aan de Zeeburgerdijk in Oost,
wordt bij de uitwerking betrokken. De hoop is
in 2020 met de realisatie van het museum te
beginnen.
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De lange weg naar
duurzame energie
Steun en begrip voor aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering lijkt bij grote groepen in de bevolking
aanwezig te zijn. Sombere en pessimistische berichten
over de voortgang zijn helaas regelmatig dominerend.
De vele initiatieven van zowel particuliere huiseigenaren als van afzonderlijke dorpen en steden worden niet
ervaren als de impuls waar op wordt gewacht.
TEKST: CORRY ZOLL - ILLUSTRATIE: ALEIDA LEEUWENBERG

T

ransitie moet trending en sexy worden
om het draagvlak onder de bevolking te
vergroten. Dit vraagt om nieuwe concepten en producten, maar vooral ook een realistisch beeld van de kosten en de verdeling
daarvan.
De klimaatafspraken van Parijs, de uitspraken
van de rechter over de zaak die Urgenda tegen
de Nederlandse staat aanspande en de gevolgen van de gaswinning in Groningen dwingen
ons na te denken over concrete oplossingen.
Na de vondst van de gasbel bij Slochteren konden in een behoorlijk hoog tempo grote delen
van Nederland op het aardgas worden aangesloten. De afbouw lijkt niet geconcretiseerd te
kunnen worden.
In dit artikel aandacht voor woningbouwcoöperatie De Key en huurdersvereniging Arcade
over het realiseren van projecten in het Oostelijk Haven Gebied (OHG) en de manier waarop plannen opgezet (kunnen) worden tot een
daadwerkelijk uitvoerbaar project.

De Key en ZonopZeeburg
In het plan van aanpak van De Key wordt 2050
genoemd als streefjaar om volledig CO2 neutraal te zijn. De nieuwbouwprojecten van De
Key worden nu al van schone energie voorzien: er worden alternatieve energiebronnen
aangewend voor verwarming en elektriciteitsvoorzieningen. Voor bestaande, en vaak oude,
wooncomplexen is het moeilijker. Wim van
de Graaf, programmamanager Energietransitie van de Key, is bezig om vanuit van de Key

structuur te geven aan de transitie naar andere energiebronnen. Zo wordt het voor nieuwbouwprojecten gemakkelijker energielevering
op een andere manier in te richten. Met verbetering van de isolatie van bestaande complexen en gebruik van andere energiebronnen wordt al geprobeerd de CO2 uitstoot te
verkleinen. Voor bestaande wooncomplexen
moet worden geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen te installeren en/of de woningen los te koppelen van het
gas. Voor de plaatsing van zonnepanelen op de
daken moet worden geanticipeerd op te verwachten werkzaamheden als de vervanging
van de dakbedekking. De investering moet
collectief door de bewoners worden gedragen
en door de gemengde VvE’s van huurders en
huisbezitters. De kosten van onderhoud zijn
dus onderdeel van de kostenbaten analyse.

De uitvoering van de
overgang naar andere
energiebronnen is
allesbehalve duidelijk
Uitgangspunt van De Key is dat de huren betaalbaar blijven en dat de kosten niet afgewenteld worden op de bewoners. Omdat de
overheid woningcoöperaties financieel verantwoordelijk maakt voor de noodzakelijke
aanpassingen voor de energietransities is dit
een lastige opgave. Verduurzaming wordt
daardoor gefaseerd aangepakt. In het OHG is

een aantal projecten met zonnepanelen uitgevoerd. Veel bewoners voelen zich betrokken bij het klimaat- en energiethema voor de
buurt. Er zijn ook al diverse initiatieven tot
uitvoering gebracht. In het complex Entrepotbrug zijn op de daken zonnepanelen geplaatst
vanuit het initiatief ZonopNederland. De bewoners hebben zelf het project ZonopZeeburg
ontwikkeld. Subsidies van de overheid zijn gekoppeld aan de zogenaamde postcoderoos onder voorwaarde dat de opbrengst naar de gebruikers gaat. Deze deelnemers en afnemers
van energie van zonnepanelen ontvangen een
belastingvoordeel.
Harrie Houtbeckers is bewoner van de Entrepotbrug en tevens bestuurslid van Arcade, de
bewonersvereniging van De Key. Arcade is
kritisch over de voortgang van de uitvoering
van duurzame projecten van De Key. Onder
meer door het afblazen van het plaatsen van
zonnepanelen op de wooncomplexen in de Architectenbuurt, als vervolgproject van ZonopZeeburg. Terwijl uit onderzoek blijkt dat deze
daken juist bijzonder geschikt zouden zijn
voor zonnepanelen.

Lange adem
Ambitieuze initiatieven om over te stappen op
andere energiebronnen en zo tot een werkbare uitvoering te komen: het is een kwestie
van lange adem. Doelmatig reageren op de gevolgen van klimaatverandering is complex en
duur. Het overheidsbeleid is een intentieverklaring over globale klimaatafspraken en niet
gericht op de praktische uitvoering. De visie
op overgang naar andere energiebronnen is
allesbehalve duidelijk en vooral een kwestie
van vooruitschuiven. Ieder weldenkend mens
heeft al snel door dat energietransitie geen
eenvoudige klus en een kostbare aangelegenheid is maar dat toepassing wel urgent is. De
genoemde streefjaren van 2020 tot 2030 en
2050 roepen dwingend om een omslag in denken en beleid. Uitstel en zeker afstel kunnen
niet meer het beleid bepalen. Om de dramatische traagheid in een versnelling te krijgen
zijn nieuwe impulsen nodig. 
Reacties, voorbeelden van uitgevoerde projecten of initiatieven (uit het hele verspreidingsgebied van het magazine) zijn zeer welkom bij
de Werkgroep Duurzaam OHG
(duurzaam@buurtcooperatieohg.nl)
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Autoliefde, ook in onze buurt
De auto is dan misschien niet meer een
heilige koe, ze is nog wel een geliefde koe.
Zowel het autobezit als het autogebruik is
in Amsterdam toegenomen. Interessant
voor een stad waar de grootste partijen de
auto liever zien verdwijnen. Hoe is de situatie in Oost? IJopener Magazine presenteert
de feiten.
TEKST: LISA SCHEERDER - ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

A

msterdammers bezitten met elkaar
243.256 auto’s. Dat worden er elk jaar
meer. De bewoners van Oost bezitten
samen 32.731 auto’s. Stedelijk staan we daarmee op de derde plaats. Nieuw-West is het
stadsdeel met de meeste auto’s: 45.434, Zuid is
tweede met 42.513. Binnen het verspreidingsgebied van de IJopener is veel variatie in het
aantal auto’s per huishouden. Indische Buurt
West bezit per huishouden de minste auto’s:
0,3 auto per huishouden. Het aantal auto’s
per huishouden is in Zeeburgereiland/IJburg
het hoogste, 0,7 per huishouden. Het Oostelijk
Havengebied zit er tussenin met 0,5 auto per
huishouden en de Indische Buurt Oost heeft
0,4 auto per huishouden.
Nederland bezit per huishouden gemiddeld
0,9 auto. In hele landelijke gebieden kan dat
oplopen tot 1,4 auto per huishouden. Toch zijn
er ook huishoudens in Amsterdam die meer
dan één auto bezitten: in Nieuw-West is dat
13,8 procent van de huishoudens, in Noord
13,6. Zou dat met (het ontbreken van) parkeertarieven hebben te maken? In Oost zijn we een
stuk bescheidener: hier bezit 4,1 procent van
de huishoudens meer dan één auto.

Geen auto
Stedelijk heeft 34,9 procent van de huishoudens helemaal geen auto. Dat is meer dan het
Nederlandse gemiddelde van 27 procent: in
stedelijke gebieden is het autobezit lager dan
in landelijke gebieden. Net als in Amsterdam
neemt landelijk het aantal auto’s ook toe: 8,4
miljoen zijn het er nu. Jaarlijks groeit het autobezit met een paar procent. Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven
zijn samen goed voor een tiende van alle personenauto’s in Nederland.
Is het nu zo dat we onze auto ook meer gebruiken? Dat verschilt per stadsdeel. In Oost zijn
30 procent van de verplaatsingen per auto,
50 procent per fiets en 20 procent per openbaar vervoer. Stedelijk staan we hiermee op
de vierde plek. Er zijn drie andere stadsdelen waar het gebruik van de auto hoger ligt:
Nieuw-West (49 procent), Noord (45 procent)
en Zuidoost (34 procent). In het Centrum vinden de meeste verplaatsingen per fiets plaats
(62 procent) en Zuid-Oost is het stadsdeel met
het hoogste percentage openbaar vervoerbe-

wegingen (34 procent). Amsterdam is dus nog
steeds een autostad: de meeste verplaatsingen
vinden plaats per auto: 32 procent. Na de auto
gebruiken we het liefst de fiets: 27 procent van
alle verplaatsingen. 22 procent verplaatst zich
per openbaar vervoer, 18 procent per voet en
1 procent per scooter/bromfiets.

De grijze rijder
Het verschilt nogal per leeftijd hoe je je het
liefste verplaatst. Bij Amsterdammers jonger
dan dertig jaar zijn de fiets en het openbaar
vervoer de belangrijkste vervoersmiddelen.
Vanaf het dertigste levensjaar vermindert de
behoefte om met het openbaar vervoer te gaan
ineens aanzienlijk. Vanaf die leeftijd, totdat de
Amsterdammer vijfenveertig wordt, verplaatsen we ons het liefste per fiets. Maar vanaf vijfenveertig jaar verandert het weer. Vanaf die
leeftijd gaat de Amsterdammer het liefst met
de auto. En dat wordt steeds hardnekkiger:
vanaf 65 jaar vindt de helft van de verkeersbewegingen per auto plaats. Dat belooft nog wat
met de vergrijzing van onze buurt. 
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Anna en Berra, een portret
An en Berk, spreek uit Burk,
noemen ze elkaar, maar hun
echte namen zijn respectievelijk Anna en Berra. Ze zijn
tien jaar en zitten in groep
zeven van de basisschool
Olympus aan de Erich Salomonstraat. Berra is groter
dan Anna, maar voor de rest
hebben ze veel gemeen. Hoe
kijken zij aan tegen zichzelf,
hun vriendschap en hun
school? Een portret.

Anna en Berra kennen elkaar al van de tweede
groep en zijn al vijf jaar vriendinnen. Ze vonden elkaar meteen aardig en werkten al samen
in de kleuterklas. Ze houden van buitenspelen,
naschoolse activiteiten en op schooluitjes of
verjaarsfeestjes vinden ze elkaar.

Wat vinden ze leuk aan elkaar?

TEKST: JOYCE HES
FOTO: ARJEN POORTMAN

A

ls je op de website van Olympus OBS
kijkt, kom je als introductie de volgende welkomstwoorden tegen: ‘Welkom op de website van openbare basisschool
Olympus. Onze school staat in de nieuwe wijk
IJburg. Op dit moment zitten honderdtachtig leerlingen verdeeld over acht groepen op
onze school. Wij zijn een openbare basisschool
en vormen daardoor een afspiegeling van de
wijk: allochtoon of autochtoon, orthodox tot
vrijzinnig, laag of hoog opgeleid; iedereen is
bij ons welkom en wordt gewaardeerd om wat
hij of zij meeneemt.’ En verderop: ‘Wij zijn een
basisschool waarvan niet ieder kind dezelfde
kansen heeft, maar we streven ernaar om ieder kind een kans te geven zich optimaal te
ontplooien.’

Saaie dingen cool maken
Dat klinkt goed, lijkt me en ik was natuurlijk
ook benieuwd hoe leerlingen dat zelf ervaren.
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Ik sprak met docent Hanke af om een gesprek
te hebben met Anna en Berra, twee meisjes
uit haar klas van wie ze dacht dat ze dat wel
leuk zouden vinden. Het gesprek zou over
het thema vriendschap gaan, een thema dat
tijdens de Kinderboekenweek van afgelopen
oktober centraal stond. Tot mijn verbazing
hadden Anna en Berra het interview al schriftelijk voorbereid! Ze waren zelf ook duidelijk
tevreden met de al verrichte arbeid en staken
onmiddellijk van wal. Wat er uitsprong bij de
dingen die ze samen deden was: ‘We maken
saaie dingen cool voor iedereen.’

Samenwerking en creativiteit
Berra wist meteen te vertellen dat ze een spellingles voor ouders hadden samengesteld. Ouders die op een ouderinformatie-avond kwamen welteverstaan. Nieuwe themawoorden
voor de toets of spelletjes over taal, het lijken
saaie onderwerpen, maar ook hiervan maken
ze met elkaar en de klas iets leuks. De versieringen op school over het thema vriendschap
werden ook door de vriendinnen genoemd.

Anna zegt van Berra dat ze haar gek en grappig vindt maar omgekeerd is dat ook zo. Toch
verhindert hen dat niet om serieus samen te
werken en ze doen dat dus al van jongs af aan.
Bijzonder is dat ze bijna nooit ruzie hebben.
Gebeurt dat toch dan hebben ze het de volgende dag weer goed. Fijn is dat de meisjes niet
jaloers zijn op de vriendschappen die ze ook
met andere kinderen hebben.

Sporten als highlight
Anna heeft een oudere broer met wie ze veel
optrekt en twee zussen die net de middelbare school hebben afgerond. Ze zijn van de
binnenstad naar IJburg verhuisd indertijd
en zo kwam ze, evenals haar ene zus en haar
broer, op Olympus terecht. Ze woont vlakbij de
school en houdt erg van sporten als zwemmen
(ze heeft survival 1 en 2 gehaald), gym, turnen,
voetballen en daarnaast doet ze aan scouting
en knutselt ze in de buitenschoolse opvang.
Wat ze leuk vindt aan de school is dat deze zoveel aandacht aan sporten besteedt. Ook Berra
die nog een oudere zus heeft, vindt dat heel
belangrijk, ze houdt erg van voetballen en ook
basketballen, gym vindt ze leuk en ze wijzen
allebei op de voetbalkooi naast de school. Die
blijkt een belangrijke functie te hebben. Volgens de meisjes is het enthousiasme er groot
en komen er dankzij goed toezicht nooit echt
problemen voor.
Wat ze beide ook heel goed vinden aan de
school is de juffen en meester(s). Die leggen
volgens hen heel goed uit. Anna voegt eraan
toe dat er wat haar betreft nog best een meester bij zou mogen. Gelukkig maar. Toch nog
één kritisch geluid! 

K ORT B U U RTN IEU W S
echt niet mobiele apparatuur is zelfs huisbezoek mogelijk. Alle reparaties zijn gratis. Alleen bij vervanging van onderdelen dient de
kostprijs betaald te worden, maar dit gaat in
overleg. Daarnaast is een vrijwillige bijdrage
natuurlijk altijd welkom. Wilt u meer weten of
wilt u vrijwilliger worden bij dit initiatief, bel
of mail Ruud van Broekhoven, 06-22947743 of
ruudvanbroekhoven@xs4all.nl. 

