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Verhalen
in Beeld

Amsterdam Vertelt brengt verschillende generaties 
buurtbewoners in contact met kunst en cultuur én 
met elkaar. Het project is een initiatief van Foam 
Fotografiemuseum Amsterdam en OBA (Openbare 
Bibliotheek Amsterdam) en speelt zich af in vier 
Amsterdamse wijken. Na Reigersbos is Amsterdam Vertelt 
in februari 2017 van start gegaan in OBA Banne. Resultaat 
is dit prachtige magazine, met daarin de resultaten van het 
project in Noord.

De reizende collectie van Foam, met onder andere werk 
van Jan Hoek, Daniëlle van Ark, Sjoerd Knibbeler en 
Daniel Gordon diende ter inspiratie voor de deelnemers 
aan Amsterdam Vertelt. Jonge en oudere buurtbewoners 
werkten tijdens diverse workshops en masterclasses aan 
hun eigen creatieve talenten door de persoonlijke verhalen 
van de wijk in beeld te brengen. Jong en oud werkten 
ook samen tijdens het fotograferen en schrijven en bij het 
samenstellen van het magazine. De workshops werden 
begeleid door professionele docenten van Foam en OBA, 
fotograaf Henk Wildschut en schrijver Christine Otten. 

Veel kijk- en leesplezier!
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Verschillende generaties buurtbewoners uit Noord volgden 
masterclasses en workshops die plaatsvonden in OBA Banne. 
Vanuit hier werden veel bekende én onbekende plekken in de 
wijk bezocht, beschreven en gefotografeerd. De plattegrond 
geeft de plekken aan waar de foto’s en verhalen terug te 
vinden zijn. 
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V  Wat is de reden van een samenwerking  
met Foam?

A  De OBA wil niet alleen Amsterdammers 
inspireren om te blijven leren, maar ook  
reflectie en ontmoeting stimuleren. We doen 
dat heel graag door samen te werken met 
inspirerende en innoverende culturele en 
maatschappelijke instellingen. Foam is zo’n 
instelling: uitdagend en werkend op een 
internationaal niveau, maar tegelijker tijd 
enorm betrokken bij de stad. Voor ons een 
ideale partner. 

 
V  Waarom is het zo belangrijk om jongeren en 

ouderen met elkaar in contact te brengen?

A   Amsterdam is een stad waar mensen 
niet met de rug maar met hun gezicht naar 
elkaar willen leven. Jong en oud komen  
elkaar al veel tegen op straat, maar het 
haastige leven zorgt ervoor dat ze steeds 
minder daadwerkelijk contact maken. En  
dat terwijl veel ouderen aangeven behoefte 
te hebben aan meer contact en jongeren 
vaak hun opa’s en oma’s moeten missen.  
Wij hebben in eerdere projecten gezien 
dat ze elkaar aanvullen, wanneer je ze laat 
samenwerken. Door de samenwerking 
wordt het onderlinge begrip versterkt en  
is er ruimte voor dialoog.

 

OBA
Martin Berendse is sinds 2014 directeur van de OBA.
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V  Amsterdam Vertelt is een project waarbij 
fotografie als middel wordt ingezet om 
buurtbewoners met elkaar te verbinden. 
Vanwaar deze keuze?  

A  Wanneer je samen de wijk intrekt om een 
foto te maken, begrijp je beter hoe die 
ander de omgeving ziet. Dat is de kracht 
van fotografie: dat je je in de schoenen van 
een ander kunt begeven en je wereld direct 
een stukje groter wordt. Wij vinden het 
heel belangrijk hier gebruik van te maken, 
ook omdat we zien dat het werkt: het zelf 
fotograferen én praten over beeld brengt 
verschillende mensen dichter bij elkaar. 

V  Wat is de reden van een samenwerking  
met de OBA?  

A  In de OBA vinden wij een partner 
die onze missie om zoveel mogelijk  
Amsterdammers op een actieve manier  
te laten genieten van kunst en cultuur  
als geen ander deelt. Dit doen wij beiden  
op een laagdrempelige, maar kwalitatief 
hoogstaande manier. Door onze krachten  
te bundelen kunnen we buurtbewoners  
uitdagen hun verhaal te vertellen, in tekst 
én beeld. Op die manier komen de missies 
van OBA en Foam perfect samen.

FOAM

Marloes Krijnen is oprichter en directeur van Foam sinds 2001. 
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Christine Otten (Deventer, 1961) is schrijver. 
Ze begon als journalist, maar legde zich al 
snel toe op proza, en met succes; ze won de 
Libris-literatuurprijs en publiceerde in 2011 het 
Boekenweekessay. Het verhaal van haar hand 
in dit tijdschrift is autobiografisch; ze woont in 
Tuindorp-Oostzaan. “Ik hou niet van regels. Alles 
kan, alles mag, zolang dat wat je in je hebt er 
maar zo goed mogelijk uit komt.”

V  Wat vond je van de masterclass? 

A  Er zitten een paar verrassingen bij, natuur-
talenten, dat vond ik heel leuk. Wat mij zeer 
ontroerde waren de ouderen: mensen die op 
zeer hoge leeftijd nog vol vuur een verhaal 
schrijven. Dat is zo hoopgevend. Iedereen 
kan verhalen vertellen. Je hoeft niet meteen 
allemaal een professionele schrijver te 
worden, dat is niet het uitgangspunt van de 
masterclass.

V  Geef je vaker les?

A  Ik geef veel les; ik heb aan de Rietveld 
lesgegeven, heel lang bij een dak- en thuis-
lozengroep, en nu in de gevangenis. En ja, 
ook in de gevangenis zitten hele ambitieuze 
schrijvers. Amsterdam Vertelt was wel 
anders dan normaal; er was grote diversiteit 
in deze groep, ze deelden alleen de plek in 
de stad. We zaten met jong tot (heel) oud 
in één ruimte. Er waren ook wel verschillen 
in ervaring, maar als je dat een beetje vrij 
opvat is er niks aan de hand. Voor mij als 
schrijver is zo’n groep heel erg leuk: ik word 
vaak heel erg geïnspireerd door de mensen 
die ik lesgeef. 

V  Is Noord een plek die jou inspireert? 

A  Ja, zeker. Voor mij is Noord echt thuis ge-
worden; het is de leukste plek om te wonen. 
Het is zo groen, je bent bij de haven, aan 
de rand van de stad. Je kan makkelijk weg 
maar ook zo het centrum in. 

V  Kun je meer vertellen over wat je doet in 
een masterclass?

A  Ik ben niet het soort leraar dat de regels 
gaat uitleggen: zo schrijf je een kort ver-
haal, hier heb je een schema. Daar kan ik 
helemaal niks mee. Ik ben vooral iemand die 
inspireert, en mensen aan het werk zet met 
leuke opdrachten. We gaan dan ter plekke 
wat schrijven, en dan geef ik feedback en 
praten we erover.

V  Wat hoop jij dat je meegeeft aan de mensen 
die je lesgeeft?

A  Het grootste risico is dat je té kritisch bent 
voor jezelf, dat je de lat te hoog legt. Dan 
knijp je jezelf af. Ik hoop dus vooral dat de 
deelnemers verhalen blijven vertellen en 
opschrijven. Ook al doe je het voor je kin-
deren, je kleinkinderen, je omgeving: het is 
zo waardevol dat die verhalen doorverteld 
en doorgegeven worden! Ieder mens heeft 
een schat aan verhalen in zich, die de 
moeite waard zijn. Jij hebt iets te vertellen 
en wij willen naar je luisteren. Dat wil ik ze 
meegeven. Ja, je kan denken: niemand zit 
op mij te wachten. Nee, niemand zit op je 
te wáchten - maar op het moment dat je er 
bent, dan verras je ze. En daarmee verras je 
vooral jezelf. 

Christine zien in Noord? Ze organiseert drie  
keer per jaar het literaire variétéprogramma 
Noorderwoord, in het Zonnehuis, zie www.slaa.nl.

“Ieder mens heeft een schat aan 
verhalen in zich, die de moeite 

waard zijn.”

Christine
Otten

Stadsdeelschrijver 
Amsterdam  
Noord

Foto door Fjodor Buis
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Masterclass
Schrijven

Tot mijn tiende jaar heb ik in de Rosalinastraat in 
Paramaribo gewoond. Samen met mijn ouders, 
broers en zussen. Mijn opa overleed en mijn vader 
was daar verdrietig over. Ik zag hem dagenlang 
huilen. 

Op een dag vertrok mijn vader naar Nederland om 
zijn vader te begraven en zijn moeder te steunen. 
Wij bleven met mijn moeder achter. Mijn moeder 
had het niet makkelijk. Zij kon in haar eentje geen 
twaalf kinderen opvoeden. Dus zorgde zij ervoor 
dat wij naar Nederland verhuisden. 

Eind december 1970 vertrok ik met mijn broertje 
en zusje naar Nederland. Wij reisden niet alleen. 
Een kennis van onze familie reisde met ons mee als 
begeleider. In het vliegtuig was het stil en rustig. 
De passagiers zaten al in hun stoel. Het duurde een 
tijdje voordat ik in slaap viel. Uren later werd ik 
wakker en keek uit het raam van het vliegtuig. Het 
was een beetje schemerig en ik zag huizen en een 
straat. Het vliegtuig was aan het dalen en landde op 
Schiphol. In de aankomsthal zagen wij onze vader 

terug. Hij was ook blij om ons te zien. Mijn zusje 
moest huilen toen zij onze vader zag. Mijn vader 
troostte haar. Hij had een verband om zijn hoofd. 
Later hoorden wij dat hij een ongeluk had gehad. 
Hij werkte als schilder en viel van de steiger. 

