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U heeft het magazine ‘Made in Noord’ in handen. Dit eenmalige magazine geeft een 
overzicht van vijf buurtkunstprojecten die sinds 2010 in de Vogelbuurt-IJplein plaatsvonden. 
Deze uitgave is een initiatief van Stadsdeel Amsterdam-Noord en woningstichting Eigen Haard.

In dit magazine maakt u kennis met deze projecten en de betekenis ervan voor de bewoners en de 
buurt. Projecten waarvan het idee en het initiatief ook uit de Vogelbuurt-IJplein (of de directe om-
geving) afkomstig is. En die initiatieven zijn heel divers. Ze lopen uiteen van handwerk in kleine 
groepen, lessen beeldende vorming op de IJpleinschool, een verhalenproject met een reeks buurt-
bijeenkomsten, tot een zeer veelzijdig muziekproject. 

Deze initiatieven brengen soms heel wat teweeg. Er komen mensen voor op de been, maken dis-
cussie los of nodigen uit om gewoon met elkaar aan de praat te gaan. Wat klein in een cursuslokaal 
begint, krijgt soms een vervolg in een evenement met vele honderden mensen. ‘De exposities kop-
pelen we zo veel mogelijk aan andere grote evenementen. Daardoor trek je meer publiek, gaan 
mensen praten in de buurt en rolt het balletje verder’, vertelt ontwerpster Meis de Jongh (‘Jongh 
geleerd, oud gedaan’). En kunstenaar Henk Fakkeldij over de onthulling van de gevelkunstwerken 
aan de Meeuwenlaan: ‘Bij de opening stonden hier 600 kinderen te zingen. Geweldig.’ 

Op de levens van deelnemers hebben de projecten soms een opmerkelijk grote invloed. ‘Ze 
staan tegenwoordig de wethouder te woord of gaan naar een bijeenkomst met beleidsma-
kers’, schetst Silvia Russel, initiatiefnemer van ‘Opnieuw in Noord’. ‘De groep laat wat mij 
betreft zien dat kunst een rol kan spelen bij de vergroting van je leefwereld.’

Omgekeerd inspireren deelnemers de kunstenaars ook weer. ‘Mijn wereld is verrijkt 
door Nora en haar enthousiasme. Ze heeft heel veel voor je over. Ze blijft ons maar 
verrassen met haar ontwerpen en de verhalen die ze vertelt’, zegt Meis de Jongh. 
‘Er heerst positieve energie en enorme directheid in de buurt’, meent verhalen-
vertelster Nancy Wiltink. ‘Voor mij hangt dat ook samen met het verleden van 
de werven. Het is alsof die zware moeren en bouten, spatten en vonken van 
de scheepsbouw er nog steeds zijn.’ 

Al deze initiatieven sluiten uitstekend aan bij de wijkaanpak in Amster-
dam-Noord. Daarmee willen we onder meer het contact tussen 
oude en nieuwe bewoners stimuleren en de trots in de buurt 
versterken. Mensen komen in beweging, hervinden hun ei-
gen kracht, krijgen meer zelfvertrouwen, zijn bezig 
hun leefwereld te vergroten. Hier willen we u 
laten zien hoe inspirerend de 
projecten kunnen zijn. 

We wensen u veel 
leesplezier en 
inspiratie toe. 

MADE IN NOORD
WERK VAN BEWONERS IJPLEIN EN VOGELBUURTINHOUD
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Opnieuw in Noord

Van mei tot en met juni 2012 
begeleidde Silvia Russel het 
project ‘Opnieuw in Noord’. 
‘Mijn idee was: stel je hebt 
eigenlijk niets, hoe kun je 
dan toch weer kracht vinden? 
Kunnen mensen hun leefwereld 
vergroten door middel van kunst?’ 

‘M ijn atelier staat in de
Zamenhofstraat. In 2008 
dacht ik: ik zit hier nu een 
paar jaar, maar ik heb geen 

binding met de buurt. Daarom bedacht 
ik het project Noord(zij). Ik was be-
nieuwd naar de verhalen en ervaringen 
mensen uit de buurt. Ik wilde die in 
beeld krijgen. Niet door te gaan koffie-
drinken, maar juist door iets te gaan 
doen. Dat werkt heel erg verbindend.’ 
‘Ik kwam erachter hoeveel clubs er zijn 

in de Vogelbuurt, zoals de Marok-
kaanse, de Turkse en de Egyptische. 
Ik hield daar tekensessies, met als 
startvraag: hoe gebruik je de buurt? 
Wat zijn je verbindingen en je sociale 
netwerk? Ik vroeg hen daarover te 
gaan tekenen.’
‘Op dat moment speelde in de poli-
tiek de discussie dat oorspronkelijke 
en nieuwe Nederlanders  langs elkaar 
heen leven. Ze zouden geen verbin-
dingen hebben. Ik wilde daarom kij-

ken of ik beide groepen bij elkaar kon 
krijgen, ze kon mengen en ze iets kon 
laten doen. Dat bleek heel verbin-
dend: iedereen vindt dat hij niet kan 
tekenen. Mensen worden daardoor 
gelijk en staan open voor contact.’

Jonge moeders
‘Via het Blauwe Huis op IJburg kwam 
ik aanraking met kunst in de wijk. Het 
was een initiatief van Jeanne van 
Heeswijk, die middenin in sociaal wo-

ningbouwblok kunstenaars liet wonen 
in een opvallend blauw huis. Kunste-
naars voerden daar projecten uit om 
de ontwikkeling van IJburg te volgen 
en te stimuleren.’
‘Ik was de eerste kunstenaar in het 
huis. Ik was net zelf moeder geworden 
en was benieuwd naar de situatie van 
jonge moeders. Zij zijn net moeder 
geworden en dat betekent dat hun 
wereld helemaal verandert. Tegelijk 
zitten ze ook in een nieuwbouwwijk 
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Silvia Russel (links) tijdens de cursus ‘Opnieuw in Noord’ | foto Dominique Nok

waar ze niemand kennen. Dat is een 
soort droomwereld, maar is het wel zo 
ideaal?’
‘Projecten in de wijk zijn voor mij een 
interessante manier om met mensen 
in contact te komen. Het zijn vaak 
mensen waarmee ik verwantschap 
voel. Die projecten verzin ik zelf en 
vraag er ook subsidie voor aan. Mijn 
insteek is altijd: als ik ergens begin wil 
ik er langere tijd mee bezig zijn om 
het vertrouwen van een groep te krij-
gen. Ook werk ik internationaal, zoals 
in Berlijn en Londen. Ik kreeg in 2003 
een beurs en daarmee ging ik een 
jaar naar New York. Sindsdien ben ik 
daar regelmatig terug in een galerie 
waar ik tekeningen tentoonstel.’

Opnieuw in Noord
‘In 2012 wilde ik een nieuw project in 
Noord beginnen. Mijn idee was: stel 
je hebt eigenlijk niets, hoe kun je dan 
toch weer kracht vinden? Hoe kun je 
dat omzetten in een beeld? En hoe 
maak je dat zichtbaar, in je eigen soci-
ale kring, maar ook voor een breder 
publiek? Die stappen vragen om be-
schouwing, zelfwaardering en een 
bredere kijk op de wereld. Kortom: 
kunnen mensen door kunst hun we-

reld vergroten?’ 
‘Mijn project ‘Opnieuw in Noord’ 
sloot aan op de cursus Eigen kracht 
van Doras Maatschappelijke Dienst-
verlening en de Voedselbank. Maat-
schappelijk werker Els Annegarn orga-
niseerde voor die cursus 
bijeenkomsten met thema’s als 
schuldsanering, omgaan met stress, 
gezondheid. Een aantal groepsleden 
wilde samen verder.’
‘Ik organiseerde acht bijeenkomsten 
in buurtcentrum De Meeuw. De groep 
bestond uit vrouwen van tussen de 30 
en 60 jaar. Zo’n zeventig procent was 
Nederlands en dertig procent was van 
niet-Nederlandse afkomst. Centraal 
stond de vraag: waar ben je trots op 
en wat kun je goed? In de loop van 
de cursus ging het ook om: wat zijn je 
dromen? En wat wil je met je leven? 
En wat is je kracht? Mensen vinden 
het heel leuk om te praten over wat 
ze goed kunnen. Dan gaat het over 
het terugvinden van de eigen kracht 
en de samenhang in de groep. Ik 

merk dat als je persoonlijk wordt in de 
groep er verbondenheid ontstaat. 
Mensen gingen elkaar buiten de 
groep opzoeken.’ 

Nieuwe stappen
‘Het doel was dat deelnemers een 
object zouden maken dat iets over 
hun leven zou vertellen. De inhoud 
daarvoor bespraken we in de bijeen-
komsten. Dingen als: wat is je karak-
ter? Hoe zie je jezelf? Op een zeker 
moment vroeg ik ze te vertellen: dit 
ben ik en dat wil ik laten zien. Ik nam 
voorbeelden mee uit de natuur en uit 
de kunst. Bijvoorbeeld volkskunst uit 
Zuid-Amerika, waar ze kleurrijke ob-
jecten van restmateriaal maken.’
‘Ik vroeg ook of de deelnemers voor-
werpen wilden meenemen. Die moes-
ten ze afstaan, want iemand anders 
ging daarmee iets doen. Mijn doel 
was om zo de onderlinge verbindin-
gen te versterken. Ze moesten uitleg-
gen wat het voorwerp was en waarom 
ze het hadden meegenomen. Iemand 

anders ging ermee aan de slag. 
Bijvoorbeeld een bloempotje dat be-
stond uit houten latjes, die als bouw-
elementen werden gebruikt.’
‘Ze ontwikkelden zich sociaal heel 
sterk. Een deelneemster had straat-
angst en zij kon alleen meedoen als 
ze thuis werd opgehaald. Dat deed ik 
dan. Ze is superpraktisch, heel handig 
en hielp mij de bijeenkomsten voor te 
bereiden. Voor de laatste bijeenkomst 
zei ze: ik kom nu wel weer alleen. Nu 
fietst ze weer door de stad. De per-
soonlijke benadering, en dat delen in 
de groep, werkt volgens mij stimule-
rend. Nadenken over je dromen helpt 
je nieuwe stappen te zetten. Wat wil 
je eigenlijk allemaal nog in je leven?’

Fototentoonstelling
‘Fotografe Dominique Nok fotogra-
feerde elke bijeenkomst. En als een 
professioneel fotograaf elke bijeen-
komst vastlegt wat we doen, is het 
blijkbaar de moeite waard. De foto-
grafe bleef heel erg op de achter-
grond, en ze lag heel goed in de 
groep. Op het eind hebben de vrou-
wen hun object ook onder leiding van 
Dominique gefotografeerd. Daarmee 

laten ze zien dat hun object iets voor-
stelde.’ 
‘We eindigden met een fototentoon-
stelling, met portretten van de deel-
neemsters en hun voorwerp. Daarvoor 
heeft Dominique de deelnemers thuis 
gefotografeerd. Dat kon alleen maar 
doordat ze zo vertrouwd was gewor-
den. In die foto’s zie je drie dingen: 
de persoon, het voorwerp waarmee 
ze iets vertelt over haar leven en haar 
leefomgeving. Deelnemers hadden 
het vertrouwen dat er mooie foto’s 
gemaakt zouden worden, waarop ze 
in hun kracht te zien zouden zijn.’
‘Grote afdrukken van de portretten 
waren te zien tijdens de Open Atelier-
dagen. Dat was in het ateliergebouw 
waar ik werk en dat was voor de deel-
neemsters helemaal nieuw. Wethou-
der Coby van Berkum opende de fo-
totentoonstelling. Ze vertelde dat 
deze cursus precies was wat ze met 
haar beleid beoogde: nieuwe verbin-
dingen in de buurt maken en ontwik-
keling stimuleren.’ 

‘Groter en Verder’
‘De deelneemsters kregen door het 
project een actieve rol in de buurt. De 

groep werd hecht, dat werkte goed. 
Sommigen kregen buiten de groep 
ook contact met elkaar en raakten 
bevriend. Ze staan tegenwoordig de 
wethouder te woord of gaan naar 
een bijeenkomst met beleidsmakers. 
Iemand is vrijwilliger geworden bij de 
Voedselbank. Iemand anders dacht 
dat ze helemaal niet creatief was, 
maar merkte dat ze best iets kan.’
‘De groep deed ook mee met het 
Pleinfeest vorige zomer. We hadden 
daar tafels ingericht voor een work-
shop met restmateriaal voor buurt-
bewoners. De deelneemsters waren 
hierbij de workshopleiders en het 
was een groot succes. Daarna zijn 
ze een periode lang zelfstandig bij 
elkaar gekomen. Inmiddels hebben 
we het project ‘Groter en Verder In 
Noord’ afgerond. Hierbij maakten de 
deelneemsters mozaïeken en organi-
seerden ze evenementen waarbij ze 
hun eigen producten verkochten. De 
groep laat wat mij betreft zien dat 
kunst een rol kan spelen bij de ver-
groting van je leefwereld. En ze heb-
ben alweer nieuwe plannen voor na 
de zomer. ‘

Opnieuw in Noord

‘ Deelnemers kregen door het project 
een actieve rol in de buurt’
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Willy Dijkstra over 
‘Opnieuw in Noord’:

Willy Dijkstra heeft een bewogen 
leven achter de rug. Ze kreeg weer 
levensmoed van de Op Eigen Kracht-
cursus van Doras, vertelt ze. Bij het 
vervolgproject ‘Opnieuw in Noord’ 
van kunstenaar Silvia Russel (voor-
jaar 2012) leerde ze veel over zich-
zelf. ‘Het bubbeltjesplastic bovenop 
is een wolk, want zelf loop ik op een 
roze wolk. Ik ben naïef en geloof 
alles.’

‘Ik heb in mijn leven veel op mijn 
bordje gehad. Ik wist nooit goed wat 
er buiten gebeurde, de buitenwereld 
is in mijn leven heel erg veranderd. 
Ik geloof mensen altijd op hun woord, 

‘ Ik leerde mezelf beter 
kennen en mijn fantasie 
te gebruiken’

foto Dominique Nok

Opnieuw in Noord
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ik ga er nooit vanuit dat iemand liegt. 
Ik verwacht dan ook altijd dat ieder-
een net zo eerlijk is als ik.’
Willy Dijkstra woont in de Bloemen-
buurt, aan de andere kant van het 
Noord-Hollandsch Kanaal. Ze groeide 
op in de Jordaan en de Van der Pek-
buurt. ‘Als klein kind al was ik op 
woensdagmiddag vaak bij mijn oma 
in Noord. Toen ik acht was verhuisde 
ik met mijn ouders naar Noord. De 
lucht was hier beter, zeiden ze, hoe-
wel hier natuurlijk veel fabrieken ston-
den.’

Nauwe band
Willy trouwde in de jaren zeventig en 
verhuisde naar Lelystad. ‘Ik zou daar 
nu nooit meer naartoe gaan, maar 
toen kregen we in Amsterdam ge-
woon geen huis. Lelystad was voor 
ons te geïsoleerd, de afstanden waren 
te groot. Ik was dan ook heel blij dat 
ik vijf jaar later weer een woning in 
Amsterdam-West kreeg. Sinds tien 
jaar woon ik nu in de Bloemenbuurt. 
Ik heb goed contact met de buren, 
hoor, maar ik kom niet bij ze op de 
koffie. Als je hier gaat barbecueën 
krijg je vaak meteen kritiek. Van de 
andere kant: de kinderen worden hier 
nog wel aangesproken als ze iets uit-
vreten wat niet kan. Ik ben niet be-
paald verknocht aan Noord, maar uit 
dit huis ga ik nooit meer weg.’
‘Ik kan heel goed klussen en doe dat 
dan ook veel: schilderen, behangen, 
metselen, elektra aanleggen. Zeg het 
maar en ik doe het. Ik heb een party-
tent in mijn tuin gezet en die heb ik 

dichtgebouwd met hout en glazen 
platen. Mijn kat is daar altijd, want ik 
wil niet dat ze op stap gaat bij de bu-
ren. Aan de muur hangen verkeers-
borden en ik heb veel bloembakken 
beschilderd. Bijvoorbeeld met india-
nen, wilde dieren, zeedieren en zee-
meerminnen.’
‘Nadat mijn stiefvader overleed, ver-
huisde ik weer naar mijn moeder om 
voor haar te zorgen.  Ze had zorg no-
dig en ik kon het altijd heel goed met 
haar vinden. We hebben als familie al-
tijd een nauwe band, ook met al mijn 
ooms en tantes. Het is heel bijzonder: 
we hebben nooit ruzie.’

