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I was born in a wooden fishing boat on the Zeeburgerdijk. If
I looked out of my window, I could sometimes see the sluice
gates of the Lozingskanaal slowly closing in order to stop
inundations of sewage from thousands of Amsterdammers.
The water is dirty, but the view is unimpeded, and when I had
earnt enough money I bought an ark upon the Lozingskanaal
where I live to this day. For years the ark residents had the
entire Eastern Docklands for themselves. It was not until the
nineties that people began to build houses around KNSMeiland all the way up to Cruquius; “the last undeveloped island
of the Eastern Docklands”.
The fact that a reclamation process came about is
unsurprising. Currently across the canal on the Zeeburgerpad,
you can buy a development package for € 1.500.000 which
consists of a permit for building four apartments, one office
space and two parking places. The architect responsible for
marketing this scheme praises the fine view of the windmill
belonging to the IJ Brewery. Someone as old as me can only
smile at the idea that nowadays people no longer know the
difference between the bathhouse and the corn mill.
It is not just the IJ Brewery that has created excitement
in the past decades — dozens of small businesses have
located themselves in the industrial buildings along the
Zeeburgerpad. At number 53 an art institution appeared a
decade or two ago. As their neighbors from across the road,
we had a front row seat, watching delivery vans coming and
going, changing signs, and every now and then, the garage
door opened. We never spoke much. I know little of art. The
artistically dressed crowds, who during weekends leant against
the facades smoking cigarettes and drinking wine from small
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lemonade glasses, brought zest to a street that since its coming
into being has been searching to define its own character.
The Zeeburgerpad lies gripped in between the mill
and the pumping station that was built at the end of the
nineteenth century in order to stow water from the heart of
the city to the Amsterdam-Rijnkanaal. As a result of better
water transportation, it was decided to re-dig the original
canal between the Singelgracht and the former Zuiderzee,
while retaining a broad dam — the Zeeburgerpad. On either
side of the road water streams past the Nieuwe Vaart and the
Lozingskanaal towards the pumping station.
The Cruquiuseiland at the other side of the Nieuwe
Vaart was a boggy swamp land where a lot of reeds grew. This
island was a wild and desolate smuggler’s route that was in
constant danger of flooding. From this standpoint a lot has
improved since the arrival of industry. The Entrepothaven
in between Borneo-eiland and the Cruquius-area has more
than fulfilled its promise — many shipping companies settled
there, mostly in order to import products like coffee, tea,
tobacco and spices from the Dutch Indies. The goods that
arrived from overseas were temporarily stored in warehouses
until their customs duty had been paid. As a matter of simple
administration, the warehouses came to be named after
days of the week. Wine that arrived from different places
was stored in five silos filled to the brim and wasn’t bottled
until after the customs duty had been paid. Coconut oil
also entered Amsterdam through this harbour, imported by
one of the first companies to locate itself on Cruquius — the
N.V. Oliefabrieken Insulinde. The firm established itself in
an unusual colonial edifice on the Cruquiusweg that still