Mijn tante had jassen meegenomen. Die moesten 
wij aantrekken, omdat het winter was in Nederland. 
Wij liepen naar buiten en stapten in de auto. Wij 
reden met papa naar Amsterdam. In de auto keek 
ik uit het raam naar buiten. Waarom zag alles er zo 
anders uit? Het was koud, de lucht was grijs. Ik zag 
de zon niet. Waar waren de groene bomen? Waar 
waren de zanderige wegen? Het was saai om naar 
buiten te kijken. Mijn vader vroeg mij iets in de 
auto. Ik kan mij niet herinneren wat dat was. Ik was 
de hele weg stil op weg naar Amsterdam Noord, 
waar mijn oma woonde, in de Van der Pekstraat. En 
ik was blij dat wij bij mijn oma waren aangekomen. 

Ik voelde mij weer veilig.

Door: Hillery Pawiroredjo, 47 jaar

Aankomst

“Waarom zag alles er zo anders 
uit? Het was koud, de lucht was 

grijs. Ik zag de zon niet.”
10

Masterclass
Schrijven

Tijdens de Masterclass Schrijven werden op verhalende  
en creatieve wijze de mooiste herinneringen aan de buurt  
opgeschreven. Onder begeleiding van een professionele  
schrijver gingen de deelnemers aan de slag met verschillende 
technieken om hun schrijfvaardigheden te verbeteren en  
hun verhaal over de buurt op te schrijven. Christine Otten  
begeleidde hen tijdens dit individuele proces. Ontdek Noord 
aan de hand van de korte verhalen van de buurtbewoners.
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Een dag voor de verhuizing kwam mijn man thuis 
van de grote vaart, hij was drie maanden weg 
geweest en verlaat omdat het slecht weer was 
op zee. Vrolijk kwam hij binnen en zei: ‘Alles 
ingepakt?’ We hadden in die tijd nog houten kisten 
die de verhuizers tevoren brachten. Een kist of 
twintig, en dat in het kleine huisje; er was bijna 
geen loopplek meer. Maar goed; eerst de boeken: 
zeker tien kisten vol en daarna de rest. Meubelen 
hadden we niet zoveel want in de fl at in Noord 
zouden we nieuwe kopen. 

De dag van de verhuizing stormde het heel erg. 
Daar had ik niet op gerekend, want het was juni. 
Verhuizen ging met touw en blok; ons gasfornuis, 
de ijskast en bedden gingen van links naar rechts, 
ik stond doodsangsten uit. Als dat maar niet uit 
de touwen valt! De verhuizer zei: ‘Meissie, niet 
kijken, er is nog nooit wat gebeurd.’ En het ging 
goed. 

Op naar Banne 1, de eerste portiekwoning die 
opgeleverd werd. Wat een avontuur! Er was alleen 
nog maar zand voor de deur. Geen bestrating, geen 

bus, geen winkels, niets. Maar wel een mooie fl at 
met genoeg kamers en een douche. Na drie dagen 
moest mijn man weer naar zee en daar stond ik dan, 
met een dochtertje dat vreselijk graag naar school 
wilde maar daarvoor nog niet groot genoeg was. 
De omgeving was nieuw maar er waren een paar 
leuke buurjongetjes en heel veel zand om in te 
spelen: wat wil je nog meer. Soms gingen we naar 
opa en oma, de stad weer in met de pont over het 
IJ, varen net als papa. 

Er kwam natuurlijk regelmatig visite, ook opa en 
oma. Zeker een uur te laat want ze konden het niet 
vinden: de bus ging niet verder dan de Floraweg 
en ze moesten door het zand lopen, het leek wel 
een woestijn. De nieuwe meubelen waren er nog 
niet maar de fl at vonden ze prachtig, alleen wel wat 
duur. We hebben een prachtzomer gehad, veel op 
het balkon; wat een luxe! Toen het september werd 
kwam papa weer thuis. Het was bijna tijd voor 
school en wij voelden ons langzamerhand al echte 
noorderlingen!

Door: Trix Sleijster, 72 jaar

De Verhuizing
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“Nieuwendam, dat was toen een 
pittoresk dorp met weilanden en 

koeien bijna tot de voordeur.”

Ik ben geboren in de Staatsliedenbuurt, of Koperen 
Knopenbuurt in Oud-West, in de jaren twintig. In 
de crisisjaren van de jaren dertig werd mijn vader 
na het verlies van zijn smederijbedrijf werkloos. 
Dit was kommer en kwel, mijn moeder moest uit 
werken. Haar verdiensten werden gekort op het 
steungeld dat mijn vader kreeg.

Vader had veel schaamte en ging ’s morgens de 
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baan, zodat je zag dat ze van de steun waren. Ik 
vouwde de kousen naar binnen en weigerde de cape 
te dragen!

Er was ook belasting op een fiets, aan het plaatje op 
je fiets kon je zien dat je die had betaald, maar een 
steuntrekker had er een gaatje in. Mijn vader droeg 
het plaatje onzichtbaar met een touwtje om zijn 
pols. Hij was lid van de socialistische partij, met 
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anarchist. Colporteren op de stoep en rijweg was 
verboden, ze mochten alleen van de goot gebruik 
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Mijn vader kreeg werk rond 1938, maar ook dat 
voor kort, want twee jaar later brak de oorlog uit. 
Maar dat is weer een chapiter apart…

1945: bevrijding! Ik kreeg kennis aan een meisje op 
de kermis in de Jordaan. Zij woonde in Amsterdam 
Noord dus steeds gebruik maken van de pont. Eerst 
leuk, maar later een bezoeking, het was zo druk op 
de pont dat er regelmatig gevochten werd om aan 
boord te komen, vooral als je richting stad moest. 
Er waren veel fabrieksarbeiders, de IJ-tunnel en 
de Schellingwouderbrug waren er nog niet, dus 
iedereen moest met de pont. 

We trouwden in de secretarie in Nieuwendam 
en later kreeg ik ook een woning toegewezen in 
Nieuwendam. Dat was toen een pittoresk dorp met 
weilanden en koeien bijna tot de voordeur. Het was 
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als Durgerdam en Zunderdorp. Nu is er steeds meer 
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Douwes Dekker in de Banne, wat pal naast een 
park is gelegen en op de hoge etages een prachtig 
uitzicht heeft op de bebouwing en landelijke 
gebieden van Noord. Wat mij doet herinneren aan 
het verleden… Nu hoop ik dat ik er nog jaren mag 
vertoeven.

Door: Jan Spoor, 89 jaar

Noord-West
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Een dag voor de verhuizing kwam mijn man thuis 
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school en wij voelden ons langzamerhand al echte 
noorderlingen!

Door: Trix Sleijster, 72 jaar

De Verhuizing



15

“Zoals de kleine eendjes fietsen 
we onze ouders achterna. 

We komen vanzelf ergens aan.”

Een koele wind glijdt langs mijn warme gezicht en 
door mijn losse haren. ‘Hoe lang nog?!’ roep ik uit. 
Met mijn kleine benen trap ik mijn ouders achterna. 
Een dagje Twiske was het plan, maar de fietstocht 
ernaar toe duurt voor mijn gevoel al de halve dag. 
Mijn benen zijn moe, maar mijn ouders fietsen 
door. Langs de fietspaden staat het fluitenkruid in 
bloei. Witte velden met af en toe een klaproos of 
een paars klokje. 

Een vlinder strijkt neer, wacht, en stijgt dan vlug 
weer op. Aan de overkant hoor ik lachende en 
gillende kinderen. Ze spelen in hun tuinen. Mensen 
hebben hun stoelen voor de deur gezet en eten 
een boterham. In een van de vele drassige slootjes 
zwemt een moeder-eend met haar kleintjes. Ik volg 
ze tot ze luid kwakend uit het zicht verdwenen zijn. 
We leggen onze fietsen aan de kant van de weg 
voor een korte stop. Uit een grote rugzak haalt mijn 

vader zakjes brood en flesjes sap. Boterhammen 
smaken lekkerder als je ze buiten eet na een lange 
fietstocht. 

De zon staat hoog. Het is het warmste uur van de 
dag. De frisse wind die ik op de fiets nog voelde is 
nu plotseling verdwenen. Ik voel alleen nog de hete 
zon die alles in mijn lichaam loom maakt. Mijn 
sandalen gaan uit zodat ik het koele gras onder mijn 
blote voeten voel prikken. Ik hoor een grote warme 
stilte die je vaak hoort als op het hete middaguur, 
mensen zich terugtrekken in hun huizen. Mijn 
ouders zijn bezig met een fietskaart. Mijn zusje 
en ik zijn nog klein. Wij hoeven ons niet bezig te 
houden met de weg. Zoals de kleine eendjes fietsen 
we onze ouders achterna. We komen vanzelf ergens 
aan. Of niet, maar dat zien we dan wel weer. 