Gastgezinnen op
IJburg gezocht
Veel kinderen verheugen zich al ver van tevoren op de grote vakantie, maar niet alle. Soms
kunnen ouders zich een vakantie niet permitteren. Daarom zetten ook dit jaar buurtbewoners zich ervoor in om achttien kinderen te
laten logeren bij IJburgse gastgezinnen. Het
gaat om kinderen uit Amsterdam-Oost van zes
tot negen jaar. Vaak wonen ze nog niet lang in
Nederland. De kinderen logeren vier nachten
bij hun gastgezin, van 20 tot 24 juli. Overdag
zijn er activiteiten, begeleid door vrijwilligers,
mede gericht op de eigen kinderen van de
gastgezinnen. Gastouders kunnen mensen met
of zonder eigen kinderen zijn.
Waarom IJburg? Groen, ruimte, strand, water... Dichtbij huis zodat ouders kunnen langskomen en het kind bij heimwee naar huis kan.
De mogelijkheid dat een duurzamer contact
wordt gelegd dat wellicht standhoudt na de
vakantieweek. Wil je je opgeven als gastouder of overweeg je dat? Meer informatie op
www.zomergastje.nl of kom naar de informatieavond op 25 februari om 20.00 uur in
de Flexbieb, Talbotstraat 46. Graag vooraf
aanmelden bij Joanne Alting, 06-55810760 of
joanne@amsteleny.nl. 
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REPAIR ROOM
inbreng en ophalen van de reparaties: maandag en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Kijkje in Drie Koningen
‘We vroegen ons al drie jaar af hoe de silo’s er
van binnen uitzien!’ Nieuwsgierige bewoners
van Zeeburgereiland kwamen op de feestdag van Drie Koningen, 6 januari, eindelijk
aan hun trekken. Een van de drie silo’s was
te bezichtigen. Een immens hoge ruimte met
vreemd genoeg ook van binnen graffiti op de
muren. Een tijdlang kon je er kennelijk illegaal
in. Bezoekers moesten wel geduld hebben, al
spoedig ontstond een lange wachtrij.
In september 2019 start de verbouwing van de
drie silo’s (zie artist impression). Eind 2020 zou
alles opgeleverd moeten zijn. De betonnen kolossen van 22 meter hoog krijgen een houten
opbouw van 18 meter. Rondom de voet van die
opbouwen komen openbare dakterrassen met
een weergaloos uitzicht. Zo ongeveer alles wat
een nieuwbouwwijk aan vertier nodig heeft,
komt hier: sportvoorzieningen, een speelhal
voor kinderen, een bioscoop, hotel, restaurant,
theater. Buurtbewoners zijn enthousiast, men
wil ook eigen initiatieven zoals een Buurttafel
erbij aanhaken. Iedereen op het eiland weet
het zeker: het wordt héél bijzonder.

Repair Room op
Zeeburgereiland
Eind 2018 is op Zeeburgereiland een Repair
Room van start gegaan. Als de wekker niet
meer wekt, de stofzuiger niet meer zuigt, als
keuken- of geluidsapparatuur defect is, bent u
van harte welkom. U kunt ook advies krijgen
over garanties, zelfs als die al verlopen zijn.
Elke maandag en zaterdag is de Repair Room
actief van 10.00 tot 13.00 uur in de Buurtkamer
op het Zeeburgereiland, John Blankensteinstraat 1 (in de plint van de Akropolistoren). Bij

Verstoten zwaan Otje

nesten van diverse vogels. O wat ontroerend,
die ouderliefde. Maar hevige verontwaardiging ontstond toen een ouderpaar een hevig
tegenstribbelend zwakker jong uit hun ooievaarsnest kieperde. Het diertje fladderde
kansloos van het kerkdak af. Zo is de natuur,
de ouders denken: zonde van het voedsel dat
erin wordt gestopt, want die redt het toch niet.
Op Borneo-eiland dachten bewoners er anders
over. Bootbewoner Arthur had zicht op een
zwanennest waarin een nakomertje zat met
een afwijkend uiterlijk. Zijn ouders besloten
hem te verdrinken, maar Arthur greep net op
tijd in. Sindsdien woonde Otje op de boot. Toen
Arthur echter een nacht van huis was geweest,
bleek het zwaantje verdwenen. Het hele eiland
zocht mee en uiteindelijk werd een piepende,
bebloede Otje in het water aangetroffen. Een
bewoner was er getuige van geweest hoe de
vader wederom de aanval had ingezet.
Deze fraaie buurtsage heeft nu zelfs geleid
tot een geïllustreerd kinderboek van de hand
van Manon Gerardine: Otje, het zwaantje van
Borneo-eiland. Het verscheen begin februari.
Meer info bij eetcafé Oceaan, R.J.H. Fortuynplein 29. 

Duurzaam stripverhaal
De IJburgse striptekenaar Hugo Bausch tekende een avontuurlijk verhaal over duurzame
energie: Urban Kidzz & de Windkapers, eind
vorig jaar verschenen. Het verhaal speelt in
de nabije toekomst en alle energie wordt opgewekt door windmolens en zonneparken. Maar
als plotseling de wind gaat liggen en een grote
wolk Europa binnen drijft, staat in één keer
alles stil. Wat nu? Vier kinderen gaan op onderzoek uit om het geheim van de verdwenen
wind te achterhalen. Naast het stripverhaal
van veertig pagina’s heeft het boek een extra
katern van acht pagina’s vol rebussen, raadsels en cijferplaatjes. Voor € 19,95 te koop of
te bestellen bij de boekwinkels van Oost. Meer
info: urbankidzz.nl. 

S AMENSTEL L ING:
HANSJE GAL ESL OOT

Elke zomer volgen talloze mensen de webcam-opnamen van de Vogelbescherming van
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Fan

TEKST: SIMONE SLOTBOOM
FOTO: HAROLD PEREIRA

Ja ik ben fan. Fan van Femke Halsema. Al durf
ik het bijna niet hardop te zeggen. Sinds haar
aanstelling als burgemeester van Amsterdam is
de teneur rond haar persoon nogal negatief. Dat
begon al met haar kandidatuur. Femke zou niet
voldoende bestuurservaring hebben. Of eerdere
burgemeesters dat wel hadden? Daar hoorden
we de man of vrouw in de straat nooit over. Of ze
voldoende ervaring voor het ambt hadden, was
voor burgers meer een kwestie van vertrouwen.
Mettertijd leerden wij de burgemeester beter
kennen. Femke was al bekend. Een beroemdheid bijna. Iedereen wist wie ze was. En had een
mening. Ook ik. Ik zag een vrouw die zich jaren
staande had gehouden in de politiek, veelal tussen mannelijke collega’s. Een fractievoorzitter en
partijleider die zich door de jaren heen bedreven
toonde in het voeren van politieke debatten. Een
welbespraakte dame die steevast fatsoenlijk
bleef, redelijk, en solide dossierkennis liet zien.
Iets waar haar collega’s in debatten nogal eens
op stuk liepen. En al was ik geen fan van Groen
Links, fan van Femke was ik snel. Haar wijze van
politiek bedrijven vond ik mooi en respectvol.
Haar idealen evenzeer. Een mooi politica en een
mooi mens. Gedreven zelfs. En ze woonde in
Amsterdam-Oost. Voor mij was ze de ideale kandidaat. Een mening die verbazingwekkend weinig mensen deelden. Zelden heb ik zoveel kritiek
gehoord op een burgemeester die amper begonnen was. Ook in functie krijgt ze weerstand. Al
kan ik mij herinneren dat ook Eberhard van der
Laan geen vrienden maakte met zijn soms ferme
beslissingen. Het weghalen van huldigingen van
het Leidseplein was zeker verstandig, gezien het
veelvuldig uitrukken van de ME, maar o, wat was
het volk boos. Ook het Museumplein was als alternatief snel passé. In 2011 kwam door afzetting
van het gebied ook bestemmingsverkeer vast te
zitten in de binnenstad tussen rellende supporters. Maar was dat Eberhard persoonlijk aan te
rekenen?
Een burgemeester kan onmogelijk altijd populaire beslissingen nemen. Zeker niet op de korte
termijn. En zeker niet voor iedereen. Ook Van
der Laan was niet altijd populair. Maar nu is hij
groots, bijna mythisch. Het is onmogelijk om
geen fan van hem te zijn. Over Eberhard geen
kwaad woord. En Femke volgt hem op. Een
geïdealiseerde man. Onder nauw toeziend oog
van het hele land. Fan van haar zijn is het tegenovergestelde. Dat lijkt bijna onoorbaar, zelfs
dom. Al spreken de feiten vóór haar. Hele volksstammen vallen haar aan of over haar heen. Ze
zou geen Amsterdamse zijn. Een grachtengordeltype. Elitair. Te groen, letterlijk en figuurlijk. Te
veel vrouw. Incompetent. Uitgekookt. Of naïef. Te
lief. Kil. Arrogant. Een feminist. Of juist het tegenovergestelde. Een bitch. Of softe hap. Allemaal
vage en veelal tegenstrijdige labels. Een mens
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zou voor minder de deur niet meer uitgaan. Concretere kritiek krijgt ze ook. ‘Ze pakt I amsterdam
van ons af.’ En heel eerlijk, ik was ook aan de
letters gehecht geraakt. Zo stom als ik ze tijdens
de lancering vond. Een Engelse samenvoeging
om Amsterdam te promoten. Ik vond het maar
een rare, vergezochte woordspeling. En geldverspilling. Maar de megaletters werden een vast
onderdeel van de stad. En mensen wennen aan
wat ze kennen. Ook ik dus. Ik kan alleen maar
hopen dat Femke ook went. Dat zij als eerste
vrouwelijke burgemeester van Amsterdam eer
voor haar inzet en durf krijgt. Meestal komt waardering later. Kijk naar Van der Laan. Al waardeer
ik Halsema nu al. Een sterke vrouw met een zware taak. Amsterdam worstelt met massatoerisme,
huisvesting, armoede, veiligheid en milieu. Om
niet te spreken over bureaucratie en belangenverstrengeling. En zeer complexe vormen van
inspraak en samenwerking. Ingewikkelde vraagstukken genoeg. Kunnen wij ook minder bedeelden blijven huisvesten? Hoe houden we de stad
veilig en leefbaar? Hoe geven we toerisme een
plek zonder een attractiepark te worden? Waar
laten we alle auto’s? Of fietsen? Hoe beschermen we het milieu? Gaan we voor geld en eigen verantwoordelijkheid of ook voor solidariteit?
Hebben onze kinderen nog een toekomst in de
stad? Zo kan ik nog wel even door gaan. Je moet
er maar zin in hebben om op al deze vragen een
bevredigend antwoord te bedenken. En tegelijkertijd onder vuur te liggen. Handhaving van het
boerkaverbod, ontruiming van het ADM-terrein
of, om in de buurt te blijven, de recente nachtsluiting van de brandweerkazerne in Oost, Halsema is telkens de gebeten hond. Linksom of

rechtsom. Toch blijft ze onverminderd positief.
Amsterdam is open, vrij én voor iedereen, rijk
of arm. Geboren en getogen of import. Een mix
van culturen. En ja, dat leidt ook tot problemen.
Met een menselijke burgemeester aan het roer
vertrouw ik erop dat er ook menselijke besluiten
komen. Al zien wij als burger misschien niet altijd
het belang op de lange termijn. Al zijn we het niet
altijd eens met bestuurlijke compromissen en is
niet elk besluit naar onze persoonlijke wens. Ik
zeg: hup Femke! Maar ja, ik ben dan ook fan.

Bowie-kat
Bij Nederlandse les aan migranten gaat het om meer dan taal
alleen: cursisten nemen hun wereld mee het lokaal in. Begin
van een serie in IJopener met observaties van een taaldocent.
Dit keer: Ammar heeft een kat.
TEKST: HENRIËTTE LAKMAKER
ILLUSTRATIE: JOSIEN VOGELAAR

A

an het eind van de week gaan we met
de klas naar de kinderboerderij. Ik laat
de alfa’s – NT2-taal voor analfabeten –
de site zien met foto’s van pony’s, kalfjes, konijnen en cavia’s. Er is daar ook een gezellige
rode kater, zien we.
‘K-a-t’, spel ik, niet kaa-aa-tee, anders zeggen
ze straks ‘kaaatee’. Ik google nog meer poezenfoto’s: zwarte, witte, Perzische, schildpadden, Siamezen. Ik laat mijn eigen cyperse zien.
‘Lief’, zegt de Somalische Faduma. Haar stille Eritrese overbuurman schrijft ‘kat’ in zijn
schrift, naast ‘konijn’.
De veertigjarige Ammar en zijn vrouw Zahida,
met hun kinderen uit Syrië gevlucht, overleggen druk met elkaar in het Arabisch. Zahida is
een hartelijke vrouw, met een gulle lach, leer-

over zijn smartphone, koortsachtig op zoek
naar iets. Dan schiet Ammar overeind en loopt
naar voren in de klas, de mobiel voor zich uitgestoken. Kijk, wijst hij en laat mij het portret
zien van een prachtige, witte langharige kat.

gierig na een jeugd waarin ze nauwelijks naar
school is geweest. Ammar heeft iets langer
onderwijs gehad. Hij is mager, klein van stuk,
heel aardig, druk en eigenwijs. Hij praat veel
in het Arabisch en dat is niet de bedoeling – ik
word soms moe van het terechtwijzen.
Daarnaast is hij een geinponem.‘In Syrië hebben we ook vuurwerk’, zegt hij tijdens de les
over Nederlandse tradities. Hij steekt zijn handen in de lucht. ‘Baoem!’ doet hij de bommen
boven Aleppo na.
Dat is op de goede dagen. Als Ammar uit zijn
hum is, zullen we het weten. Dan gromt hij
wat als ik vraag hoe het gaat. Chagrijnig zit hij
naast zijn vrouw die zich weinig van hem aantrekt. ‘Ammar, is er een probleem?’, vraag ik
hem dan in de pauze – een idiote zin in deze tijden van oorlog. Daarop haalt hij de schouders
op en kijkt weg, naar de automaat waar zijn
vrouw een kopje koffie voor hem tankt.
Deze les, daags voor het uitje, is Ammar goed
geluimd. Terwijl we de dieren op de kinderboerderij bespreken, buigen Zahida en hij zich

ie mooi’, zeg ik. ‘Hij heeft de ogen van David
Bowie!’ Ik ben niet alleen kattenfan. Ammar
schudt geïrriteerd zijn hoofd en maakt een
wegwerpende beweging. De naam van de zanger zegt hem duidelijk niets en hij weet al helemaal niet van diens ene gekwetste iris. Zijn
vinger gaat vlak boven het schermpje op en
neer. ‘Syrië, Syrië’, zegt hij. ‘Ja’, roept Zahida
achter haar tafeltje, ‘Syrië!’
Ammar staart nog eens naar de poes. Hij kijkt
niet met de blik van de doorsnee kattenliefhebber: vertederd, geamuseerd. Zijn magere
gezicht staat verbijsterd en wanhopig. Hij heft
zijn schouders en handen. Begrijp ik het, gebaart hij.
Ik zeg dat ik het begrijp. 