to this day is called Huisje Insulinde. Also in those times
Vettewinkel set up shop in the Entrepothaven with a paint
and varnish factory.
The service lines that were managed from the
Entrepothaven to far away destinations such as Indonesia,
Suriname, and the United States, became obsolete after the
Second World War because container transport gained the
upper hand. The Eastern Docklands lost their functionality
and Cruquius found a new calling as a residential area.
However, a decent quality of living, such as was seen in
surrounding neighborhoods was still in short supply. Many
of the apartments were owned by slum landlords who didn’t
maintain the buildings. The accruing dilapidation meant a
lot of the original residents of the Indische Buurt decided to
move out. Many residents did not have that choice. On the
streets you could see discarded heroin syringes while empty
buildings were occupied by illegal immigrants, drug-dealers,
prostitutes, criminals and shady characters. There was an
influx of migrants who had difficulty keeping up at school.
At the end of the Zeeburgerpad there was a boarding school,
where misfits were raised — well this is what they were called
in those days. The city council couldn’t control the situation
and instead denied that there were any problems. All the
vacant lots gave an impression of poverty. The council’s
housing corporation was glad that a brewery was willing to
take on the seedy bathhouse on the Funenkade. The brewers
found a beer lover in the council and didn’t have to pay any
rent until they started making money.
A whole lot of money was made! The cultural benefits
of the historic site quickly gained a lot of traction in the
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neighborhood. On Cruiquiusweg, the heritage association
‘Heemschut’, encountered boarded up windows and large
holes in the tiled roof of the Huisje Insulinde. There was a
demolition permit requested for the site where coconut oil
had been produced. Heemschut took up the cause and the
permit was denied. The building resembled Meijer’s original
design in only a few ways. The decorative woodwork under
the roof had disappeared. Moreover, some fool had painted
the brick facade yellow. For years the building was owned
by a man who kept it in such a dilapidated state he rendered
it uninhabitable for even those vagrants who lurked on the
fringes of the city. Yet people still recognized the unique
value of this property that represented the diverse history and
identity of the area. Some folk also seized the opportunity to
patch up the historic facades and sell it at a good price.
Further along, near the wine terminal, new construction
is underway. A prestigious restaurant received a permit to
operate there for a period of five years. On top of the roof are
three of the old silos as a reminder of the past. The Bathhouse
on Javaplein now also has a catering establishment with a
large terrace. In the warehouses on the Zeeburgerkade young
people live in freshly plastered apartments overlooking the
water. You can still see the names Monday to Sunday on the
facades. The renovation of the oil factory has been completed.
The tile painting was retained, but oddly enough the entire
building was moved a bit — to improve the lines of sight. In
the summer another beer tasting premises arrived on the scene
that belongs to a small-scale local brewer.
On the Zeeburgerpad, the notion of ‘small-scale’ made
emotions run high. The municipality drew up plans to renew
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the area. The tall buildings in these plans however, were
going to deprive us of light in our living rooms. We could
not understand why they did not opt for low buildings. The
municipality translated our objections into a set of rules, in
which an overarching master plan for urban development was
abandoned and individual landowners were allowed to decide
for themselves what they wanted to build — as long as it was no
higher than five stories. They did have to make a division — a
parcellation — in the facade surface every sixty meters, to
allow light, air, and transparency. The architects call this
‘small grain philosophy’, which limits the scale of buildings
and promotes versatile use. But despite the so-called small
grain, the whole project still takes up quite a lot of space. The
largest owner in the area is redeveloping Cruquius to be a
multi-functional, urban area on the water with plenty of green
space. In total there will be two thousand homes along with
numerous restaurants, stores, and business premises built.
The paint factory belonging to Vettewinkel and the adjacent
varnish depot and paint mill are also included in this grand
plan. They will be made suitable for creative activity — whatever
that may mean — and residential use. The building is described
as having a rough, industrial, raw edge, ideal for apartments
with an industrial loft idea of living that is so much in demand
nowadays. Imitating this industrial look, new construction
has been erected around existing buildings, with apartments
for both owner-occupied and the rental sector. Once again the
emphasis lies on the relationship between old and new and on
the lines of sight between the buildings.
At number 1 on the Zeeburgerpad another restaurant
opened its doors in a large depot belonging to a former