Door: Lotta Hoogman, 22 jaar

Een warme stilte
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‘Ik ben dáár geweest waar de huisjes kleiner zijn 
dan mij’, vertelde ik als zesjarige stralend aan de 
juf, omdat ik niet wist dat die plek Madurodam 
heette. 

Kleine huisjes vind je in Amsterdam Noord bij 
de vleet, alleen ben ik groter geworden. En klein 
zijn ze, de ‘popperige’ arbeidershuisjes in de 
tuindorpen: Vogeldorp, Nieuwendam en Tuindorp 
Oostzaan en ze verraden ruimtegebrek, dat ik 
ken uit mijn jeugd. Het grote gezin waarin ik 
opgroeide, woonde in een tweekamerwoning met 
alkoof. Door dat kleine huis speelden we veel 
buiten, vaak met de buurkinderen. We zaten buiten 
op een deken en lazen strips. 

Mijn jeugd speelde zich af in de ‘rode’ 
arbeidersbuurt de Spaarndammerbuurt, maar 
toch is er een link met Noord. Vaak maakten 
we onder leiding van mijn oudere zus uitstapjes 
in Amsterdam, populair was het pierenbad in 
Bos en Lommer, maar ook bioscoop ‘Astoria’ 
aan het Mosveld in Noord. Het maakte niet uit 
waar we heen gingen, we liepen altijd. Vanuit 
de Spaarndammerbuurt renden we door de 
Houthavens, waar de binnenvaartschepen lagen en 

waar onze voetstappen lekker doorklonken op de 
houten planken. We renden om op tijd bij de pont te 
komen. 

Alleen al de tocht naar de overkant van het IJ 
was spannend; hij legde aan bij de Distelweg. 
Nog voordat hij er was roken we het al; de 
doordringende en onmiskenbare geur van 
karbiet. De schuiten vol karbiet lagen naast de 
aanlegsteiger. Maar het spannendste moest nog 
komen, je ging langs het fabrieksterrein met allerlei 
waarschuwingsborden, waar zomaar vrachtwagens 
tevoorschijn konden komen uit onverwachte 
uitritten. We liepen met bonkend hart snel door. 
Als we deze hindernis hadden genomen, waren we 
bijna bij de bioscoop. 

Welke films ik er heb gezien weet ik niet meer en 
hoe de bioscoop eruitzag ook niet, de weg ernaar 
toe heeft meer indruk op me gemaakt. Als ik nu 
naar het pand kijk op het Mosveld, waar ‘Astoria’ 
op staat, dan zie ik een smal puntdak, dus heel 
groot was de bioscoop niet. Niet echt groot, maar 
ook niet kleiner dan mij.

Door: Elly van Wier, 65 jaar

Kleiner
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“Met de fiets aan de hand 
schuifel ik langzaam, samen 
met de menigte, de pont af. 

Hier, is de overkant.”

Diep weggedoken in mijn jas voelt de wind als een 
koude douche. Mijn wangen gloeien. Om nog beter 
te voelen, sluit ik mijn ogen en steek ik mijn neus 
naar voren. Ik ruik de wind, en door mijn ogen 
een beetje dicht te knijpen lijkt er een waas van 
mist op te doemen. Ik stel me voor hoe de nacht de 
overkant in wind, water en mist heeft gehuld. De 
smerige uitlaatgassen doen me weer terugkomen in 
de werkelijkheid. Met de fiets aan de hand schuifel 
ik langzaam, samen met de menigte, de pont af. 
Hier, is de overkant. 

De overkant is een voor mij onbekend deel van 
Amsterdam. Aan deze overkant, in Noord, wonen 
‘zij’, de moeders van de basisschoolleerlingen die 
ik vandaag voor het eerst Nederlandse les ga geven. 
Vandaag is mijn eerste werkdag in Amsterdam 
Noord. 

Ik trek licht aan mijn stuur en voel langzaam een 
druppel langs mijn rug sijpelen. 

Op het parkeerterrein bij de school zie ik een 
grote zwarte roetplek. Zouden hier de aangestoken 
autobranden zijn? De mistroostige flats geven me 
een unheimisch gevoel.  

Ik zet mijn fiets op slot en kijk nog even achterom 
of alles uit de mijn fietskrat is. 

Het schoolplein is leeg. Een handschoen ligt 
naast de zandbak. Na het zien van de gekleurde 
letters ‘De Botteloef’, vergeet ik de parkeerplek. 
Aan de waterkant bloeien krokussen en ik hoor 
eenden kwaken. Dan zie ik de moeders zitten, 
‘mijn moeders’, zoals ze in de loop van de tijd 
waarschijnlijk door mij genoemd zullen worden.  
In een klap is dat nare gevoel verdwenen. 

Vandaag gaat mijn les over de lente. Een les over 
‘het schaap’ en ‘het lammetje’, ‘de koe’ en ‘het 
kalfje’. Verkleinwoorden zijn altijd ‘het’-woorden. 
Over de hond die blaft en over de haan die kraait. 
Hoe kraaien hanen in het Turks, en in het Arabisch? 
“Wij gaan beginnen, boeken op tafel” hoor ik 
mezelf zeggen. 

De overkant is niet meer anders, de overkant is 
een deel van mij. De ontmoeting met de moeders 
maakt van ‘zij’, ‘wij’ en de overkant is opeens geen 
overkant meer, maar hier.

Door: Lishe Los, 55 jaar

De moeders van de overkant
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Het moment dat ik de deur uitloop begint het: 
dat moment wat ik zo lang mogelijk probeer 
te ontwijken. Want het is geen begin van een 
topdag, maar een begin van nóg een dag. Nóg een 
dag school. Deze zijn (bijna) nooit gevuld met 
zonnestralen en bloemetjes voor mij. 

Als voor de zoveelste keer mijn wekker jammer 
genoeg afgaat schiet het mij al gelijk te binnen: 
“Ooh leuk, nóg een dag...” Deze gedachte maakt 
dat het voor mij al zwaar genoeg is om überhaupt 
nog mijn bed uit te komen. Dit duurt dan ook 
langer dan normaal is. Toch doe ik het, Ik stap uit 
mijn bed, verzamel mijn kleren en mijn laatste 
energie, en strompel naar de badkamer. 

Nadat ik ben aangekleed en mijn make-up heb 
gedaan maar nog niet heb ontbeten omdat ik geen 
honger heb, trek ik mijn schoenen en mijn jas aan. 
Dan doe ik de deur open en maak ik mij klaar om 
de dag te beginnen. Ik haal diep adem, en acteer 
een glimlach op mijn gezicht. 

Ik steek een sigaretje op, net voorbij mijn huis 
zodat mijn ouders het niet zien. De weg van mijn 

huis tot de metro is een klein rustmomentje voor 
mij. Het is geen super spectaculaire weg maar toch 
fl ik ik het elke keer om er alsnog van te genieten. 
Muziekje op en wegdromen. Ook de rit in de 
metro is meestal een lekker momentje. Alleen, ik 
hoef geen contact te maken. Een top-combinatie 
voor mij, meer heb ik ook niet nodig. Een ‘Lekker 
mensen kijken’-momentje noem ik dat. Na de 
metro stap ik in de bus. 

Als ik na al dat reizen uiteindelijk uit de bus stap 
en het laatste stukje naar school begin te lopen, 
eindigen mijn momentjes van rust en in mijn hoofd 
begint het weer een chaos te worden. Vanaf nu ben 
ik weer chagrijnig en heb ik de fi jne gewoonte om 
mensen snel af te katten en negatief rond te lopen. 

Daarom geeft Amsterdam Noord mij geen goed 
gevoel. Omdat mijn school daar is en ik ook dáár, 
in die anderhalf jaar, negativiteit ervaar. 

Maar ik ben wel blij te kunnen zeggen dat ik deze 
tekst nu eindelijk in de verleden tijd kan schrijven.  

Door: Roos Mattijsen, 18 jaar

Is dit een mooie ochtend?
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Een koude dag in 1924, er is een mooi meisje 
geboren... Ze groeide op als een vrolijk kind en 
werd een leuke, vlotte meid waar haar vriendinnen 
jaloers op waren. Want in de dansschool waren er 
jongens die wilden dansen. Ze zei: ‘Ja, dat doe ik 
graag’, en haar ogen gingen ervan glanzen. Maar 
de liefde deelde ze maar met één, een jongen uit 
het dorpje. Hij verdween echter met een rijke 
boerenmeid en liet haar staan. 

Toen kwam er een man uit Amsterdam Noord die 
haar meenam naar de grote stad. Iemand die haar 
beminde en leuke kinderen schonk, drie blonde 
jochies. Samen dansten ze veel en graag…

Daarna is het niet goed met haar gegaan, want door 
het vallen wat ze deed kon ze niet meer op haar 
benen staan.

Ze kwam in een rolstoel waarmee ze moest rijden. 
Nu zit dat meisje van toen als een volwassen, 
verlegen, dame voor zich uit te staren en denkt: 
waar is de tijd toch gebleven? Waar zijn de jaren? 
Weg zijn de jaren! Ze had ze niet willen missen...