Niet naar buiten
Twee jaar geleden deed Willy de Op 
Eigen Kracht-cursus van Doras Maat-
schappelijke Dienstverlening, bedoeld 
voor mensen met financiële proble-
men. Bovendien begon ze op woens-
dagmiddag met maatschappelijk wer-
ker Els Annegarn te joggen in het 
park. ‘Eigenlijk heb ik veertig jaar bin-
nen gezeten. Ik was altijd thuis. Ik 
bracht mijn kinderen naar school en 
deed een keer in de maand bood-
schappen. Ik had een uitkering en 
moest zien rond te komen. Wat moet 
je buiten doen, als je geen geld 
hebt?’
 ‘Via Doras kreeg ik hulp, informatie 
en deed ik mee met de Op Eigen 
Kracht-cursus van Els Annegarn. Van 
die cursus kreeg ik weer levensmoed, 
ik kreeg er weer zin in. Alleen het was 
maar tien bijeenkomsten. Toen ik 
daaraan had meegedaan, wilde ik 

verder. Anne Jacobse van De Meeuw 
wees me op het kunstproject ‘Op-
nieuw in Noord’, waarbij we van afval 
kunst zouden maken. Die cursus be-
gon met elkaar leren kennen en teke-
nen. We namen afvalmateriaal mee, 
dat we normaal gesproken in de vuil-
nisbak gooien. De onderdelen moes-
ten we aan elkaar vastmaken met tape 
of touw, maar niet met lijm of schroe-
ven.’

Zelf nadenken
‘Silvia Russel leerde ons om na te 
denken, onze fantasie te gebruiken, 
creatief te zijn. Het is kunst en dan 
moet je zorgen dat anderen het ook 
leuk vinden. Ik ben gek op oranje, 
had oranje touw bewaard en herfst-
blaadjes. Ik heb ook een rek met tuin-
kabouters, die vaak ook oranje zijn. 
Mijn kunstwerk schijnt op een dro-
menvanger te lijken, maar ik wist hele-
maal niet wat dat is. Ik ben heel Oran-
je-gezind. Het koningshuis hoort bij 
ons land. Oranje hoort ook bij het 
voetbal en daar word ik vrolijk van. 
Het roze plastic is een beetje mijn 
roze bril: dat is de naïviteit van mij. Zo 
heb ik mezelf tijdens de cursus ook 
beter leren kennen.’ 
‘Ik schijn een bindende factor in de 
groep te zijn. Ik vond het een heel ge-
zellige fröbelclub. Ik wilde dan ook 
weer verder. Ik wilde leren mozaïeken 
en dat heb ik ook aan Silvia voorge-
steld. Dat doen we nu in de tweede 
cursus van haar. Mijn moeder doet nu 
ook mee. Tussendoor zijn we een ei-
gen clubje begonnen. We maken zelf 
dingen en schrijven we gedichten. 
Daarvoor kregen we ruimte in De 
Meeuw.’ 

‘ Ik hou van Oranje en ik hou 
van mijn land. Die oranje 
blaadjes die naar beneden 
dwarrelen gaan erover dat ik 
ouder word. Ik wilde ze mee-
nemen voor mijn kabouters.’

‘ Ik ben chaotisch en dat 
zijn die rode draden 
aan de achterkant.’

‘ Die witte lijst, daar was 
ik gewoon verliefd op.’ 

‘ Het bubbeltjesplastic boven-
op is een wolk, want zelf 
loop ik op een roze wolk. Ik 
ben naïef en geloof alles.’

Het kunstwerk
van Willy Dijkstra | 

foto Dominique Nok

‘ Tussendoor zijn we een eigen 
clubje begonnen. We maken zelf 
dingen en schrijven gedichten’

Opnieuw in Noord
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Siemla Bhaggoe 
over ‘Opnieuw in Noord’:

Siemla Bhaggoe maakte tijdens 
de cursus ‘Opnieuw in Noord’ een 
object met een gouden kelk en 
kleurrijke bloemen. Ook leerde ze 
haar persoonlijke doelen opnieuw 
te bepalen. ‘Je kunt tot bloei ko-
men door creatief te zijn. Het 
hele project, ook die grote foto’s 
van ons op de tentoonstelling, 
vond ik een uitdaging.’

‘Op mijn twaalfde kwamen we vanuit 
Suriname in Den Helder terecht. Suri-
name was best dorps, veel natuur, dat 
was ik gewend. Later in Amsterdam-
Noord vond ik het dorpse van de wijk 
ook heel prettig. Mooi vind ik verder 
dat Noord vlak bij het water is. De 
echte stad is mij te druk, ik ben op 
zoek naar de balans. Het prettige van 

Amsterdam voor ons was dat hier ook 
meer Surinaamse mensen wonen dan 
in Den Helder. En verder zijn er meer 
culturele dingen te doen.’
‘Ik heb al lang belangstelling voor 
kunst. Ik moet steeds zoeken naar 
mijn mogelijkheden, gezien mijn ge-
zondheid.  Als tiener gaven tekenen 
en schilderen mij veel vreugde. Daar-
om ben ik dat weer gaan doen. Ge-
woon thuis, omdat ik zo aan huis ge-
bonden was. Mijn broers en zus 
kunnen ook goed tekenen. Ze kwa-
men met allerlei teken- en schilder-
spullen, toen ik vertelde dat ik dat wil-
de gaan doen.’
‘Door mijn ziektes was ik afhankelijk 
van mijn familie. Een van mijn groot-
ste klachten is chronische vermoeid-
heid en daarnaast heb ik ziekte van 
Crohn. Het ergste is achter de rug 
hoop ik. Ik heb van alles geprobeerd 
om beter te worden. Ik had ook veel 
wensen, zoals tekenen en schilderen, 
maar lichamelijk was het lange tijd te 
veel voor mij.’

Dubbel genieten
‘Ik heb personeelswerk gestudeerd 
aan de hogeschool. Ik heb ook als 
consulente gewerkt op het arbeidsbu-
reau. Het deed me heel veel verdriet 
toen ik dat niet meer kon doen. Dat is 
nu zeventien  jaar geleden. Ik heb al-
tijd hoop gehouden en steeds iets 
geprobeerd. Het kostte me moeite 
mijn situatie te accepteren. Tegelijk 
geniet ik dubbel van de dingen die ik 
wel kan.’

‘ De kleur zit bij mij 
binnenin’

foto Dominique Nok

Opnieuw in Noord
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‘ Ik heb het op een zilveren basis 
gezet van aluminiumfolie. Om de 
kelk en de bloemen zit plastic.’ 

‘Zonder bloemen vond ik 
mijn voorwerp te kaal, dus 
die heb ik erbij gemaakt.’

‘ Ik heb een soort gou-
den kelk gemaakt met 
bloemen erom heen.’

‘ De bladeren heb ik erin       
gelegd voor de kleur. De stra-
lende kern zit binnenin mij.’

Het kunstwerk
van Siemla Bhaggoe | 
foto Dominique Nok

‘In 2006 ben ik begonnen met teke-
nen en schilderen. In die tijd had ik 
het gevoel dat het niet goed ging. De 
medicijnen sloegen niet aan en de 
artsen konden niets voor me doen. Ik 
wilde nog zo veel en ging elke dag 
tekenen. Ik was heel gemotiveerd en 
besloot het serieus aan te pakken.’

Heel trots
‘Ik wilde altijd een cursus doen, maar 
de drempel was te hoog. ’s Ochtends 
heb ik vaak moeite op gang te komen 
en veel cursussen zijn ’s ochtends. Te-
gelijk ben ik vaak trots omdat ik dat 
heb overwonnen. Ik ben blij dat ik de 
stap heb gezet om naar teken- en 
schilderles te gaan en ook dat ik naar 
de cursus van Silvia Russel ben ge-
gaan. En blij dat ik weer onder de 
mensen ben.’
‘Bij de tekenles krijgen we elke maand 
een opdracht. Dan gaan we voorwer-
pen tekenen die de docente mee-
neemt. Verder kies ik zelf onderwer-
pen. Het laatste wat ik heb gemaakt is 
een perenboom. Dat plaatje komt uit 
een spirituele agenda en op de ach-
tergrond zie je een kerk met een kruis. 
Ik ben niet gelovig, maar de combina-

tie van natuur en wijsheid vind ik 
mooi. Ik teken en schilder alles wat 
me interesseert. Natuur. Vogels. Ik 
probeer ook dingen te leren. Ik ben 
meestal heel trots op wat ik heb ge-
maakt.’ 

Ontzettend gek
‘Silvia kwam in buurtcentrum De 
Meeuw langs om te vragen of we be-
langstelling hadden voor haar project 
‘Opnieuw in Noord’. Dat is kunst, 
waarbij je van niks iets maakt in zes 
bijeenkomsten. Het begon dus met 
rommel en Silvia gaf voorbeelden aan 
de hand van plaatjes. We moesten 
een voorwerp meenemen, dat we he-
lemaal uit elkaar gingen halen. Ieder-
een kon iets uit de restanten kiezen 
en daar iets mee maken. Dat vond ik 
ontzettend gek. Ik dacht: wat moet 
hier nu van terechtkomen? We moes-
ten onze belangrijkste persoonlijke 
doelen vertellen. Die zouden we ver-
werken in onze kunst.’
‘Mijn doel was geestelijke ontwikke-
ling en mijn horizon verbreden. Als je 
ziek wordt, moet je heel diep zoeken. 
Het is een uitdaging om uit te zoeken 
wat je er mee moet. Ik ontmoette veel 

leuke en gezellige mensen in de cur-
sus. Je zit met mensen bij elkaar die 
vaak een moeilijke achtergrond heb-
ben. We hebben veel met elkaar ge-
meen. Daardoor hoef je minder uit te 
leggen.’

Gouden kelk
‘Ik heb een soort gouden kelk ge-
maakt met bloemen erom heen. Daar 
zit plastic weer omheen en de onder-
grond is van aluminiumfolie. Dat gele 
in mijn object is de stralende kern van 
ons allemaal. Je kern moet je op de 
een of andere manier eruit laten ko-
men. Als je een ziekte hebt, is het 
vaak moeilijker om die stralende kern 
tot bloei te laten komen. Dat kun je 
doen door creatief te zijn. Dat geeft je 
heel veel voldoening.  Deze cursus 
was voor mij een belangrijke stap. 
Met tekenen en schilderen begin ik 
meer zelfvertrouwen te krijgen, maar 
zo’n object maken was voor mij nieuw.  
Ik heb de vreugde geproefd van iets 
te maken, waarvan ik niet had ge-
dacht dat ik het kon. Het ontdekken 
van mijn eigen talenten. Ik heb kunst 
leren waarderen.’
‘Het belangrijkste was misschien wel: 
meer contact met anderen. In een 
groep ben ik eerst wat afwachtend. 
Het hele project, met die grote foto’s 
van ons op de tentoonstelling, vond 
ik een uitdaging. Ik vind altijd leuk om 
iets te doen wat mensen niet van me 
verwachten. Ik was er wel heel trots 
op dat ik levensgroot op de tentoon-
stelling hing. De cursus heeft me ont-
zettend veel gebracht waar ik blij 
mee ben.’ 

‘ Ik vind altijd leuk om iets 
te doen wat mensen niet 
van me verwachten’

Opnieuw in Noord



16 17

dat projecten hebben en ons uit-
gangspunt is altijd dat dit duurzaam 
is. Je moet gewoon proberen wat wel 
en wat niet werkt.’
‘In andere buurten lukt het weer op 
andere manieren. In Amsterdam Zuid-
oost is een activiteitencentrum Casa 
Jepie Makandra (‘Huize Helpe Elkaar’) 
waar bewoners elkaar helpen met 
schuldhulpverlening, advisering en 
zelfs re-integratie op de arbeidsmarkt. 
Bewoners helpen daar bewoners. We 
ondersteunen het, maar bewoners 
runnen het intussen zelfstandig.’

Meer ondernemingszin
‘Heel mooi’ vindt Elke Heidrich de 
straatnaambordjes met plaatjes van 
vogels in de Vogelbuurt. ‘Door veran-
deringen in de buurt neemt vaak ook 
het contact toe. Het is belangrijk dat 
mensen samen aan de slag gaan. Wat 
hebben ze nodig om goed te kunnen 
wonen? Ook uit de handwerkkunst 
van ‘Jongh geleerd, oud gedaan’ ont-
staan weer dingen, neemt de onder-
nemingszin toe. Deelnemers leren dat 
ze de producten die ze maken ook 
kunnen verkopen.’ 
De rol van Eigen Haard is steun geven 
aan dat soort initiatieven, zegt 
Heidrich. ‘Met de handreikingen die 
we doen hopen we ook dat mensen 
zelf initiatief nemen. Op die manier 
kan het een duurzame ontwikkeling 
worden. Ook als de animo afneemt, is 
vaak toch het resultaat dat mensen el-
kaar beter kennen. En daar kunnen 
ook weer nieuwe dingen uit voort ko-
men, zoals de nieuwe Buurtkamer op 
het Koekoeksplein.’

‘K

‘Voor goede 
kunst komen 
mensen hun 

huizen uit’

Elke Heidrich is directeur Wonen 
bij woningstichting Eigen Haard. 
Zij ziet in sociale kunst een 
middel om mensen bij elkaar te 
brengen en de buurt  vitaler te 
maken. ‘Je moet gewoon proberen 
wat wel en wat niet werkt in een 
buurt. Ons uitgangspunt is altijd 
dat projecten een duurzaam 
effect moeten hebben.’  

foto Katrien Mulder

Interview Elke Heidrich

unst in de buurt is geen 
doel op zich, maar een 

middel voor meer sociale contacten 
en trots zijn op de eigen buurt’, vindt 
Elke Heidrich. ‘In buurten kennen 
mensen elkaar soms te weinig en dat 
leren kennen kun je stimuleren met 
kunst. Het gaat om verbindingen ma-
ken.’

Puzzel en maatwerk
Naast verhuur van woningen is haar 
aandachtsgebied sociaal beleid, ver-
telt ze. ‘Daarbij gaat het om leefbaar-
heid, meedoen, samenleven en 
samenwerken. Goede woningen ver-
huren is in sommige buurten gewoon 
niet voldoende. Voorzieningen kun-
nen ontbreken en mensen kunnen in 
een achterstandssituatie zitten. Dan 
onderzoek je met je partners en de 
bewoners wat de middelen kunnen 
zijn om die wijken weer vitaal te ma-
ken. Het doel moet altijd zijn: een 
levendige, vitale wijk.’
‘Hoe kunnen we dat bereiken? En 
kunnen bewoners daarbij betrekken? 
Het goede antwoord vinden is vaak 
een puzzel, het is maatwerk voor elke 

wijk. Je wilt het niet over de hoofden 
van bewoners doen. Het is alleen 
duurzaam als mensen zelf ook initia-
tief nemen én dat kunnen voortzetten. 
Corporaties, de gemeente of wel-
zijnsorganisaties kunnen dat niet over-
nemen. We kunnen het wel stimuleren 
en dan moet het zichzelf dragen.’

Meer contacten
Elke Heidrich ziet in de sociale kunst-
projecten in de Vogel- en IJpleinbuurt 
veel goede voorbeelden: de doeken 
aan de Meeuwenlaan (‘Eenheid in ver-
scheidenheid’), de verhalentafels 
(‘Mijn buurt, mijn leven’) en het kant-
werk van ‘Jongh geleerd, oud ge-
daan’. ‘Je merkt dat mensen erdoor 
uit hun huizen komen en contact met 
elkaar krijgen. Of het nu allemaal 
voortgezet wordt, is voor ons minder 
belangrijk. Het gaat ons om het effect 

‘ Het is alleen duurzaam 
als mensen zelf ook 
initiatief nemen’
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et was echt een belevenis. 
Ik heb ook nogal wat slape-
loze nachten gehad’, zegt 

kunstenaar Henk Fakkeldij terug-
kijkend. ‘Het was veel werk om alle 
werkstukken van de leerlingen te foto-
graferen, op de pc te bewerken en in 
grote composities onder te brengen. 
Op het eind had ik zolang achter de 

‘H

Vijf  
nieuwe 
werelden 
als buurt-
project
Als je over de Meeuwenlaan 
rijdt, kun je ze niet over het 
hoofd zien: de vijf kleurrijke 
kunstwerken van 4,5 bij 3,5 
meter op de zijkant van de 
flats. Wat je niet ziet: de 
werken zijn het resultaat 
van een multimediaproject 
met muziek, fotografie en 
lessen beeldende vorming 
op de IJpleinschool. 