factory — it no longer seems to matter so much who or what
once occupied the premises, as long as it gives a whiff of the
former times and it has high windows. People from all over
the world come there to eat oysters and drink cava. Further
down the path, one encounters several storehouses painted
white, the windows of which bear names written in vinyl
beginning with ‘studio’.
Halfway down the street an apartment complex rose
with exactly five floors. The complex is made up of studio
apartments and the car park is below ground. The latter
being deemed no longer acceptable when visible from the
street. One could witness this process unfold from the
first floor of the art institution. First there was a piece of
wasteland, then a foundation, and then all the floors followed
in rapid succession. A skylight was installed in the art space in
order to prevent the work of the young artists from being cast
into shadow.
The contrast between the two land plots could not have
told a more different story. While the construction went on
undisturbed, the public program of the art institution lay
virtually dormant. The summer formed a small exception,
when in between two peaks of the pandemic there was an
exhibition opening. It was a Sunday in late summer when I
visited an exhibition by a young man. More than a hundred
years after the last shipping companies had left the Eastern
Docklands, a text on a small temporary interior wall read
‘And the boat left every 25 minutes’. This message was no
fabrication. In a small sloop I sailed under the Veebrug
towards the pumping station. The engine was turned off.
We paddled on buoyantly, in peace and quiet, sounding
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off the water that was being pumped towards the pumping
station. The woman at the helm said with a soft voice that
exhibition spaces do not have doors. She must have had in
mind the sliding doors that the artist had installed a few
meters behind the usual entrance. The boundary between
the artists’ cave and the adjacent path was thus slightly
shifted, just as Huisje Insulinde was moved a few meters to
one side — in order to improve the lines of sight. In actual fact,
the artist was not so concerned with lines of sight as much
as with the rhythms of a city and of its artworks. Artworks
which sometimes do and sometimes do not rhyme with the
city. By bringing about this one small perceptual shift, the
public needs to radically re-orient itself. A few hundred meters
further along we were dropped off at the Baanderskade. If we
would have kept going and floated under the last bridge at
the end of the Zeeburgerpad, we would have seen the back of
Vettewinkel’s factory. On the way back I was accompanied on
foot by my fellow passengers. I returned to my house and they
returned to theirs.
The art institution has changed the way I look at
these familiar paving tiles. As a visitor strolling down the
Zeeburgerpad I can imagine an artwork in which the facade is
interrupted every sixty meters. Irrespective of whom or what
is living or working there — could I quickly open up a small
cranny? Not in pencil or paint, but with a good old angle
grinder. Bzz bzz, that’s that. It is an inquiry into the physical
repercussions of the type of upgrade being envisioned, that
besides offering opportunities, deprives opportunities too.
When we talk about upgrading an area, we often talk
about the upper limits. No larger than, no wider than, no

higher than, no more than… Whereas, if small grain is on
your mind, you would think you would also be interested in
the lower limits. What is the smallest, the narrowest, the
lowest? What is there the least of?
Art represents at most 0.1% of the Zeeburgerpad.
In light of this it is admirable that the activities of artists
deviate from what is the norm for their young contemporaries.
One artist didn’t change the scale of the neighbouring
development instead replicating a part of the adjacent
building — not changing the scale but rather repeating it brick
by brick. This work appeared to have a certain compactness
which had the effect of making the unused exhibition space
reveal a quality of largeness. Project developers are efficient;
you understand what the Amsterdam city council means with
‘intensification’ of available space. Another artist made
a sculptural installation with drill bits as an attempt to grapple
with reality through the eyes of myths and stories instead of
always relying on reason. The materials in the installation
came from different times and had various meanings and
functions but were all parts of the same whole. In fact none
of the exhibitions I saw revealed any urge for expanding or upscaling, but on the contrary raised subjects such as the artist
crisis as felt by a tightly packed rucksack or the dismantling
of a workers’ home, in which the largest of things is exploded
into thousands of miniature pieces. It is as if on seeing the
cranes and scaffolding at the neighbors’ they realized that
everything they do would be brought down to scale, and so
they agreed among themselves not to add anything new but
only to respond to the environment.
The function of commentary from the margins is what
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is at stake. The concrete blocks with which the adjacent lot
was rebuilt as an art installation were removed and wheeled
out on pallets. In the near future, an excavator will be
employed at number 53 in order to remove the rolling door.
After that the publication corner follows, the spiral staircase,
the kitchenette, the art salon, and the studio. The lease of
the art institution is expiring after twenty years and the
ground will be redeveloped. They are looking left and right
for a new haven. Maybe they’ll get one on the Cruquius.
Logistically that wouldn’t be such a strange place to open
an art institution. In the last few years the sense of direction
has been oriented towards the water, because a large number
of people are trying to cross the IJ everyday. If the council
ever makes up its mind about which connection to build over
the IJ, it might decide on the one at the Azartplein. This
would mean that Cruquiuseiland is no longer an edge of the
city — albeit a scraggy one — but would instead occupy a fairly
central position in the new heart of the city whereby the inner
city’s canal belt is converted into a full circle with ever more
steel and concrete.
Is art then a frayed edge or a parcellation? Perhaps a
frayed edge is a parcellation driven in to a corner. Like art, us
ark owners have experienced what it’s like if you are not seen
as an interlocutor. When people do not value your presence as
much as you yourself do. We were lucky enough to be allowed
to stay, albeit as a frayed edge. But you could also say that
artists were given the chance to become something else —
a nook, the missing part, on a whole new parcel of land.