Ik wou dat ik weer kon dansen
Dan zou ik een gelukkige vrouw zijn
En mijn ogen zouden gaan glanzen
Ik zou opnieuw kunnen zweven
In de armen van een nette heer
Maar helaas gaat het niet meer
Dat doet best een beetje pijn
En toch voel ik me nu een rijk mens
En blijf ik dansen in mijn herinnering
En zweven met mijn geliefde

Door: Hennie de Jong, 92 jaar

Dansen!

“Nu zit dat meisje van toen als een 
volwassen, verlegen, dame voor 

zich uit te staren en denkt: waar is 
de tijd toch gebleven?”
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Het was alsof mijn leven verwoest was. Ik weet 
nog dat ik de avond voor mijn eerste schooldag 
huilend bij mijn moeder op schoot lag. Wel alleen 
met mijn hoofd, want ik ben dat kleine meisje niet 
meer. Net zoals die dramatische meidenfilms als er 
weer eens iets heftigs was gebeurd. Alleen dit was 
geen film. Nee, dit was de realiteit.

Ik kom thuis van school. Nou, eigenlijk van de 
bibliotheek, want ik wilde die spanning ontlopen. 
Ik wilde niet dat de telefoon ging als ík thuis was. 
Nee, ik wilde het niet horen. Uiteindelijk, na alle 
tijdschriften gelezen te hebben, ben ik toch naar 
huis gegaan. Ik moest tenslotte mijn angst onder 
ogen zien.

Mijn moeder staat voor het raam, wachtend op haar 
dochter. Haar gezicht staat niet blij, eerder treurig. 
Eerst durf ik haar niet in de ogen te kijken, maar als 
ik een seconde opkijk weet ik het al zeker; ik ben 
niet over.

Alles had ik uitgestippeld. Na mijn havo-diploma 

gehaald te hebben, zou ik naar de Hogeschool voor 
Journalistiek gaan en als ik die ook afgerond zou 
hebben, ging ik op wereldreis. Dagen en nachten 
heb ik ervan gedroomd en zelf leefde ik ook naar 
dat doel toe. Ik kon nergens anders meer over 
dromen. Maar dat ene telefoontje liet mijn droom 
omtoveren tot een nachtmerrie. 

Amsterdam, een drukke stad. Ook al ben ik er 
geboren, ik heb er nooit aan gedacht om terug te 
gaan; en al helemaal niet om er te gaan studeren. 
Ik ben trouwens op mijn vierde verhuisd, naar een 
andere stad. Niet dat ik het erg vond, ik wist niet 
beter. Als ik naar mijn vader in Amsterdam ging, 
heb ik het toch altijd wel benadeeld. Ik dacht dat 
ik er niet thuishoorde. Uiteindelijk heeft het lot 
mij toch naar Amsterdam teruggebracht en doe 
ik de opleiding Media & Redactie op de ROC 
Amsterdam Noord. Nu kan ik toch nog mijn 
doel bereiken en ben ik een stap dichter bij mijn 
toekomst.

Door: Elisa Lo-A-Njoe, 17 jaar

Het was alsof mijn leven verwoest was
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Een koude dag in 1924, er is een mooi meisje 
geboren... Ze groeide op als een vrolijk kind en 
werd een leuke, vlotte meid waar haar vriendinnen 
jaloers op waren. Want in de dansschool waren er 
jongens die wilden dansen. Ze zei: ‘Ja, dat doe ik 
graag’, en haar ogen gingen ervan glanzen. Maar 
de liefde deelde ze maar met één, een jongen uit 
het dorpje. Hij verdween echter met een rijke 
boerenmeid en liet haar staan. 

Toen kwam er een man uit Amsterdam Noord die 
haar meenam naar de grote stad. Iemand die haar 
beminde en leuke kinderen schonk, drie blonde 
jochies. Samen dansten ze veel en graag…

Daarna is het niet goed met haar gegaan, want door 
het vallen wat ze deed kon ze niet meer op haar 
benen staan.

Ze kwam in een rolstoel waarmee ze moest rijden. 
Nu zit dat meisje van toen als een volwassen, 
verlegen, dame voor zich uit te staren en denkt: 
waar is de tijd toch gebleven? Waar zijn de jaren? 
Weg zijn de jaren! Ze had ze niet willen missen...

Ik wou dat ik weer kon dansen
Dan zou ik een gelukkige vrouw zijn
En mijn ogen zouden gaan glanzen
Ik zou opnieuw kunnen zweven
In de armen van een nette heer
Maar helaas gaat het niet meer
Dat doet best een beetje pijn
En toch voel ik me nu een rijk mens
En blijf ik dansen in mijn herinnering
En zweven met mijn geliefde

Door: Hennie de Jong, 92 jaar

Dansen!

“Nu zit dat meisje van toen als een 
volwassen, verlegen, dame voor 

zich uit te staren en denkt: waar is 
de tijd toch gebleven?”
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DEELNEMER VERTEL JOUW VERHAAL
Tijdens de workshop Vertel Jouw Verhaal 
gingen we van alles fotograferen: planten,  
het water, elkaar… Zelf fotografeer ik veel 
met mijn telefoon; bijvoorbeeld op vakantie 
in Suriname maak ik supermooie foto’s. In de 
workshop leerde ik over tegenlicht, dat ga ik 

Masiami
Vertelt,

zeker gebruiken in mijn eigen foto’s. Ik hou van 
creatief bezig zijn: met beeldende vorming op 
school doe ik altijd goed mee. In mijn vrije tijd 
zit ik op Afro-dansles, in Amsterdam. Later wil ik 
visagist worden, want ik hou ervan om mensen 
mooi te maken. 
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Masiami
Vertelt,

“Gluren, ook in mijn verleden 
zoals nu op de stoep  

van deze oude school.”

Alles was verdwenen. Ook dat snoepwinkeltje op 
de hoek waar ik als kind duimdrop en zwart-en-wit 
kocht. De pleinen en straten waren vervormd, niet 
meer de herinnering van vroeger. Maar daar stond 
tot mijn verrassing nog mijn oude school!

Door het ronde raampje boven de houten deur 
gluurde ik op mijn tenen staand naar binnen. 
Alles leek nog als vanouds. De trap naar de 
bovenverdieping, bestemd voor de oudere 
leerlingen, verborg een wereld van geheimen. 
Het klaslokaal waar ik ooit te midden van vele 
andere kinderen zat bezorgde me een gevoel van 
onrust en ongemak. Wat was het donker binnen! 
Die kleine ramen boven in het lokaal, die het licht 
maar in beperkte mate toe lieten. Eigenlijk heb ik 
altijd al een tegenzin in donkere ruimten gehad.

Toen ik in 2005 naar Amsterdam Noord verhuisde, 
koos ik voor een flat op de zevende verdieping 

waar de lichtval en het vrije uitzicht op een park 
me het gevoel gaven buiten te wonen. Zo anders 
dan opgesloten te zitten de hele dag in een donker 
klaslokaal. Met aandacht voor de les en de juf 
op de hoge lessenaar. Ik droomde weg, kijkend 
naar de voorstellingen van dieren op de vergeelde 
wandplaten. Plaatjes interesseerden me en ik 
tekende veel na. Ook in mijn vrije tijd was dat mijn 
hobby. 

De laatste jaren ben ik meer abstract bezig, met 
allerlei materiaal collages maken en mijn fantasie 
de vrije loop laten. Ik wil verrast worden door 
mijn binnenwereld. Nieuwsgierig, altijd maar 
onderzoeken, op zoek naar antwoorden en achter 
elke deur willen kijken. Gluren, ook in mijn 
verleden zoals nu op de stoep van deze oude 
school.

Door: Trudy Mol, 70 jaar

Gluren
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Lara
Vertelt,

Meneer Spoor
Vertelt,

DEELNEMER MASTERCLASS SCHRIJVEN
Mijn vrouw kwam ik tegen op de kermis 
in de Jordaan. We zijn getrouwd op de 
Nieuwendammerdijk. Nieuwendam was 
pittoresk, vonden we. Uit Noord zijn we niet 
meer weggegaan. Mijn vrouw had nooit wat, 
maar toch overleed ze eerder dan ik. Inmiddels 
woon ik in het Eduard Douwes Dekker-huis. 

Bij de Masterclass Schrijven schreef ik over 
mijn vader, in de moeilijke jaren ’30. Hij was 
werkeloos, maar stapte toch elke dag op de fiets 
met zijn broodtrommel. Hij schaamde zich. 
Er is wel veel weggestreept uit het verhaal in het 
tijdschrift, daar houd ik niet van. Ik mag dan wel 
oud zijn, ik ben nog lang niet achterlijk, hoor.
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Lara
Vertelt,

DEELNEMER VERTEL JOUW VERHAAL
Ik woon in het centrum, maar ik ga in Noord 
naar school: op de Bredero Mavo heb je namelijk 
de sportklas. In mijn vrije tijd hockey 
ik en ik hou van skateboarden. Nu ik in mijn 
eerste jaar op de middelbare school zit vind ik 
het best lastig om alles te combineren. Gelukkig 
mocht ik voor deze workshop Frans missen, 

ik haat Frans. Later wil ik denk ik met dieren 
werken, iets waarbij ik ze kan helpen. Maar liever 
geen dierenarts, want dat is mijn tante, en toen 
ik een keer mocht meelopen bleek dat je dan 
best wel vieze dingen moet doen.