Hij heeft de ogen van
David Bowie!
De ogen zijn verschillend van kleur. Het dier
kijkt ernstig in de camera. Ammar kijkt ook
ernstig, en bezorgd. Hij richt zijn vinger op de
poes, dan op zichzelf en zijn vrouw: van ons,
maakt hij duidelijk.
Ik laat de les even voor wat het is en maak me
op voor een gezellig kattengesprekje. ‘Wat is

De namen van de cursisten zijn veranderd om
redenen van privacy.
Henriëtte Lakmaker is docent Nederlands als
tweede taal (NT2) en taalvrijwilliger in Amsterdam-Oost en omstreken.
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Twee pionierende zielzorgers in
Ondanks de ontkerkelijking is godsdienst in het dagelijks bestaan van velen nog wel degelijk
aanwezig. De IJopener vervolgt zijn zoektocht naar geestelijk leven en ontdekt nieuwe ontwikkelingen, kersverse predikanten – een Egyptenaar en een Rotterdammer – en een kerk
die zich kwetsbaarder opstelt dan vroeger. Religieus pionierswerk in Oost, of: hoe de
dominees Thabet en Van Laar zich staande houden in een uiterst multiculturele en niet
onproblematische omgeving.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO’S: MARCEL DE CNOCK EN JOOST VAN DER VAART

H

oe staat het met het geloof in de buurt?
Die vraag stelde de IJopener in z’n vorige uitgave, de kersteditie. We inventariseerden of er in ons verspreidingsgebied
– Indische Buurt, Oostelijk Havengebied en
IJburg – nog godshuizen zijn. De conclusie: er
is behoorlijk veel zichtbaar geestelijk leven
in de Indische Buurt (meerdere moskeeën en
kerken) maar weinig in IJburg (één kerk) en
het Oostelijk Havengebied (nul). Wat niet betekent dat daar geen gelovigen wonen. Feit is
wel dat de secularisering – het niets te maken
hebben met kerk of godsdienst – onder stadsbewoners met joods-christelijke wortels sterk
is toegenomen. Kort gezegd: de islam doet het
qua volgers goed in de stad, het christendom
heeft steeds minder aanhangers.
Wat zijn de gevolgen van deze leegloop voor de
christelijke kerken? Allereerst kerksluitingen.
Alweer jaren geleden sloot bijvoorbeeld de
grote rooms-katholieke Gerardus Majellakerk
aan het Ambonplein (Indische Buurt) zijn deuren voor gelovigen. De overgebleven kerken
zijn fors kleiner dan ze in hun bloeitijd waren.
Maar verrassend genoeg blijken sommige nog
springlevend te zijn. En op een enkele plaats is
zelfs sprake van een nieuwkomer.

Kwetsbaarheid
Het christelijk geloof geeft zich niet zomaar
gewonnen, zoveel is duidelijk. Wel hebben de
buurtkerken hun functie moeten aanpassen
aan de eisen van de veranderende tijd. Ze zijn
in feite pioniers geworden: voortrekkers op
zoek naar gelovigen die weliswaar in aantal
zijn afgenomen maar die er nog wel degelijk
zijn. Die zoektocht heeft de kerken kwetsbaar
gemaakt. Een volle kerk is allang niet vanzelfsprekend meer. En vrijwel dagelijks wordt het
geloof wel ergens ter discussie of op de proef
gesteld. ‘Kwetsbaarheid voelt niet fijn’, schreef
onlangs Bas van der Graaf, predikant en begeleider van pioniersplekken in de Protestantse
Kerk Amsterdam. ‘Maar’, zo voegde hij er aan
toe, ‘juist in kwetsbaarheid ontstaat ruimte
voor nieuwe en ongedachte dingen.’ Kortom,
kwetsbaarheid als kracht; niet als zwakte.
Als ergens ‘nieuwe en ongedachte’ (en tegelijk kwetsbare) dingen zichtbaar zijn, is het
wel in de protestantse Elthetokerk in de Indische Buurt. Wie had bijvoorbeeld gedacht
dat het kerkgebouw aan de Javastraat op een
woensdag door Buurthulp Oost is ingericht als
flexplek, een flexibele werkplek voor jonge
zelfstandigen? Martijn van Laar, de kersverse dominee van de Eltheto, geeft het als voorbeeld van ‘kerk zijn’ vandaag de dag. ‘Het laat
ook mooi zien dat een kerk best laagdrempelig
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kan zijn’, zegt hij. Natuurlijk, het hart van de
gemeenschap is de viering op zondag. Maar
op andere dagen kan het dus zomaar gebeuren dat je in de Eltheto flexwerkers achter hun
laptop aantreft. Of kinderen bij de spel-inloop. En kom je op maandagavond dan is er
de buurtmaaltijd, klaargemaakt en opgediend
door vrijwilligers.

Christelijk-Arabisch
En wie had, ander voorbeeld, gedacht dat zich
in de door de islam gedomineerde Indische
Buurt nog eens een christelijke nieuwkomer
zou vestigen? Het is de Arabisch-protestantse
gemeente van dominee Emad Thabet, een kopt
(christelijke Egyptenaar) uit de stad El-Minia,
een paar honderd kilometer ten zuiden van
Caïro. Als iemand zich religieus pionier mag
noemen, is hij het wel. Sinds een jaar werkt
hij in de Eltheto aan de opbouw van een christelijk-Arabische kerk. Kopten worden in het
overwegend islamitische Egypte regelmatig
bedreigd. Hier, in de Indische Buurt, voelt hij
zich welkom en veilig. Wennen moest Thabet
wel. ‘Toen ik in de buurt aankwam waande ik
me in Marokko’, vertelt hij lachend.
Emad Thabet (50) studeerde theologie in Caïro en Genève en kwam via zijn toenmalige
Nederlandse hoogleraar terecht op de Vrije
Universiteit Amsterdam. Hij ziet zichzelf als
‘missionaris’: zendeling, geloofsverkondiger
en zielzorger voor migranten en mensen die
de Arabische wereld hebben verlaten. Veelal omdat ze als christenen moesten vluchten

Kerkdienst op een zondagochtend in de Eltheto

voor gewelddadigheden in landen als Irak, Syrië, Egypte, Libanon en Jordanië.
Martijn van Laar (44) was tot enkele maanden
geleden predikant in Delfshaven, een van de
meest multiculturele wijken van Rotterdam,
gelegen in het westen van de Maasstad. Nu is
hij in de Indische Buurt beland, vrijwel net zo
veelkleurig als zijn vorige standplaats. ‘Rotterdam-West en Amsterdam-Oost lijken wel een
beetje op elkaar’, zegt hij. Het zijn wijken met
rafelranden, en zeker niet zonder problemen,
maar levendig en volop in beweging. Van Laar
moet in de Eltheto weer helemaal opnieuw
beginnen. Maar hij heeft een vitale gemeente
aangetroffen, niet groot maar wel met een ‘rijke traditie’. En met veel jonge mensen onder
de kerkbezoekers.

Dialoog met moslims
Wat niet iedere buurtgenoot weet is dat Van
Laar in Delfshaven pionierswerk verrichtte
door als een van de eerste Rotterdamse predikanten de dialoog te zoeken met moslims.
Dat resulteerde in jarenlange gespreksrondes
en zelfs een gezamenlijke cursus met moslims
over christendom en islam. Eerst ging het nog
voorzichtig over gemeenschappelijke figuren
in bijbel en koran. Later kwamen moeilijker
onderwerpen aan bod zoals geweld en religie en zendingsdrang van gelovigen. Dat was
mogelijk omdat er onderling vertrouwen was
gegroeid.
Inzet was altijd wederzijds respect. Of, zoals
Van Laar zegt: ‘Behandel de ander zoals je

De predikanten Emad Thabet (links) en
Martijn van Laar voor het altaar van
de Elthetokerk in de Javastraat

Oost
zelf graag behandeld wordt.’ Overtuigde moslims en christenen bleken in de Rotterdamse
interreligieuze ontmoetingen op een open en
respectvolle manier met elkaar om te gaan.
‘Ze kwamen niet om elkaar te overtuigen of te
bekeren, maar om in geloofsgesprek te raken,
door te vragen en van elkaar te leren.’ Van
Laar wil dit deel van zijn werk graag voortzetten in Oost. Maar hij gaat eerst eens uitzoeken
welke initiatieven er op dit gebied al zijn.

Vogelvrije kopten
Emad Thabet heeft hier intussen het polderen
ontdekt. Hij is deelnemer geworden aan het

Van een werkelijk vrij
leven is voor christenen
in Egypte geen sprake
Breed Interreligieus Overleg in Amsterdam
Oost, waarin kerken, moskeeën en de Liberaal
Joodse Gemeente uit Zuid vertegenwoordigd
zijn. In dit forum proberen de geloofsgroepen
verbinding met elkaar te zoeken. Hoe anders
is het in Thabets geboorteland gesteld. Als we
vragen naar de levensomstandigheden van de
Egyptische christenen (orthodox, protestants

Klein begonnen

en rooms-katholiek) betrekt zijn gezicht. Sociale uitsluiting is regel, zoals hij zelf ondervond.
Maar het gaat veel verder. Thabet zegt zonder
omhaal: ‘We zijn vogelvrij. De wet geldt niet
voor christenen. Als er juridische geschillen
zijn, zijn wij de verliezers. Van een werkelijk
vrij leven is voor ons in Egypte geen sprake.
We worden bedreigd, kerken van ons zijn in
brand gestoken en er zijn ernstige aanslagen
op ons gepleegd. Lokale fundamentalistische
gemeenschappen kunnen keihard zijn en deporteren kopten van de plekken waar ze thuis
horen, terwijl de autoriteiten hun ogen sluiten.’
In Thabets contacten met geloofsgenoten hier
is de bedreiging van christenen in het thuisland ‘een groot en beladen onderwerp’. In
Egypte leven volgens hem twaalf tot vijftien
miljoen kopten. Nog eens twee tot drie miljoen
zijn geassimileerd of in de diaspora: verspreid
over de hele wereld, al dan niet noodgedwongen. Al sinds jaren daalt het aantal christenen
in het Midden-Oosten.

Thabet lijkt er de man niet naar om zich neer
te leggen bij de slechte positie van zijn geloofsgenoten in de Arabische wereld. Samen met
de Protestantse Kerk Amsterdam is hij zijn
pioniersplek in Oost begonnen. In de Eltheto
is hij klein van start gegaan, met een tiental
volgelingen en een kerkdienst in het Arabisch
op donderdagavond. Maar Emad Thabet is optimistisch: hij heeft visie voor een veel grotere gemeenschap van Arabische christenen in
Amsterdam. Zijn gemeente is de eerste Arabische kerk die deel uitmaakt van de Nederlandse protestantse kerk. Een primeur, niet alleen
voor Oost maar ook voor de rest van ons land.
Voor Martijn van Laar hoort Thabets kleine kerkje duidelijk bij de Eltheto, die hij omschrijft als ‘een mooie plek waar vogels van
allerlei pluimage zich thuis voelen’. En net
als Thabet is hij in zekere zin ook een pionier.
Nieuw in Amsterdam, dominee van een kleinere kerkgemeente dan in Rotterdam; een
gemeente die het experiment niet schuwt en
die ‘tegelijkertijd iedere keer weer terug moet
naar haar bron.’ Of, zoals Martijn van Laar
zegt: ‘Een kerk die steeds weer moet ontdekken hoe ze in deze tijd een betrouwbare getuige van Jezus Christus kan zijn.’ 

VOTED AS

BEST
NEW
HOTEL
BAR
TWO
WORLDS
CONNECTED
Rooftop bar Hotel Jakarta Amsterdam, Javakade 766
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Een woonkamer
voor de buurt
Wat moeten mensen weten als het over De Groene Gemeenschap gaat? Marieke hoeft er niet
lang over na te denken: ‘De deur van onze buurtwoonkamer staat open. Iedereen is hier welkom met hun eigen ideeën. Kom langs en organiseer het. Filmavonden, leesgroepjes of een
knutselclub, zo lang het maar voor iedereen toegankelijk is.’
TEKST: YVONNE SCHREUDER - FOTO: ARJEN POORTMAN

D

e Groene Gemeenschap is sinds maart
2011 gevestigd op Steigereiland Noord.
Een groep van zes gelijkgestemden die
een woongemeenschap vormen. Julia Roeselers woont er sinds de oprichting en Marieke de Koning viert er in april haar vierjarig
jubileum. Met een buurtwoonkamer biedt
De Groene Gemeenschap ruimte voor duurzaamheid en solidariteit in de buurt. Marieke
legt uit: ‘Wij willen mensen betrekken bij hun
buurt, want je buren kennen zorgt ervoor dat
je je thuis voelt.’
Een thuisgevoel heeft de gemeenschappelijke
ruimte op de begane grond van de Barkasstraat
7A ook zeker. Een gezellige zithoek en een eettafel met kopjes dampende thee. In deze ruimte worden activiteiten georganiseerd zoals
Arabische les voor kinderen, haken & breien,
bijles wiskunde voor scholieren, de bewonerscommissie en zo nu en dan een vergadering
van de moestuinvereniging Proefeiland.

Weggeefwinkel en OBA-servicepunt
Iets wat deze buurtwoonkamer onderscheidt
van een andere woonkamer is de weggeefwinkel, waar boeken, kleding, speelgoed en
andere kleine dingen worden aangeboden. De
winkel is iedere zaterdag open en op andere
dagen waarop activiteiten georganiseerd worden. Voor nog meer boeken kun je op zaterdagen ook terecht bij het servicepunt van de
OBA. Dankzij de gemeente Amsterdam en de
OBA, beschikt De Groene Gemeenschap over
een wisselende collectie van ruim 300 boeken.
Je kunt hier onder andere grootletterboeken
lenen, ook als je geen lid bent van de OBA.
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Waar het servicepunt wordt gesubsidieerd
door de gemeente, geldt dit niet voor de rest
van de activiteiten. Marieke legt uit dat dit
een bewuste keuze is: ‘We doen geen beroep
op subsidies omdat ons eigen systeem goed
werkt. Qua activiteiten onderscheiden we verschillende categorieën. Zo hebben we bijvoorbeeld conversatielessen die door vrijwilligers
wordt gedaan. Hiervoor vragen we een euro
donatie per persoon.

‘We doen geen beroep op
subsidies omdat ons eigen
systeem goed werkt.’
We doen ook activiteiten via Dynamo, een
maatschappelijke organisatie die met betaalde
krachten hier komen. Die activiteiten factureren we. Tot slot hebben we hebben we bijvoorbeeld nog VvE’s die hier komen vergaderen,
daar vragen we ook een bepaald bedrag voor.’
Julia vult aan: ‘Het gaat om een solidariteitsdonatie. Afhankelijk van hoeveel geld de mensen
hebben en hoe de activiteit in elkaar zit, vragen we een bijdrage voor de buurtpot. Waarmee we kunnen garanderen dat alle activiteiten voor iedereen toegankelijk blijven.’