NAME

* A common misspelling of the noble name Ruud.
** Lent, the long 40-day fast from Ash Wednesday to Easter.
*** Antonius de Ursus, Bishop of Canea on Crete 1481-1511, regent 1503-1505.
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Ik ben geboren op een houten botter op de Zeeburgerdijk.
Als ik s’ avonds uit het raam keek kon ik soms zien hoe de
sluisdeuren van het Lozingskanaal langzaam dichtgingen
om de uitwerpselen van duizenden Amsterdammers tegen
te houden. Het water was vies maar het uitzicht was vrij,
en toen ik genoeg geld had verdiend kocht ik daar, aan het
Lozingskanaal een ark waar ik tot op de dag van vandaag heb
gewoond. Jarenlang hadden de arkbewoners het Oostelijk
Havengebied voor zichzelf. Pas in de jaren negentig begon
men verderop bij het KNSM-eiland huizen te bouwen, tot aan
Cruquius; “het laatste onontgonnen eiland van het Oostelijk
Havengebied”.
Dat er een ontginningsprocedure heeft gewoed moge
duidelijk zijn. Momenteel kun je aan de overkant, aan
het Zeeburgerpad een ontwikkelingsobject kopen voor
€ 1.500.000 kosten koper, met een vergund bouwplan tot het
creëren van vier woonappartementen, een bedrijfsruimte en
twee parkeerplaatsen. De architect die het plan aan de man
brengt, prijst het mooie uitzicht op de molen van Brouwerij ’t
IJ. Iemand die zo oud is als ik kan enkel gniffelen bij het idee
dat men tegenwoordig het verschil niet meer weet tussen het
badhuis en de korenmolen.
Niet alleen Brouwerij ’t IJ bracht de afgelopen decennia
wat reuring. Tientallen kleine ondernemingen vestigden
zich in de oude bedrijfspanden aan het Zeeburgerpad. En
op nummer 53 kwam een of twee decennia geleden een
kunstinstelling. Als overburen zaten wij al die jaren eerste
rang. We zagen bestelbusjes af en aan rijden, uithangborden
vernieuwd worden en zo nu en dan ging de garagedeur
open. Van veel contact kwam het nooit. Ik weet immers
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niet veel van kunst. Maar het artistiek aandoend publiek
dat er in het weekend gemoedelijk tegen de gevel geleund
staat om sigaretten te roken en wijn te drinken uit kleine
limonadeglazen, dat bracht wel vertier in een straat die al
sinds zijn aanleg op zoek is naar nieuwe bestaansvormen.
Het Zeeburgerpad ligt ingeklemd tussen de molen
en het gemaal dat aan het eind van de negentiende eeuw
werd gebouwd om water vanuit de stadsboezem naar
het Amsterdam-Rijnkanaal te stuwen. Omdat het water
daardoor beter werd afgevoerd, werd ook de oorspronkelijke
vaart tussen de Singelgracht en de voormalige Zuiderzee
opnieuw uitgegraven met behoud van een brede dam — het
Zeeburgerpad. Aan weerszijde van het pad stroomt het