Watermelodie / Henk Fakkeldij i.s.m. kinderen van de IJpleinschool

Eenheid in verscheidenheid
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‘ Er stonden hier op straat 
600 kinderen te zingen, 
geweldig’

Eenheid in verscheidenheid

pc gezeten, dat ik pijn in mijn armen 
en benen had.’  Toch geniet Fakkeldij 
nog altijd na van zijn project ‘Eenheid 
in verscheidenheid’. Niet zo verwon-
derlijk: de kunstwerken hebben de 
aanblik van de flats vernieuwd. Bo-
vendien kijkt hij er zijn vanuit zijn raam 
aan de Meeuwenlaan zo tegenaan. 
Henk Fakkeldij is beeldend kunste-
naar en muzikant. Hij heeft veel erva-
ring met multimediaprojecten, waarbij 
hij poëzie, geluid en beeld combi-
neert. Fakkeldij deed de lerarenoplei-
ding tekenen en textiel. Daarna stu-
deerde hij aan de Rietveld Academie 
en de Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht onder meer digitale kunst. 
Ook is hij actief in de muziek: hij 
zingt, presenteert shows en doet een 
Elvis Presley-act. 
Als kunstenaar bedacht Fakkeldij de 
meest uiteenlopende projecten. Zo 
ontdekte hij als veertienjarige 
de ‘mailart’. ‘Ik stuurde 
post naar kunstenaars 
over de hele wereld, 
om teksten en 
kunst uit te wisse-
len. Dat is een 

vorm van community art.’ Ook be-
dacht hij ‘Zwerven en slapen op 
straat’, waarbij hij zwervers en de 
plekken waar ze sliepen fotografeerde 
en tekende. 

Totaal andere sfeer
Henk besloot in 2009 om in Amster-
dam Noord te gaan wonen. ‘Ik vind 
Noord een bijzonder stadsdeel. Er is 
heel veel groen en een totaal andere 
sfeer, vergeleken met de rest van de 
stad. Je kunt hier nog met je raam 
open slapen. Verder ben ik gek op 
tuinen en ik kon hier een huis krijgen 

met een tuintje voor en achter.’ Zijn 
appartement ligt tegenover de flats, 
vlak naast de Meeuwenlaan. ‘Ik keek 
uit het raam, zag de kale muren en 
sprak daarover met iemand van Eigen 
Haard. Ze wilden wel bijdragen aan 
een kunstproject, op voorwaarde dat 
de buurt ook meedeed. Daarna sprak 
ik met buurtbewoner Peter van Gel-
der, die ook ideeën had over kunst bij 
de flats. Toen heb ik met iemand van 
Eigen Haard contact gelegd met 
Machteld Wijnbergh, docent beelden-
de vorming van de IJpleinschool. 
Daarna benaderde Floor Ziegler, van 

de Noorderparkkamer 
en de Broedstraten, mij 
met de vraag of de Muziek-
straat ook niet mee kon doen.’
De Meeuwenlaan is een belangrijk 
deel van Noord, betoogt Henk. ‘Het 
is de entree voor 70.000 toeristen per 
jaar die naar de camping in het W.H. 
Vliegenbos gaan. Verder is hier veel 
woon- en werkverkeer en komen er 
veel wandelaars langs. Haal de doe-
ken weer weg en je ziet hoe deprime-
rend de Meeuwenlaan kan zijn. Zeker 
in de winter en als het regent. ’

Creativiteit gaat stromen
Henk bedacht een plan in drie delen: 
een artistiek plan, een lesprogramma 
en de muzikale onthulling van doeken 
en de bijbehorende tentoonstelling in 
buurtcentrum De Meeuw. Samen met 
Machteld Wijnbergh maakte hij het 
lesplan en begeleidde de lessen beel-
dende vorming. De muzikanten van 
de Muziekstraat leverden daarbij een 
actieve bijdrage. Vier groepen van de 
IJpleinschool met ongeveer 100 kin-
deren deden mee aan het lespro-
gramma dat zes weken duurde.
Machteld Wijnbergh, docent beel-
dende vorming op de IJpleinsschool, 
vertelt dat de lessen begonnen met 
muzikanten die kwamen spelen. ‘Het 
was een dialoog: muzikanten improvi-
seerden en de leerlingen maakten te-
keningen en kleistukken op die mu-
ziek. Een week later improviseerden 
andere muzikanten weer op die werk-
stukken. Het was voor de kinderen 
heel bijzonder wat er gebeurde. Die 

muzikanten in de klas vonden ze 
enorm spannend. Er was bijvoorbeeld 
een contrabassist die de extremen 
opzocht, heel laag en heel hoog. Ze 
waren compleet verrast toen die mu-
zikanten hun tekeningen ook weer 
bleken te kunnen spelen. Je zag dat 
de leerlingen open werden. Hun oren 
werden enorme toeters. De creativi-
teit ging stromen.’ 

Vijf nieuwe werelden
De kennismaking met de instrumen-
ten en tekenen en kleien op muziek 
gingen goed samen, vult Henk aan. 
‘De leerlingen gingen onbevangen 
aan de slag op basis van de muziek. 
Ze vonden het moeilijk, maar pro-
beerden het gewoon. Ze drukten 
hun gevoelens, bijvoorbeeld angst, 
in de vorm van klei uit. 

De vijf doeken aan de Meeuwenlaan

Henk Fakkeldij, juf Machteld Wijnbergh en bassist Felix Hildenbrand met kinderen van de IJpleinschool

 Henk: ‘Dit doek gaat vooral over de 
havens. Op de wereldbol staan 
allerlei belangrijke boten uit de 
omgeving. Ik ben naar al die boten 
gegaan en heb ze los gefotografeerd.’

‘Aan de hijskraan aan de 
onderkant hangt ook een 

kleivorm, die je ook als muziek-
stuk kunt zien. Ook zijn er 

klanken transparant in 
de lucht verwerkt.’ 

Leerling Noor: ‘We gingen eerst op muziek dingen 
tekenen. De week erna maakte een muzikant      

muziek op de tekeningen en gingen we kleien op 
muziek. Ik had een serie van klei gemaakt met 
een bruggetje van stenen en een soort dansend 
mannetje erop. Als ik het nu terugzie lijkt het 
wel een poppetje dat op zee aan het surfen is.’ 
Tijdens het project zat Noor als leerling in groep 

7 van de IJpleinschool. Nu zit ze in de brugklas 
van het gymnasium.
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De kinderen konden zo bijzondere 
dingen leren. Bijzonder is ook dat we 
eigenlijk van concreet naar abstract 
hebben toegewerkt. Ook de vertaling 
van hun werk naar mijn werk is natuur-
lijk nieuw.’
Fakkeldij fotografeerde planten, bo-
men, vogels, slakken, insecten en bo-
ten in de buurt. Hij knipte alle onder-
delen uit op de pc en ging daarmee 
doeken ‘componeren’. Daarbij maakte 
hij gebruik van allerlei digitale tech-
nieken. ‘In de zwevende wereldbol 
heb ik de belangrijkste boten uit de 
omgeving gemonteerd. Die boten 
heb ik allemaal los gefotografeerd en 
opnieuw in elkaar gezet met de com-
puter. Veel losse onderdelen zijn door 
kinderen gemaakt en die heb ik ge-
rangschikt rond thema’s. Als kunste-
naar drukte ik zo een persoonlijke 
stempel op de kunstwerken. Ik heb 
vijf nieuwe werelden gecreëerd.‘ 
De titel ‘Eenheid in verscheidenheid’ 
is op veel manieren uit te leggen. ‘De 
titel slaat op de verscheidenheid aan 
mensen in de buurt. En op de ver-
scheidenheid aan materialen, onder-
delen en kennis. De verschillen tussen 
amateur en professioneel. En daar 
dan weer een eenheid van maken.’ 

Thomas, destijds leerling in groep 4 en nu 
in 6 van de IJpleinschool: ‘Hier zien we de 
vogeldisco met licht en allerlei spullen, 
waarop de vogels kunnen dansen en 
bewegen.’

Henk: ‘In de vogeldisco heb ik de figuren 
van de kinderen allemaal nagetekend 

en in een grote transparante spiraal 
bovenin gehangen. Een spiraal staat 
in de kunst vaak symbool voor de 
levensloop. Dat rode en oranje 
verwijst naar de zon als contrast 
met het grijze van de muren aan de 

straat. Het kan hier akelig grauw zijn 
in de winter. Ik wilde een doek hebben 

waarop altijd de zon schijnt.’

Vogeldisco / Henk Fakkeldij i.s.m. kinderen van de IJpleinschool

Eenheid in verscheidenheid
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Eenheid in verscheidenheid

‘ Je zag dat de 
leerlingen open 
werden. Hun oren 
werden enorme 
toeters’

Want het was echt een buurtproject, 
zegt Henk. ‘Er deden enorm veel kin-
deren uit de buurt mee.  Wat ik niet 
wilde, is dat we allerlei objecten van 
de leerlingen op de foto zouden zet-
ten en dat in een lijst plakken, klaar. Er 
moesten serieuze kunstwerken ko-
men. Ik wilde de kinderen het creatie-
ve proces laten zien dat we samen 
doormaken.’

Zee van kinderen
De onthulling van de doeken in no-
vember 2011 werd een groot muzi-
kaal spektakel. Presentatrice Mylène 
Gordinou de Gouberville van ‘Nieuws 
uit de natuur’ deed het openings-
woord. Tegelijk was het de aftrap van 
de expositie met het werk van de kin-
deren in De Meeuw, vertelt Henk. 
‘Met de kunstwerken, de tentoonstel-
ling en de muzikale opening wilden 
we laten zien dat wat kinderen maken 

‘Naast de vogels en de tekeningen van de 
kleivormen die ik gemaakt heb, dansen 

de kleifiguren door de disco. Tegelijk kun 
je het geheel ook als een onderwater-

wereld zien met zeesterren, koralen en de 
schijnwerpers van onderzeeërs.’

belangrijk is. Ik kwam erachter hoe vre-
selijk veel werk het is om zoiets te or-
ganiseren. Heel leerzaam. De dichter 
Hans Kuyper had een tekst over de 
doeken en het maken ervan geschre-
ven. Tijdens de opening zongen de 
kinderen dit en werden ze begeleid 
door een band van de Muziekstraat. 
Er stonden hier op straat 600 kinderen 
te zingen. Het was een zee van kinde-
ren, echt geweldig. ‘
‘Het project heeft veel teweeg ge-
bracht. Ik kreeg heel veel reacties uit 
de buurt, dat ze het zo mooi vonden. 
We kregen veel publiciteit. Ik zie dat 
mensen vaak foto’s maken van de wer-
ken. Ook heeft het me nieuw werk op-
geleverd. Voor My Home in Zaandam 
heb ik bijvoorbeeld ook een grote te-
kening gemaakt van 3,5 bij 4 meter.’

Met dank aan: Bewonersinitiatieven, AFK 

Fonds, Eigen Haard, Annette Oude Vrielink, 

IJpleinschool, Mind the Arts Foundation, 

Buurthuis de Meeuw, de muzikanten van 

de Muziekstraat, Stichting Broedstraten, 

Stadsdeel Amsterdam-Noord en iedereen 

die heeft bijgedragen.

‘Verder staan er allerlei vogels op die hier in 
Noord rondvliegen en die ik heb 
gefotografeerd. Meeuwen, musjes, 
papagaaien, reigers. Die staan ook 
symbool voor de verscheidenheid aan 
mensen die hier wonen: vogels van 
divers pluimage. Die vreemde vogels 
dansen met zijn allen in een soort 

discotheek waar een feest aan de gang is.’ 

Noor, destijds leerling in groep 7 ‘Linksboven staan mijn kleifiguren 
die ik maakte bij de geluiden die Henk liet horen van vroeger. 

Geluiden uit de haven, uit de fabrieken, van de schepen.’ 
Thomas, destijds leerling in groep 4: ‘Ik had een kleifiguur 
gemaakt, iemand op een stoel en die speelde trommel. Het ging 
allemaal vanzelf, mijn handen deden het.’ 

Henk: ‘Het witte doek is een grafische partituur. Op een grafische manier weergegeven zie 
je hier allerlei tonen. De vormen hebben de kinderen van klei gemaakt op de muziek. Die 
kleivormen vertolken allerlei gevoelens die ze in de muziek hoorden, zoals angst. Op de 
voorgrond staan planten en bomen die elk jaar ook aan de Meeuwenlaan te zien zijn. 
Bijvoorbeeld de gele narcissen, de kersenbloesem, de tulpenboom. Van boven kijkt een 
slak naar alle kleifiguurtjes.’ 

Oortje / Henk Fakkeldij 
i.s.m. kinderen van de 

IJpleinschool
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et is een zegen dat zoveel kun-
stenaars stadsdeel Noord heb-

ben ontdekt’, zegt wethouder Coby 
van Berkum. ‘Dat past bij ons doel om 
‘oud en nieuw’ in Noord met elkaar te 
verbinden. Kunstenaars voelen zich 
vaak verbonden met hun omgeving. 
Daarom bieden ze hun diensten ook 
in de buurt aan, aan buurthuizen en 
scholen.’
‘Dat zie je bijvoorbeeld in de Vogel-
buurt. Daar wonen steeds meer kun-
stenaars die hun diensten aanbieden 
aan de buurt. Er zijn dus meer creatie-
velingen en ook nieuwe bedrijven zo-
als het hoofdkantoor van de Hema 
of Eye, het prachtige nieuwe film-
museum aan het IJ. Dat zijn parels. 
Die trekken ook weer nieuw werk aan.’

Sterke netwerken
In haar portefeuille (Jeugd & Onder-
wijs, Zorg & Armoede en Wmo) mist 
Coby van Berkum soms de verbinding 
van sociaal beleid met cultuur en 
economie. Voor haar is kunst bijvoor-
beeld een aanvulling op de buurt-
huizen, de Voedselbank en het 

‘H

‘Er stonden daar hele  
sterke vrouwen’

Wethouder Coby van Berkum is een groot fan van 
creatieve projecten als ‘Opnieuw in Noord’, 

de Muziekstraat en ‘Jongh geleerd, oud gedaan’. 
Ze is er trots op als vrouwen hun eigen kracht 

hervinden. ‘Die cursussen zijn 
precies de reden waarom ik 

wethouder wil zijn.’

Leefkringhuis. Deze voorziening biedt 
laagdrempelige ondersteuning voor 
ouders en kinderen. 
‘Professionals en vrijwilligers maken 
hier samen de wijk. Die sterke netwer-
ken zijn uniek aan Amsterdam-Noord. 
Uit de Eigen Kracht-trainingen vanuit 
de Voedselbank kan daardoor voor 
vrouwen iets nieuws ontstaan. Daarbij 
zijn dan wel creatievelingen nodig om 
vrouwen een steun in de rug te ge-
ven. In deze tijd van weinig geld komt 
het letterlijk en figuurlijk aan op crea-
tiviteit. Kunstenaars en sociaal werkers 
heb je daarbij allebei hard nodig.’
Een mooi voorbeeld van een gedre-
ven sociaal werker is Els Annegarn. Zij 
begeleidt vrouwen bij de cursussen 
Eigen Kracht, vertelt de wethouder. 
‘Els is niet alleen maatschappelijk wer-
ker, maar ook hardloopster. Ze regelt 
hardloopschoenen voor de vrouwen 
en gaat met hen in het park lopen. Zo 
helpt ze deze vrouwen om weer een 
goed gevoel over zichzelf te krijgen. 
Ik vond het bijzonder dat de vrouwen 
ook zelf met kunst bezig wilden zijn. 
Ze hebben gewoon talent en ontdek-

Interview wethouder 
Coby van Berkum

ten dat in de cursus ‘Opnieuw in 
Noord’ van kunstenares Silvia Russel.’

Trots terugvinden
Van Berkum raakte flink onder de in-
druk van deze kunstenares, zegt ze. 
‘Silvia kan de creativiteit op een hoger 
plan brengen. De deelnemende vrou-
wen maakten iets van afvalmateriaal 
en werden daarna samen met hun 
werk gefotografeerd. Hun werk en fo-
to’s werden daarna tentoongesteld in 
het bedrijvencentrum aan de Zamen-
hofstraat. Dat was weer onderdeel 
van de Kunstroute. Zo kwamen deze 
vrouwen op een plek waar ze anders 
niet zo snel zouden komen. Bij de 
opening speelde een saxofonist van 
de Muziekstraat. Een aantal dames 
kwam met hun moeder en vond het 
geweldig om onderdeel te zijn van dit 
project.’ 
De wethouder raakte ook geïnspi-

reerd doordat de dames zich creatief 
leerden uiten en weer iets van hun 
trots terugvonden. ‘Ze komen los van 
hun dagelijkse zorgen en maken 
kunstwerken die iets vertellen over 
hun leven. Belangrijk is ook dat ze het 
met elkaar doen en elkaar stimuleren. 
Een kunstenaar als Silvia Russel bege-
leidt ze zodat het een mooi kunstwerk 
wordt. Tijdens de tentoonstelling 
stonden daar hele sterke vrouwen.’