‘Het is een parttimejob’
Naast geld, vraagt het ook tijd. ‘Tegen nieuwe
bewoners zeggen we dat ze er rekening mee
moeten houden dat dit een parttimejob is. Het
combineren van de activiteiten van de woongroep en je normale baan gaat met ups en
downs. De sleutel is dat je het echt leuk moet
vinden. Maar je krijgt er ook wel heel veel
energie van natuurlijk’ , vertelt Julia. Die ener-

gie zit hem wat Marieke betreft soms in kleine
dingen: ‘De laatste keer dat ik de dienst voor de
bieb en de afhaalboodschappen deed, besefte ik bijvoorbeeld dat we begonnen met twee
mensen en dat er inmiddels negen gezinnen
hun boodschappen via ons laten bezorgen.’
Er zijn ook voorbeelden die op persoonlijk vlak
dichtbij komen. ‘Pasgeleden zat ik hier met een
groep vrouwen die iedere week komt om een
stuk uit de koran te lezen en daarover te discussiëren. Ik was benieuwd naar de onderwerpen
die besproken worden. Deze vrouwengroep
kende mij bijvoorbeeld ook al toen ik nog samen was met mijn ex-vriendin. Ik ben dus aangeschoven en heb gevraagd wat zij bespreken
als het gaat om homoseksualiteit of gender. Ik
vind zo’n open gesprek heel waardevol. Dit is
wat mij betreft echt zo’n moment waar een
enorm verbindende werking van uitgaat.’

Een ander soort gezin
Marieke erkent dat het veel tijd kost, maar uiteindelijk draait het erom dat je gelukkig bent
met wat je doet. Zowel in de woongroep als
daarbuiten. ‘Ik ben na de universiteit best wel
zoekende geweest. Doordat we in onze woongroep een financieel solidair systeem hebben,
kon ik in die periode rekenen op mijn medebewoners die toen net iets meer draagkracht
hadden op financieel gebied.’ Julia benadrukt:
‘Die financiële solidariteit is echt een belangrijk onderdeel van onze visie. We delen kosten
naar draagkracht en dat betekent dus niet dat
iedereen even veel betaalt. We zien ons zelf
eigenlijk als een ander soort gezin, waarin we
ook voor elkaar zorgen.’ 
Zie ook: degroenegemeenschap.org

90-plussers vereeuwigd
‘Ik ben van het beeld’, had Joke van Vlijmen, fotografe van de fototentoonstelling Trots op 90 die in de Meevaart hangt, tegen IJopener Magazine gezegd.
Daarom besloten we bij twee van de twaalf geportretteerden, Henny van ter
Meij en Hanz van Onna, langs te gaan om verhaal te gaan halen.
TEKST: TINEKE KALK - FOTO’S: JOKE VAN VLIJMEN

ten wij ‘Canarische bananen’ bij een Joodse
marktkoopman.
Omdat het spoor tijdens de Tweede Wereldoorlog langs onze straat liep, in de Javastraat
waren spoorbomen, kon ik vanuit mijn raam
op twee hoog zien hoe achter het Muiderpoortstation de treinen met de Joden vertrokken. De
hongerwinter hebben wij goed overleefd omdat wij familie op het platteland hadden. Net
als alle Amsterdammers hebben wij veel suikerbieten gegeten. Na de oorlog was alles op
de bon en heerste er woningnood. Mijn broer
is daarom naar Canada verhuisd. Na mijn opleiding aan de vakschool voor vrouwen in de
Da Costastraat heb ik, tot mijn pensionering
op mijn 60ste, bij een jongerenorganisatie gewerkt. Pas op mijn 41ste kon ik de verdieping
boven mijn ouders betrekken. Toen ik weg
moest vanwege stadsvernieuwing, vroeg mijn
buurvrouw: ‘Is het Kramatplantsoen niet wat
voor jou?’ Tachtig jaar had ik in de Tweede
Atjehstraat gewoond, maar ik aarzelde geen
moment.’

Meneer Hanz

Mevrouw Henny

‘I

k groeide op in de Tweede Atjehstraat,
in de ‘koperen knopen’-buurt, een buurt
waar relatief veel bewoners bij de douane, marine, spoorwegen, politie of brandweer
werkten. Je kon destijds nog naar hartenlust
op straat knikkeren en touwtje springen. De
eerste auto in onze buurt verscheen pas vlak
voor de oorlog. Rolschaatsen deden we op het
asfalt van de Zeeburgerdijk. Af en toe kreeg ik
vijf cent mee om een autoped met luchtbanden te huren. Die van mij had houten banden.
Waar nu de tram rijdt op de Insulineweg bevonden zich rozenperken met schelpenpaadjes met van die piepkleine schelpjes.
In de hele buurt wemelde het van de winkeltjes. Bij banketwinkel Gravestein in de Javastraat kocht je voor vijf cent een gebakje. Nu
moet ik voor een ouderwets Hollands gebakje helemaal naar Kwekkeboom. In de Sumatrastraat, waar toen nog een markt was, koch-

‘I

k woon nu al weer twintig jaar in de Sumatrastraat. Als kind woonde ik in West.
Verder dan het Tropenmuseum mocht ik
van mijn ouders niet komen, omdat er in deze
buurt wel eens opstootjes en stakingen waren.
Toen ik hier kwam wonen, ben ik meteen actief geworden in de buurt. Zo heb ik het initiatief genomen om een naam te geven aan dit
appartementencomplex: het is vernoemd naar
de tapijtenhandel Mammoet, die hier eerst zat.
Ook heb ik ervoor gezorgd dat er een pleintje
(het heeft helaas geen naam) met postzegelparkje tegenover ons appartementencomplex
is gekomen. Hoogstpersoonlijk houd ik het
pleintje schoon. Daarnaast heb ik containers
geadopteerd en geveltuintjes. Als er dingen
versjouwd moeten worden, ga ik naar de Elthetokerk waar altijd wel wat mannetjes koffie
zitten te drinken en vraag hen om hulp. Omdat
de binnentuin in ons complex niet bij wordt
gehouden, heb ik mij daarover ook maar ont-

fermd. Verder heb ik een eigen website (www.
hansvanonna.nl), waarop mijn verhalen over
de buurt staan. Trouwens ook mijn schilderijen. De buurt is wel aan het veranderen. Al
die nieuwe horeca vind ik gezellig, de terrassen zitten vol, maar de keerzijde is dat je als
voetganger soms te weinig ruimte hebt en dat
de herrie toegenomen is. Er zijn leuke kleine
winkeltjes bijgekomen, maar een Hollandse
slager of banketbakkerij hebben we niet meer.
Een iets gemengder aanbod zou ik wel plezierig vinden. Maar wat ik nog belangrijker vind,
is dat toen ik in de Mammoet kwam wonen
er twintig woningen voor senioren waren.
Op twee na zijn al die woningen nu verhuurd
aan gezinnen met kinderen. Onder druk van
de woningnood beweerde Ymere. Maar voor
ouderen is het helemaal niet makkelijk om
een bejaardenproof woning te vinden. Hoe ik
ook geprotesteerd heb, het heeft niets uitgehaald.’ 
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Bart Verbunt en Suzan Huppes
(Lolaland), Jolanda Kirpensteijn
(TEX), Hendrik Leyendeckers en
Helena Hoogenkamp (Lolaland)

Lolaland:
IJburgers
Tot ziens Blijburg, welkom
Lolaland. In het houten gebouw aan het IJmeer zijn de
‘leegstandoplossers’ van LOLA
neergestreken. Doel: een plek
creëren die IJburgers zelf
invullen, met muziek, kunst,
plezier en lekker eten.
TEX: textiel en loopbaancoaching

TEKST: JOERI PRUYS - FOTO’S: ARJEN POORTMAN

L

olaland is het nieuwste project van
LOLA, dat eerder locaties opzette in onder meer Nieuw-West (Lola Luid), de
Bijlmerbajes (Lola Lik) en Utrecht (Lou Oudenoord). Bestierd door kwartiermakers Suzan Huppes en Bart Verbunt belooft het een
ontmoetingsplek te worden voor de buurt.

Programmaraad van IJburgers
De regie ligt zoveel mogelijk bij de bewoners.
Zo komt het programma van Lolaland tot
stand in samenwerking met een programmaraad van IJburgers. En er wordt nauw samengewerkt met allerlei maatschappelijke en
culturele organisaties uit de buurt. ‘We willen
dat iedereen zich hier thuis voelt’, zegt kwartiermaker Suzan.
Er lag geen blauwdruk klaar voor de organisatie van Lolaland. ‘Elke locatie van LOLA vraagt
weer om een andere aanpak. Lolaland is wat
kleiner dan sommige van onze andere locaties
dus we kunnen hier niet heel veel mensen een
vaste plek geven. Mensen die een atelier zoeken bijvoorbeeld, of fotostudio’s, daar hebben
we hier geen plaats voor.’

Druk klussen
Op de eerste etage is, net als in de Blijburg-tijd,
het restaurant gevestigd: Haas & Popi. Bene-
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den, op de begane grond, klust men druk om
de ruimtes klaar te maken voor de eerste activiteiten. Hoe ziet het er straks uit als iemand
zou binnenlopen op een willekeurige dag?
‘Beneden zal er dan een workshop van textielatelier TEX aan de gang zijn’, schetst Suzan.
‘Of van urban performing arts centre RIGHTABOUTNOW INC. Of er is een evenement bezig
in de Dakhaas, het theatertje beneden. En in
het informatiecentrum van de gemeente zal
bijvoorbeeld een bijeenkomst zijn van een
nieuwe bewonersgroep op Centrumeiland
over duurzaam wonen.’

Gezellig eten
Kwartiermaker Bart vult aan: ‘In het restaurant is intussen misschien een concertje aan
de gang, of gewoon mensen die gezellig zitten
te eten, of op zondagmiddag kinderactiviteiten: sjoelen, knutselen, muziek.’
De behoefte aan een plek zoals Lolaland in de
buurt is evident, zo zegt Bart. ‘Nu al stappen
er talloze ondernemende mensen binnen met
ideeën over wat we hier
kunnen doen. Een plek
waar jongeren elkaar
ontmoeten en zich kunnen ontplooien bijvoorbeeld, daar blijkt veel
vraag naar te zijn.’

Een van die ondernemers is Jolanda Kirpensteijn, IJburger, moeder en loopbaancoach.
Zij zal op de begane grond textielatelier TEX
beheren, waar IJburgers terecht kunnen voor
textielworkshops. We lopen door de nu nog
wat rommelige workshopruimtes op de begane grond. Ten tijde van Blijburg kwam hier
nauwelijks daglicht binnen maar sinds enkele
weken zijn er ramen. En de ooit felgele muren
zijn overgeschilderd in vriendelijkere tinten.
Jolanda vertelt wat het doel van die workshops
is: niet alleen creatief bezig zijn, maar ook
loopbaancoaching krijgen. Hoe moeten we die
combinatie voor ons zien?
‘Kunstenaars gaan hier elke vrijdag gratis
textielworkshops geven. Maar tijdens die
workshops bieden we ook loopbaancoaching.
We brengen je talenten in kaart, we gaan snuffelstages regelen of we gaan je matchen met
werkgevers. Hier helpen we je op je gemakkie te ontdekken wat je wil. Niet door hele
programma’s over je uit te rollen maar persoonsgericht.’ Speciale aandacht is er voor de
bewoners van SET, het nieuwe wooncomplex
op Haveneiland-West voor jongeren en statushouders. ‘SET heeft de buurt verrijkt’, zegt
Jolanda stellig, en ze hoopt dan ook dat de textielworkshops en coaching veel SET-bewoners
zullen aantrekken.

RIGHTABOUTNOW INC.
Die buurtgerichte aanpak kenmerkt ook
RIGHTABOUTNOW INC. Als urban performance arts centre voor theater, muziek en dans
begeleiden zij jonge kunstenaars uit allerlei
subculturen met als doel de aansluiting te vinden met het publiek en elkaar. Een internationale organisatie, maar met een stevige basis
op IJburg, waar ze inmiddels een jaar of drie
zitten. ‘We vinden de aansluiting met de buurt
erg belangrijk,’ zegt Marjorie Boston, een van

thuiskomen voor 			
de oprichters van het platform, ‘omdat inclusiviteit bij ons voorop staat. Iedereen uit de
buurt is welkom.’ Daarom kijkt ze uit naar een
hechte samenwerking met Lolaland. ‘We gaan
in de studio beneden workshops en repetitieruimte bieden aan jong IJburgs talent en we
stimuleren ze met de andere mensen hier in
contact te komen. Dat contact is een vereiste,
dat dwingen we af. Ook organiseren we ‘open
mic’-optredens genaamd Cypher. De eerstvolgende, in februari, zal in het teken staan van
de Internationale Vrouwendag. En er komen
clubavonden, want we zien DJ’s ook als verhalenvertellers.’

Wat VrIJland en Lolaland precies samen gaan
doen? ‘Dat zijn we nu aan het inventariseren’, vertelt Albertine. ‘We denken er aan zomerkampen te organiseren. En Lolaland kan
helpen met de logistiek van kinderfeestjes op
VrIJland. Nu moet ik er nog zelf heen met de
sleutel om de boel open te gooien. Ook gaan
ze ons helpen met de PR want op dit moment
gaat alles nog mond-tot-mond. En wij kunnen
weer mensen doorverwijzen naar restaurant
Haas & Popi. Alles met het doel elkaar te versterken.’ 
Informatie en agenda: https://lolaland.nl

VrIJland: ruige jeugdactiviteiten
Ook andere bestaande buurtorganisaties hebben zich aangemeld, zoals VrIJland, al ruim
een jaar gevestigd op hetzelfde terrein als
Lolaland. VrIJland bestaat uit een loods en
ruige buitenwerkplaats waar onder meer jongeren, scholen en jeugdtheaters creatieve activiteiten organiseren. We spreken met initiatiefnemer Albertine Baauw, die enthousiast is over
de mogelijkheden van de samenwerking met
Lolaland. ‘Zij gaan ons helpen onze programmering verder in te vullen, en een stuk van de
logistiek ondersteunen. We doen tot nu toe alles vrijwillig en op eigen kracht, dus samen met
Lolaland hebben we meer slagkracht.’
Op VrIJland zijn het afgelopen jaar al talloze
activiteiten georganiseerd, van broodbakken
tot lasergamen, van ridderfeest compleet met
paarden tot een UvA-wetenschapsprogramma
waar kinderen een leentelescoop mee naar
huis krijgen. ‘Maar het duurt wel even voordat
je een netwerk hebt dat groot genoeg is om van
alles te kunnen realiseren. De samenwerking
met Lolaland kan daarin helpen.’