Meneer Spoor
Vertelt,
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“Ze keek hem niet aan; 
brak een dikke reep pure 

chocolade in stukken en legde 
die op een bordje.”

geloven dat hij naar zichzelf keek. Hoe was 
het mogelijk? Op zijn zevenenvijftigste had 
hij nog halve marathons gelopen! Zonder één 
keer te stoppen of te wandelen. Je kunt altijd 
meer dan je denkt. En geen centje pijn. Alleen 
maar lopen, rennen, het koude zweet op 
zijn lijf, spieren die bij iedere stap krachtiger 
werden, longen die in zijn borst leken op te 
zwellen, verse zuurstof in zijn bloed, en geen 
gedachten, geen gevoelens, zelfs geen oog 
voor het landschap, alleen nog het lichaam. 
Zo was hij zichzelf destijds langzaam de baas 
geworden. De kinderen waren net de deur 
uit. Op een bepaalde manier had hem dat 
opgelucht; niet voortdurend die schaamte. 
En hoe slanker en sterker en gebruinder hij 
werd, hoe meer hij het gevoel kreeg dat hij 
een persoonlijke overwinning behaalde, niet 
alleen op zijn eigen doodsangsten, maar op 
de dood zelf, op het verval. 

Hij glimlachte om zichzelf. Uiteindelijk 
hadden de angsten hem weer ingehaald. 
Evengoed was hij trots op de medailles die 
hij had gewonnen en die hij bewaarde in de la 
van zijn nachtkastje.  

Hij sloot zijn ogen en was weer in de zonnige 
woonkamer in Tuindorp Oostzaan. De deuren 
naar het balkon stonden open en af en toe 
voelde hij een vlaag lauwe zomerwind op zijn 
huid. Zijn dochter zat tegenover hem. 
 
‘Hoever ben je nou?’ had hij haar gevraagd 
toen zijn kleinkinderen van tafel gingen en 

afscheid van hem namen. Ze moesten allebei 
werken, zeiden ze. Natuurlijk genoot hij 
ervan ze te horen vertellen over school, en 
bijbaantjes, en films en wat niet al, van hun 
quasi-argeloze houding naar hem toe, alsof 
het de gewoonste zaak van de wereld was 
dat hun opa op visite was, maar toch was hij 
hier voor iets anders gekomen. 
‘Je boek, bedoel ik,’ zei hij. 

Zijn schoonzoon stopte met het inruimen 
van de vaatwasser en keek naar zijn dochter. 
Die blik van hem, even beschermend 
als geamuseerd. Zo’n mannelijke blik 
waar hij vroeger jaloers op kon zijn, het 
zelfvertrouwen dat eruit sprak, de liefde.  

‘Ik weet natuurlijk niet precies waar het over 
gaat, maar ik ben wel nieuwsgierig.’ 

‘Het is bijna af,’ zei ze. Ze keek hem niet 
aan; brak een dikke reep pure chocolade in 
stukken en legde die op een bordje.

‘Je hoeft je niet in te houden voor mij,’ zei hij. 

‘Hoezo?’

Anita stond op van tafel. ‘Het toilet is toch 
beneden?’ Zn schoonzoon knikte en Anita 
ging de kamer uit.

Hij dacht aan vroeger, aan lange 
zomeravonden op het terras van hun huis op 
Borgele, en aan de afrikaantjes en begonia’s 
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Om adem te 
kunnen halen

Geschreven door
Christine Otten

Deventer, juli 2012

Hij zat in zijn kamer, op de rand van zijn 
bed en keek uit het raam naar het licht, 
het laatste restje waterig wit en de flarden 
donkergroen, blauw, roze, paars in de lucht 
en hij dacht: zal ik mijn dochter bellen om te 
zeggen dat ik weer veilig terug ben op de 
afdeling? 

Hij pakte de afstandsbediening en drukte de 
televisie aan. Nieuwsuur was aan de gang. 
Anita was naar huis. Ze had hem om een 
uur of negen afgezet voor de ingang van de 
afdeling en was meteen doorgereden. ‘Je 
redt het wel toch?’ Geen omhelzing, geen 
afscheidszoen. Met moeite onderdrukte 
hij een vlaag van teleurstelling. ‘Ik zie je 
volgende week.’

Maar ze had verdorie haar vrije zaterdag 
opgeofferd voor hem! Welke verpleegkundige 
deed zoiets? Rond het middaguur had ze 
hem in haar aftandse rode Volvo opgehaald 
en zonder één keer te stoppen waren ze 
naar Amsterdam gereden, naar Tuindorp 
Oostzaan waar zijn dochter woonde met haar 
gezin. 

‘Er kan je niks gebeuren, Bé, je bent 
bij mij,’ zei ze onderweg en knipoogde 
samenzweerderig. In de auto rook het naar 
haar parfum en naar honden, háár honden, en 
op de achterbank lag een zak kattengrit en 
een verfrommmelde Marswikkel, en heel even 

had hij zich ingebeeld dat ze hem opzettelijk 
een glimp gunde op haar privéleven, dat ze 
met hem flirtte, een gedachte die hij meteen 
had weggedrukt. Wat haalde hij zich in zijn 
hoofd? Die meid was amper een jaar of zes 
ouder dan zijn kleinzoon. 

Hij drukte het geluid uit, leunde in de kussens 
op bed en liet de gebeurtenissen van die dag 
de revue passeren. 

‘Zie nou wel dat je veel meer kunt dan je 
denkt?’ had zijn dochter gezegd toen hij de 
trap naar de woonkamer op de eerste etage 
op klauterde. Buiten adem ging hij aan de 
gedekte eettafel zitten, bewonderde het 
uitzicht, het weelderige groen en de oude 
arbeidershuisjes met de rode daken die hem 
herinnerden aan Knutteldorp en het Rode 
Dorp van vroeger, en het stukje glinsterend 
IJ in de verte. ‘Je kunt altijd meer dan je zelf 
denkt,’ zei ze nog eens en hij knikte gedwee: 
ze had gelijk, alleen wist hij niet of hij wel 
zoveel meer wilde. Dit bezoekje was al heel 
wat. Misschien wel genoeg. 

Het sportjournaal begon, de samenvatting 
van de gereden etappe in de Tour de France. 
Het peloton flitste voorbij, maar het geluid 
liet hij uit. Hij strekte zijn benen. Zijn rug 
deed pijn; een zeurende pijn, volgens zijn 
dochter doordat hij zo dik was en te weinig 
bewoog.  
Soms zag hij per ongeluk zijn weerspiegeling 
in een raam of een spiegel en kon hij amper 
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COLLECTIE
FOAM

Een belangrijk onderdeel van Amsterdam Vertelt is de 
reizende tentoonstelling van Foam met werken uit de eigen 
collectie. De tentoonstelling inspireert de deelnemers en 
daagt de kijker uit: vertelt een foto altijd hetzelfde verhaal, of 
kijken we allemaal anders? Welke invloed heeft de keuze van 
de fotograaf, voor een bepaalde compositie of een bijzondere 
belichting, op de kijker? En wat zegt dit over alle beelden die 
dagelijks op ons afkomen?
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die hij samen met zijn dochter plantte in de 
borders langs het grasveld in de tuin, hoe ze 
Alleen op de wereld zat te lezen, dezelfde 
editie die hij las als kind, in een tuinstoel, ze 
las net zolang tot het donker was. 

En hij wilde zeggen: het was toch niet 
allemaal zo slecht? Hij wilde zeggen dat 
het goed was, wat ze ook deed, wat ze ook 
schreef over hem, dat ieder onbarmhartig 
woord hem in zekere zin een stukje verloste, 
en dat het tegelijkertijd een bewijs was van 
zijn bestaan, en dat het allemaal echt was 
gebeurd, en niet vergeefs. 

‘Koffie?’ vroeg zijn schoonzoon.

Hij zocht de blik van zijn dochter, maar ze 
ontweek hem. ‘Graag,’ zei hij.

Anita kwam weer binnen. Ze had haar 
lippenstift bijgewerkt en iets met haar haar 
gedaan. Ze keek op haar horloge. ‘Hoe laat 
wou je terug naar Deventer?’ vroeg ze.

‘Dat laat ik aan jou.’

‘Lekker makkelijk. Het is jouw uitje Bé. Ik ben 
alleen je chauffeur.’

Het was donker geworden en het flikkerende 
zilverblauwe licht van de televisie maakte 
vreemde schaduwen op de muur. Hij knipte 
het schemerlampje naast zijn bed aan. Het 
was nu te laat om nog te bellen. 