Loskomen en opladen
‘Als wethouder vind ik het mooi dat 
deze vrouwen nu iets doen waar ze 
nooit aan toe kwamen. Ze waren 
vooral aan het overleven. Door met 
anderen in een groep te zitten en sa-
men bezig te zijn met creatieve din-
gen, laden ze hun geest weer op. Ze 
kregen weer energie van het schep-
pen van mooie dingen. Nadat ik bij 
de Eigen Kracht-cursus de certificaten 

‘ Ik wil mensen niet 
pamperen, maar 
wil dat ze weer 
grip krijgen op 
hun leven’

had uitgereikt, wilde ik ook graag de 
tentoonstelling openen. Ik wilde er bij 
zijn, voor de vrouwen, maar ook voor 
kunstenares Silvia Russel.’
‘Zelf heb ik ook sport en creativiteit 
nodig om van mijn dagelijkse beslom-
meringen los te komen. Loskomen en 
opladen, daar gaat het om. Dat ge-
beurt in deze kunstprojecten ook. Die 
cursussen zijn precies de reden waar-
om ik wethouder wil zijn. Ik wil men-
sen niet pamperen, maar wel dat ze 
weer grip krijgen op hun leven en 
weer een sociaal netwerk opbouwen.’

Coby van Berkum in gesprek met Siemla Bhaggoe over het kunstproject ‘Opnieuw in Noord’ | foto Dominique Nok
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Anne en Meis de Jongh begonnen 
in 2010 hun ontwerpstudio 

Jonghlabel. Ze combineren oude 
ambachten met nieuwe 

productiemethoden. Om moderne 
sieraden van kant te maken, 
betrokken ze Marokkaanse, 

Turkse en Nederlandse dames 
in de Vogelbuurt-IJplein. 

‘De vrouwen wisten niet wat 
ze zagen: in twee dagen tijd 
kwamen er 1000 mensen. 

Toen was het hek 
van de dam.’

Jongh geleerd,
oud gedaan

oud gedaan
Jongh   eleerdg

Drie vrouwen dragen 
hun eigen creaties
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Jongh geleerd, 
oud gedaan

eis (30) en Anne de Jongh (27) 
groeiden zo ongeveer op ach-

ter de naaimachine. Als meisjes van 
10 timmerden ze een barbiepoppen-
huis in elkaar. De zusjes waren niet al-
leen creatief maar bleken ook heel 
technisch. Meis studeerde Bouwkun-
de en Anne deed Industrieel Ontwer-
pen aan de Technische Universiteit 
Delft. Bovendien studeerde Anne 
ook aan de Kunstacademie. Intussen 
bleken ze onafscheidelijk: tijdens 
en na hun studie bleven ze samen 
optrekken.

Kantwerk met neonkleuren
Toen Anne afgestudeerd was, begon-
nen ze met hun ontwerpbureau 
Jonghlabel. Bij hun opa in huis in 
Noord-Holland hadden ze een doos 
gevonden, met stukjes oude kant. Ze 
vonden dit kantwerk zo prachtig, dat 

‘Zonder de Turkse 
en Marokkaanse 

vrouwen bestaan 
onze sieraden 

niet’

ze de oude technieken weer tot leven 
wilden brengen in moderne sieraden. 
Dat bestond nog niet, vertelt Meis. 
‘Kant wordt vaak als los stofje ge-
bruikt, maar niet bewerkt met hars of 
bladgoud, zoals wij doen. Het bijzon-
dere is dat mensen die het voor het 
eerst als sieraad zien, pas na verloop 
van tijd ineens bedenken: ”Hé, het is 
eigenlijk van kant gemaakt”. We wer-
ken bijvoorbeeld ook met neonkleu-
ren om de ontwerpen te verjongen . 
Want we willen weer een heel nieuw 
publiek aanspreken.’

Echte coproductie
Vervolgens zochten ze dames die de 
sieraden kunnen maken. ‘We bezoch-
ten bejaardenhuizen op zoek naar 
vrouwen die konden kantklossen. 
Alleen hadden deze oudere dames 
door artrose vaak moeite met de fijne 

M

Meis (links) en 
Anne de 

Jongh 

‘ De vrouwen krijgen erkenning van 
andere mensen. Ze kregen daardoor 
veel meer zelfvertrouwen’

motoriek. Toen gingen we via buurt-
huizen op zoek naar Marokkaanse en 
Turkse dames die de technieken ook 
kennen. We hadden ze nodig om van 
de sieraden een gezamenlijk project 
te maken. Wij kunnen helemaal niet 
zo goed fijn haken als zij. Het is echt 
een coproductie, want zonder hen 
bestaat dit niet.’

Uitzet van kant
‘Het eerst hadden we beet in Amster-
dam West’, vertelt Anne. ‘Turkse 
dames zijn gewend om veel van hun 
uitzet zelf te maken: handdoeken, 
washandjes, tafelkleedjes alles. Overal 
haken ze randjes aan. Maar in plaats 
van een randje van drie meter lang, 
kunnen ze er ook een hele mooie ket-
ting van maken.’ Meis vult aan: ‘Via 
een Turkse vrouw van Atelier Mozaïek 
hebben we een aantal buurvrouwen 

geworven. Op een goede dag ston-
den ineens tien dames voor onze 
neus. Heel verrassend, want we ko-
men niet vaak met vrouwen in aanra-
king die Turkse kantwerk als dantel en 
oya kennen. Door elke week bijeen te 
komen en voorbeelden te zoeken op 
internet, kwamen we erachter: dit is 
precies wat we nodig hadden.‘

Groter aanpakken
Anne: ‘Het begon als project van 
twee, drie maanden. Toen het aan-
sloeg dachten we: dit moeten we gro-
ter aanpakken. Zo zijn we naar Am-
sterdam-Noord en naar Oost gegaan. 
Zeker na de tentoonstelling in West 
bij het Wendingenfestival. De Turkse 
vrouwen wisten niet wat ze zagen: in 
twee dagen tijd kwamen er 1000 
mensen. Er waren ineens andere men-
sen die hun werk mooi vinden. Toen 
ze dat zagen, was het hek van de 
dam.’

Buurt én internationaal
Jonghlabel begeleidde drie groepen 
in Noord: een Nederlandse, een Turk-
se en een kantklosgroep. De eerste 
expositie in december 2011 was on-
derdeel van de Modebroedstraten en 
werd een groot succes. De tweede 
expositie vond plaats in gebouw ‘De 
Overkant’ op het voormalige Storkter-
rein. Dat was tijdens een grote meu-
belbeurs waar zo’n 900 mensen op af-
kwamen. ‘De exposities koppelen we 
zo veel mogelijk aan andere grote 
evenementen in de buurt. Daardoor 
trek je meer publiek, gaan mensen 
praten in de buurt en rolt het balletje 
verder. En dan komen ze bijvoorbeeld 
met kant aanzetten van hun moeder.’ 
Zelfs internationaal had Jonghlabel al 
succes. Zoals tijdens een tentoonstel-
ling in de Nederlandse ambassade in 

Istanbul. ‘Ook zijn we bij een grote 
Vermeer-expositie geweest in Japan, 
waarbij ze onze sieraden in de winkel 
verkochten, samen met de kunst van 
andere jonge ontwerpers. Verder  
doen we mee aan de tentoonstelling 
‘Hand made’ in Boijmans van Beunin-
gen in Rotterdam.‘

Bedrijfsmatige opzet
De zussen De Jongh delen de op-
brengst met de dames, die ook per 
uur betaald krijgen. ‘We gaan steeds 
meer richting bedrijfsmatige opzet, 
omdat een aantal van die vrouwen 
ook zelf willen ondernemen. De we-
reld van de vrouwen wordt zo veel 
groter.  Ze hebben geleerd dat hun 
ambacht veel meer waard is dan ze 
dachten. Hun creativiteit is gestimu-
leerd en ze krijgen erkenning van bui-
ten, van mensen die ze niet kennen. 
Daardoor kregen ze veel meer zelfver-
trouwen. Ze worden trots en zich er-
van bewust dat ze er iets mee kunnen 
verdienen. Uiteindelijk draait het toch 
weer om geld.’

Meer zelfvertrouwen
Maar heeft sieraden maken ook in-
vloed in de buurt? ‘Jazeker, door de 
tentoonstellingen maakt het ook iets 
los in de buurt. De hele buurt komt 
kijken’, zegt Meis. ‘Vaak  worden Turk-
se en Marokkaanse vrouwen in een 
slachtofferrol geduwd. Wij benaderen 
ze anders: zij kunnen iets dat wij niet 
kunnen. We zeggen ook gewoon dat 
ze Nederlands moeten praten. Ze ac-
cepteren zelfs als we zeggen dat ze 
iets niet goed doen. Dat kan, omdat 
we hun vertrouwen gewonnen heb-
ben. Dat ze naar Rotterdam gaan, 
naar museum Boijmans hadden ze 
een jaar geleden misschien niet ge-
kund.’
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Deelneemster Nora:

Nora is bedreven in het maken van 
kleurrijke sieraden van kant. Ze is 
heel bescheiden, maar ze ontwerpt 
wel steeds nieuwe sieraden voor 
Jonghlabel. Meis de Jongh: ‘Mijn 
wereld is verrijkt door Nora en haar 
enthousiasme.’

Nora geeft sinds 2007 lessen hand-
werken in buurthuis De Meeuw. Sa-
men met haar groep doet ze van al-
les: haken, breien, kleding maken. 
Toen Anne de Jongh in haar les kwam 
vertellen over sieraden maken van 
kant geloofde ze er niet in direct in. 
Intussen is sieraden maken van kant  
een van Nora’s grote passies. 

Altijd bezig
‘Als kind van vijf in Marokko was ik al 
bezig met handwerken. Later was ik 
altijd bezig met kleding maken voor 
mijn moeder. In Marokko zat ik op een 
Spaanse textielschool waar ik hand-
werken leerde. Zo raakte ik geïnteres-
seerd in Spaans en Portugees kant. 
Marokkaans handwerk heeft vaak felle 
kleuren. Spaans kant is zachter en 
donkerder. Bij ons maken we het kant-
werk voor de uitzet: voor de decoratie 
in de huiskamer, de slaapkamer, het 
toilet en de badkamer. Ook op Ma-
rokkaanse jurken wordt vaak kantwerk 
gebruikt. ‘ 

In Istanbul kocht 
burgemeester 
Van der Laan een 
ketting van Nora 

’s Nachts ontwerpen
‘Op mijn elfde kwam ik in Nederland 
en ging ik naar de huishoudschool. 
Daar hadden we ook handwerken, 
breien, kleding maken. Toen ik twintig 
was begon ik in het buurthuis als vrij-
williger om met een groep te hand-
werken. Ik maak zelf de ontwerpen, 
de vormen krijg ik zelf in mijn hoofd. 
Als ik ’s nachts in bed lig en ik krijg 
een idee, dan ga ik uit bed. Dan ga ik 
het snel uittekenen. Voor Jonghlabel 

maak ik altijd eerst een proeflapje.’ Bij 
de tentoonstelling op de Nederlandse 
ambassade in Istanbul kocht burge-
meester Van der Laan een ketting van 
Nora. 

Altijd op zoek 
‘De opbrengst van mijn werk geef ik 
weg. Het gaat naar een gezin met ze-
ven kinderen, die hun vader hebben 
verloren. Ik heb ook een eigen klan-
tenkring die me steeds vraagt dingen 

Jongh geleerd, 
oud gedaan

‘ Op mijn tachtigste ben ik 
hier nog mee bezig denk ik’

Nora aan het werk

te maken. Ik voel me helemaal op 
mijn gemak bij Anne en Meis, ik hoor 
gewoon bij ze. Ze accepteren me zo-
als ik ben, met nikab en al. Sinds ze-
ven jaar draag ik die. Ik ben heel vrij 
opgevoed, maar was altijd op zoek 
naar iets. Ik wilde altijd meer weten 
van religie. Mijn man schrok er ook 
van toen hij me voor het eerst zo zag.’

Verslavend en rustgevend
‘Ik ben de hele dag bezig met hand-
werken. Het is verslavend en rustge-
vend. Als ik handwerk wordt mijn 
hoofd leeg. Ik werk heel langzaam, 
heel zorgvuldig, maar ga steeds door. 
Elke week maak ik iets. 
Op mijn tachtigste ben ik er nog mee 

‘ Als ik ’s nachts een idee krijg, 
dan ga ik het snel uittekenen’

bezig denk ik. Er ko-
men altijd nieuwe din-
gen bij. Op dit moment 
werk ik met mijn groep in het buurt-
huis aan oranje-bloemen die we ver-
kopen bij Koninginnedag. Zelf hou ik 
alleen niet van sieraden, van jongs af 
aan al niet. Ik draag alleen mijn trouw-
ring en dat is het.’

‘Nora blijft ons verrassen’
Meis de Jongh: ‘Mijn wereld is verrijkt 
door Nora en haar enthousiasme. Ze 
heeft heel veel voor je over. Ze blijft 
ons maar verrassen met haar ontwer-
pen en de verhalen die ze vertelt. We 
hebben heel veel over de Marokkaan-
se cultuur geleerd.’ 

‘ Anne en Meis accepteren me 
zoals ik ben, met nikab en al’

Deelneemster Els Burger: 

‘Een project dat buurt-
bewoners bij elkaar brengt’

Els Burger groeide op aan de 
Spechtstraat in de Vogelbuurt en 
woont nu in Nieuwendam-Noord. 
Ze nam een kijkje in de Modestraat 
aan de Volendammerweg en ont-
dekte dankzij ‘Jongh geleerd, oud 
gedaan’ dat ze nog kon haken. 

‘Ik was nieuwsgierig naar de oproep 
van Jonghlabel om sieraden van kant 
te maken. Mijn leven lang ben ik al 
geïnteresseerd in oude handwerk-
technieken. Zelf had ik het al jaren 
niet gedaan, vanwege artrose in mijn 
handen. Daardoor ben ik gestopt met 
breien, haken, kantklossen. Vroeger 
kocht ik wol bij de boeren, spon 
garen, verfde het en weefde ermee. 
Ik had een enorm weefgetouw en een 
spinnewiel. Mijn materiaal haalde ik 
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‘ Mijn leven 
  lang ben ik al 
geïnteresseerd 
in oude 
handwerk-

 technieken’

Jongh geleerd, 
oud gedaan

uit Scandinavië, Australië, Zuid-Ameri-
ka. Lamawol uit Zuid-Amerika, specia-
le schapenwol uit de Shetland-eilan-
den. Ik verfde de wol met verf op 
natuurbasis. In de winter kocht ik de 
vachten in, soms wel dertig vuilniszak-
ken vol. Ik probeerde alles uit.’

Gewoon harder trappen
‘Van beroep was ik verpleegkundige. 
We woonden in die tijd in Lelystad en 
ik werkte als verpleegkundige in Har-
derwijk. We hadden ook nog twee 
kinderen, maar in mijn vrije tijd zat ik 
te handwerken. Handwerken is heel 
rustgevend. Ik zat achter het spinne-
wiel en als ik stress had ging ik ge-
woon harder trappen. Ik volgde cur-
sussen om speciale technieken te 
leren. Bijvoorbeeld om te leren weven 
met een groot weefgetouw. Ik maakte 
jassen, truien en verkocht dat aan een 
boetiek.’
‘Ik kom uit een familie van kleerma-
kers. Mijn opa had voor de oorlog 
een kledingzaak aan huis aan de 
Meeuwenlaan. Mijn tante was lerares-
coupeuse. Mijn vader was meer soci-
aal bezig, hij was actief in het clubhuis 
Nieuwendammerham bij de Adelaars-
weg. De buurt was van Eigen Haard. 
Het werd wel de ‘koude aardappel’ 
buurt genoemd, vanwege de ge-
schoolde arbeiders en ambtenaren 
die er woonden. Mijn vader en moe-
der waren actief voor allerlei clubs: 
modelvliegtuigjes maken, de bootjes-
club, de mandolineclub, de toneelver-
eniging, de fietsclub. Ik heb ook op al 
die clubs gezeten. Alle kinderen gingen 

toen naar Nieuwendammerham.’

Niet te stoppen
‘Ik werkte 42 jaar in de verple-

ging, in ziekenhuizen en in 
verzorgingshuizen. De laat-

ste zestien jaar werkte ik bij de 
maatschappelijke opvang. Zo’n 
tien jaar geleden kreeg ik last van ar-
trose in mijn handen en ben ik met 
handwerken gestopt. Door de hand-
werkcursus van Jonghlabel ontdekte 
ik dat mijn handen weer soepelder 
werden van handwerken. Ik raakte zo 
enthousiast dat ik niet meer kon stop-
pen. Ik heb tot een uur ’s nachts zitten 
haken. Mijn man werd ernstig ziek in 
die tijd en voor mij was dat haken 
weer een mooie afleiding.’