D IC H TER
Van Blijburg tot Lolaland
Omgeven door hekwerk
en kranen veel kranen
bordjes
die waarschuwen
voor drijfzand
waar tot voor kort
kinderen met schepjes
speelden op het strand
Sta jij overeind
toch nog
je trap paars geverfd
en op de WC
een fleurig behangetje
Bij binnenkomst
warm welkom geheten
op ieder tafeltje
een kaarsje dat brandt
koffie gebracht
muziek niet te hard
Houd je als pleisterplaats
onverwacht stand
omgedoopt tot Lolaland.
JOYCE HES

Intussen aan de Oranje-Vrijstaatkade
Puntdaken graag
TEKST: LISA SCHEERDER

Het stedenbouwkundig plan van Strandeiland zit
in de inspraakfase en nu de stadsdeelcommissie
Oost aan de beurt om te vertellen wat zij er van
vindt. Dat valt nog niet mee. Het is een uitgebreid
plan, 182 pagina’s, en het advies van het dagelijks
bestuur van Oost komt pas daags voor de vergadering. De leden van de commissie moeten dus
zelf aan de bak. En dat doen ze. Ze spreken over
de verdeling van de ‘woningklasses’. Stedelijk is
de bouwnorm: 40% sociale huur, 40% middensegment huur en 20% koop. Voor Strandeiland
heeft het college van B en W daarvan afgeweken. Het percentage sociale huur is 40% gebleven, maar het middensegment huur is verlaagd
naar 25% en het percentage koop is verhoogd
naar 35%.
Verschillende commissieleden vragen zich af of

juist die middencategorie niet veel groter moet zijn
als je een nieuwe buurt wilt bouwen die geschikt
is voor gezinnen. Anderen vragen zich af waarom
het percentage sociale huur zo hoog moet zijn.
Maar zoals dat gaat met stedelijke normen valt
er niet veel aan te doen, al verzacht de aanwezige ambtelijke ondersteuning de pijn door uit te
leggen dat het middensegment huur absoluut niet
geschikt is voor gezinnen: daar zijn die woningen
eenvoudigweg te klein voor. Juist het segment
koop is geschikt voor gezinnen, omdat deze woningen groter zijn en bovendien voorzien zijn van
een hogere parkeernorm. Dat is dan ook de reden
dat het college voor Strandeiland het koopsegment heeft verhoogd van 20% naar 35%.
Vervolgens komt het uiterlijk aan bod. Het zou
goed zijn als dat hier minder saai wordt dan op
de rest van IJburg. Sommige commissieleden
hebben behoefte aan wisselende bouwhoogtes,

andere aan een echte ‘landmark’ en weer anderen aan puntdaken terwijl voor een enkeling het
uiterlijk niet uitmaakt – al zou het zo lelijk worden
als Almere-West, dat maakt niet uit als er maar
in gewoond kan worden. Helaas komt die specifieke uitwerking niet aan de orde in het stedenbouwkundig plan, zodat de commissieleden hun
schoonheidseisen moeten opsparen voor een
later moment. Nog even wordt de commissievergadering een plek voor vergezichten en grootse
dromen als het over het voorstel van het dagelijks
bestuur gaat om een toekomstige metroverbinding naar Almere bij de plannen voor Strandeiland
te betrekken. 
Elk nummer doet IJopener kort verslag van
de maandelijkse vergaderingen van de stadsdeelcommissie Oost in de vergaderzaal aan
de Oranje-Vrijstaatkade.
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20 januari 2019 – Blik op het IJmeer met de opkomende volle maan vanaf het
meest noordoostelijke stukje IJburg, op het in aanbouw zijnde centrum-eiland
FOTO: ARJEN POORTMAN
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De schrijvende kapper
Dirk Jan Aldewereld, eigenaar van de kapsalon Gentleman in het Oostelijk
Havengebied, heeft een boek geschreven over zijn belevenissen als kapper, een uniek
document over dertig jaar haar knippen.
TEKST: JOOST VAN DER VAART
FOTO: MARCEL DE CNOCK

E

r is werk voor mensen die graag praten
en er zijn beroepen die te boek staan als
luisterend. Bij de kapper praat de klant
meestal. De kapper (m/v) zwijgt en luistert. Of
doet alsof hij luistert. Er moet natuurlijk geknipt worden; vakwerk dat concentratie vereist. De luisterende kapper is misschien wel
de betere kapper, alleen al omdat zelf praten
afleidt. Dirk Jan Aldewereld is zo’n luisterende kapper. Een wereld aan verhalen is hem in
drie decennia knippen verteld. Klanten praten
graag en veel tegen hem, hoewel hij er ook
heeft die, zoals hij zelf zegt, ‘de krant lezen of
hun mobiel gaan raadplegen.’
Dirk Jan is eigenaar van kapsalon Gentleman
in het Oostelijk Havengebied. Hij heeft net een
jubileumjaar achter de rug: hij is vijftig geworden, heeft twintig jaar een eigen zaak en zijn
collega werkt tien jaar bij hem. En: hij knipt op
de kop af dertig jaar. Natuurlijk was dat reden
voor een feestje. Maar Aldewereld heeft meer
gedaan dan champagne schenken. Hij schreef
een boek en heeft dat rond zijn jubileum in eigen beheer uitgegeven: Bij de kapper. De leukste verhalen van 30 jaar knippen.
En zo is Dirk Jan van luisterende kapper een
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schrijvende kapper geworden. Zijn boek (oplage 500 ex.) is een bloemlezing van wat hij
met zijn klanten beleefde. Steeds als hij iets
bijzonders meemaakte, noteerde Aldewereld
dat na het knippen. Zo ontstond een keur aan

‘Jij kunt goed luisteren’, zei
acteur Peter Faber tegen
kapper Aldewereld
anekdotes; ontroerende, humoristische en
rake observaties die direct of zijdelings met
haarverzorging te maken hebben. Want voor
z’n klanten is er haast geen onderwerp zo rijk
als hun haar.
‘Jij kunt goed luisteren’, zei acteur Peter Faber
tegen kapper Aldewereld tijdens de presentatie van diens boek in de kapsalon aan het Levantplein. Faber was, toen hij nog in de buurt
woonde, klant van Dirk Jan Aldewereld en
heeft als zovelen z’n ziel tijdens het knippen
een beetje laten blootleggen.
‘Een goede kapper voelt aan of iemand praten
wil’, zegt de schrijvende kapper desgevraagd

tegen de IJopener. ‘En ik ben inderdaad een
gretig luisteraar.’ We bezoeken hem op een
rustige donderdagmiddag. Aldewereld is een
elegante verschijning, keurig gekapt door
zijn medewerkster Hanny. Z’n korte haar is
aan donkere kant, ‘door een spoeling’. In zijn
scherp toegesneden bakkebaarden overheerst
het grijs. Hij draagt een gestreept, goed zittend
overhemd en bekijkt de bezoeker met een
snelle en professionele blik. ‘Buiten de zaak’,
zegt hij, ‘kijk ik vooral naar het haar van de
mensen. Maar als een klant m’n zaak betreed
ben ik vooral geïnteresseerd in de persoon.’
Aldewereld is niet de enige schrijvende kapper
in Nederland; er zijn er nog een paar. Hij heeft
zijn boek naar eigen zeggen ‘met veel plezier’
geschreven hoewel het redigeren en uitgeven
‘een hele toer’ was. ‘Het is bijzonder om te
zien wat er uiteindelijk van een verhaal over
blijft nadat je het hebt geredigeerd.’ Op school
al schreef hij graag. Later is hij voor het vrijwilligerswerk dat hij doet de notulen van vergaderingen gaan bijhouden. Zo komt van het
een het ander, en nu is er een verhalenbundel van ruim twintigduizend woorden. In het
laatste hoofdstuk komt Aldewereld zelf aan

het woord. Waarom hij kapper werd: ‘mijn ouders stelden voor om me een beroepskeuzetest
te laten doen. Op het slotlijstje stond op drie
de grafische industrie, op twee laborant en op
één: kapper.’ Toen hij dat hoorde, voelde het
meteen goed. Hij had er nooit aan gedacht.
‘Ik kom niet uit een kappersfamilie. Hoe had
ik dat kunnen verzinnen?’ Na zijn opleiding
begon het echte werk. Hij knipte op verschillende plekken, voornamelijk in Amsterdam.
Uiteindelijk koos hij voor de specialisatie van
herenkapper.

In de ‘emotiehoek’

Waarom praten mensen zo graag tegen hun
kapper? Volgens Dirk Jan heeft dat te maken
met de vertrouwensfunctie die het vak eigen
is. ‘We zitten als kappers in de emotiehoek.’ Hij
doet ook meer dan heren knippen. Zijn kapsalon bestaat uit twee delen: het knipdeel en het
‘haar-therapeutische’ gedeelte, waar vooral
dames komen om met Aldewereld een zogeheten hair reset door te nemen. ‘Mensen die
hiervoor komen, hebben meer dan gemiddeld
problemen met hun haar en hun hoofdhuid.
Ik doe dan haarwortel- en zuur/base-analyses.

Het is een deels technische, deels therapeutische aanpak.’ Ook daarvoor is een luisterend
oor essentieel. Een ‘knipkapper’ – iemand die
voor de omzet snel veel klanten helpt – zal
Dirk Jan nooit worden. Hij gaat liever anders
te werk. Grondiger, invoelend. Observerend,
luisterend. En sinds kort ook: schrijvend. 

Onderstaande tekst komt uit de bundel
Bij de kapper. De leukste verhalen van 30
jaar knippen. Door Dirk Jan Aldewereld.
Verkrijgbaar bij kapsalon Gentleman, Levantplein 68, en boekhandel Van Pampus,
KNSM-Laan 303. Prijs €11,95.

Spinnenweb maken
In de eerste kapsalon waar ik werkte, aan
de Prinsengracht in Amsterdam, kwam een
jongetje met zijn moeder.
‘Mijn zoontje heeft een bijzondere wens’,
stak de moeder van wal. ‘Maar we kunnen geen enkele kapper vinden die dat wil
doen. Vertel de kapper maar wat je wilt.’

‘Ik wil mijn haar zoals Spiderman!’
‘Zoals Spiderman!’ Ik kon een glimlach
niet onderdrukken. ‘Maar Spiderman heeft
toch altijd zijn pak aan?’
‘Nee, niet altijd hoor. Maar Spiderman
heeft een spinnenweb.’
‘Ah, op die manier. Een spinnenweb. Maar
waar heeft Spiderman zijn spinnenweb
dan?’
‘Op zijn hoofd natuurlijk. Ik wil ook een
spinnenweb op mijn hoofd.’
‘Nu snap ik het. Je wilt een spinnenweb in
je haar. Maar je hebt heel blond haar, dus
je ziet de streepjes dan niet zo goed.’
‘Dat maakt niet uit, Van mijn moeder mag
het.’
‘Oké, zeker weten? Mag ik het doen?’
‘Ja, graag. Dan bent u de eerste kapper
die dit durft!’
Met een kleine tondeuse heb ik toen op
zijn hele hoofd een spinnenweb gemaakt.
Je zag het niet zo heel goed in blond haar,
maar het was leuk om te doen.

In memoriam
Eugene Reijmers (1948-2018)
Eus, de onvolprezen eilandvader, badmeester en steigerkoning van het KNSM-eiland in het Oostelijk Havengebied, is overleden.
TEKST: NATANJA DEN BOEFT

E
Op zijn zeventigste verjaardag vroeg Eugène, gekleed
als Neptunus, Joke, als Diane, ten huwelijk.

ugene Reijmers woonde de laatste eenentwintig jaar van zijn leven aan de Levantkade, eerst op
de Taurus en daarna op de Pas Mepris.
Hij was er aangespoeld na een aantal
jaren zeilen op de Middellandse Zee.
Zijn b&b Captains Place zat altijd vol.
Gasten hadden de beschikking over
het ruim van zijn woonschip, zelf
woonde hij in het roefje, zijn kapiteinshut. Vandaar hield hij de buurt goed
in de gaten, vooral de zwemsteiger.

Hij hield ’s ochtends bij of iedereen
die in het water sprong er ook weer
heelhuids uitkwam. Die met de boei,
de groene handdoek en het knotje,
de zonnebril met pet. Zelf zwom hij
ook, meestal als eerste na de winter,
in een flamingozwembroek die pontificaal in het gangboord te drogen
hing. Ook op het gangboord: twee
oude zonnestoelen, uit de wind, met
jas aan of uit, kop in de zon, genieten
als het kon. Daar zat hij met zijn liefde
Joke. Ze zouden gaan trouwen en Eus
kocht een huisje naast dat van haar.
Dichtbij elkaar en toch autonoom. Zo
hadden zij het graag.
Op de Levantkade werd hij in de loop
der jaren een vast punt. Altijd in voor
een praatje, altijd bereid even te helpen, tips te geven of gereedschap uit
te lenen. De buurtbarbecue was welkom aan boord als het weer geen buitenfeest toestond. Het circus tapte water bij hem als het op het Levantplein
stond.
Zijn hart gaf hem al een paar jaar
klachten, aan de wal is hij niet geraakt. Zijn laatste vaart was een afscheid zoals een schipper betaamd: in
een rode winterzon, over rustig water en begeleid door scheepsgetoeter
naar de Nieuwe KHL, waar zijn leven
werd gevierd door familie, vrienden
en buurtgenoten. 
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Marineterrein als toekomstbestendig stadskwartier

Het Borneo Architectuurcentrum nam vorig jaar het initiatief
voor een reeks artikelen in IJopener Magazine over de relatie
tussen het Oostelijk Havengebied en de wijken er omheen.
We vervolgen deze serie en gaan nu de spoordijk onderdoor
naar het naastgelegen Marineterrein. Bureau Marineterrein
Amsterdam, onder leiding van projectdirecteur Liesbeth
Jansen, werkt aan de stapsgewijze herontwikkeling van een
groot deel van dit Defensieterrein tot een innovatiemilieu in
het hart van de stad. Thijs Meijer, adjunct-directeur van Bureau Marineterrein, doet verslag.
TEKST: THIJS MEIJER - FOTO’S: BASTIAAN VLIERBOOM EN BUREAU MARINETERREIN - KAARTJE: PAUL OUWERKERK

I

n voorgaande jaren vroegen we bij rondleidingen en presentaties altijd wie er al eens
op het Marineterrein was geweest. Dat waren er nooit veel. En als, dan voornamelijk heren die hier ooit hun dienstplicht vervulden.
De laatste tijd stellen we die vraag vaker in de
omgekeerde vorm, namelijk wie er nog níet
eerder is geweest. Dat levert dan even weinig
vingers op. Het Marineterrein is inderdaad
ontdekt, maar nog niet door iedereen. Voor
onze buren die het terrein niet (goed) kennen,
beschrijven we hier graag wat er nu te zien en
te doen is. Waarom is het er, hoe is het er gekomen en wat brengt de toekomst?
Vanaf de Piet Heinkade en de Jan Schaeferbrug gaan we simpelweg het spoor onderdoor
en zien dan achter de Mariniersbrug meteen
het Marineterrein. Met op de hoek het kenmerkende gebouw van de Koninklijke Marechaussee (met de kleine raampjes). We kunnen hier rechtsaf langs de Dijksgracht en lopen
of fietsen dan aan het einde via de Commandantsbrug het terrein op. Of rechtdoor de Kattenburgerstraat af en via de hoofdpoort naar
binnen. De beveiliging daar bewaakt alleen
het militaire deel; het is echt vrij toegankelijk
voor het publiek.
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Omwenteling

Dat mensen eerder nooit op het terrein kwamen, is niet raar. De verboden toegang geldt
al sinds de Admiraliteit hier in het midden
van de 17e eeuw haar werf bouwde. Een open
dok dat tot de jaren zestig van de vorige eeuw
voornamelijk uit water bestond. Die beslotenheid bleef bestaan in het tijdperk van de latere
Koninklijke Marine. Totdat op 1 januari 2015
de Voorwerf als eerste deel werd opengesteld
voor het publiek. Al die eeuwen was het gebied
niet van Amsterdam. En dat is het nu overigens
nog steeds niet. Het publiek toegankelijke deel
is anno 2019 nog ‘eigen terrein’ en eigendom
van de Staat. Om dat misverstand maar alvast
uit de weg te ruimen: het komt dus niet terug
naar Amsterdam, wat vaak wordt beweerd,
het wordt nu voor het eerst Amsterdam.
De start van die omwenteling ligt in 2011 bij de
beslissing van Defensie om het terrein grotendeels af te stoten. Het Rijk en de gemeente hebben daarop in 2013 besloten om gezamenlijk
en gelijkwaardig leiding te geven aan de ontwikkeling. Er zijn een paar cruciale elementen
in die samenwerking die een groot effect hebben gehad op de veranderingen tot dusver. De
drie belangrijkste daarvan zetten we op een
rijtje.