water via de Nieuwe Vaart en het Lozingskanaal richting
het gemaal.
Het Cruquiuseiland aan de overzijde van de Nieuwe
Vaart was een drassig moerasland waar voornamelijk
riet groeide. Het eiland was wild en ongerept, een
smokkelaarsroute waar bovendien altijd gevreesd werd voor
overstromingen. In dat opzicht is er met de komst van de
grote industrie veel verbeterd, en ook de Entrepothaven tussen
het Borneo-eiland en het Cruquiusgebied maakte zijn belofte
meer dan waar. Rederijen vestigden zich er, voornamelijk
om producten zoals koffie, thee, tabak en specerijen uit
Nederlands-Indië te importeren. De goederen die overzee
arriveerden werden tijdelijk opgeslagen in pakhuizen tot
de invoerrechten betaald waren. Bij wijze van eenvoudige
administratie zijn de pakhuizen vernoemd naar de dagen
van de week. Met de wijn gebeurde hetzelfde; die kwam
van heinde en verre en werd opgeslagen in vijf silo’s die tot
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de nok gevuld waren. De wijn werd pas gebotteld als de
invoerrechten geïnd konden worden. Ook de klapperolie
kwam via deze haven Amsterdam binnen, geïmporteerd door
één van de eerste bedrijven die zich op Cruquius vestigde, de
N.V. Oliefabrieken Insulinde. De onderneming was gevestigd
in een markant koloniaal object aan de Cruquiusweg, dat
men nog altijd Huisje Insulinde noemt. Ook Vettewinkel
vestigde zich in die tijd aan de Entrepothaven met een verf–
en vernisfabriek.
De lijndiensten die vanuit de Entrepothaven op verre
oorden als Indonesië, Suriname en de Verenigde Staten
voeren, werden na de Tweede wereldoorlog overbodig
omdat containertransport de overhand kreeg. Het Oostelijk
Havengebied verloor zijn functie en Cruquius kreeg een
woonbestemming. Maar van fijn wonen was zoals in de
meeste omliggende buurten geen sprake. Veel van de
woningen die oorspronkelijk gebouwd werden voor de
vele arbeiders waren in handen van huisjesmelkers die
nauwelijks iets deden aan het achterstallig onderhoud. De
verkrotting zorgde ervoor dat veel oorspronkelijke bewoners
van de Indische buurt er voor kozen om te verhuizen.
Maar vele anderen hadden die keuze niet. Op straat zag je
de heroïnespuiten liggen. Leegstaande woningen werden
ingenomen door illegalen, dealers, prostituees, criminelen en
schimmige figuren. Er was een stille instroom van migranten
die moeite had om mee te komen op school. Aan het eind van
het Zeeburgerpad was een woonschool, waar onaangepasten
werden opgevoed — ja, zo noemde je dat in die tijd. Het
stadsbestuur kon de situatie moeilijk beheersen en ontkende
de problematiek. De leegstand maakte een armoedige indruk.