‘Wij hadden een gemengde groep, in 
deze buurt heb je te maken met an-
dere culturen. Deze buurt is nu te ge-
kleurd vind ik, de groepen gaan niet 
goed met elkaar om. Discrimineren 
doe ik niet, maar ik heb wel een heel 
kritisch oog. Dat zie je ook in de Vo-
gelbuurt. Veel groepen accepteren el-
kaar niet. Toen de immigratie op gang 
kwam had je in de Spechtstraat de 
Italianen en de Spanjaarden. Alleen 
mochten er toen maar een of twee 
gezinnen in een straatje wonen. Dat 
gaf helemaal geen problemen, maar 
nu leven groepen langs elkaar heen.’

Hoedjes, bontjassen, pumps
‘Mijn tante was met al haar creativiteit 
een inspiratiebron voor mij. Alleen 
was ze heel gesloten, ze vertelde niet 
veel over haar leven. Toen ze overle-
den was vond ik haar diploma’s, 
prachtige werkstukken en kantklosdin-
gen. Ze kon ook goed zingen en 
kreeg een contract bij het koor van de 
Nederlandse Opera. In die tijd kocht 
ze heel veel hoedjes, bontjassen, 

mooie pumps en die vond ik later al-
lemaal terug. Een selectie daaruit 
stond in een vitrinekast van de ten-
toonstelling van Jonghlabel.’

‘Ik was enthousiast dat jonge mensen 
zoiets opzetten. Ik vond ‘Jongh ge-
leerd, oud gedaan’ een heel goed 
project, dat inwoners van Amsterdam-
Noord bij elkaar brengt. Het is laag-
drempelig, financieel voor iedereen te 
behappen. Ik heb mijn werkstukken 
aan Anne en Meis weggegeven. Met 
de subsidie die ze krijgen bereiken ze 
heel veel. Iedereen kan meedoen, het 
is heel ontspannen en de deelnemers 
uit alle windstreken krijgen respect 
voor elkaar. Ik heb er geen probleem 
mee dat anderen er geld mee verdie-
nen. Mijn beloning was dat ik erachter 
kwam dat ik het nog wel kon. 
Jonghlabel had onlangs een tentoon-
stelling in museum Boijmans van Beu-
ningen. Ik weet dat je een enorme 
kick krijgt als je mooie dingen maakt 
die enthousiast worden bekeken. Het 
is toch schitterend als je dat zo ziet.’

‘Els bloeide helemaal op’
Meis de Jongh: ‘Els Burger bloeide 
door het project helemaal op. Ze had 
een koffer met veel kantstukken van 
haar tante. Bij de expositie hebben 
we haar sieraden getoond met oude 
stukken van haar tante. Samen met 
handschoenen, hoedjes, sieraden. 
Haar man lag in die tijd in het zieken-
huis. Daar kon ze haar hart over luch-
ten en tegelijk vertelde ze ook over 
haar tante. En dan kwam er weer iets 
uit die koffer. Zelf had ze last van reu-
ma aan haar handen en wist niet of ze 
nog kon haken. Het bleek juist heel 
goed voor de reuma.’

‘ Ik ontdekte dat door het 
handwerken mijn handen weer 
soepelder werden’

‘ Je krijgt een enorme kick als je 
mooie dingen maakt die 
enthousiast worden bekeken’
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Zangeres 
Maartje Kuipers 

kijkt terug op drie 
spannende jaren in 

de Muziekstraat. ‘Mijn 
doel is dat de buurt de 

muziek zelf gaat overnemen.’

‘ In de winter 
organiseerden 
we een 
huiskamer-
festival met 
theater, 
muziek en 
verhalen’

Een buurtoptreden in Speeltuin de Speelvogel | foto Hans van der Vliet

aartje Kuipers hoorde in voor-
jaar 2010 over de plannen voor 
de Muziekstraat in de Vogel-
buurt. Ze studeerde schoolmu-

ziek aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. ’Ik ging op gesprek bij 
Floor Ziegler, van de Noorderparkka-
mer en de stichting Broedstraten’, ver-
telt Maartje. ‘Al gauw werd ik aangewe-
zen als de kwartiermaker, zeg maar de 
organisator van Muziekstraat.’
‘Met die broedstraten wilde Floor kunst 
en cultuur de wijk inbrengen, via kun-
stenaars die zelf in de wijk wonen. Het 
idee achter de Muziekstraat is: er komt 
een groep muzikanten in de wijk wonen 
en ze gaan samen met buurtbewoners 
muziek maken.’ Van woningcorporatie 

Stadgenoot kregen tien muzikanten 
met voorrang in totaal zes woningen 
toegewezen, verspreid over de wijk. 

Lievelingsnummers
‘Toen ik in de Vogelbuurt begon ken-
de ik nog niemand. Mijn eerste stap 
was kennismaken met Anne Jacobse, 
coördinator van buurtcentrum De 
Meeuw. Zij stelde voor om het eerste 
concert aan te haken bij het buurt-
feest. We hebben toen aan verschil-
lende buurtbewoners gevraagd wat 
hun lievelingsnummer was. Die heb-
ben we toen gearrangeerd en bij het 
buurtfeest gespeeld.’
Vervolgens gingen de muzikanten aan 
de slag om elkaar en ook de buurt 

beter te leren kennen. ‘In de winter 
organiseerden we toen het huiskamer-
festival ‘Winters Binnen’, met theater, 
muziek en verhalen in verschillende 
buurten in Amsterdam Noord. Samen 
met de Tolhuistuin en de NDSM-werf 
gaven we concerten op allerlei locaties 
in de Vogelbuurt, waaronder bij men-
sen in de huiskamer. Voor veel buurt-
bewoners bleek het een drempel om 
zo bij andere bewoners naar binnen te 
stappen. Wij dachten dat het een hele 
laagdrempelige manier zou zijn om 
muziek bij de mensen te brengen.’

Openluchtconcerten
Voorjaar 2011 volgden de openlucht-
concerten in Speeltuin de Speelvogel. 

De Muziekstraat

Drie j
aar muziek

 en  spektakel in
 de Vogelbuurt

M
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De Muziekstraat

Jan-Willem Kluit (Stadgenoot) over de Muziekstraat:
‘Muzikanten brengen anderen in beweging’

Jan-Willem Kluit, manager gebiedsstrategie van woning-
stichting Stadgenoot, viel voor het idee van Floor Ziegler 
(van de Noorderparkkamer) over de Broedstraten. 

‘Een broedstraat is dus anders dan een broedplaats. 
Daarin zitten kunstenaars die van 9 tot 5 bezig zijn, in 
anonieme gebouwen met weinig relatie met de buurt. 
Kunstenaars die een relatie aangaan met de buurt vond 
ik een goed idee. Dat past ook bij ons streven naar min-
der eenzijdige buurten. Als we muzikanten kunnen aan-
trekken wordt de wijk diverser. Ik geloof ook dat cultuur 
een middel kan zijn om contact tussen bewoners te ver-
gemakkelijken.’ 

Rol Stadgenoot
‘We hebben toen vrij snel besloten vijf woningen ter be-
schikking te stellen. De selectie zou gedaan worden door 
mensen van de Muziekstraat en de stichting Broedstra-
ten. Verder deden we nog een blok in de verkoop. Daar-
bij hebben we gericht gezocht naar kopers die iets met 
muziek hadden. Daarvan hebben we er vier verkocht. 
Nu kijken we of we nog een stagewoning kunnen maken, 
voor studenten van het conservatorium. Als tegenpresta-
tie moeten ze twintig uur bezig zijn in de buurt: les ge-
ven aan kinderen, het buurtorkest begeleiden of pro-
gramma’s ontwikkelen.’

Beweging brengen
‘Ik noemde de muzikanten nieuwe opbouwwerkers om-
dat ze niet proberen problemen op te lossen. Het zijn 
mensen die vanuit iets positiefs anderen in beweging 
brengen. Deels is dat gelukt. Ze hebben een buurtor-
kest, twee buurtkoren en muzieklessen georganiseerd. 
Er waren veel optredens in de buurt. Maar de Muziek-
straat moet niet meer afhankelijk zijn van anderen. Er 
moet iets van een verdienmodel voor komen. De nieuwe 
Muziekstraat Vereniging moet dat gaan uitwerken. ’

Zelf bedruipend
‘Het is een zoektocht, waarbij we ook tegenslagen te-
genkwamen, zoals de grote studio die niet gebruikt kon 
worden. Dat was een domper, maar daar komen we 
weer uit. Ik hoop dat er straks een krachtige bewoners-
groep bestaat, mensen met als achtergrond muziek, die 
blijvend impulsen kunnen geven aan de buurt. Onze rol 
was faciliteren en woningen ter beschikking stellen. We 
kunnen er niet eindeloos geld in steken. Het moet zich-
zelf gaan bedruipen.’

Muziekstudio
In 2011 volgde de bouw van een kleine 
muziekstudio in een fietsenstalling aan 
de Sijsjesstraat. ‘Een aantal mensen 
was het daar niet mee eens, want we 
pakten ineens een ruimte van de buurt 
af. Dat konden we best begrijpen. 
Daarom zijn we toen met ze in gesprek 
gegaan en dat waren pittige gesprek-
ken. Vervolgens bleek de studio niet 
geluidsdicht genoeg, waardoor de bo-
venburen heel erg de trillingen hoor-
den van de muziek. Ook dat moesten 
we in goed overleg oplossen.’ 

Nieuwe stappen
Voor Maartje was het na drie jaar tijd 
om zelf weer muzikaal nieuwe stappen 
te zetten. ‘We hebben werkelijk mooie 
dingen neergezet samen met de buurt, 
maar ik wil zelf ook weer zingen. Ik zing 
Braziliaans, wil weer meer lesgeven en 
me verdiepen in koordirectie. Intussen 
blijf ik als muzikant lid van de Muziek-
straat. Mijn doel is dat de buurt de mu-
ziek meer zelf gaat overnemen. Dat ze 
als buurtinitiatief gaan meedenken en 
mee organiseren.’

‘ Hier een korte quote of 
streamer’

’In verschillende combinaties stelden de 
muzikanten zich voor en konden de kinde-
ren meespelen. Sommige buurtbewoners 
reageerden afwachtend, maar ze vonden 
het toch heel leuk. We boden toen heel 
goedkoop een serie muzieklessen aan als 
kennismaking, vier lessen voor vijf euro.’ 
Naast Koninginnedag, het Pleinfeest en 
het Grachtenfestival is een terugkerend 
optreden ‘Jazz on the Roof’: jazzmuziek op 
het dak van het bedrijfspand ‘Op Zeezand’ 
aan de Johan van Hasseltweg. Daarnaast 
treedt de band van Muziekstraat op bij tal 
van gelegenheden: de opening van ten-
toonstellingen, de certificaatuitreiking van 
de Op Eigen Kracht-cursus bij de Voedsel-
bank of de kerstbrunch in buurtcentrum 
De Meeuw. 

Muzikanten van de 
Muziekstraat v.l.n.r. 
Tristan Hupe, Aart 
van Bergen, Jeditah 
van der Meulen, 
Rita Zipora en 
Maartje Kuipers | 
foto Katrien Mulder

Jeditah van der Meulen: ‘Muziekstraat kan nog zicht-
baarder worden in de wijk’

Jeditah van der Meulen is sinds begin dit jaar kwartier-
maker van de Muziekstraat. Ze is naast organisator zelf 
ook zangeres en songwriter. 

Jeditah was vanaf het begin betrokken bij de stichting 
Broedstraten en is sinds 2009 kwartiermaker van de 
Marktstraat in de Van der Pekbuurt. Als kwartiermaker 
zet ze projecten op in de wijk en betrekt daarbij zoveel 
mogelijk anderen. Behalve de Muziekstraat (in de Vogel-
buurt) en de Markstraat zijn er de Kleurenstraat (in de 
Banne), de Modestraat (in Nieuwendam) en Theater-
straat (in Tuindorp Oostzaan). 

Meer uithalen
‘Het is een leuke groep muzikanten met songwriters, we-
reld-, klassieke en jazzmusici. Onderling zijn er bandjes 
en formaties ontstaan. We willen dit meer bekendheid 
geven. Daarnaast zijn we op zoek naar manieren om wat 
we organiseren meer te verduurzamen. Door samen te 
werken met bijvoorbeeld Resto van Harte, Combiwel, 
Muziekschool Noord, basisscholen en ook sponsors die 
willen investeren in muzikaal talent in de Vogelbuurt.’

Zichtbaarder
‘We kunnen nog wel zichtbaarder worden voor de wijk. 
Er zijn allerlei evenementen waar we aan bijdragen – 
Pleinfeest, Grachtenfestival, Jazz on the Roof, Winters 
Binnen – maar het mag nog best wat meer. We willen 
nog vaker optreden op de pleinen en in de speeltuinen. 
Door het uit te breiden naar andere buurten willen we 
ons netwerk versterken.’
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te zingen. Ook hadden sommigen pro-
blemen of een slechte gezondheid en 
helaas hielden ze het niet allemaal vol.’ 

Gouwe ouwe
Het repertoire bestaat uit een mix van 
Nederlandstalige liedjes, Engelse pop-
songs en Amerikaanse klassiekers. 
Gouwe ouwe als ‘Zing, lach, huil, bid’, 
‘Het dorp’, ‘Tears in heaven’ en ‘You’ve 
got a friend’. Toen het dinsdagkoor De 
Vrolijke Noot samenging met vrijdag-
koor ‘t IJgenwijze Koor nam het gezel-
schap ter herinnering ook een CD op 
met dit gevarieerde repertoire.
Een paar keer per jaar treedt het koor 
op bij buurtevenementen, zoals het 
Pleinfeest in de zomer. ‘We hebben 
bijvoorbeeld bij de Voedselbank op-
getreden bij de diploma-uitreiking van 
de Op Eigen Kracht-cursus. Dan zingen 
we ook een paar makkelijke liedjes, 
zodat ook het publiek makkelijk kan 
meezingen. De concertjes zijn altijd 
superleuk.’

De Muziekstraat

De IJgenwijze Noot oefent elke don-
derdagavond in ontmoetingscentrum 
Albatros. Het gezelschap ontstond uit 
twee koren - De Vrolijke Noot  en ‘t 
IJgenwijze Koor - die tot begin dit 
jaar onder leiding stonden van 
Maartje Kuipers en Rita Zipora. De 
groep telt nu zo’n twintig leden. Men-
sen komen via-via bij het koor of na 
optredens in de buurt. 
Naast haar werk voor de Muziekstraat 
is Rita met haar eigen band bezig een 
CD op te nemen. ‘Het betekent voor 
mij persoonlijk veel om in de Muziek-
straat te wonen’, vertelt ze. ‘Ik heb 
veel leuke mensen ontmoet met 

Pianist Tristan Hupe: ‘Het belangrijkste is contact 
maken met de buurt’

Tristan Hupe woont en werkt sinds 2010 vanuit de Muziek-
straat in de Vogelbuurt. Hij studeerde af op piano aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tristan componeert, 
arrangeert en speelt bij onder meer de Jamal Thomas Band, 
Wildlife en Big Swing Affair. 

‘Bij de opening van de Muziekstraat vroegen we tien buurt-
bewoners naar hun favoriete muziek. Daar hebben we voor 
de Muziekstraat-band eigen arrangementen gemaakt. Heel 
uiteenlopende liedjes van Frans Bauer tot Bob Marley. De 
Muziekstraat leek me een mooie manier om muziek anders 
ten gehore te brengen. Ik zou niet alleen voor de elite willen 
spelen. Maar twee procent van de bevolking luistert naar 
jazz en klassieke muziek.’

Gewoon doen
‘Wonen en muziek gaan hier samen: we gaan als muzikanten 
een relatie aan met de buurt. Muziek wordt weer onderdeel 
van maatschappij. Mensen zien weer wat er bij muziek ma-
ken komt kijken: een instrument leren bespelen, opnemen in 
de studio,  optredens geven. Ik hoef me niet aan te passen 
als we in de buurt of in huiskamers spelen. Dan blijf ik ge-
woon doen wat ik doe.’
‘Sinds ik in de Muziekstraat woon, heb ik een sterke band 
met de buurt. Niet alleen mijn directe omgeving, maar heel 
Noord voelt als een club waar ik bij hoor. Het gaat nu moei-
lijk met subsidie, maar mijn motivatie is nog heel hoog.’

Winters Binnen
‘Het belangrijkste is: contact maken met de buurt. De groep 
splitst zich steeds in kleinere groepjes, die meedoen met 
projecten, muziekles geven of het koor begeleiden. We heb-
ben heel veel verschillende dingen gedaan, ook een paar 
grote zoals de huiskamerconcerten Winters Binnen. Daarbij 
konden we onze muziek ten gehore brengen, middenin de 
wijk, bij de mensen thuis. Verder speelden we bij openingen 
van het Museum de Noord, bij exposities en op de IJplein-
school bij de lessen van kunstenaar Henk Fakkeldij.’