Om slagvaardig stappen te kunnen zetten,
heeft één organisatie, Bureau Marineterrein
Amsterdam, een ruim mandaat gekregen. Het
is verantwoordelijk voor zowel het beheer als
de exploitatie en geeft richting aan de ontwikkeling van het terrein. We noemen dat ontwikkelen door te programmeren. Dus vooral
sturen op wie er wat doet, en wie zo dus actief bijdraagt aan de toekomst van het terrein.
Het tweede aspect is de manier van ontwikkelen. In tegenstelling tot een alomvattend, in
beton gegoten masterplan, is de benadering
hier stapsgewijs. Met ruimte voor tussentijdse reactie en correctie. Reactie op de steeds
sneller veranderende wereld en correctie van
de eigen plannen waar dat nodig is. We noemen dat een adaptieve strategie (of organische
ontwikkeling). Dus geen vaststaand eindbeeld
maar wel doelen. En stapsgewijs vooruitgaan
met concrete tussenresultaten. Het meest
volhardende antwoord op de meest gestelde
vraag (wat wordt/is het Marineterrein?) luidt
daarom: een toekomstbestendig stadskwartier. Tot slot zijn er een aantal richtinggevende
thema’s voor de ontwikkeling opgegeven. Het
belangrijkste daarvan is innovatie. En dat is in
dit geval geen modegril – want welke zichzelf
respecterende stad heeft de afgelopen vijf jaar
geen innovatiedistrict opgericht? – maar een
heel belangrijke handreiking uit het verleden.
Dít innovatiedistrict bestond namelijk al in de
17e eeuw toen hier wereldomspannende nautische uitvindingen werden gedaan, met hightechschepen als resultaat.

Extra ruimte

Hoe die drie elementen de richting bepalen
voor de toekomst, is nu al te zien voor wie het
terrein en zijn gebruikers aandachtig verkent.
Om te beginnen is er veel publiek toegankelijke ruimte op de Oostelijke Eilanden bijgekomen. En wat voor een ruimte! Met groene
plekken om te verpozen maar ook en vooral
om te sporten en te zwemmen. Daarvoor is de
havenkom met een boardwalk afgeschermd
van alle vaart. Het zwemwater wordt verbeterd om zo de eerste officiële zwemplek binnen de ring te kunnen worden. Verder is er
een handvol gebouwen in de afgelopen jaren

Er is veel publiek
toegankelijke ruimte op de
Oostelijke Eilanden
bijgekomen
overgedragen door Defensie. Het grootste deel
van alle ruimtes is in gebruik door een dertigtal bedrijven, met ongeveer vierhonderd
mensen die op het Marineterrein werken.
Drie daarvan zijn horecagelegenheden: Pension Homeland, restaurant Scheepskameel en
Clubhouse.
Het gaat te ver om alle leden van onze community hier op te sommen. Daarom ter illustratie twee van de meest recente aanvullingen,

Zicht op het Marineterrein vanaf Hannekes Boom

Codam en AMS Institute. Codam is een opleiding die ver buiten de gebaande paden gaat.
Ze leidt jonge volwassen tot 30 jaar op tot programmeur, zonder daar lesgeld voor te vragen. Bovendien staat de opleiding open voor
iedereen en zijn er geen diploma’s vereist. De
selectie is echter wel pittig, eerst online en dan
een aantal weken op locatie. Daarnaast onderscheidt de opleiding zich ook door 24/7(!) open
te zijn. En er zijn geen klaslokalen maar wel
veel werkstations waar de studenten actief
bezig zijn met programmeren en het vooral
samen moeten doen zonder de directe aansturing van docenten. Een ander sprekend voorbeeld is het Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions (AMS Institute). Een
initiatief van de gemeente Amsterdam voor
universitaire studie en wetenschappelijk onderzoek naar alle vraagstukken van de grote
stad. Het curriculum en de onderzoeksprojecten worden gevoed door TU Delft, Wageningen
University & Research en MIT Boston. Daarbij
is het idee dat de stad zelf onderdeel is van de
onderzoeken. Het Marineterrein is de uitgelezen plek om dit soort testen uit te voeren. Het
is immers eigen terrein en het beheer en alle
huurders zitten bij dezelfde ‘huisbaas’.
We testen ook onze eigen plannen. Zo wordt
het terrein stapsgewijs autovrij gemaakt om
met de vrije openbare ruimte betere ontmoetingsplekken mogelijk te maken. Dat vraagt
dan wel om oplossingen voor bezoek en belevering. Die worden hier getest samen met bedrijven op het terrein die onderzoek doen naar
nieuwe en slimmere vormen van logistiek.

Ambitie

Zo voeden de stappen van nu dus de ambitie
voor de toekomst. Op basis van een set the-

ma’s en waarden hebben we de eerste huurders geselecteerd en daar is een community
mee gevormd. Een van de lessen uit die startende community is dat kennisuitwisseling en
blijvend leren een belangrijke voorwaarde is
voor een goed werkend innovatiemilieu. Dat
inzicht heeft later niet alleen tot de komst van
o.a. AMS Institute en Codam geleid, maar ook
de missie voor het terrein als geheel vormgegeven. De huidige community staat nu model
voor wat het gebied in de toekomst moet gaan
betekenen. Daarbij is ‘leren’ (heel breed gedefinieerd), een van de belangrijkere thema’s
geworden.
Naast ‘leren’ en ‘verkeer’ zijn de thema’s
‘water’, ‘gezondheid’ en ‘wonen’. Niet alleen
zwemwater, maar ook de klimaatadaptatie en
verkoeling van de stad worden onderzocht.
Onder ‘gezondheid’ scharen we de vraag hoe
we, alsmaar ouder wordend, mentaal en fysiek
fit kunnen blijven en hoe techniek ons daarbij
kan helpen. Voor al deze onderwerpen geldt
dat de ervaringen die hier worden opgedaan
– door kennis te delen tussen onderzoekers,
vernieuwers en ondernemers – toepasbaar
zijn bij uitdagingen in de hele stad en daarbuiten. Het thema ‘wonen’, en dan bijzondere en
innovatieve woonvormen, zal in de nabije toekomst worden onderzocht.

den kwaliteit (uitzonderingen daargelaten) en
alles is erg uitgestrekt aangelegd. Dat maakt
dat er relatief veel ruimte is voor vernieuwende bouw en een zorgvuldige nieuwe inrichting
van de buitenruimte. Bovendien is het door de
centrale ligging aan het water een erg gewild
terrein. Daarom kunnen we bovengemiddeld
hoge eisen stellen aan de toekomstige plannen.
En als de ambitie om een toekomstbestendig
stadskwartier te realiseren ergens moet kunnen slagen, dan is het wel hier. 

Gouden kans

De toekomstige ontwikkeling op de langere
termijn blijft wel een bijzondere opgave. Het
Marineterrein is welbeschouwd een relatief
klein gebied. Zeker in vergelijking met andere
innovatiegebieden, of bijvoorbeeld in relatie
tot de omvang van de woningbouwopgave.
Maar de bestaande jaren zestigbouw op het
Marineterrein is zacht uitgedrukt van beschei-
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Fotoboek Amsterdam uitgegeven

TEKST: LIDA GEERS
FOTO’S: LIDA GEERS EN EWOUT HUIBERS

E

wout is fotograaf en houdt zich beroepsmatig bezig met het fotograferen van interieurs voor architecten en designers.
Het fotograferen van Amsterdam deed hij in
2010 en 2011 in opdracht voor een uitgever,
die in 2012 het fotoboek Amsterdam, a metropolitan village uitgaf. Ewout: ‘Er is een tijdlang
sprake van geweest dat er een vervolg op zou
komen, maar dat is er niet van gekomen. Omdat het een beetje ongewis was, ben ik toch na
ieder overleg weer aan de slag gegaan en heb
heel veel foto’s gemaakt. Vorig jaar kwam de
definitieve beslissing dat er geen volgend boek
kwam. Toen zat mijn ‘digitale la’ inmiddels al
echt vol. En tsja, wat doe je met al die foto’s?
Een andere uitgever, dat ging het niet worden.
Uiteindelijk besloot ik een boek in eigen beheer
uit te geven en ben hard aan het rekenen geslagen of ik daar voldoende budget voor had.
In eerste instantie wel, maar ik had nog wat
extra ideeën voor het boek, zoals een uitklapbare panoramafoto waarop van veertig foto’s
een montage van Sail Amsterdam, maar ook
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Het fotoboek Amsterdam, a metropolitan village werd in
2012 uitgegeven. Hiervoor heeft Ewout Huibers in opdracht
de foto’s gemaakt. Daarna wilde Ewout doorgaan met foto’s
maken van fotogeniek Amsterdam en droomde over het uitgeven van een eigen boek.
een mooie omslag en bijzonder papier. Voor
mij moet het boek ook nog mooi zijn, als je het
met je ogen dicht vastpakt. Hierdoor werd het
al met al toch duurder.’ De spreekwoordelijke
‘boot’ werd niet verkocht, het boek in een oplage van 1000 wel uitgegeven. Het eerste boek
van Ewout Huibers, een heel avontuur als je
alles zelf doet. Het werd gedrukt in Arnhem,
en niet in een ver buitenland, hierdoor kon
hij er, zodra de eerste vellen van de drukpers
rolden, een kritische blik op werpen. Met de
lay-out en de tekst is hij geholpen. En nu liggen
er stapels boeken in huis, die hij ook weer zelf
aan de man brengt. ‘Dat houdt in dat ik regelmatig met een stapeltje boeken door de stad
fiets, om de voorraad van een boekwinkel aan
te vullen. Zijn boek ligt bij de grotere boekwinkels, waaronder Scheltema, van Pampus en
ook in die van het Stadsarchief.

Bijzondere titel

Voor Ewout stond vast dat het boek niet een
soort wandelgids voor toeristen moest wor-

den. ‘Het idee was dat Amsterdammers en
expats in de stad het een mooi fotoboek moeten vinden en dat het mogelijk een cadeau is
voor mensen in het buitenland. Mijn fotografisch uitgangspunt was het weer. Ik was niet
van plan alle huizen en geveltjes met een
gelikte strakblauwe lucht te fotograferen.

’s Morgens vroeg met de
kajak door de grachten
Ik wilde Amsterdam laten zien, zoals ik het
ervaar. De werktitel was: Weer Amsterdam
in de dubbele betekenis van het woord. Door
het idee het boek tweetalig te maken was deze
titel jammer genoeg in het Engels niet bruikbaar, die hebben geen dubbele uitleg voor dat
woord. Dat werd dus een hersenbreker. Wat
is een pakkende titel?’ Het is uiteindelijk een
typografisch grapje geworden, dat sommigen
meteen zien en waar anderen toch wel over
moeten nadenken. Een soort boter, kaas en
eieren, waarbij de drie Amsterdamse kruisen

in eigen beheer
boven elkaar staan; A X S - T X R - D X M. Ewout
heeft geprobeerd om heel Amsterdam vast te
leggen, dus ook Sloten, Amsterdam-Noord en
de achterkant van IJburg. ‘Ik woon in het Oostelijk Havengebied en had achteraf gezien natuurlijk een overdosis Oostfoto’s. Daar heb ik
de mooiste tussenuit geplukt. Het boek heeft
vier delen, met vier denkbeeldige routes die
beginnen in het centrum, waardoor je weet
over welke buurten het gaat.’

Welke volgorde

Ewout is begonnen met het selecteren van de
foto’s. Dat werden er vierhonderd. Daarna
zocht hij naar een volgorde die aantrekkelijk voor de kijker is. De seizoenen bij elkaar
bleek geen goed idee. De wijken bij elkaar ook
niet. Het mocht ook geen kopie worden van
het vorige boek, dat lijnen en kleuren aan elkaar koppelde. ‘Ik heb gewoon de foto’s uitgezocht waar ikzelf het meest trots op ben, met

weinig trucjes in beeld gebracht. Ik denk namelijk dat de stad voor zichzelf spreekt. Als je
het centrum uit fietst, vind je ook heel bijzondere plekken. In Noord kom je bijvoorbeeld
in een soort dorpjes terecht, die gewoon deel
uitmaken van de stad. Geweldig. Amsterdam
is op z’n mooist als je heel vroeg op pad gaat,
omdat je dan meestal het bijzondere weer ziet,
de mist, de ijskristallen, de opkomende zon.
Dat in combinatie met de huizen, de grachten en de parken, levert mooie foto’s op. Wat
echt heel bijzonder is, is met je fototoestel in
je kajak ’s morgens vroeg door de stad varen.
Amsterdam ontwaakt en jij bent daar een toeschouwer van. Veel meer dan als je er doorheen loopt.’ De mooiste foto’s in het boek zijn
inderdaad die met mist, spiegelend water, ijskristallen aan een fiets, of ’s avonds als je overal de lichtjes in de huizen ziet. Een prachtige
foto is die van de ijspret in het Diemerpark.
Net een oud schilderij. Zonlicht is ook mooi,
maar niet zo spannend. Daar zijn al heel veel
foto’s mee gemaakt.

Foto’s genoeg

Voorlopig is Ewout niet van plan om met fotograferen in Amsterdam te stoppen. Op dit moment doet hij nog iets héél anders. Hij bouwt
in Photoshop een soort Babylon met gebouwen uit de stad, foto’s genoeg. Knippen, plakken en stapelen, dat levert een heel bijzonder
kijkspel op. Op dit moment gebeurt dat met de
bijzondere Amsterdamse geveltjes, daarvoor
met flatgebouwen. ‘Daarnaast werk ik ook
nog, hoor!’ lacht hij.
Spoorwegbassin

www.hetamsterdamboek.nl
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Dansen is leuk. En gezond!
We moeten meer bewegen, anders worden we dik, stijf en sloom. Maar hoe krijg je jezelf in
beweging? Sportschool is saai, van joggen krijg je blessures en fietsen is gevaarlijk. Als sport
je hobby niet is, heb je altijd wel een goede smoes om niet in beweging te komen.
Meer bewegen houd je alleen vol als je het leuk vindt. En het werkt nog beter als je beweegt
in leuke omgeving met aardige mensen. Waar vind je die? IJopener stuurt een stijve verslaggever naar de Meevaart, waar op dinsdagochtend de vijf ritmes worden gedanst.
TEKST: HANNIE RAAFF
FOTO: MARCEL DE CNOCK

D

e 5Ritmes® is een dansvorm uit de familie van de vrije dans. Je leert er geen
pasjes, je beweegt op muziek, op je eigen
manier. Die muziek kan van alles zijn: licht
klassiek, rock en roll, folk, jazz, etc. Heel leuk
voor mensen die van dansen houden, maar dat
niet zo goed durven. Bijvoorbeeld: omdat ze
als kind te horen kregen dat ze een stijve hark
zijn. En als volwassene mogen ze van hun partners en pubers niet gek doen. Daar trekken de
twaalf mensen die in de Meevaart dansen zich
niets van aan.