Hij herinnerde zich niet meer waar ze het 
daarna over hadden gehad. Om een uur of 
zeven was Anita opgestaan en hij ook, en 
zijn dochter had hem de trap af geholpen en 
zijn rollator uit de berging gehaald en met 
z’n allen waren ze naar de parkeerplaats 
gelopen. Er kwam regen aan, dat wist hij nog 
wel, hij rook het aan de lucht, aan de geur 
van pas gemaaid gras en bomen en water, hij 
voelde de rafelige flarden kou in de zwoele 
zomeravondwind. Als we maar op tijd terug 
zijn, dacht hij, als het maar niet gaat onweren 
onderweg, 

Anita had zijn rollator ingeklapt, in één 
geroutineerde beweging zoals alleen 
verpleegkundigen dat konden, en ze had 
het portier van de auto voor hem open 

gedaan en hij was gaan zitten, hij rommelde 
onhandig met de veiligheidsriem en vanuit 
zijn ooghoeken zag hij dat zijn schoonzoon 
een arm om de schouders van zijn dochter 
sloeg, en Anita gooide het portier aan zijn 
kant dicht en nam plaats achter het stuur, 
ze draaide het raampje omlaag en zei iets 
als: bedankt voor de leuke dag of: tot de 
volgende keer; ze deed de motor aan en 
manoeuvreerde de Volvo de parkeerplaats 
uit, en toen boog zijn dochter zich voorover, 
naar hem toe, haar gezicht was heel dichtbij, 
en hij wilde het raampje naar beneden 
draaien maar wist niet hoe dat moest, en toen 
zei ze iets, haar lippen bewogen, maar hij had 
moeite haar te verstaan, volgens hem zei ze: 
‘Ik zal je het hele verhaal laten lezen als het af 
is.’ En hij knikte en lachte en Anita plakte de 
tomtom op de voorruit en zijn dochter legde 
haar handen naast hem op het autoraam en 
ze zei nog iets, maar op datzelfde moment 
drukte Anita het gaspedaal verder in en 
hoorde hij alleen nog het zware grommen van 
de motor, maar volgens hem zei ze dat ze van 
hem hield.

Dit is een hoofdstuk uit de autobiografische 
roman Om adem te kunnen halen van Christine 
Otten (2012, Atlas Contact), over haar eigen 
familiegeschiedenis en de relatie met haar  
geestelijk instabiele vader. Om adem te kunnen 
halen is een aangrijpend boek over ouders en 
kinderen, dromen en werkelijkheid, afkomst en 
ambitie, noodlot en bevrijding.
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Met simpele materialen zoals papier en 
plastic bouwt Sjoerd Knibbeler fragiele 
installaties die de wind en wolken nabootsen, 
om deze vervolgens te fotograferen in zijn 
studio. Current Study #3 roept de vraag op 
hoe de foto tot stand is gekomen. Om een 
dunne plastic zak zo scherp, stil en in het 
midden op de foto te krijgen, is het belangrijk 

om het juiste moment te kiezen. De foto’s 
stralen op het eerste gezicht perfectie 
uit; toch is het touwtje waarmee de zak 
bevestigd is nog te ontdekken op de foto.

CURRENT STUDY #3
SJOERD KNIBBELER
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Uitdagend steken dames in kantooroutfit 
hun benen en billen in de lucht. Orders 
en stapels papier balanceren op handen 
en tussen benen. De rode hakken en de 
mappen zijn de enige elementen in kleur in 
de verder grijze omgeving. Isabelle Wenzel 
haalt met haar filmische werken de saaiheid 
uit het alledaagse kantoorleven en vult het 

met tegendraadse fantasie. Ze fotografeert 
zichzelf met de zelfontspanner in 
onmogelijke houdingen, die haar achtergrond 
als acrobate in herinnering roepen. Door 
het gezicht totaal onbelangrijk te houden, 
worden de personages in haar foto’s objecten 
in plaats van subjecten.

FOLDER #1
ISABELLE WENZEL
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uit; toch is het touwtje waarmee de zak 
bevestigd is nog te ontdekken op de foto.

CURRENT STUDY #3
SJOERD KNIBBELER
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Al wandelend door de wijk Ueno in 
Tokio fotografeerde het kunstenaarsduo 
WassinkLundgren dezelfde kleine 
gebeurtenissen van twee verschillende 
kanten. Hun lengteverschil is duidelijk 
zichtbaar in het perspectief van de foto’s. 
Door dit verschil in standpunt krijg je een 

humoristische impressie van het moment op 
straat. Dit resulteerde in een serie foto’s die 
op speelse wijze het moderne leven in Japan 
vastlegt. De personages lijken hierbij naar 
zichzelf toe te lopen, wat versterkt wordt 
door de diagonale lijnen van de zebrapaden 
en het patroon van de straatstenen.

TOKYOTOKYO
WASSINKLUNDGREN
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Een kakofonie van kleuren, vormen en  
texturen ontvouwt zich op het bord van 
Daniel Gordon. Ieder voorwerp in de foto 
lijkt apart te zijn gefotografeerd, geknipt en 
geplakt. De ondergrond is duidelijk te zien, de 
schaal is juist vaag en onduidelijk. De focus 
van de foto is moeilijk te bepalen, waardoor 
het niet direct duidelijk is hoe de foto is 
gemaakt.  

Gordon gebruikt eigen foto’s en  
afbeeldingen, die hij onder meer van internet 
plukt, waarmee hij driedimensionale stil-
levens creëert. Gordon knipt en plakt niet 
door middel van Photoshop, maar tijdens het 
fotograferen in de studio. Het uiteindelijke 
beeld wordt met een technische camera 
vastgelegd.

PINK LADIES AND PEAR, 2012 
DANIEL GORDON

34

Twee elegante, oudere vrouwenhanden ver-
sierd met talloze antieke sieraden springen 
in het oog. Er is duidelijk gekozen voor een 
kader waarin de handen opvallen en door de 
donkere achtergrond naar voren komen. 
De foto zou heel anders zijn geweest, als er 
met meer afstand gefotografeerd was en 
wanneer we de vrouw zouden zien aan wie 
de handen toebehoren. 

Danielle van Ark is geïnteresseerd in  
afkomst en sterfelijkheid. Deze twee thema’s 
komen samen in de erfstukken en de door de 
jaren getekende handen. De zegelring doet 
een lange familiegeschiedenis vermoeden en 
symboliseert tegelijkertijd de sociaalmaat-
schappelijke status die welgestelde families 
vroeger hadden.

UNTITLED 
DANIELLE VAN ARK
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Henk
Wildschut

Stadsdeelfotograaf 
Amsterdam  
Noord36

De combinatie van de vele lagen kleding en 
de dikke muts met de blote voeten van de 
man, hebben een vervreemdend effect op de 
kijker. De foto roept talloze vragen op over 
het leven van deze man. Op reis in Ethiopië 
ontdekte Jan Hoek het fenomeen Sweet 
Crazies; geestelijk zieken die gekleed als 
koningen rondzwerven, maar verder geen 
vlieg kwaad doen. Hoek zette het onderwerp 

van zijn foto’s zo voornaam en deftig mogelijk 
neer. Dit staat in contrast met het dagelijks 
leven van de geportretteerde; een buiten-
staander in de samenleving. Het portret doet 
ongemakkelijk aan, omdat het ons confron-
teert met het feit dat het fotograferen van 
anderen vaak een inbreuk op iemands leven 
is. Hoek speelt met deze machtsverhouding 
tussen kijker, model en fotograaf.

SWEET CRAZIES # 19
JAN HOEK
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Henk
Wildschut

Stadsdeelfotograaf 
Amsterdam  
Noord
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Calais, december 2015 © Henk Wildschut

Calais, Eritrees-orthodoxe kerk, juli 2015 © Henk Wildschut
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De foto’s van Henk Wildschut (Harderwijk, 
1967) zijn over de hele wereld geëxposeerd, 
waaronder, in 2016, in Foam. Zijn werk heeft 
een documentair karakter, maar is ook poëtisch 
en suggestief. Bij Amsterdam Vertelt gaf hij de 
Masterclass Fotografie. “Ik wil mensen graag iets 
laten zien waar ze normaal aan voorbij gaan.”

V  Welke opdracht gaf je de deelnemers van 
de masterclass? 

 A  Ik vroeg de deelnemers om in een kleine 
straal rondom OBA Banne ontdekkingen te 
doen. Gebruik je camera als paspoort, en 
volg je nieuwsgierigheid - ook als dit bete-
kent dat je uit je comfortzone moet. Stap 
op mensen af, vraag ze of je een foto van 
ze mag maken, en luister naar hun verhaal. 
Veel van de deelnemers vonden dat best 
confronterend; maar als je eenmaal over die 
drempel stapt, kom je erachter dat het toch 
heel erg meevalt. 

  Ik realiseer me dat het een moeilijke op-
dracht was, maar ik vind het belangrijk dat 
mensen proberen iets te ontdekken, zelfs al 
is dat niet altijd even makkelijk. Het belang-
rijkste aan fotograferen is niet het maken 
van mooie foto’s. Zelf maak ik ook geen 
mooie foto’s, vind ik. Fotografie draait voor 
mij om het verhaal. 

V  Is dat in jouw eigen werkwijze ook  
belangrijk?

 
A  Ja, zeker. Voor mij is het ook niet altijd mak-

kelijk om iets te gaan onderzoeken. Ik moet 
ook altijd weer een barrière door om men-
sen te vragen of ergens op af te stappen. 
Maar mijn nieuwsgierigheid wint het dan 
van de drang om me terug te trekken. 

V  Waarom wilde je meedoen met Amsterdam 
Vertelt? 

A  Het voelt bijna als een verplichting voor mij, 
als fotograaf: om de kennis en ervaringen 

die ik in mijn beroep opdoe door te geven 
aan mensen die geïnteresseerd zijn. Dat is 
natuurlijk ook waar mijn eigen werk over 
gaat: ik wil mensen graag iets laten zien 
waar ze normaal aan voorbijgaan. In zo’n 
masterclass, workshop of les doe ik dat ook. 
Er zit vrijwel dezelfde motivatie achter. 