Het gemeentelijk grondbedrijf was maar wat blij dat een
brouwerij het vervallen badhuis aan de Funenkade wel wilde
huren. De brouwers troffen bij de gemeente een bierliefhebber
en hoefden pas huur te betalen als er geld werd verdiend.
En of er geld werd verdiend. De culturele meerwaarde
van een historisch object ging als een lopend vuurtje door
de buurt. Aan de Cruquiusweg trof de erfgoedvereniging
dichtgetimmerde ramen en grote gaten in het pannendak van
Huisje Insulinde. Er lag een sloopvergunning voor het terrein
waar de klapperolie vroeger werd geproduceerd. Heemschut
klom in de pen en de aangevraagde sloopvergunning werd
geweigerd. Het gebouw leek nog maar op enkele punten
op het oorspronkelijke ontwerp van Meijer. Het sierlijke
houtwerk onder de kap was verdwenen. Bovendien had een
onverlaat de bakstenen gevel geel geschilderd. Het pand
was jarenlang in bezit van een man die het onbewoonbaar
maakte voor de zwervers die zich in de rafelrand van de stad
ophielden. Toch zag men de waarde van het object voor de
diversiteit en identiteit van het gebied. En men zag ook wel de
potentie om de historische gevels wat op te lappen en voor een
goede prijs te verkopen.
Verderop, bij de wijnterminal, staat nu nieuwbouw. Een
prestigieus restaurant kreeg een vergunning om zich er voor
een periode van vijf jaar te vestigen. Bovenop het dak staan
drie van de oude silo’s, als herinnering aan het verleden. Het
Badhuis op het Javaplein heeft nu ook een horecabestemming
met een groot terras. In de pakhuizen aan de Zeeburgerkade
wonen jonge mensen in gestucte appartementen met uitzicht
op het water. Wie goed zoekt kan op de gevels nog de
namen Maandag tot en met Zondag ontwaren. De renovatie
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van de oliefabriek werd voltooid. Het tegeltableau werd
behouden, maar gek genoeg is het hele pand wel een stukje
opgeschoven — om de zichtlijnen te verbeteren. In de zomer
kwam er nóg een proeflokaal voor bier, van een kleinschalige
brouwer.
Aan het Zeeburgerpad liepen de gemoederen over
kleinschaligheid wat op. De gemeente maakte plannen
om het gebied minder rommelig te maken. Maar de hoge
bebouwing zou ons het licht in de woonkamer ontnemen.
We begrepen niet waarom er niet voor laagbouw werd
gekozen. De gemeente vertaalde onze bezwaren in een
spelregelkaart, waarbij een vastomlijnd stedenbouwkundig
plan werd losgelaten en grondbezitters zelf mochten bedenken
wat ze wilden bouwen, als het maar niet hoger was dan
vijf verdiepingen. Ze moesten wel om de zestig meter een
onderbreking — een parcellering — in het geveloppervlak
maken, om licht, lucht en doorzicht toe te laten. De
architecten noemen dat de filosofie van de kleine korrel,
waarmee paal en perk gesteld wordt aan de schaal waarmee
gebouwd kan worden en veelzijdig gebruik gewaarborgd is.
Maar ondanks de kleine korrel neemt het hele project toch
aardig wat plek in beslag. De grootste eigenaar in het gebied
herontwikkelt Cruquius tot een multifunctioneel, stedelijk
gebied aan het water met veel ruimte voor groen. In totaal
komen er wel tweeduizend woningen, horeca, winkels en
bedrijfsruimtes.
Ook de verffabriek van Vettewinkel en de naastgelegen
lakmagazijn en verfmalerij zijn opgenomen in het
grote plan. Zij worden geschikt gemaakt voor creatieve
bedrijvigheid — wat dat ook moge inhouden — en bewoning.