Hoe dans je vijf ritmes?

De bijeenkomst begint met een opwarming.
Sommigen rekken en strekken, anderen boksen
tegen een denkbeeldige tegenstander.
En dan klinkt het eerste ritme: vloeiend. De
bewegingen van de deelnemers zijn vloeiend,
bij sommigen heel oppervlakkig, anderen maken grote en diepe bewegingen. Begeleidster
Mirjam van Hasselt geeft wat aanwijzingen. De
leukste suggestie: ‘Beeld je in dat je een staart
hebt en kijk waar die staart je naar toe brengt’.
Er wordt nu mooi vanuit de heupen gedanst,
het lukt zelfs uw verslaggever.
Staccato is het tweede ritme. De dansbewegingen worden sneller, hoekiger, maar de denkbeeldige staart blijft meedoen.
Chaos, heet het derde ritme. ‘Laat alles op de

grond vallen wat je niet bevalt’, roept Mirjam.
Aan de wilde bewegingen te zien hebben de
dansers heel wat ballast die ze kwijt willen. Het
wordt de grond in getrapt, weggegooid.
Het vierde ritme is lyrisch. ‘Nu je je bevrijd hebt
van alles wat in de weg zit, komt er ruimte voor
gedachten die je blij en licht maken en dat zet
je in beweging’, zegt Mirjam. Er wordt nu ook
gelachen. Het vijfde ritme heet stilte: de bewegingen komen tot rust.

Wat maakt de vijf ritmes aantrekkelijk?
Deze dansvorm is zowel inspannend voor je
lichaam als ontspannend voor je geest. Je beweegt je vrij en je kan niets fout doen. Als je
moe wordt ga je even aan de kant zitten. De instructies zijn vrijblijvend, eerder suggesties of
uitnodigingen om iets nieuws te proberen. De
deelnemers dansen afwisselend alleen of sa-

men. De groep is zeer gemêleerd. Mannen en
vrouwen. Jong en oud. Atletische deelnemers
dansen met mensen die beperkt zijn in hun bewegingen of een handicap hebben.
En na afloop samen koffie drinken in de Meevaart is natuurlijk ook heel gezellig.
Meer weten? Bekijk het filmpje op youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ydNdidM8q2I
De 5Ritmes® kan je iedere dinsdagochtend tussen 10 en 12 dansen in de Meevaart, Balistraat 48a. In de zomer wordt
in het Oosterpark gedanst. De kosten
bedragen € 16 voor een losse les, € 11 met
stadspas. Voor vier lessen betaal je € 55.
Aanmelden bij Mirjam van Hasselt, 0624587344 of op www.MovingSparkles.nl
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BO E KE N

Marja Vuijsjes geschiedenis
In 2012 kwam Marja Vuijsjes(1955) veel geprezen Ons Kamp, een min of meer joodse geschiedenis uit. Daarin vormden de lotgevallen van de familie Vuijsje de kapstok waaraan ze de
(oorlogs) geschiedenis van joods Amsterdam ophing. Ook in haar recent uitgekomen
Oude dozen, een min of meer feministische leesgeschiedenis, wederom lovend besproken,
belicht Vuijsje aan de hand van haar eigen verhaal de emancipatiegeschiedenis van de jaren
zeventig. In beide boeken vervult de Indische Buurt een rol.
TEKST: TINEKE KALK
FOTO: MARCEL DE CNOCK

J

e komt uit een familie waarin de emancipatiegedachte een belangrijke rol
speelde
‘Mijn vader kwam uit een gezin met zes kinderen. Op de jongste na werden ze in het armste gedeelte van de Jodenhoek geboren. Mijn
opa Isaac sloot zich als bakkersknecht aan bij
de sociaaldemocratische arbeidersbeweging.
Dankzij diezelfde beweging kon het gezin naar
een driekamerwoning in de Retiefstraat verhuizen. De voor hun doen ruime woningen in
de Transvaalbuurt waren dankzij SDAP-wethouder Wibaut tot stand gekomen. Drie van
mijn ooms waren enthousiast lid van de AJC,
de jeugdcentrale van de SDAP. Mijn vader was
ook nog een blauwe maandag aangesloten bij
de AJC, maar hij vond het daar allemaal veel te
truttig. Hij was amateurtrombonist en stortte
zich liever op muziek en de roaring twenties.
Twee van mijn vaders jongere broers werden
onderwijzer.
Mijn vader was de enige van de overlevende
familieleden die na de oorlog nog in een Amsterdamse arbeidersbuurt woonde. In de Indische Buurt was hij erg op zijn gemak, hij bleef
er wonen totdat hij niet meer voor zichzelf
kon zorgen. Ook met zijn bestaan als bakkersknecht was hij redelijk tevreden. Zijn oudste
broer, die ook arbeider bleef, verhuisde naar
de Veluwe, de broer die na hem kwam (een
van de onderwijzers en stamvader van de andere schrijvende Vuijsjes) werkte als corrector
bij een uitgeverij en verhuisde naar het Gooi,
de jongste had samen met zijn vrouw een
avondwinkel in de Utrechtsestraat.’
Je bent opgegroeid met de oorlog, met ‘Ons
kamp’
‘In de oorlog werd de helft van mijn vaders
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familie vermoord. Hij was de enige van de
familie die het concentratiekamp overleefde.
Terwijl zijn drie broers die ‘alleen maar’ ondergedoken hadden gezeten meestal zwegen
over hun oorlogservaringen, hield mijn vader
niet op om over zijn belevenissen in Auschwitz te praten. Later hebben mijn neven mij
wel verteld dat zij dat geweldig van mijn vader
vonden. Mij gingen die verhalen vreselijk irriteren. Zelf hield ik mijn mond toen een paar
kinderen van de lagere school als zij mij zagen ‘de neus’ riepen. Die keer dat ik met een
bebloed hoofd thuiskwam omdat een meisje
een steen naar mij ‘vuile jodin’ gegooid had,
verzon ik een smoes. Maar meestal ging het
er niet over, of werd het joods-zijn als iets positiefs beschouwd. Toen we met schoolreisje
waren, brak de zesdaagse oorlog uit. Alle docenten proosten op Israël. Ze wisten dat mijn
broer daar woonde. De solidariteit met dat
land was toen nog grenzeloos.’
Was er een verschil tussen het schrijven
van ‘Oude dozen’ en ‘Ons kamp’?
‘Ons kamp beslaat een eeuw, terwijl het
bij Oude dozen om een decennium gaat. In
Ons kamp staat mijn vader centraal, in Oude
dozen mijn geschiedenis. Eigenlijk ben ik
nogal verlegen en ik was als de dood dat het
particulier gezeur zou worden.
Mede daarom heb ik als invalshoek de dozen
met feministische literatuur gekozen die ik
hoe langer hoe vaker langs de kant van de
weg zag staan: de babyboomgeneratie is
aan het opruimen geslagen en oude boeken
worden als eerste weggedaan. Het boek is
ook een verhaal over ouder worden, over
terugblik op de periode waarin alles anders
moest.’

Kan je iets vertellen over je jeugd?
‘Ik ben opgegroeid in een donkere benedenwoning in de Bankastraat, maar wel met tuintje en zandbak in een tamelijk nette arbeidersbuurt. Hoewel de buurt nog ‘wit’ was, was
onze straat ook toen al kleurrijk. Er woonden
bijvoorbeeld twee Surinaamse zussen die met
witte Nederlandse mannen getrouwd waren.
Onze bovenbuurman was een communist die
nog wel eens zijn vrouw sloeg als hij dronken
was. Iets verderop had je de motorpotten: ze
hadden echt een motor en van die lange leren
jassen. Mijn vader stond bekend als het Jodenmannetje. In een tijd waarin, ook in arbeiderskringen, het ideaal van de man als enige
kostwinnaar gangbaar was, verdiende mijn
moeder als enige vrouw in de straat haar eigen
geld met naaien. Gelovig is mijn vader nooit
geweest, maar op vrijdag aten we vaak kippensoep en boterkoek en met Pesach matzes. Op
zondagochtend, wij woonden in het midden
van de Bankastraat, zagen we hoe de katholieken zich naar rechts spoedden om naar de
Gerardus Majellakerk te gaan en de gereformeerden naar links richting de Muiderkerk.’
Hoe zag je schoolcarrière eruit?
‘Op de lagere school had ik een geweldige onderwijzer. Meester Harras was een kleine Surinaamse man met een aanstekelijk gevoel voor
humor. Tijdens de les pakte hij af en toe de gitaar om met ons te zingen. Voor de afscheidsavond leerden we Do-Re-Mi uit de Sound of Music te zingen, maar we zongen ook Surinaamse
liedjes. Hij was, zoals meer onderwijzers op de
J.P.Coenschool, beïnvloed door de ideeën van
onderwijsvernieuwers als Co van Calcar die op
zoek waren naar methoden om arbeiderskinderen hogerop te krijgen. Van meester Harras
moesten we ook de krant lezen, in elk geval
de voorpagina’s. Artikelen die we uitknipten
– meestal uit het Parool – werden soms klassikaal besproken. De meeste meisjes uit onze
wijk gingen naar de huishoudschool, maar ik
werd met een aantal andere leerlingen klaargestoomd voor hoger vervolgonderwijs. Hoewel de schooltoets uitwees dat ik naar het
lyceum kon, koos ik, tot verdriet van Meester
Harras, voor de Mulo, de Van Deventerschool
op het Javaplantsoen. Mijn ouders, die allebei
niet meer dan de lagere school hadden, vonden dat prima.

Hoe verliep jouw emanciptie als vrouw?
‘Op mijn zestiende ging ik werken. Drie jaar
later was ik getrouwd. Terwijl Man Vrouw
en Maatschappij (MVM) ijverde voor herverdeling van het onbetaalde werk dat vrouwen
deden, streefde ik er nog naar om mijn kantoorbaan moeiteloos te combineren met het
huishouden. Mijn huwelijk liep al snel op de
klippen. Via vrienden en vriendinnen die ik
daarna leerde kennen kwam ik terecht tussen
de politieke babyboomers en sloot mij aan bij
een feministische-socialistische praatgroep. In
dat milieu vond ik iets terug van de non-conformistisch sfeer die bij ons in huis heerste. In

die tijd las, nee studeerde ik op de feministische boeken die uitkwamen. Voor ons waren
het handleidingen voor hoe je een autonoom
vrouwenleven kon opbouwen. Veel van die
boeken heb ik herlezen, maar een klassieker
zoals De tweede Sekse van Simone de Beauvoir
staat nog als een huis.
In de jaren zeventig hadden we een zeer optimistische kijk op de emancipatie van man
en vrouw. We waren ervan overtuigd dat er
aan het eind van de eeuw totale seksegelijkheid kon zijn. Helaas is dat halverwege blijven
steken. Op alle gebieden ben ik nu pessimistischer. Hoewel er ook lichtpuntjes zijn. Toen ik

een poosje geleden een artikel voor Het Parool
schreef over mijn oude school, nu de Indische
Buurtschool, zag ik dat daar nog steeds onderwijzers à la Meester Harras rondlopen. Kinderen met een achterstand hebben nog steeds
dat extra duwtje nodig dat ik ook ooit gekregen
heb.’ 
Marja Vuijsje: Ons Kamp, een min of meer joodse geschiedenis, €15. 332 pagina’s. Uitgeverij
Atlas, Amsterdam, 2012
Marja Vuijsje: Oude dozen, een min of meer feministische leesgeschiedenis, €21,99. 256 pagina’s. Uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2018
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UI TTIP S
t/m 28 februari
CBK: CBKamer II
Designexpositie met extra
textiel.
Wo-vr 11-18 uur, za 11-17 uur
Oranje Vrijstaatkade 71
gratis

aandacht

voor

Adverteren

o st

Vrijdag 22 februari
Oostblok: Sheyda Darab, Treasuries of mysteries
Hiphop danssolo over de rijkdom die elke mens
van binnen heeft. Van schatten die we laten zien
tot schatten die we verborgen houden, en schatten die we in anderen zien.
20:30 uur, Sajetplein 39
€ 13 / € 11

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 
Halve pagina 
Hele pagina 
Hele pagina achtercover 
Korting minimaal 5 nummers aaneen 

€ 2,00
€ 650,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
10%

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

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN
Kleine advertenties € 15, grotere € 25

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

t/m 9 maart
Museum Perron Oost: Laboratoire, Kech Edwards
Kunstenaars Kech en Edwards conserveren de
omgeving, geïnspireerd op de Wardian Case, de
voorloper van het terrarium. Verwacht bladeren
op sterk water en andere verrassingen.
Cruquiusweg 11
gratis
t/m 23 juni
Arcam architectuurcentrum: Collective Comeback
Na de wederopbouw zetten ontwerpers hun zinnen op collectieve architectuur. Nu, ongeveer vijftig jaar later, is collectieve architectuur opnieuw
actueel. Niet alleen nieuwe concepten van samenwonen, zoals het friends-wonen, maar ook nieuwe vormen van collectief opdrachtgeverschap
rukken op. Met Collective Comeback plaatst Architectuurcentrum Amsterdam deze twee golven
van collectieve architectuur in perspectief.
di-zo 13-17 uur, Prins Hendrikkade 600
gratis

Bezorging
FOTO: ANDRE DE JONG

Zaterdag 23 februari
NedPhO-Koepel: Nederlands Philharmonisch
Orkest, Mahler 8
Mahler schreef zijn achtste symfonie als liefdesbetuiging aan zijn vrouw, en hij liet geen middel
onbenut om haar opnieuw voor zich te winnen.
Door de bezetting met 123 musici, twee koren,
solisten, groot slagwerk en een orgel zijn uitvoeringen zeldzaam. De live-uitvoering was binnen
no-time uitverkocht, maar in de NedPhO-Koepel
is die te volgen op een groot scherm.
20:15 uur, Batjanstraat 3
€ 8,88
Maandag 25 februari
Bimhuis: Chris Bajema en de Konrad Koselleck
big band, Levende Podcast
Chris Bajema maakt onder de titel Man met de
microfoon fascinerende podcasts over de Indische Buurt met echt en bíjna echt nieuws (oa te
beluisteren via http://www.manmetdemicrofoon.
nl/afleveringen). Op toneel maakt hij samen met
de big band live radio.
Na afloop dansen met dj Philippona
20:30 uur, Piet Heinkade 3
€ 17

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

Indische Buurt

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

• Boekhandel Van Pampus, KNSM-laan 303
• Borneo Architectuur Centrum,
R.J.H. Fortuynplein 4

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

Donderdag 21 t/m zondag 24 februari
Nederlands Marionettentheater: De gelaarsde
kat en De prins en de sinaasappel
Klassiek poppentheater in een modern jasje door
een familie die al bijna 100 jaar dit theater draaiend houdt.
do en vr 14:30, De gelaarsde kat (4-12 jr)
za en zo 14:30, De prins en de sinaasappel (4-10 jr)
Derde Oosterparkstraat 114 3hoog, reserveren
06-48892210
€8
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• Bruna, IJburglaan 561
• FlexBieb, Talbotstraat 46
• Gezondheidscentrum Haveneiland, IJburglaan 727
• Mad Men Bicycle Café, IJburglaan 444
• Openbare Bibliotheek, Diemerparklaan 79
• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29
Zaterdag 2 maart
Mezrab: Comedy night
De avonden zijn nog donker en somberte ligt op
de loer. Stap op je fiets voor een avondje grappen
en verhalen. Met stand-ups uit Duitsland, Japan,
Israël, Iran en Nederland.
20 uur, Veemkade 576
€5

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

Koken met Neeltje
Hertenragout of ‘namaak’ hertenragout
TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER

Als je er langs komt met de trein ziet het er,
zelfs bij mooi weer, uit als een oorlogsgebied.
Ik heb het over de Oostvaardersplassen. De
herten die worden afgeschoten, worden via
het internet verkocht. Het is niet goedkoop,
maar je hebt dan wel iets. Het gaat in pakketten van twee en van vier kilo (voor respectievelijk € 60 en € 100). Ik wilde het kleine pakket
bestellen, maar het was tijdelijk uitverkocht.
Ze stellen me op de hoogte als het weer leverbaar is.
Wat me spijt, is dat je keurige stukjes krijgt, en
niet bijvoorbeeld de staart, de schenkel en het
orgaanvlees. Jammer.
Ik zal worden beschuldigd van harteloosheid,
maar ik heb niet het idee dat ik deze dieren
niet moet eten. Ik denk niet dat ze beter af zijn
met een nare dood door verhongering. En als
ze afgeschoten zijn, kun je ze maar beter opeten. Andere herten doe je misschien iets aan,
omdat ze een prettig leven hadden, deze niet.
De poulet kan verwerkt worden in een hertenragout, heerlijk. Dat is hopelijk voor later, als
ik een pakket heb veroverd.
Elisabeth David (mijn keukengoeroe) geeft
in French provincial cooking een manier om
lamsvlees te doen lijken op hertenvlees.