Opera op de steiger
‘Ook hebben we in speeltuin De Speelvogel vier optredens 
op zaterdagmiddag gegeven. We speelden in kleine forma-
ties om de kinderen dicht bij de instrumenten te brengen en 
ze die te laten uitproberen. Tijdens het Grachtenfestival 
speelden we samen met een saxofoonkwartet en een opera-
zangeres die zong vanaf een bouwsteiger bij de speeltuin.’ 

mooie verhalen, die ik anders niet 
snel zou leren kennen. Dat heeft mijn 
eigen muziek voor mijn CD ook weer 
verrijkt. Op straat kom ik vaak koorle-
den en bewoners tegen die iets met 
de Muziekstraat te maken hebben. 
Dat is gezellig en geeft veel warmte. 
Ik voel me hier nu echt thuis.’

Even wennen
De overgrote meerderheid van leden 
bestaat uit dames. ‘Iedereen in het 
koor heeft een eigen rol’, zegt Rita. 
‘Iemand zet thee en zorgt voor de 
koekjes. Iemand regelt de drankjes na 
afloop en weer iemand anders maakt 

de boekjes met de nummers.’ Marie 
Louise Gillissen: ‘We organiseren de 
dingen samen en drinken na afloop 
nog even een drankje. Daardoor krijg 
je nog meer een band dan door alleen 
te zingen.’
Wim Beerman is een van de vier man-
nelijke leden, is nu twee jaar lid en 
heeft plezier voor tien. ‘Ik begon bij de 
tweede repetitie en ben niet meer 
weggegaan’, zegt Wim. ‘De liedjes 
zoeken we samen uit. Vooral de meer-
stemmige liedjes zijn vaak pittig, maar 
daar leer je alleen maar van.’ Voor 
Henk van der Gugten is het de eerste 
keer van zijn leven dat hij in een koor 
zingt. 
Rita vertelt dat de meeste zangers en 
zangeressen in het begin wel even 
moesten wennen. ‘Veel mensen in de 
buurt waren niet gewend om elke week 

Een van de bruisende onderdelen van de Muziekstraat is buurtkoor De 
IJgenwijze Noot. Tijdens de repetitie spat het plezier ervan af. Ze zingen 
dat het hun lust en hun leven is. Met dirigente Rita Zipora – flink dirigerend  
en vaak meespelend op de piano – als swingend middelpunt. 

 Rita Zipora en buurtkoor De IJgenwijze Noot:

‘De concertjes zijn superleuk’

Ook meezingen? Meldt u dan 

aan via Jeditah van der Meulen, 

kwartiermaker van de Muziekstraat, 

jeditah@broedstraten.nl

Buurtkoor De IJgenwijze Noot | foto Katrien Mulder

Tijdens de repetitie spat 
het plezier ervan af
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Verkrijgbaar bij elke drogist: kunstnagels. De naam zegt het al. 
Een watervast pennetje, wat kleurtjes nagellak en plak-
diamantjes en u draagt uw eigen kunstwerk altijd bij u.1

Geen kunst aan!
Begint de inspiratie al te stromen? ‘Made in Noord’ 
geeft u vijf ideeën om aan de slag te gaan in en om 
uw eigen huis. Laat de kunstenaar in uzelf los!

Doe het lekker zelf

Kunstnagel 

In het park zijn altijd wel losse takken en knoesten te 
vinden. Pak er eens een van de grond, kijk er goed 
naar en bedenk wat u erin ziet. Met wat verf, touw en 
een spijker kunt u er een prachtig beeld van maken.

Takkekunst

Is het maken van een heel standbeeld nog wat te 
hoog gegrepen? Dan is uw tuinkabouter een 
dankbaar object om uw fantasie op los te laten. 
U kunt hem beschilderen, beplakken, bespuiten, 
wat u ook doet: succes gegarandeerd!

3 Pimp uw tuinkabouter

Kleurrijk, niet duur en zeker niet alleen voor kinderen! 
Gebruik de stoep als uw schilderdoek. Of maak een gezamen-
lijk kunstwerk met de hele buurt. Hoe u het ook aanpakt, 
u bent in elk geval verzekerd van publiek voor uw werk. 

Stoepkunst

Breien is hot. Er is een groep kunstenaars 
die het ‘wildbreien’ heeft geïntroduceerd. 
Vrolijk uw buurt zelf op met sjalen voor de 
lantaarnpaal, een jasje voor een kunstwerk, 
of pak uw eigen stationcar eens aan zoals 
de bus hiernaast.  

5
Brei er een eind aan

2

4

Doe het lekker zelf!
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Verhalentafels
Een doos met oude fotoalbums 
vormde in 2010 de aanleiding 
tot het verhalen- en fotoproject 
‘Mijn buurt, mijn leven’. 
Verhalenverteller Nancy Wiltink 
blikt terug op verhalentafels en 
hoopt op een vervolg. ‘Oudere 
buurtbewoners ontdekten aan 
tafel hoe enthousiast nieuwe 
bewoners over de buurt zijn.’

Verhalentafels

foto’s Katrien Mulder

‘ Mijn buurt, 
mijn leven’
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n ‘Mijn buurt, mijn leven’ kwam 
een aantal ideeën samen, ver-
telt Nancy Wiltink. ‘Buurtactivist 
Henk Janissen had foto’s uit de 
roerige jaren tachtig aan Eigen 

Haard aangeboden. Ze wilden er een 
tentoonstelling van maken. Ik had Ei-
gen Haard voorgesteld om verhalen 
uit de Vogelbuurt te verzamelen, mis-
schien ook in samenwerking met Mu-
seum De Noord. Het museum had 
eerder een tentoonstelling met de 
mooiste voorwerpen van mensen uit 
de Vogelbuurt. Alleen, ze hadden de 
verhalen erachter nog niet verteld. 
Een verhalenproject samen met de
foto’s van Henk zou een mooie ten-
toonstelling kunnen opleveren, 
dachten we.’

Hele kunst
Zo’n tien jaar geleden raakte Nancy 
geboeid door de manier waarop ver-
halenvertelster Anne van Delft buurt-
bewoners stimuleerde hun verhalen te 

I

Verhalentafels

‘ Er heerst in de buurt een positieve energie, 
een enorme directheid’

Verhalenverteller 
Nancy Wiltink

Nancy Wiltink 
werkte als commu-
nicatieadviseur in 
de theaterwereld. 
Daarna werd ze ver-
halenverteller in het 
onderwijs. ‘Mijn 
buurt, mijn leven’ 
was haar tweede 
verhalenproject met 
buurtverhalen. Eer-
der begeleidde ze 
een verhalenproject 
met dorpsverhalen 
in Wijk aan Zee. 
www.tuinaanzee.nl

moskee, de plek waar vroeger een 
slager zat, de IJ-oevers. En concrete 
plekken leiden makkelijker naar con-
crete verhalen.’

Op de schop
‘Om het gesprek op gang te brengen 
gebruikten we de foto’s van Henk uit 
de jaren tachtig’, vervolgt Nancy. ‘We 
kwamen er snel achter dat die perio-
de voor de buurt heel belangrijk was. 
Tot die tijd was het een buurt waarin 
de arbeiders woonden en werkten, 
solidair met elkaar waren. Toen gin-
gen de werven dicht en moest er iets 
nieuws voor in de plaats komen. 
De hele buurt ging op de schop. 
Veel mensen vertrokken, omdat de 
scheepsdokken verdwenen waren. 
Tegelijk kwamen veel allochtonen 
de wijk in.’
Mensen hun verhalen laten vertellen is 
een hele kunst, is de ervaring van 
Nancy. ‘Er is een soort bovenlaag die 
iedereen het eerste vertelt. Je kunt 

vertellen. Anne was ook aanwezig bij 
vier van de verhalentafels in de Vogel-
buurt.  ‘Het is een hele kunst om men-
sen zo te laten vertellen dat al die ver-
halen het grote verhaal van de buurt 
ook weer aan anderen zichtbaar ma-
ken’, legt Nancy uit. Samen met een 
historica en medewerkers van het His-
torisch Centrum  Amsterdam-Noord 
verzamelde Nancy de achtergrondin-
formatie bij de foto’s van Henk. Er 
werden verhalentafels gemaakt met 
een plattegrond van de wijk. 
‘We zijn naar plekken toegegaan, 
waarvan we dachten: daar komen 
mensen toch al bij elkaar. Bovendien 
gingen we niet drie keer met de men-
sen aan tafel praten, zoals ideaal zou 
zijn, maar slechts een keer. Ik denk dat 
het toch lukte om interessante verha-
len op te diepen. Wat ook een gou-
den greep bleek te zijn was de kaart 
van de buurt die we op tafel neerleg-
den. Dan zagen mensen heel snel 
concrete plekken voor zich: de nieuwe 

foto’s Katrien Mulder

zeggen: ik kom van Eigen Haard en 
hoe is het om in deze buurt te wo-
nen? Dan krijg je het verhaal over alle 
dingen die beter moeten. Over vocht 
in het huis, bijvoorbeeld. Of hoe het 
is om in een straat te wonen met alle-
maal verschillende mensen.’
‘Maar dat soort klaagverhalen zochten 
we niet. Ook al zijn het verhalen die 
mensen als eerste vertellen. Wij zoch-
ten juist de verhalen die mensen in 
hun kracht laten zien. “Oké, je woont 
samen in één straat met heel veel ver-
schillende mensen. Soms is dat lastig, 
maar wat doe je om ermee om te 
gaan?” Dan zie je mensen als het 
ware groeien in hun eigen verhaal.’ 

Nieuwe zorgen
‘Opvallend vond ik dat heel verschil-
lende mensen elkaar vonden. Onge-
twijfeld zijn er mensen die last van el-
kaar hebben. Toch hebben ze intussen 
samen een nieuwe zorg. Dat is: de 
woningbouw is niet meer de woning-

bouw van vroeger.  De corporatie ver-
huurt nu ook woningen aan studenten 
en kunstenaars. Ook worden veel wo-
ningen verkocht. En dat doorkruist het 
ideaal van Henk Janissen: de nieuwe 
sociale woningbouw die hij in de jaren 
tachtig voor elkaar kreeg bij wethou-
der Schaeffer. Alle mensen die dat 
voor elkaar kregen, zijn er tot op de 
dag van vandaag trots op. Als je zegt: 
ik vind de Motorwal lelijk, dan willen 
ze dat niet horen. Het is immers hun 
buurt, waar iedereen een woning 
moet kunnen krijgen. Ook de gewone 
man.’

Moeren en bouten
In de verhalen zitten een aantal opval-
lende lijnen, vindt Wiltink als ze terug-
kijkt. ‘Een soort stoerheid, zowel bij 
jong als bij oud. Ze zeggen: er wordt 
misschien wel op deze wijk neergeke-
ken, maar eigenlijk doen wij het fan-
tastisch. Ik vind die flinkheid en trots 
wel mooi. Voor mij hangt dat ook sa-

men met het verleden van de werven. 
Het is alsof die zware moeren en bou-
ten, spatten en vonken van de 
scheepsbouw er nog steeds zijn. Zo 
van: “Hoor eens, hoge heren, jullie 
kunnen mooi praten, maar wij doen 
het hier gewoon”.’

Directheid
‘Aan een van de tafels zat bijvoor-
beeld snackbareigenaar Eric Plat. Die 
zegt tegen de straatschoffies: “Als je 
ouders je niet opvoeden, dan doe ik 
het wel”. De Turkse bakker zei: “Als 
hier iemand komt en zegt dat-ie zoge-
naamd zijn portemonnee vergeten is 
dan krijgt hij van mij een brood mee”. 
Ja, want als niemand het doet, dan 
doe ik het wel. Iemand vertelde daar 
dat ze nog in de jaren zestig bij de 
stakingen was geweest bij de KNSM. 
De vrouwen gingen dan boterham-
men smeren voor de stakers. Als er ie-
mand toch wilde gaan werken, gingen 
ze met zijn allen voor de deur staan 

‘ Als niemand het 
doet, dan doen 
wij het wel’
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Mensen waren heel blij met de ten-
toonstelling, maar het echte vervolg 
moet nog komen, vindt Nancy. ‘Het 
verhalenproject trok tijdens de ten-
toonstelling veel belangstelling, maar 
een vervolg komt niet vanzelf. Het 
was in mijn ogen het eerste project 
waarin bewoners, het Museum De 
Noord en Eigen Haard elkaar hadden 
gevonden. Het is nog niet het begin 
van een traditie van verhalentafels ge-
worden, met bijvoorbeeld een eigen 
website om verhalen te blijven verza-
melen. Het unieke van het project is 
dat de communicatie met de buurt is 
omgekeerd. Niet Eigen Haard vertelt 
bewoners wat ze vindt van de buurt, 
maar de mensen mochten het zelf 
vertellen. Misschien moet het initiatief 
voor een vervolg wel uit de buurt ko-
men.’ 

en trommelen op oude vuilnisbakken. 
“Ook al doet niemand het, wij doen 
het wel.” Dat is een soort positieve 
energie, met daarbij een enorme di-
rectheid. Want ja, iemand moet dat 
toch zeggen.’

De buurt vertelt
‘Interessant was ook de gemengde 
verhalentafel. Daar zaten bewoners 
die al lang in de buurt woonden en 
ook jonge, hippe creatieven, die net 
een huis hadden gekocht en opge-
knapt. Leuk was dat de oude buurtbe-
woners ontdekten hoe enthousiast die 
nieuwelingen over de buurt zijn. Die 
hebben nu een eigen huis, zijn vaak 
blij met de buren en vinden de nieu-
we buurt waar ze wonen leuk. Dat 
vonden de ouderen ook weer leuk, 
maar ze voegden er meteen aan toe: 
“Zo leuk is het hier helemaal niet. Jul-
lie moeten wel je handen uit je mou-
wen steken om het goed te houden.”’

‘ Ik vond de 
verhalentafels 
een goed 
initiatief’

komen hier ook veel vaste klanten. 
Veel mensen vertellen me hun narig-
heid. Als ze hun ei kwijt willen, komen 
ze hier even een bakkie halen. Echte 
klaagverhalen zijn het niet.’
Het Smikkelhoekje verwierf bekend-
heid doordat het de meeste soorten 
milkshakes van Amsterdam verkoopt. 
Tenminste, dat zegt Eric zelf.  ‘Ik denk 
dat we zelfs de meeste milkshake-
soorten van heel Nederland hebben, 
zeker 25 smaken. Zelfs vanuit Oost 
komen ze hier regelmatig naar toe 
voor de milkshakes. Bijvoorbeeld jon-
ge Marokkanen die hier naar de mos-
kee gaan.’

Slagerij Velzeboer
Eric laat een foto zien uit 1920. In het 
pand zat in die tijd Slagerij Velzeboer. 
De halve varkens hingen er in de win-
kel aan de muur.  ‘Een paar jaar gele-
den kwamen hier twee mannen van 
84 en 85. Ze waren doodmoe. Dat 

bleken de broers Velzeboer te zijn en 
die vertelden dat ze hier geboren zijn. 
Hier in de benedenkamer, waar nu de 
schepijsmachine staat. Ik heb ze naar 
het Museum de Noord gestuurd. 
Dezelfde dag komt hier een man en 
die laat een foto zien met vader Vel-
zeboer.’ 

Verhalentafel
‘Kort daarna kreeg ik een uitnodiging 
voor de verhalentafel, om naar aanlei-
ding van oude foto’s over de buurt te 
praten. Ik vond dat een goed initiatief 
om dingen van vroeger weer bij el-
kaar te halen. Ik hoopte dat andere 
ondernemers ook mee zouden doen 
aan de verhalentafels. Dat viel een 
beetje tegen. Ik hoopte dat ze ideeën 
hadden over hoe de buurt eruit zou 
kunnen zien.’
‘Zelf heb ik verteld hoe we hier begin 
jaren tachtig zijn begonnen. Er waren 
nog niet zoveel regeltjes in die tijd, je 

kon lekker ondernemen en je gang 
gaan. Een mooie tijd was dat.  Ik heb 
ook verteld over de junkenperiode 
die we hier hebben gehad. Hier zaten 
22 drugspanden. Maar die lui kwamen 
hier wel voor de patat, sigaretten, bier 
en voor de gokkasten, die we toen 
nog hadden. Wij voeren er wel bij.’

Meer regeltjes
‘Tegenwoordig krijgen we er steeds 
meer regeltjes bij. Het ondernemen 
wordt steeds moeilijker gemaakt. We 
runnen de snackbar met zijn vieren en 
daardoor hebben we veel vrijheid. Als 
we op vakantie willen, doen we dat 
gewoon. De meeste nieuwe onderne-
mers zijn nu allochtonen. Als familie 
leggen ze het geld voor de start bij 
elkaar. Hollanders doen dat niet. Chi-
nezen bijvoorbeeld nemen op dit mo-
ment veel cafetaria’s over. 25 Procent 
van de snackbars in Nederland schij-
nen al in Chinese handen te zijn.’