Het gebouw wordt omschreven als een ruig, industrieel
rafelrandje, ideaal voor appartementen in de industriële
woonstijl die nu zo in trek is. In dezelfde industriële stijl werd
nieuwbouw rondom de bestaande gebouwen gerealiseerd, met
woningen in de koop- en vrije huursector. Weer lag de nadruk
op de verhouding tussen oud en nieuw en op de zichtlijnen
tussen de gebouwen.
Op nummer 1 van het Zeeburgerpad opende nog
maar eens een restaurant de deuren in een grote voormalige
fabrieksloods — het maakt men nu niet meer zo veel uit wie
of wat ooit in het pand gevestigd was, zolang het maar de
tijd van weleer ademt en hoge raampartijen heeft. Mensen
van over de hele wereld komen daar oesters eten en cava
drinken. Verderop aan het pad treft men de ene na de andere
witgeschilderde loods, waar op de ramen met vinyl een naam
is aangebracht die begint met ‘studio’.
Halverwege het pad verrees een appartementencomplex
met precies vijf verdiepingen. In het complex is ruimte voor
atelierwoningen en auto’s kunnen ondergronds geparkeerd
worden. Om de ruimtelijke ordening ten goede te komen
wenst men die tegenwoordig niet meer in het straatbeeld terug
te zien. Vanaf de eerste verdieping van de kunstinstelling kon
je het proces volgen. Eerst was er een braakliggend terrein,
toen een fundering, en daarna volgden de verdiepingen elkaar
snel op. In de kunstruimte werd een daklicht geïnstalleerd
om te voorkomen dat de werken van de jonge kunstenaars
verduisterd werden.
Het contrast tussen de twee percelen kon het afgelopen
jaar niet groter zijn. Terwijl de nieuwbouw onverstoord werd
afgerond lag het publieke programma van de kunstinstelling
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nagenoeg stil. De zomer vormde een kleine uitzondering, toen
er tussen twee pieken door een opening was. Het was een
nazomerse zondag toen ik een tentoonstelling bezocht van een
jongeman. Meer dan honderd jaar nadat de laatste rederijen
het Oostelijk Havengebied verlieten, stond op een tijdelijke
binnenmuur te lezen And the boat left every 25 minutes. En dat
was ook echt zo. In een sloepje voer ik onder de Veebrug door,
richting het gemaal. De motor werd afgezet. We kabbelden
gemoedelijk en in stilte voort op het water dat richting gemaal
werd gestuwd. De vrouw aan het roer zei met zachte stem
dat tentoonstellingsruimtes geen deuren hebben. Ze doelde
ongetwijfeld op de schuifdeuren die de kunstenaar enkele
meters achter de gebruikelijke ingang had geïnstalleerd. De
grens tussen het kunstenaarshol en het aangrenzende pad
werd daarmee iets verlegd, zoals Huisje Insulinde een paar
meter werd verplaatst: om de zichtlijnen te verbeteren. Of
eigenlijk was het de kunstenaar niet om de zichtlijnen te doen,
maar om de ritmes, van stad en van kunst, die soms wel en
soms niet op elkaar aansluiten. En door daarin een kleine
verschuiving aan te brengen, moest men zich even helemaal
opnieuw oriënteren. Een paar honderd meter verder worden
we afgezet aan de Baanderskade. We varen net niet tot de
brug, net niet tot het laatste stukje Zeeburgerpad, vanwaar we
een uitzicht hadden gekregen op de achterzijde van de fabriek
van Vettewinkel. Lopend laat ik me met het gezelschap
terugvoeren. Ik naar mijn huis en zij naar dat van hun.
Door die kunstinstelling lukt het mij soms om de voor
mij zo bekende stoeptegels met een andere blik te bekijken.
Als een bezoeker slenterend langs het Zeeburgerpad kan ik
me een kunstwerk voorstellen waarbij om de zestig meter een
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onderbreking is aangebracht in het geveloppervlak. Ongeacht
wie of wat er woont of werkt — mag ik hier even een inkeping
maken? Niet met potlood of verf, maar echt even met een
slijptol. Bzz bzz, en klaar. Gewoon om even op zoek te
gaan naar de fysieke impact van de opwaardering die men
voor ogen heeft, die niet alleen kansen biedt maar ook
kansen ontneemt.
Als we het hebben over de opwaardering van een
gebied, dan hebben we het vaak over de bovengrens. Niet
groter dan, niet breder dan, niet hoger dan, niet meer dan…
Terwijl, als je van een kleine korrel houdt, dan zou je haast
denken dat je ook geïnteresseerd bent in de ondergrens.
Wat is het kleinste, het smalste, het laagste? Waarvan is er
het minste?
Kunst vertegenwoordigt hooguit 0.1% van het
Zeeburgerpad. Wat dat betreft is het bewonderenswaardig
dat de activiteiten van de kunstenaars hier afwijken van wat
heden ten dage de norm is voor jonge mensen zoals zij. Er
was er een die helemaal niet opschaalde maar juist de schaal
van de projectontwikkelaars hanteerde als gegeven. Een deel
van het naastgelegen gebouw werd 1 op 1 opgemetseld. Er
ontstond een compact geheel aan niet al te grote ruimtes,
die bovendien een flink stuk tentoonstellingsruimte onbenut
lieten. Zo bezien zijn die ontwikkelaars wel efficient; je snapt
dan ook meteen wat de gemeente Amsterdam bedoelt met
‘intensivering’ van de beschikbare ruimte.
Een andere kunstenaar maakte een sculpturale
installatie met boorkoppen, als een poging om onze tijd te
begrijpen door de ogen van mythes en verhalen, in plaats
van alsmaar blind te varen op de ratio. De materialen in