Voor een lamsbout van anderhalve kilo

Maak een marinade van een groot glas rode
wijn, twee lepels azijn, een wortel, een uitje,
een teen knoflook, een laurierblad, tijm, zes
hele peperkorrels, drie jeneverbessen en een

droog je hem af.
Schroei de bout dicht in twee eetlepels olijfolie en haal hem uit de pan. Doe nu een lepel
bloem bij het vet en maak een soort bechamelsaus met de gezeefde marinade en bouillon,
geen melk dus. Leg de bout terug in de pan
met saus. Deksel erop en zet de pan in de oven
(170 ºC). Na anderhalf à twee uur is het vlees
gaar en valt vrijwel van het bot.
Zover ben ik nog niet, de bout moet nog twee
dagen marineren, maar in de volgende IJopener zal ik vertellen hoe het smaakt.

theelepel zout. Snij de wortel en ui klein en
breng samen met de andere ingrediënten aan
de kook. Laat vijf minuten sudderen. Daarna laat je de marinade afkoelen. Leg de bout
in een diepe schaal, nadat je het vet grotendeels van het vlees verwijderd hebt. Dan kan
de marinade beter in het vlees trekken. Giet
de marinade over de bout. Marineer de bout
vier etmalen. Draai de bout dagelijks. Na deze
vier dagen haal je de bout uit de marinade en

marinade:
een groot glas wijn
twee eetlepels azijn
een wortel
een uitje
een teen knoflook
laurierblad
tijm
zes hele peperkorrels
drie jeneverbessen
theelepel zout
Verdere ingrediënten:
twee eetlepels olijfolie
eetlepel bloem
bouillon, evt. van een blokje, zoveel als nodig
voor de saus

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

Anne-Marie Boogaarts
06 81 81 84 69 (24/7)
anne-marie@funeralquest.nl
www.funeralquest.nl

10543 Advertentie-110*60-2.indd 1
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@

jes op het toekomstige Strandeiland vinden

@

zij echt een lachertje. De suggestie in het plan

Opnieuw veel te weinig
sportvelden voor IJburg

dat voor het opvangen van het tekort (8 sportvelom dit in de gebouwde omgeving op te lossen

In het decembernummer van IJopener stond

De voorzieningen voor ‘georganiseerde buiten-

door combinaties met onderwijs, jeugdvoorzie-

een interessant artikel over de Stolpersteine

sport’ als gepresenteerd in het Stedenbouwkun-

ningen en commerciële partijen’ (pag 44 en pag

ter herdenking van omgekomen joden. Ik heb

dig plan Strandeiland zijn in volume ver onder de

172) is luchtfietserij. Zonder concretisering is zo’n

een paar opmerkingen.

maat. In het plan wordt dit erkend en gesugge-

loze kreet in een verder heel gedetailleerd plan

Impliciet wordt een tegenstelling opgeroepen

reerd dat het tekort aan sportvelden eventueel op

een belediging voor insprekers en besluitvormers.

tussen de Stolpersteine en het voorgenomen

het toekomstige Buiteneiland kan worden gerea-

Ik concludeer dat, in tegenspraak met wat de wet-

monument aan de Weesperstraat, in het arti-

liseerd. Dit is slechte planning die per direct om

houder claimt, zij opnieuw – en dus heel bewust

bijstelling vraagt.

– in de fout gaat en de bestemming van (weinig

telijke proporties’ (de hyperbool verraadt de

Extra schrijnend omdat wethouder Kukenheim

lucratieve) meters sportgras opnieuw vooruit

visie). Die tegenstelling is onterecht. Er zijn

eind 2018 met enig tromgeroffel de aanleg van

schuift. De voorspelbare wachtlijst van kinderen

vele redenen waarom een Stolperstein een in-

nieuwe sportfaciliteiten aankondigde en daar-

van Strandeiland die op hockey of voetbal willen

teressante wijze van herdenken is, maar het is

bij ‘IJburg noemt als voorbeeld van hoe het niet

zal de Kukenheimlijst gaan heten. Het zal het ge-

ondanks zijn kleine omvang niet authentieker

moet: daar zijn eerst huizen gebouwd, dicht op

meentebestuur sieren als het de sportbehoeften

(klein is fijn?). Het suggereert eenvoud maar

elkaar, en daarna is pas gekeken of er nog ruim-

voor héél IJburg (en let op wat op Zeeburg staat te

de Shoah was toch echt ‘onmetelijk’.

te was voor sport. De verenigingen kampen met

gebeuren) volgens de daarvoor geldende normen

Tel maar na: mijn vader liet drie stenen plaatsen

ruimtegebrek en er zijn wachtlijsten.’ (Het Parool,

laat uitrekenen, en ter invulling daarvan de juiste

voor zijn ouders en zusje in de Blasiusstraat.

10 dec 2018). Zij wil ter compensatie meer voet-

voorzieningen treft. En van zo’n omvang dat de

In die straat woonden tientallen familieleden,

balvelden aanleggen in het Diemerpark, dat nota

noodoplossing in het natuurgebied Diemerpark

klein en groot. Aan de overkant woonden zijn

bene is bestemd als natuurgebied. Dat dit op veel

kan worden opgeheven. Oh ironie, de natuurwaarden van dit park worden nota bene in het plan

opa en oma die hem hebben opgevangen

tegenstand stuit behoeft geen toelichting.
En wat zijn nu de plannen voor Strandeiland: 2

Strandeiland nog aangehaald (pag 64).

(twee!) voetbalvelden voor 20.000 inwoners. Ook
als we de ruimte voor tennis en ‘innovatieve sport’
meetellen is hiermee voorzien in nog minder dan
de helft (43%) van de voorgeschreven norm voor
deze buurt: 7 hectare georganiseerde buitens-

den) er ‘voldoende mogelijkheden en kansen zijn

P. van Wijk,
lid van de Vereniging Vrienden van het Diemer-

Stolpersteine

kel getypeerd als een monument van ‘onme-

toen zijn ouders werden gedeporteerd. Later
werden zijzelf gedeporteerd en vermoord. De
straat zou koper/messing uitslaan als iedereen
een steen zou krijgen, en wij konden het in ieder geval niet betalen.

park.

Een ander puntje: is het inderdaad juist dat de

www.vriendenvanhetdiemerpark.nl

stenen meestal door de huidige bewoners wor-

port, ofwel meer dan 10 voetbalvelden.

den aangevraagd? Ik vraag mij dit af, hoewel

Clubbestuurders van sportpark IJburg zitten nu al

ik bekend ben met collectieve initiatieven van

met de handen in het haar, maar de twee veld-

bewoners van een straat. Het voorbeeld in het
artikel uit de Indische Buurt wijst anders uit. Uit
een Duitse reportage (YouTube) over de kunstenaar blijkt ook dat er bewoners zijn die juist
bezwaar maken.
De stenen scheppen inderdaad een sociale
gebeurtenis met bewoners en bezoekers van
de straat. De straat krijgt een geschiedenis.
Dat is een mooi effect – maar een groter monument schiep natuurlijk ook al een sociale
gebeurtenis, denk maar aan het 4 mei-monument en moment op het Ceramplein.
Remco Ensel

PROEF DE LEKKERSTE BIERTJES
VAN 2019 VANAF €2,50

DELIRIUM CAFÉ AMSTERDAM
PIET HEINKADE 4
DELIRIUMCAFEAMSTERDAM.NL
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HEEFT U OOK IETS TE
MELDEN AAN DE BUURT
OF WILT U REAGEREN?
info@ijopener.nl

@

@

@

onder zogenoemde ‘risicogroepen’ is

Verbeter de toegang tot
hulp vanuit de gemeente
voor risicogroepen

de kans groot dat de toegang naar zorg en

IJburg. Er is bij ons aan de overkant een groot

Op het dagelijks sociaal-maatschappelijk inloop-

ook vaak andere problemen als eenzaamheid, ar-

appartementencomplex gebouwd. Er staan

spreekuur bij het Amsterdamse vriendschaps-

moede, werkloosheid of een slechte gezondheid.

voor onze deur twee ondergrondse containers

huis Assadaaka Community in de Wethouder

Waar deze groep Amsterdammers de weg naar

voor vuilniszakken, één container voor papier

Verheijhal komt een oudere mevrouw die al tij-

de gemeente onvoldoende weet te vinden of te

en nog drie containers voor andere spullen.

den de deur nauwelijks uitkomt. Ze is na een val

gebruiken, weten zij de weg naar informele hulp

Sinds het nieuwe complex in gebruik is heb-

slecht ter been geworden en heeft eigenlijk hulp

en ondersteuning bij vrijwilligersorganisaties als

ben wij een capaciteitstekort. Eenmaal per

nodig bij haar dagelijkse boodschappen. Ze eet

Assadaaka vaak wel te vinden. Onze vrijwilligers-

week worden de containers geleegd en dit is

steeds minder gezond en slaapt inmiddels ook

veel te weinig. Het resultaat is dat het bij ons

slecht. Zonder naaste familie in de buurt voelt zij

voor de deur elke week een zwijnenstal is met

zich eenzaam. Bij Assadaaka vond zij een thuis

volle vuilniszakken en verder allerlei andere

en werd zij snel geholpen met haar aanvraag van

rotzooi die naast de containers gezet wordt.

huishoudelijke hulp en een scootmobiel bij de ge-

De VvE, ik (lid van de bewonerscommissie) en

meente. Door deze hulp kan zij weer beter voor

Ik heb het dagelijks bestuur van Amsterdam-Oost

de woningbouwvereniging de Alliantie hebben

haarzelf zorgen, komt zij meer buiten de deur en

dan ook opgeroepen de samenwerking op te zoe-

diverse keren contact opgenomen en foto’s ge-

kan ze weer beter meedoen: de voorzieningen

ken met deze vrijwilligersorganisaties om zo de

stuurd naar de personen die hier overgaan. Het

zijn er, maar zoals meer kwetsbare, eenzame be-

meest kwetsbare inwoners op nieuwe manieren te

resultaat is nul komma nul: de gemeente doet

woners wist deze mevrouw niet welke mogelijk-

bereiken en helpen, zodat ook zij weer mee kun-

er niets aan. Hopelijk helpt publicatie van deze

heden er zijn.

nen doen in onze stad.

klacht om dit probleem op te lossen.

Deze ervaringen zijn niet uniek. De weg naar

Ingezonden grief
Ik ben lid van de bewonerscommissie van
blok 5 in de Johan van der Keukenstraat in

zorg en ondersteuning via de gemeente is vaker
E.C. de Witt Havers
e.witthavers@upcmail.nl

niet bekend. Met name voor de groep mensen
die dit het hardste nodig heeft. Vooral

hulp onvoldoende bekend is of versperd wordt
door andere obstakels, zoals laaggeletterdheid
en stigmatisering. Deze risicogroepen hebben

organisaties in Amsterdam-Oost zijn de ogen en
oren in de buurt; en soms ook de enige toegang
naar hulp. Deze organisaties kunnen echter niet
in alle behoeften van deze groep Amsterdammers
voorzien.

Bastiaan Minderhoud
Stadsdeelcommissielid Amsterdam Oost (Indische Buurt en Oostelijk Havengebied)

klaar voor de lente?
camera
pasfoto
extra accu
verrekijker
LCD-bescherming
geheugenkaart
GPS tracker
uv-filter
fototas

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

PUZZE L

bre

In deze puzzel vindt u vragen over de buurt. Vul de antwoorden in en breng de
letters uit de genummerde vakjes over naar de vakjes onderaan de pagina.
Een citaat van Nescio verschijnt.

kers

selfie-help

Mail de oplossing vóór 1 maart naar ijopener@gmail.com. De drie prijswinnaars
winnen een selfie-stick of flexibele tafelstatief om de leukste selfies te maken
met je action-cam of telefoon.
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1 Voornaam van Van Eesteren (8)
2 Restafval gooi je in deze bak (6)
3 Achternaam van Keesje (6)
4 Winkelstraat in de Indische buurt (10)
20

23

6

16

5 Landverhuizershotel. Zie afbeelding 1 (5)
6 Zie de afbeelding 2 (6)
7 Wijk in het Oostelijk havengebied.
Zie afbeelding 3 (10)
8 Voornaam van de brug die je naar het
Java-eiland brengt (3)

16

9 Naar dit eiland is een eiland vernoemd (6)
10 Woningbouwvereniging (9)
11 Fietsbrug (10)

6

5

2

12 Wat zijn de zwijnen op het Javaplein? (4)
13 In deze hoofdstad kun je slapen (7)
14 Politieke partij (4)

18

13

15

7

2

11

18

15 Wordt nieuw land gemaakt (12)
16 Peter heeft een hofje op IJburg (5)
17 Plein in de Indische buurt (10)

22

7

13

15

18 Gerritje is een familielid (5)

11

19 Tuin op Java-eiland (9)
20 Verzorging- en verpleeghuis (9)

afbeelding 3

afbeelding 2
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De winnaars van de kleurplaatwedstrijd zijn Juno, Nouhaila & Omaima en Gingi.
Gefeliciteerd! Jullie kunnen je prijs ophalen bij de Photofactory.
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