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K.PT l{OoRDG EVOEL, wat is dar eigenlijk? En nu niet meteenflauwe sraipen
ffi**S
ffi
ffi makenoverSiberidenhandgrJnatenen
--K* *ffi* aangespoeldelijken - nee, waar smaakt
Noord naar? Hoe ruikt het, en welke kleur heeft
het oudste stadsdeelvanAmsterdam? Ikhad er
nognooit zo over nagedacht, maarenkele kunstenaars daagden me uit op excursie te gaan in de Van
der Pekbuurt. 'De Noorderling is een aardige
blaaskaakl'
Het echte Noord gevoel ontstaat natu urli i k on
'
de pont, maarwegens omstandigheden waj ik
aangewezenop de auto, en tegen het vallen van de
avond reed ik de Van der Pekstraat in. Op hetzebrapad stond een man met e"n onrrervulstekarpatenkop. Ik liet hem voorgaan en hij stak zijn duim
op. Ruwe bolster, blanke pit. Stapvobts reed ik
Iangsde arbeidswoningen,gebouwd inde stijlvan
deAmsterdamseSchool,en aan het einde sloigik
tinksaf. Hier, in de Anemoonstraat, stond het liuisie waarin het ultieme Noordgevoel woont. Kanten
uitragevoor de ramen en op de deur een sticker
met een hondenkop: 'Watch out, pekingeseabout.'
lkbelde aanenwerd hartelijkonWangen door
Nynke Deinema, de kunstenares die de ironi ne met
:raar collegaCaroline de.Royheeft i ngericht.'
'Noord
verandert razendsnel. Over tien iaar is dit
ie nieuwePijp, maarvoordathet zoveril en devupren deboel hebben overgenomen,willen wij een
lde brengen aan het ouderwetse Noordgevoel.,'
Deinema (Rotterdam, t963) en De R6v (Amsterlam, 1962) fil mde n en fotografeerden v ilfi i g bevoners en winkelier5. Elk intewiew eindigdl met
K

de vraag ofze iets wilden afstaan voor het interieurvandeAlemoonstraat 27.Zo ontstond een
compleetbeeldvan een volksbuurt die ondanks de
komst van nieuwe Nederlanders in wezen niet is
veranderd. Deinema: "Het is nog steeds dorps, met
, ouderwetse sociale controle en i zomers barbecuen op straat. De mensen zijn recht voor z'nraap,
maar ookhartelijk, en met gevoelvoor humor. Een
beetje de Jordaan van woeger.,,

tuin stond vol vogelh uisjes met kilo's zangzaad.
wantzorgzaam zijn ze ook, die Noorderlineen.
Hoewel ik helaas niet in de gelegenheid rirashie
de nacht dnor te brengen, legde ik-mij even te
rusten in de slaapkamer. Op de wand tegenover
het tweepersoonsbed werden gefilmde"portretter
va n de bewoners geprojecteerd.lk schonk mezelf
een glas wijn in en bracht ontroerd een toost uit.
Ja, alles klopte in de woning: de foto van bouw_
meeste.rVander Pek op het buffet, de geborduurde schilderijtjes, het affiche van de Cp\. Ik blader
de door de fotoalbums - '1968, tante Toni met de
buurman' - en las op de kaartjes dat niet iedere€n
teweden is in Noord: 'Het is een zwarte stad. vies
en crimineel.'
Tegen acht uurkreegiktrek, en datkrvam goed
.
uit, wantbij een Marokkaanse familie boveri
avondwinkel Minakonikvoortien euro een maaltijd aflralen. En zo zatik evenlaterboven een bord
heerlijke soep met vermicelli en kikkererwten,
Marokkaanse pannenkoekjes en dadels.Ik zefte
De pont naar Noordvan heCWeespertrekvaartmannenkoor op enlaafde me aan de uitspraken
van debewoners.'Dekleurvan het Noordgevoelis
lichtblauw, het ruikt naarvbldbloemen enlje hoort
het geluidvanzwanen en regen op het daki
Mooierkon ikhet niet zeggen.Ilruimde de boel
op, trok de deur achter me dicht en gooide de sleu_
tels door de brievenbus naar binnei.
De Anemoonstraatwas in diepe nlst.
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De kunstenares liet me zien hoe alle apparaten
werkten en na de Iaatste huishoudeliji<bmededelingen gingze ervandoor. Daarzat ikdan, mobderziel alleen, maarde gaskachelsnorde behaasliik en
ikvoelde me meteen thuis. Ervielvanallest"eilen.
Op de murenwarenteksten <jverNoord qestempeld, van 'Bakkie doen, buuf?, tot ,Noord*eestoord,.
En alle voorwerpen en meubelstukken wiren
voorzienvan een kaartje met tekst en fotovan de
gulle gever.'Noord is het land van mest en regen.'
De verhalen lagen voor hetoprapen. In dJ
woonkamer draaide een dvd m-et interviews, in de
inbouwkast een oude documentaire over de aan_
legvan de tuinsteden, en in de gangwerdenfilmbeeldenvan de pont vertoond.Jk llep de keuken in
en luisterde naardevogelgeluiden.Aan de wan_
denhingenflesjesmet de imaakvan Noord. En de
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