‘  De buurt is er op 
vooruit gegaan. 
Vooral sinds de 
corporaties 
huizen verkopen’

‘ Veel mensen vertellen        
me hun narigheid’

Eric Plat

Eric Plat, eigenaar van snackbar Het 
Smikkelhoekje, vond het leuk om 
over oude foto’s verhalen uit te wis-
selen aan de verhalentafel. Oudere 
noordelingen, maar ook jongeren, 
Surinamers, Marokkanen en vroeger 
ook veel junks - iedereen komt bij 
Plat’s cafetaria over de vloer. ‘Het 
huppelt allemaal vrolijk door elkaar 
heen.’

Eric Plat beschouwt het leven in de 
Vogelbuurt al zo’n dertig jaar vanuit 
zijn snackbar. Sinds 1985 runt hij sa-
men met zijn broer Het Smikkelhoekje 
op de hoek Meeuwenlaan en Ganzen-
weg. ‘Ik kan me geen leukere plek 
wensen. Het leeft hier gewoon: de 
hele dag zie je hier mensen heen en 
weer gaan, er is veel autoverkeer. Er 

Verhalentafels

foto’s Katrien Mulder< In Het Smikkelhoekje was vroeger Slagerij Velzenboer gevestigd / foto rond 1920
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‘   Kunstenaars-
  collectief  
Hotmamahot 
organiseert toffe 
evenementen, 
echt fantastisch’

Vooruit gegaan
Eric vindt dat de buurt er de laatste 
jaren op vooruit is gegaan. ‘Vooral 
sinds de woningcorporaties huizen 
gingen verkopen. De achterstandsge-
zinnen die er een puinhoop van ma-
ken, verdwijnen uit de buurt. Maar ze 
moeten ook niet te veel huizen verko-
pen, want dan blijft er voor mensen 
die willen huren te weinig over.  Echte 
noorderlingen zijn er bijna niet meer.  
Ouderen van de vooroorlogse gene-
ratie overlijden zo langzamerhand en 
daarvoor komen jongeren terug. Dat 
geeft nieuwe energie. En de allochto-
nen zijn helemaal Nederlands gewor-
den. Vroeger had je allemaal aparte 
groepen: Hollanders, Surinamers, 
Marokkanen. Dat huppelt nu allemaal 
vrolijk door elkaar heen.’

Te veel bezuinigen
Het professionele jongerenwerk toont 
tegenwoordig weinig initiatief, vindt 

Eric Plat. ‘Jongeren worden aange-
moedigd geen narigheid uit te halen, 
maar ook weinig gestimuleerd zelf 
iets op te zetten. Wij waren vroeger 
altijd welkom in jongerencentrum De 
Valk. Elke groep had toen een eigen 
buurthuis, Surinamers, Hollanders, de 
Marokkanen en de Turken. We gingen 
tegen elkaar voetballen en hadden 
we de grootste lol. Op het jongeren-
werk wordt naar mijn idee nu te veel 
bezuinigd. Intussen worden er wel on-
dernemersprijzen uitgedeeld en mil-
joenen besteed om de stad spic-en-
span te maken voor de Kroning. 
Gebruik dat geld liever voor de kans-
armen. Help die mensen een beetje.’

Marieke Dinnessen 

Marieke Dinnessen woonde net in 
Amsterdam-Noord toen ze in 2011 
meedeed aan een van de Verhalenta-
fels. Ze is nog enthousiaster over 
haar nieuwe buurt dan toen.

‘Twee jaar geleden organiseerde Saskia 
van Roekel vanuit Vogeldorp diner-
avonden met als titel ‘HapSnap’. Wij 
deden ook mee als gastvrouw en kok 
en kregen allerlei gasten over de vloer. 
Het toetje was in de Tolhuistuin. Het 
was een grote mengelmoes, uiteenlo-
pend van vrolijke Surinaamse gezinnen 
tot chique tandartsen. Een geweldige 
avond.’

Aanpakken
Marieke Dinnessen woonde eerst in de 
Jordaan en knapte daar af op de into-

‘ Hier wonen vooral mensen 
die houden van Noord’ 

lerantie van veel buurtbewoners. 
‘Ik legde eens wat oude planken op 
straat om die in mijn bus te laden en 
kreeg meteen verwijten naar mijn 
hoofd. Toen we in de Vogelbuurt kwa-
men en gingen verbouwen, vroeg de 
buurvrouw meteen of haar man mee 
mocht helpen. Geen woord van onge-
noegen over bouwafval in de tuin. Ie-
dereen vond het mooi dat we het huis 
gingen verbouwen en in de tuin bezig 
waren. Iedereen is blij met nieuwe 
mensen die van aanpakken weten.’
De afwisseling in Amsterdam-Noord 
spreekt Marieke aan. ‘Sommige stukken 
zijn armoedig. Een straat verder wonen 
weer ministers, acteurs en van alles bij 
elkaar. Het voelt hier nooit afstandelijk, 
hier wonen vooral mensen die houden 
van Noord. Het is een soort dorp, maar 
sommige plekken lijken soms een get-
to. Noord trekt avontuurlijke types, die 
het niet erg vinden dat de stad ook 
nog ruwe randjes heeft.’ 

Pionieren
‘Mensen kennen elkaar, maar er zijn 
ook vandalistjes. Het is allemaal niet 
zo heel erg, maar ze zijn er wel. Op 
bepaalde dagen zijn er ook vuilnisex-
plosies op straat. Verder waait het hier 
continu. We halen elke week wel een 
vuilniszak met aangewaaide troep uit 
ons kleine tuintje.’
‘Noord is een arm gebied, maar wel 
een met veel hoop. Het is hier ontzet-
tend divers, er is armoede, er is mid-
denstand, er zijn jonge ondernemers, 
jonge studenten op zoek naar een 
plekje. Mensen die hier huizen kopen, 
hebben niet zoveel geld, maar juist 
vaak wel zin om te pionieren.’

Staande houden
‘Heel lastig te zeggen of de Noorder-
ling bestaat’, zegt Marieke. ‘Aan de 
verhalentafel zaten wel een paar men-
sen die wel uit een familie kwamen, 
die hier al drie generaties woonden. 

Uit Noord komt een grappig bandje 
The Don’t touch my Crouqe-Mon-
sieurs. Zij hebben een liedje ‘Alle da-
gen zaterdag’. Daaruit blijkt hoe moei-
lijk het voor sommige mensen is om 
zich staande te houden. Dat bleek ook 
uit de korte documentaire over Ed’s 
Smulpaleis. Ed heeft een rijdende 
buurtwinkel die veertig jaar door 
Noord reed en heel verschillende klan-
ten heeft.’

Goed bezig
‘Als ik in mijn tuin aan het schoffelen 
ben, of niks sta te doen, komen de 
mannen uit de moskee vaak langs-
lopen. Die steken hun duim omhoog. 
‘Goed bezig, bijna klaar’. Veel Noorde-
lingen scholden op de buitenlanders 
toen zij hier kwamen. Intussen zijn ze 
samen alweer de oude Noordelingen. 
Dezelfde lui zitten op zaterdag vaak 
met hun Marokkaanse buurman aan 
hun auto te sleutelen. Aan de overkant 

De dertien verhalentafels ston-
den tussen november 2010 en 
maart 2011 bij: bakkerij Öz Ka-
radeniz, de Ouderkamer van 
basisschool het Vogelnest, de 
Voedselbank van het Leefkring-
huis, de Weggeefwinkel, ont-
moetingscentrum Albatros, 
buurtcentrum De Meeuw, ka-
belfabriek Draka, thuis bij 
buurtbewoners en Museum De 
Noord. In maart en april 2011 
was hier ook de tentoonstel-
ling ‘Mijn buurt, mijn leven’ 
met foto’s van Henk Janissen 
en verhalen uit de buurt. 

foto’s Katrien Mulder

Beeld van site Hotmamahot.nl
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‘ Het is niet 
aan ons om 
te vertellen 
dat kunst 
mooi is’

van het IJ is de stemming vaak venijni-
ger. Mensen hebben daar vaak veel 
meer last van elkaar.’

Geel tankstation
Marieke geniet van veel plekken in 
Noord. Hotmamahot, de Tolhuistuin, 
restaurant-café Wilhelmina-Dok, restau-
rant De Goudfazant en Eye Filmmuse-
um behoren tot haar favorieten. ‘Ik heb 
in de Tolhuistuin bankjes en schommels 
gemaakt met een groep buurtbewo-
ners. Daarbij heb ik erg veel leuke, 
heel diverse mensen ontmoet. We 
hebben veel lol gehad en dat werkte 
heel verbroederend.’ 
‘Ook komen we graag in Hotmamahot, 
het oude gele tankstation aan de Leeu-
warderweg. Dat is een kunstenaarscol-
lectief dat activiteiten voor de buurt 
opzet. Toffe evenementen als een 
buurtbingo, een filmavond over muziek 
op Jamaica met een grote buurtbarbe-
cue, echt fantastisch. Die dingen zijn 

vaak voor de kinderen leuk en zij sle-
pen dan weer hun ouders mee.’

Verhalentafels
‘Ik vond de verhalentafel vooral leuk 
omdat er mensen van divers pluimage 
bij zaten. Er was bijvoorbeeld de vader 
van de bakker die vertelde dat mensen 
in de oorlog in het Vliegenbos hout 
moesten sprokkelen om te kunnen sto-
ken. Anderen vertelden dat ze het 
Noord-Hollands Kanaal altijd als de 
grens van de buurt waren blijven zien. 
Zo had ik Noord nog niet bekeken, 
want voor mij is het een geheel. Verder 
was er een Marokkaanse man die al ze-
ventien jaar in Noord woonde en zich 
voor het buurtwerk en als buurtvader 
inzette.  Ik vond de verhalentafel dus 
een tof initiatief, waardoor ik als nieu-
weling de buurt beter leerde kennen. 
Verhalentafels werken natuurlijk ook 
selectief: er komen vooral betrokken 
buurtbewoners op af.’ 

Henk Janissen

Henk Janissen is van de sleutelfigu-
ren uit de Vogelbuurt en het IJplein. 
Zijn foto’s  vormden de aanleiding 
voor de tentoonstelling in Museum 
de Noord en de verhalentafels  over 
‘Mijn buurt, mijn leven’. ‘Ik heb heel 
wat uitgevreten. Samen met ande-
ren heb ik de ene werkgroep na de 
andere opgericht’, zegt Henk. ‘We 
gingen overal dwars tegenin.‘

Henk Janissen speelde een belangrij-
ke rol bij de grote veranderingen in 
de jaren tachtig. Hij knokte met de 
werkgroep Vogelbuurt–IJplein voor 
betaalbare woningen op het IJplein 
en voor renovatie van de Vogelbuurt. 
Ook zette hij zich in voor behoud van 
werkgelegenheid in het stadsdeel en 
was een van de oprichters van Buurt 

‘ Als er misstanden zijn,    
dan ben ik er’

Service Noord, Buurtbeheer en de 
Experimentele Werkplaats. Bovendien 
zette hij zich in voor kunst en monu-
menten in de buurt. Henk bouwde in 
de loop der jaren een uitgebreid foto-
archief op, dat hij aanbood aan Eigen 
Haard. Het archief is digitaal onder-
gebracht bij Historisch Centrum Am-
sterdam Noord. 
‘Als er misstanden zijn, dan ben ik er. 
Alleen willen de mensen niet meer op 
de barricaden en dan hoef ik dat ook 
niet meer te doen. Ik heb heel wat uit-
gevreten en samen met anderen de 
ene werkgroep na de andere opge-
richt. Er is heel veel strijd gevoerd en 
we gingen overal dwars tegenin. ‘

‘Noord aan het werk’
‘In de jaren tachtig gingen allerlei 
grote bedrijven dicht. Thomassen, 
ADM, NDSM. We hebben toen een 
enquête gehouden in de buurt naar 
de ideeën van mensen over werkgele-

genheid. Daar is de vereniging 
‘Noord aan het werk’ uit ontstaan. 
Daar zijn allerlei projecten uit ont-
staan, die allemaal niet meer bestaan. 
Op een na: de fietsenstalling van het 
Buikslotermeerplein, die bestaat 
nog wel.’
‘Ik zag dat er allerlei klussen moesten 
gebeuren in de wijk. Als er dan tege-
lijk veel jonge mensen werkloos zijn, 
zoals in de jaren tachtig, dan moet je 
die aan het werk zetten, zo nodig met 
zachte drang. In het dagelijkse leven 
moeten veel klussen worden gedaan, 
bijvoorbeeld de oude koelkast van 
een buurvrouw moet naar de stort. 
Daarom heb ik Buurt Service Noord 
(BSN) opgericht, om mensen actief te 
houden in de wijk. Daar leren ze heel 
veel en kunnen ze beter doorstromen 
naar de arbeidsmarkt. Toen de BSN 
commercieel ging werken heb ik me 
acuut teruggetrokken. Je moet geen 
geld aan leerlingen gaan verdienen.’

Het Vliegenbos
‘Dit is het naambord van het Vliegen-
bos, gemaakt door de Experimentele 
Werkplaats. De naam komt van de 
ontwerper van het bos, meneer W.H. 
Vliegen, gemeenteraadslid en parle-
mentslid. De kinderen en kleinkinde-
ren van meneer Vliegen hebben het 
onthuld. Niemand wist toen nog waar 
die naam vandaan komt, daarom heb-
ben we het naambord gemaakt in op-
dracht van stadsdeel Noord, als een 
soort van erkenning. Er is toen actie 
gevoerd om het bos te behouden, 
want het was de achtertuin van Akzo. 
Die wilde er vanaf.’ 

Tegen de afvalverwerking
‘Kijk, dit waren de acties tegen Icova, 
de afvalverwerking, die destijds aan 
de Meeuwenlaan zat. Ze deden aller-
lei ongeoorloofde dingen, zoals het 
stiekem mengen van afval om de mi-
lieuwetgeving te ontduiken. Dat heb 

foto Katrien Mulder

Onthulling van de naamplaat bij het W. H. Vliegenbos 

Henk Janissen in actie tegen ‘de bom’ 

Oude foto’s: Collectie Henk Janissen, ondergebracht bij Historisch Centrum Amsterdam-Noord
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‘ Het verhaal van die 1350 
weggevoerde joden kreeg 
te weinig aandacht’

ik ook aan de verhalentafel verteld. 
Hun activiteiten veroorzaakten dag en 
nacht geluidsoverlast door in- en uit-
rijdende vrachtwagens die over drem-
pels reden. Tegen Icova hebben we 
heel veel actie gevoerd. Deze foto is 
uit 1980, toen gingen we met een flin-
ke groep naar het Binnenhof. Daar-
door kregen we landelijke bekend-
heid. Zo hoort het, als je het goed wil 
doen.’
‘Door de aanwezigheid van Icova 
duurde het nog jaren voordat het 
IJplein kon worden gebouwd. We wil-
den daar woningen die betaalbaar 
waren voor de buurt. Als we die acties 
niet hadden gevoerd, hadden die wo-
ningen er niet gestaan. De grond was 
van de pensioenfondsen in de haven 
en dat was dus eigenlijk van de ha-
venarbeiders. Daarom zijn er ook 
geen dure woningen gekomen, zoals 
de projectontwikkelaars wel wilden. 
Het uitgangspunt was: woningen met 

budgethuren realiseren voor de 
buurt.’  
‘Als je het hebt over de renovatie in 
de Vogelbuurt: dat heeft pijn gedaan. 
Alle woningen, de riolering en de be-
stratingen werden gerenoveerd. Daar-
bij was ik betrokken met de Werk-
groep Vogelbuurt. Aan de 
Meeuwenlaan hebben we bijvoor-
beeld actie gevoerd om de schoorste-
nen er niet uit te halen bij de renova-
tie. Een schoorsteen heeft een 
belangrijke betekenis, die kun je er 
niet halen. Sommige mensen konden 
er niet tegen zomaar uit hun huis ge-
plukt te worden. We hebben ze toen 
zelf verhuisd van de Meeuwenlaan 
naar de Leeuwerikslaan.’ 