V  Wat wil je dan overbrengen?
 
A  Wees niet bang om je angsten te overwin-

nen, om erachter te komen dat het eigenlijk 
best meevalt. Of het nou om vluchtelingen 
gaat of voedsel, zoals mijn eigen series: als 
je loskomt van je eigen impulsen, verder 
kijkt en probeert zelf na te denken, dan is 
alles veel rijker en genuanceerder dan je in 
eerste instantie denkt. Dat is de kern van de 
boodschap.

V  Wat is jouw binding met Amsterdam Noord?

A  Nou ja, ik woon er. Ik vind het een interes-
sant stadsdeel: het is heel divers, er gebeurt 
enorm veel. Alle stadsdelen vind ik meer 
Amsterdams dan het centrum, en Noord is 
daar een erg goed voorbeeld van; het is er 
ongelooflijk in ontwikkeling. Zelf woon ik op 
de Nieuwendammerdijk, wat weer heel erg 
verschilt met het ‘oude’ Noord, en je hebt 
de nieuwe creatieve industrie die in Noord 
opkomt… Alles loopt door elkaar, en als dat 
meer gemêleerd wordt, wordt dit een heel 
goede plek. Of dat gaat lukken zal de toe-
komst uitwijzen.  

Henk Wildschut wil mensen verder laten kijken. 
Dat zie je bijvoorbeeld terug in zijn foto's van de 
vluchtelingenkampen in Calais. Hierin richtte hij 
zich niet zozeer op de persoonlijke verhalen van 
vluchtelingen, maar op de sporen die zij achter-
lieten in het landschap. Deze twee foto's waren 
o.a. te zien in de tentoonstelling Calais: From 
Jungle to City, in 2016 in Foam.

Meer informatie over Henk Wildschut vind je op 
www.henkwildschut.com.

“Gebruik je camera als paspoort, 
en volg je nieuwsgierigheid.”



39

Calais, december 2015 © Henk Wildschut

Calais, Eritrees-orthodoxe kerk, juli 2015 © Henk Wildschut
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Masterclass
Fotografie

“Ontmoeten.”
Ina Welman en Sara Melouane

“Je staat nooit in de  
schoenen van een ander.”

Frans van Helvert en Tess Bloetjes

40

Masterclass
Fotografie

In de Masterclass Fotografie leren de deelnemers de fijne 
kneepjes van het fotograferen van een professional.  
In Noord leerde fotograaf en buurtbewoner Henk Wildschut 
de deelnemers om hun nieuwsgierigheid te volgen en op 
een andere manier te kijken naar hun wijk. Hoe kun je een 
alledaagse ontmoeting op een bijzondere manier in beeld 
brengen? Met hun eigen camera trekken de deelnemers de 
wijk in, om deze tot in detail vast te leggen. Het onderwerp 
voor de fotoserie kiezen zij zelf. Bekijk de beste foto’s per 
fotograaf, die gekozen zijn na gezamenlijk overleg en een 
uitgebreide reflectie op alle beelden.
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“Altijd netjes, als je 
boodschappen gaat doen.”

Henk Heikoop

“Kijken en... Bekijken.”
Elzbieta Zaleska

42

“Ontmoetingen 
verrijken je leven.”

Ellen van den Boogaard

“Mirror on the wall.”
Celine Groenveld
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“Altijd netjes, als je 
boodschappen gaat doen.”

Henk Heikoop

“Kijken en... Bekijken.”
Elzbieta Zaleska
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“De bewegende buurt.”
Peter Schenk

“Huis van de wijk.”
Wilma van der Linden

44

“Kleurrijk in de Banne.”
Kees Geers

“Uit mijn comfortzone.”
Thea Storm
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“De bewegende buurt.”
Peter Schenk

“Huis van de wijk.”
Wilma van der Linden



47

“Banne en meneer Burger 
vastgelegd.”

Roos Mattijsen

“Mijn vader.”
Suzanne Frijlink Burger
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“Bezoek aan een elftal.”
Tishendra Cheri

“Vanuit een bijzonder  
perspectief.”

André Burger
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“Banne en meneer Burger 
vastgelegd.”

Roos Mattijsen

“Mijn vader.”
Suzanne Frijlink Burger
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Trix
Vertelt,

DEELNEMER VERTEL JOUW VERHAAL
Bij de workshop Vertel Jouw Verhaal 
fotografeerde ik samen met Mien. Zij was  
94 jaar, de oudste persoon van de groep.  
Ik duwde haar in de rolstoel. We fotografeerden 
de speeltuin, die zag er wel mooi uit. Ik woon 
in de Bloemenbuurt, mijn oma woont in Banne 
en ik zit er op school, op de Bredero Mavo. 

Ali
Vertelt,

Vroeger voetbalde ik hier ook, maar ik heb nu te 
veel blessures. Je kan van alles doen in Noord. 
Zoals voetbal, paardrijden, tennis, en naar de 
McDonald’s. 
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Trix
Vertelt,

DEELNEMER MASTERCLASS SCHRIJVEN 
EN FOTOGRAFIE
Ik deed mee aan beide masterclasses, Schrijven 
en Fotografie, omdat ik ’t allebei even leuk 
vind. Van Christine Otten leerde ik dat je bij het 
schrijven van een verhaal in hoofdstukken moet 
denken: blijf bij een onderwerp, vertel niet alles 
door elkaar heen. 

Ali
Vertelt,

In 1965 vertrok ik van Amsterdam-Oost naar 
Noord. We waren een van de allereerste gezin-
nen in Banne; Noord was toentertijd echt nog 
een woestijn. Inmiddels woon ik in een huis met 
uitzicht op het Noorderpark. Ik vind het heerlijk 
hier, ik zou niet meer terug de stad in willen. 
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Vertel 
Jouw Verhaal

Groen
mooie architectuur
langs dijken, woonboten
verder is er niets
Bongerd

Krijsende
groen parkieten
en oude iepen 
hollende mensen bushalte – pas 
verhuisd

Banne
manege, polder
kerk De Ark
Fluitekruidstraat, Tonido Turnen, Alie
multicultureel

CHI FEI, 13 JAAR   /   THEA, 62 JAAR

PUCK, 12 JAAR   /   THEA, 62 JAAR MICHELLE, 13 JAAR   /   RIA, 70 JAAR

Bloemenbuurt
natuur, bouwputten
een strak voetbalveldje
een heel mooi zwembad
thuis

ALI, 12 JAAR   /   MIEN, 94 JAARVertel 
Jouw Verhaal

Tijdens de workshop Vertel Jouw Verhaal leggen twee  
gene raties buurtbewoners hun eigen verhaal, én dat van de 
ander, vast in woord en beeld. Jongeren en ouderen gaan,  
na instructie van een museumdocent, in duo's met een  
camera op pad om de wijk in beeld te brengen. Door samen 
de buurt te fotograferen leren ze kijken met de blik van een 
ander. Tijdens de tweede les maken ze verder kennis met 
elkaar, door in tweetallen in gesprek te gaan over de buurt. 
Vervolgens schrijven ze een Elf, een gedicht van elf woorden. 
Leer de duo’s beter kennen aan de hand van hun beste  
Elfen en wijkfoto’s!
50
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Vogelbuurt
Naar IJ-plein
met de pont
naar het Centraal Station
reiziger

Noorderpark
zon lezen
analfatbete buurvrouw voorlezen
verhuizen naar Banne I: zand.
wandelen

MASIAMI, 13 JAAR   /   CORRIE, 75 JAAR 

LARA, 12 JAAR   /   TRIX, 72 JAAR

LIEKE, 13 JAAR   /   GERARD, 83 JAAR

VEYIS, 12 JAAR   /   ONNO, 68 JAAR

Evean Eduard Douwes Dekker
zorg, liefde
Noord – mijn plaats
op pad met Lieke
fotograferen

Pont
aan Buiksloterweg
fietsers achter touw
dan de boot op
rennen
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Huis
voetballen Mosveld
huismeester Bemoei Al
wandelen door de buurt
simpel

Noorderparkbad
vol zwemwater
grote groene duikplank
stoel van de badmeester
glijbaan

Vakantie
Marokko Marrakech
zwemmen A-B-C Noorderparkbad
voetballen bij Buiksloot: mijn
hobby's

MOHAMED, 13 JAAR   /   ANNIE, 72 JAAR

CHANEL, 12 JAAR   /   NEL, 70 JAAR   /   
TRUUS, 83 JAAR

MARA, 13 JAAR   /   HERMAN, 79 JAAR

Buurt
huizen kinderen
buur vriend kennis
haasten werken spelen verhuizen
leuk

SINEM, 12 JAAR   /   VINUS, 76 JAAR
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Maak zelf een Elf!  
Ga 10 minuten in gesprek met een ander  

over zijn of haar lievelingskinderboek. Maak dan  
aan de hand van onderstaande stappen een Elf:

Stap 1
Wat was je favoriete  

leesplek toen je klein was?  
Vul 1 woord in.

Stap 2
Waarom was dit jouw  

lievelingsboek?
Vul 2 woorden in.

Stap 3
Waar speelde het  
verhaal zich af? 