de installatie waren afkomstig uit verschillende tijden,
hadden verschillende betekenissen en functies, maar waren
allemaal onderdeel van het grote geheel. Ook de andere
tentoonstellingen gaven geen blijk van expansiedrang
onder kunstenaars, en belichtten juist tegenovergestelde
onderwerpen zoals de kunstenaarscrisis, compact bijeen
gehouden in een schoudertas of de ontmanteling van een
arbeiderswoning, waarbij de grootse eenheid der dingen in
duizenden kleine materiële stukjes uit elkaar spat. Alsof de
kunstenaars zich bij het zien van de hijskranen en stellages
bij de buren realiseerden dat alles wat zij zouden doen per
definitie op schaal zou zijn, en ze daarom met elkaar hebben
afgesproken om niets nieuws toe te voegen maar alleen te
reageren op de omgeving.
Die functie van commentaar in de marge staat op het
spel. De betonblokken waarmee het naastgelegen kavel werd
nagebouwd als kunstinstallatie, werden verwijderd en op
pallets naar buiten gereden. Over niet al te lange tijd wordt
op nummer 53 ook een graafmachine te werk gesteld om
de roldeur te verwijderen. En dan het publicatiehoekje, de
wenteltrap, het keukenblok, de kunstsalon, en het atelier.
Het huurcontract van de kunstinstelling loopt na twintig jaar
af, en de grond wordt herontwikkeld. Er wordt halsreikend
uitgekeken naar een nieuw onderkomen, misschien wel
op Cruquius. Dat zou logistiek gezien helemaal geen
verkeerde plek zijn om een kunstinstelling te openen. Het
richtingsgevoel is de afgelopen jaren immers weer helemaal
op het water georienteerd, omdat een grote stroom mensen
dagelijks het IJ over wil. Als de gemeente ooit uitgepraat raakt
over alle mogelijke verbindingen over het IJ, zou het zomaar

30

31

Stian Ådlandsvik
Furnace Voyage in Petrol Gardens

PARCELLERING

NAME

33

zo kunnen zijn dat er een brug komt bij het Azartplein,
waardoor Cruquiuseiland niet langer getypeerd kan worden
als een randje — al dan niet rafelig — maar een tamelijk centrale
positie inneemt in het nieuwe stadshart, dat de grachtengordel
vervolmaakt tot een cirkel met meer staal en beton.
Is kunst dan een rafelrand of een parcellering? Een
rafelrand, zo zou je kunnen zeggen, is een parcellering op een
hoek. Net als de kunst hebben wij als arkbezitters ervaren hoe
het is als men je niet ziet staan als gesprekspartner. Als men
niet dezelfde waarde hecht aan jouw aanwezigheid als jijzelf.
Wij hadden het geluk dat we mochten blijven, als rafelrand.
Maar je zou ook kunnen zeggen, dat de kunstenaars de kans
hebben gekregen om iets anders te worden — een inkeping, een
uitsparing, op een geheel nieuw perceel.
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