ADM-monument
‘Dit zijn de oudste palen van een van 
de eerste hallen van de Amsterdam-
sche Droogdok Maatschappij (ADM), 
ooit gebouwd in 1800 en zoveel. Die 

staan nu op het IJplein als monument. 
Een kunstenaar heeft er bogen bij ge-
maakt, het ziet er nu uit als een schip 
dat op zijn kop ligt. Architect Jan 
Voorberg heeft zich daarvoor enorm 
sterk gemaakt. Daar is een bronzen 
plaat bij, waarop staat dat die palen 
van de ADM waren. Ik heb het ook 
onthuld met veel oud-ADM-ers erbij. 
Die hadden toen veel kritiek op de di-
rectie, die alles had verkwanseld en 
de hele scheepsbouw naar Rotterdam 
had overgebracht. Dat mag gezegd 
worden, vind ik, als je het netjes zegt. 
Dat is vrijheid van meningsuiting.’

Bezetting van de krant
‘Dit was de bezetting van de Noord 
Amsterdammer. Dat was het week-
blad van de wijk en de uitgever wilde 
er mee stoppen. Toen hebben we de 
redactie bezet met een grote groep 
bezorgde bewoners. Iedereen werd 
hierop vriend van de krant om het 

voor de wijk belangrijke nieuwsblad te 
behouden. De Noord Amsterdammer 
is later opgegaan in Amsterdams 
Stadsblad Noord.’

Monument Hollandia-Kattenburg
‘Dit is de onthulling van het monu-
ment voor de gedeporteerde Joden 
van de regenjassenfabriek van Hollan-
dia Kattenburg. De oorspronkelijke 
herdenkingsplaat was lange tijd zoek, 
maar die bleek in het Joods Historisch 
Museum te staan. Het verhaal van die 
1350 weggevoerde Joodse mensen 
heeft naar mijn mening altijd veel te 
weinig aandacht gekregen. Als je ver-
telt wat daar in de oorlog allemaal is 
gebeurd, staan mensen met hun oren 
te klapperen. We hebben een reünie 
georganiseerd. Hiervoor moesten 
veel oud-werknemers opgespoord 
worden. Dat deden we via het KRO-
programma ‘Adres onbekend’. Hier 
kwamen veel reacties op en hebben 

we met mensen in Amerika, Israël en 
Australië gebeld. Stadsdeel Noord 
stelde daarvoor nog een ruimte met 
telefoons beschikbaar. Maar acht van 
al die weggevoerde mensen hebben 
de oorlog overleefd.  Enkele anderen 
hebben het overleefd, omdat ze wa-
ren verstopt in rollen stof. De meeste 
fabrieksarbeiders zijn afgevoerd via 
de Hollandsche Schouwburg. Alleen is 
daarover in de bekende boeken van 
dr. Lou de Jong weinig terug te vin-
den.’

De Ligaplaat
‘Dit is de zogeheten Ligaplaat aan de 
Meeuwenlaan. Nee, dat is geen gek 
ding. Het heeft al zoveel namen ge-
kregen dat ik het een heel goed ding 
vind. Het is dus een kunstwerk en het 
is niet aan ons om te vertellen dat 
kunst mooi is. Als je eens wist wat de 
werkgroep Vogelbuurt-IJplein heeft 
moeten doen om dat ding daar te 

krijgen. Dat hij ook nog in Rotterdam 
werd gemaakt, daar waren we het als 
werkgroep totaal niet mee eens. Maar 
hij staat er en er ligt een ijsbaan naast, 
die kun je onder water zetten. Alleen 
dat weet niemand meer, daar wordt 
weinig aandacht aan besteed.’

Verhalentafels
‘Tijdens de verhalentafels en de foto-
tentoonstelling zijn veel punten uit de 
geschiedenis van de buurt te weinig 
belicht, vind ik. Wat er in de oorlog 
rondom de fabriek Hollandia-Katten-
burg met al die Joodse mensen is ge-
beurd, bijvoorbeeld. En wat er later 
bij kwam kijken om dat verdriet te ver-
werken. Dat is pas bekend geworden 
toen wij ons gingen inzetten voor het 
herdenkingsmonument. Ook kwam te 
weinig aan bod hoe belangrijk de 
scheepsbouw van ADM is geweest 
voor de buurt. Het bleef 
nogal oppervlakkig.’

‘ Het uitgangspunt was: 
woningen met 
budgethuren realiseren 
voor de buurt’

Protest tegen afvalverwerker Icova

Het ADM-monument

Bezetting van weekblad de Noord Amsterdammer

Onthulling van het monument voor de gedeporteerde Joden

‘Dit is de zogeheten Ligaplaat. Nee, dat is geen gek ding’

Oude foto’s: Collectie Henk Janissen, ondergebracht bij Historisch Centrum Amsterdam-Noord
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et klonk allemaal prach-
tig: de doelstellingen bij 

de kunstprojecten in de Vogelbuurt-
IJpleinbuurt waren de afgelopen jaren 
niet bepaald bescheiden. Stadsdeel 
Amsterdam-Noord, woningstichtingen 
Eigen Haard en Stadgenoot (in het 
geval van de Muziekstraat) onder-
steunden de afgelopen jaren dan ook 
een reeks sociale kunstprojecten. En 
ze wilden er iets mee bereiken. Resul-
taten zien. 

Kunst en amateurkunst hebben in de 
historie van de wijk altijd een rol ge-
speeld. Op verschillende plekken 
staan eigenzinnige kunstuitingen zoals 
de Ligakoek aan de Meeuwenlaan of 
de gebogen balken van het ADM-mo-
nument, dat verwijst naar de onder-
gang van de scheepsbouw. De Vogel-
buurt en het IJplein zijn twee buurten 
met een compleet verschillende ge-
schiedenis. De IJpleinbuurt is een 
nieuwbouwwijk die eind jaren tachtig 
verrees op de plek waar tot dan toe 
grote havenbedrijven waren geves-
tigd, zoals de Amsterdamsche Droog-
dok Maatschappij. De Vogelbuurt is 
een arbeidersbuurt, die inmiddels bij-
na honderd jaar oud is. De buurt heeft 

H

Kunst in de wijk is  geen gek ding
De leefwereld van mensen helpen vergroten. 
Buurtbewoners aan het woord laten. De samenhang 
in de wijk versterken. Oude en nieuwe bewoners 
verbinden. De stad in beweging krijgen.

‘Dat sommige projecten 
ook weerstanden 
oproepen, is niet erg’

De Oranjeboom met mozaïeken is een 
product van het bewonersinitiatief 

‘Groter en Verder in Noord’. Deelneem-
sters aan het project ‘Opnieuw in Noord’ 

(zie p. 4-15) bedachten dit mozaïek-
project samen met beeldend kunstenaar 

Silvia Russel. De Oranjeboom verwijst 
naar de Wilhelminaboom, hoek Ganzen-

weg en Sijsjesstraat, die in 1918 door 
Koningin Wilhelmina werd geplant.

Made in Noord

een uitgesproken sociale geschiede-
nis, met beter opgeleide ambtenaren, 
activistische havenarbeiders, kritische 
buurtbewoners die zich overal mee 
bemoeien en inmiddels tal van alloch-
tone bewoners, ondernemers, vereni-
gingen en clubs.

Opvallend aan de vijf projecten is 
dat ze uit de Vogelbuurt-IJplein-
buurt of de directe omge-
ving ervan komen. Beel-
dend kunstenaar Silvia 
Russel bijvoorbeeld 
bedacht vanuit haar 
atelier in de Vogel-
buurt verschillende 
initiatieven waarmee 
ze de verbindingen 
tussen mensen wilde 
versterken. Met ‘Op-
nieuw in Noord’ sloot ze 
daarbij ook aan bij de cursus 
Op Eigen Kracht van Doras Maat-
schappelijke Dienstverlening. Beel-
dend kunstenaar Henk Fakkeldij zag 
in de kale muren aan de Meeuwen-
laan een mooie aanleiding om de 
aanblik van de buurt flink te vernieu-
wen en kinderen met kunst in aanra-
king te brengen. De ideeën van ver-

halenkunstenaar Nancy Wiltink over 
een verhalenproject leiden sa-

men met de foto’s van oud- 
buurtactivist Henk Janissen 
tot een mooie combinatie 
van verhalentafels en een 

fototentoonstelling. 

Opvallend is ook 
dat alle projecten 

gericht zijn op 
het versterken 
van contacten. 
Als een foto-
tentoonstel-
ling als onder-
deel van de 
Open Ateliers-
route in een 
paar dagen 

honderden be-
zoekers trekt, dan 

heeft het initiatief in-
vloed. Of, zoals Meis 
de Jongh (‘Jongh ge-
leerd, oud gedaan’) 

het zegt: ‘De vrou-
wen wisten niet 

wat ze zagen: in 
twee dagen tijd 
kwamen er 1000 

mensen. Toen was het hek van de 
dam.‘ Als er bij de onthulling van de 
kunstwerken van Henk Fakkeldij 600 
leerlingen van de IJpleinschool staan 
te zingen, dan gebeurt er iets in een 
buurt. Als muzikanten steevast bij 
buurtevenementen optreden, zorgen 
ze voor sfeer. Voor leven in de brou-
werij. 

Tegelijk lijkt het erop dat verschillende 
kunstprojecten een flinke invloed heb-
ben op de individuele ontwikkeling 
van mensen. Uit de verhalen van ‘Op-
nieuw in Noord’ en ‘Jongh geleerd, 
oud gedaan’ blijkt bijvoorbeeld dat 
deelnemers een (oude) hobby (verder) 
ontwikkelen, gelijkgestemden ont-
moeten en weer beter in hun vel ko-
men te zitten. Kinderen die hebben 
getekend of gekleid onder begelei-
ding van muzikanten van de Muziek-
straat en hun creatie aan de Meeu-
wenlaan zien hangen, zullen de 
inspiratie die ze daarbij kregen niet 
snel vergeten. Thomas, leerling van 
de IJpleinschool, zegt het zo: ‘Het 
ging allemaal vanzelf, mijn handen 
deden het. Toen dacht ik dat ik ook 
kunstenaar wilde worden. Nu zie ik 
het vooral als een hobby.’



58 59

mopperd. Toch is het 
prachtig dat er met een 
‘muzikale broedstraat’ erva-
ring wordt opgedaan. Het is goed 
dat kinderen kennismaken met allerlei 
vormen van muziek en volwassenen in 
het buurtkoor kunnen meezingen. Dat 
er op gezette tijden uiteenlopende 
muziek in de buurt te horen is. 

Oud-activist Janissen stelt met spijt 
vast dat mensen niet meer ‘de barri-
caden’ opgaan. Gelukkig is Amster-
dam-Noord, zoals wethouder Coby 
van Berkum het zegt, gezegend met 
veel kunstenaars. Er zijn zelfs voor-
beelden van kunst die door buurtbe-
woners worden ‘overgepakt’, zoals 
‘Groter en verder in Noord’ dat een 
vervolg is op ‘Opnieuw in Noord.’ 
Natuurlijk klinkt het goed als bewo-
ners het initiatief overnemen, onder 

het motto ‘eigen kracht’ of ‘bur-
gerkracht’. Maar misschien 

gaat het juist voor sommige 
groepen niet vanzelf. Dan 
blijven er geïnspireerde 
kunstenaars en gedreven 
professionals nodig, 
zoals die in dit magazi-
ne aan het woord ko-
men. Sleutelfiguren die 
‘aan de deuren blijven 
rammelen en zorgen dat 

mensen in beweging 
blijven’. 

Kunstuitingen kunnen een flinke in-
vloed hebben op de sfeer in een wijk 
of kunnen zelfs de identiteit van een 
buurt meebepalen. Duurzaamheid is 
dan wel een voorwaarde. Bij een ver-
halenproject als ‘Mijn buurt, mijn le-
ven’ zou het prachtig zijn als het een 
vervolg kreeg zoals het Geheugen 
van Oost, de bekende site met
historische buurtverhalen uit Amster-
dam-Oost. Kunnen het Museum 
Amsterdam Noord, Historisch Docu-
mentatiecentrum  Amsterdam-Noord 
en de website Ilovenoord.nl de kop-
pen niet bij elkaar steken? En de 
buurtverhalen van Noord systema-
tisch gaan verzamelen? 

Dat sommige projecten ook weer-
standen oproepen, is niet erg. Zoals 
Henk Janissen het formuleert: ‘Nee, 
die Ligaplaat is geen gek ding. Het 
heeft al zoveel namen gekregen dat ik 
het een heel goed ding vind. Het is 
dus een kunstwerk en het is niet aan 
ons om te vertellen dat kunst mooi is.’ 
Ook over de Muziekstraat is wel ge-

Anne Jacobse (De Meeuw):  
‘Je moet aan de deuren blijven rammelen’

Anne Jacobse is medewerker participatie van buurtcentrum 
De Meeuw, onderdeel van welzijnsorganisatie Combiwel. 
Ze werkt al sinds 1986 in Amsterdam-Noord en sinds 1995 in 
De Meeuw. Anne is een van de professionals in de wijk die 
zorgt dat mensen elkaar vinden. 

‘Het is onze rol om verbindingen te leggen. Tussen mensen 
en organisaties, tussen organisaties en het stadsdeel. Bij de 
kunstprojecten worden we vaak gevraagd om specifieke 
groepen te bereiken. Bijvoorbeeld voor de verhalentafels 
‘Mijn buurt, mijn leven’, voor ‘Opnieuw in Noord’, voor 
‘Jongh geleerd, oud gedaan’. Het maakt mij niet uit wat 
mensen willen doen, als ze maar actief worden. Handwerken, 
sporten, de Voedseltuin, een afvalcontainer adopteren, het 
kan allemaal. We gaan op zoek naar de ideeën van mensen.’

‘Als er iets bijzonders is in de wijk vraag ik muzikanten van 
de Muziekstraat of ze mee kunnen doen. Bij de Kerstmaal-
tijd zitten hier tachtig mensen te zingen en spelen ze mee. 
Bij de start van de Muziekstraat heb ik de muzikanten ge-
vraagd of ze het Pleinfeest op het Spreeuwenpark wilden 
openen. Er is toen bedacht dat tien bewoners een lieve-
lingsnummer konden opgeven. Ik heb aan verschillende 

mensen gevraagd of ze een lied wilden aanleveren, zoals het 
gezinsvervangend tehuis, de Weggeefwinkel, Kerk en Buurt.’

‘Kunstenaar Silvia Russel zegt bijvoorbeeld: “Ik zou als kun-
stenaar graag iets met vrouwen willen ondernemen”. Dan 
bedenk ik dat Doras Maatschappelijke Dienstverlening hier 
de Op Eigen Kracht-cursus heeft, die na tien weken is afge-
lopen. Zodra een cursus is afgelopen, zit ik er bij en zeg ik: 
“En nu? Willen jullie nog iets doen?” Een kunstenaar als Sil-
via kan de groep nog op een hoger niveau krijgen. Vandaag 
hebben de deelnemers de mozaïeken gepresenteerd, die ze 
maakten tijdens het tweede project bij Silvia. Die hangen nu 
in een speciaal daarvoor gemaakte ‘mobiele boom’, de 
Oranjeboom.”

‘Projecten kun je heel goed gebruiken om mensen een 
zetje te geven. Maar je moet altijd op zoek naar verbin-
ding met anderen. Als je hier sport hebt, daar naailes, 
daar handwerk en yoga en dat week in week uit, dan is 
dat niet goed. Je moet ook rammelen aan de deuren en 
zeggen: “Hee, er is volgende week iets leuks, ga mee-
doen.” Je moeten zorgen dat mensen in beweging blij-
ven, anders worden het in zo’n buurtcentrum allemaal ei-
landjes naast elkaar.’

Made in Noord

‘ Er blijven geïnspireerde 
kunstenaars en gedreven 
professionals nodig’

Nuttige adressen

Buurtcentrum de Meeuw
Motorwal 300 
T: 020-6323845
Contactpersoon: Anne Jacobse

Buurtkamer Ons Koekoeksnest
Koekoekstraat 22
T: 06-38507062
Contactpersoon: Martin Wiesener

Doras Maatschappelijke Dienstverlening
Statenjachtstraat 2
T: 020-7510610

Het Leefkringhuis
Koekoeksstraat 16
T: 020-6362539
Contactpersoon: Paul Scheerder

Historisch Centrum Amsterdam-Noord
Johan van Hasseltweg 32 B
T: 020-6328647

Museum Amsterdam-Noord (ook wel Museum De Noord) 
Zamenhofstraat 28 A
T: 06-30975602

Stichting Broedstraten 
Muziekstraat
E: jeditah@broedstraten.nl
Contactpersoon: Jeditah van der Meulen

Ontmoetingscentrum Albatros
Albatrospad 68
T: 020-4353126

Participatiecentrum Eva & Adam
Havikslaan 22
T: 020-4945768
Contactpersoon: Mavis Kathusing

Stadsdeelkantoor Amsterdam-Noord
Buikslotermeerplein 2000
T: 020-2529932
Makelaar bewonersinitiatieven: Irene van Hemert

Wijkkantoor Eigen Haard
Koekoeksplein 6a
T: 020-6801770
Wijkbeheerder: Lydia Wilhelm
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