Vul 3 woorden in.

Stap 4
Wat beleefde  

de hoofdpersoon? 
Vul 4 woorden in.

Stap 5
Welke emotie  

voelde je bij het boek?
Vul 1 woord in.

Stap 6
Lees je Elf  

hardop van boven  
naar beneden. 

1

2

3

4

5
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Tuin
veel planten
en kleurige bloemen
vogels zijn er velen
fantastisch

Noord
voetbal en
schillenboer Theke's handkar
naar school door Vliegenbos
vrienden

VEDAGUL, 13 JAAR   /   JOOP, 89 JAAR BRANDAL, 12 JAAR   /   FRANCIEN, 70 JAAR

Doe mee! 

Wil je ook meedoen  
aan de workshop  

Vertel Jouw Verhaal?  
Meld je dan aan via:

www.oba.nl/ 
amsterdamvertelt

Maak zelf een Elf!  
Ga 10 minuten in gesprek met een ander  

over zijn of haar lievelingskinderboek. Maak dan  
aan de hand van onderstaande stappen een Elf:

Banne
moest verhuizen
man komt terug
ik vond het niets.
veranderd

CHARISSA, 12 JAAR   /   TRUUS, 83 JAAR
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Thea
Vertelt,

DEELNEMER MASTERCLASS SCHRIJVEN 
EN FOTOGRAFIE
Door dit project ben ik erachter gekomen dat 
fotograferen en schrijven echt in m’n straatje 
ligt. Ik fotografeerde veel met m’n telefoon,  
maar na de Masterclass Fotografie heb ik ook 
een camera gekocht zodat ik hiermee verder kan 
gaan. Voor de Masterclass Schrijven heb ik Onno 

Roos
Vertelt,

geïnterviewd. Hij was vroeger kapitein op de 
pont in Noord en is nog steeds enorm into varen. 
Onno woont in het Eduard Douwes Dekkerhuis. 
Normaal gesproken kom ik nooit in een 
bejaardenhuis, maar het was echt interessant 
om al die verhalen over vroeger te horen. 
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Thea
Vertelt,

DEELNEMER MASTERCLASS FOTOGRAFIE 
EN VERTEL JOUW VERHAAL
Ik hou niet van portretfotografie, maar bij de 
Masterclass Fotografie kregen we van Henk 
Wildschut de opdracht om iemand op de 
foto te zetten. Ik vroeg de eigenaar van een 
telecomzaak of ik hem mocht fotograferen.  
En dat vond hij zo leuk! Chi fei, het meisje met 

Roos
Vertelt,

wie ik samenwerkte bij Vertel Jouw Verhaal,  
wist echt precies wat ze wilde doen. Toen we 
een rondje door de wijk liepen zagen we een 
mooie blauwe muur. ‘Oké, daar moet je voor 
gaan zitten’, zei ze. Dus ja, daar zat ik dan, op 
m’n hurken. Zo maak je nog eens wat mee.
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Beeld 
en Taal

Contrast
Wind

Omgeving

Uzma ShazadiBeeld 
en Taal

De deelnemers zijn zelf veel aan het woord tijdens de 
NT2-workshop Beeld en Taal. Het doel is de Nederlandse 
spreekvaardigheid te verbeteren, waarbij fotografie wordt 
ingezet om nieuwe woorden te leren. De museumdocent kijkt 
samen met de deelnemers naar de tentoonstelling van Foam 
in de OBA en bespreekt wat er te zien is. De deelnemers  
krijgen vervolgens de opdracht om samen de wijk in beeld te 
brengen en kiezen drie nieuw geleerde woorden bij hun 
zelfgemaakte foto’s. Bekijk op de volgende pagina’s hoe de 
groep Amsterdam Noord in beeld bracht.
58
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Beeld 
en Taal

Contrast
Wind

Omgeving

Uzma Shazadi
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Alias Hanna

Stroopwafel
Appeltaart

Ritme
60

Geel
Nieuwbouw

Schoon

Abida Tabasum
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Architectuur
Ruimte
Kracht

Corry Weltevreden

62

Lopen
Kleur

Zonnig

Ariana Escalente
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Architectuur
Ruimte
Kracht

Corry Weltevreden
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Samenwerking
Gevaar

Beweging

Salah Mahdi
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Glimlach
Opvallend
Tevreden

Doelarie Sewpersad
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Samenwerking
Gevaar

Beweging

Salah Mahdi
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Stappen
Helling

Contrast

Marian Obboye
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Huub Waalewijn

Vriendelijk
Vasthouden

Leven
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Stappen
Helling

Contrast

Marian Obboye
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Contrast
Stop

Banne

Eduard Sati
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Nermine Sohdi

Ark
Leven
Steun
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Contrast
Stop

Banne

Eduard Sati
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Vaas
Paal
Groei

Yasmine Zatak

70

Sherida Pinas

Onschuldig
Zelfverzekerd

Vrijheid
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Vaas
Paal
Groei

Yasmine Zatak
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Amsterdam Vertelt is  
een initiatief van Foam  
Fotografiemuseum  
Amsterdam en OBA. 

Amsterdam Vertelt brengt 
twee generaties in contact  
met kunst en cultuur, hun  
creatieve talenten én met 
elkaar. In vier Amsterdamse 
wijken maken buurtbewoners 
kennis met fotografie en  
schrijven: twee kunst- 
vormen die bij uitstek geschikt 
zijn om verhalen te vertellen. 
Amsterdam Vertelt heeft als 
doel nieuwe ontmoetingen  
in de Amsterdamse wijken  
te stimuleren.

MEEDOEN? 
Ken jij bijzondere verhalen  
over je buurt en ben je  
nieuwsgierig naar je buurt- 
genoten? Volg dan een van  
de workshops of master- 
classes en werk mee aan  
een magazine over je wijk. 

Meer informatie en  
aanmelden via: 
www.oba.nl/amsterdamvertelt 

Alle programma’s zijn  
gratis en worden begeleid  
door professionele fotografen, 
schrijvers en (museum) 
docenten.

LOCATIES EN PERIODES 
Mei t/m juli 2017:
OBA Slotermeer, 
Slotermeerlaan 103 E. 
Amsterdam Nieuw-West.

Augustus t/m oktober 2017:
OBA Buitenveldert, 
Willem van Weldammelaan 5. 
Amsterdam Zuid.

Amsterdam Vertelt wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
The Art of Impact, FNO, Fonds 
voor Cultuurparticipatie, 
Fonds Sluyterman van Loo, 
Stichting RCOAK en Stichting 
Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen (Amsterdam). 

Foam is vriend van Lang  
Leve Kunst.

Foam wordt ondersteund door 
de BankGiro Loterij, De Brauw 
Blackstone Westbroek, Delta 
Lloyd, Gemeente Amsterdam, 
Olympus en de VandenEnde 
Foundation.

Amsterdam Vertelt Noord 
kwam tot stand in samen- 
werking met de deelnemers 
aan Amsterdam Vertelt,  
(museum)docenten, Christine 
Otten, Henk Wildschut, Manou 
van de Zande, stagiairs en 
vrijwilligers. 

REDACTIE
Ali Abdelnaby, Kim Bron,  
Garance Camping,  
Jeanet Draafsel, Chiel Fritz,  
Masiami Kromah, Roos 
Mattijsen, Christine Otten, 
Maren Siebert, Trix Sleyster, 
Reina de Smeth, Jan Spoor, 
Thea Storm, Lara Verheijen, 
Mirjam Wammes, Henk 
Wildschut, Marloes van der 
Veen, Eric van der Zwet.

FOTOGRAFIE
Fjodor Buis, Coco Plooijer, 
Marit Turk

FOTOGRAFIE COVER
Lara Verheijen

QUOTE COVER
Jan Spoor

ONTWERP
Dominiek Kampman,
Vandejong Creative Agency
 
OPMAAK EN INFOGRAPHIC
Eric van der Zwet, Marit Turk, 
Studio Kordaat

DRUK
Wilco Art Books

OPLAGE
750
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Lieke 
Hopman

Lishe 
Los

Lotta 
Hoogman

Manou 
van de Zande

Mara 
Barendson

Marian 
Obboye

Marleen 
van Veen

Masiami 
Kroman

Meredith 
Overman

Michelle 
Willemsen

Mien 
Mulder

Mirjam 
Wammes

Mohamed 
Zanzoun

Nel 
Braam

Nermine 
Sohdi

Nils 
Kenninck

Onno 
van der Fange

Peter 
Schenk

Puck 
Pragt

Ria 
Neef

Roos 
Mattijsen

Salah 
Mahdi

Sara 
Melouane

Sinem 
Erecek

Sherida 
Pinas

Suzanne 
Frijlink Burger

Tess 
Bloetjes

Thea 
de Boer

Thea 
Storm

Tishendra 
Cheri

Trix 
Sleijster

Trudy 
Mol

Truus 
Rutgers

Uzma 
Shazadi

Vedagul 
Topbas

Veyis 
Yapici

Vinus 
Smit

Wilma 
van der Linden

Yasmine 
Zatak

Met dank aan



Amsterdam
Vertelt

Noord

en
is een initiatief van

“Nieuwendam.  
Dat was toen een pittoresk 

dorp met weilanden en koeien  
bijna tot de voordeur.”

Jan Spoor


