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Hoofdkantoor ING

Station Bijlmer/Arena l Hoekenrode l

NAAM Noraly Beyer
(Willemstad, 1946)
IS journalist, schrijver, theatermaker
en oud-presentator van NOS Journaal
Laatste journaaluitzending
30 december 2008
Onderscheiden Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau (2011)
Opvallend Meer automens dan
wandelaar

Het inmiddels
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voormalige
hoofdkantoor van ING
kwam gereed in 1986
en is een voorbeeld
van de ‘organische
architectuur’, die haar
inspiratie zoekt in de
verhouding tussen
natuur en mens.

Wie wil er nou in het ‘afvoerputje
van Nederland’ wonen? Noraly
Beyer, tegenwoordig een ambassadeur van de Bijlmermeer, wilde dat
zeker niet. Goedbedoelde adviezen
om in Zuidoost de ruimte op te
zoeken sloeg ze in eerste instantie
in de wind, vertelt ze als we elkaar
treffen onder de olifantspoten van
station Bijlmer-ArenA.
Toch nam ze op een dag de metro naar de Bijlmer.
Haar woning in Amsterdam-Oost barstte toen
bijna uit haar voegen. “Ik stapte uit bij Kraaiennest in de K-buurt. Het was een mooie lentedag
en zag buiten mensen die gezellig bij elkaar zaten
en domino speelden. Er werd schaafijs verkocht.
Heel gemoedelijk allemaal.” De hoge flats met
hun garageboxen en galerijen vond ze niks. Maar
de eengezinswoning met tuin in Reigersbos aan
de rustige Zuidrand van de Bijlmer trok haar wel.
“Het is hier zo landelijk. Ik heb de polder in mijn
achtertuin met grazende koeien en in de verte de
molens van Abcoude. Maar voor deze wandeling
vind ik Reigersbos niet zo interessant.”
Beyer voert ons liever mee door het epicentrum
van de Bijlmer. De meltingpot waarmee ze zich al
dertig jaar verbonden voelt en die in haar ogen
voor veel Amsterdammers nog te veel een no-goarea is. Daar is overigens weinig van te merken
als we elkaar trefffen op het hypermoderne en
bedrijvige station Bijlmer-ArenA. De komst van
trein (1971) en metro (1977) heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan de ontsluiting van Zuidoost,

zegt Beyer. Ze wijst naar de olifantspoten, de
betonnen zuilen die de vier hogergelegen sporen
dragen. “Het zijn de stenen bomen van de Bijlmer
en ik ben blij dat ze in het nieuwe station zijn geïntegreerd. Het is zo typisch voor hier.”

Kansarme spookstad
Bouwen in de lucht is onlosmakelijk verbonden met
het utopische gedachtegoed van architect Sieg
fried Nassuth die (net als zijn Franse inspirator Le
Corbusier) vond dat de moderne mens recht had op
een rustige groene woonomgeving zonder verkeer.
Maar de groene modelwijk verpauperde. De hoge
flats met hun lange galerijen en onoverzichtelijke
garages hadden een onveilige uitstraling. De middenstand kwam niet naar de Bijlmer en veel vroege
bewoners trokken weg naar Almere en Purmerend.
De Bijlmer werd een spookstad vol kansarme Surinamers die de zogeheten Bijlmerexpress namen
uit angst voor de economische gevolgen van de
onafhankelijkheid van hun land in 1975.
We lopen naar het winderige plein Hoekenrode,
schakel tussen de Arena Boulevard en winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het stadsdeel wil het
verlevendigen met een hotel en meer horeca. Bouwvakkers renoveren de glazen gevel van het gebouw
nieuwAmsterdam die van blauw in statig brons is
veranderd. Onder de Foppingadreef doorlopend,
zien we meteen rechts het immense hoofdkantoor
van ING. Een bakstenen burcht, ontworpen door het
architectenduo Alberts en Van Huut naar antroposofische beginselen en volgens Beyer het mooiste
gebouw van Amsterdam. “Door de hellende wanden
valt er overal licht naar binnen. De verschillende
torens zijn met elkaar verbonden door loopbruggen.
De mens is echt als uitgangspunt genomen. Er zijn
binnentuinen en trapleuningen waarlangs water
stroomt om het vochtgehalte te reguleren. Waarom
krijgt zo’n ontwerp niet meer navolging?”

Anton de Kom
De afgelopen 25 jaar zag Beyer gigantisch veel
veranderen in de Bijlmer. De meeste hoogbouwflats maakten plaats voor lagere nieuwbouw of zijn
gerenoveerd. Al begin jaren tachtig brak het besef
door dat de Bijlmer alleen populairder kon worden
als gebroken werd met de bestaande stedenbouwkundige structuur. Dat Noord als nieuwe,

Bijlmerplein/Amsterdamse Poort l
Anton de Komplein l Vogeltjeswei l Bijlmerpark
Centrum voor Beeldende Kunst

appartementenblokken staan en lopen weer
terug de trappen af. Aan het marktplein ligt niet
alleen het nieuwe in rode steen opgetrokken
stadsdeelkantoor, maar ook het Centrum voor
Beeldende Kunst (CBK). Zuidoost doet erg haar
best om kunstenaars aan te trekken, vertelt
Beyer met gepaste trots. “Op de plekken waar
vroeger garageboxen waren, zitten nu winkels,
café’s en ateliers.”

Kwakoefestival

Al bijna veertig jaar houdt de
vereniging Ringmasters wedstrijden
met tropische zangvogels in de
Bijlmer. Twee vogels van dezelfde
soort zingen vijftien minuten tegen
elkaar op. Hier in 2007 op een veld
bij Huigenbos.

Vogelmannen

betaalbare woonplek méér aandacht krijgt, wijt
de oud-journaalpresentatrice aan de taaiheid van
het slechte Bijlmerimago. “Veel Amsterdammers
denken nog steeds dat bewoners hier hun vuilnis
vanaf balkons naar beneden gooien. Ik zou zeggen:
kom kijken en oordeel zelf.”
Over het vernieuwde plaveisel van winkelcentrum
Amsterdamse Poort (dat als geheel ook Bijlmerplein
heet) lopen we onder de Flierbosdreef door naar
het eveneens nieuwe marktplein van de Bijlmer,
genoemd naar de Surinaamse antikoloniale verzetsstrijder Anton de Kom. Zijn gestalte rijst fier op uit
de stronk van een uit Suriname gehaalde boom,
bovenaan de trappen van de hoger gelegen Bijlmer-
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dreef naar het plein. “Een maatje groter had wel
gemogen, maar ik vind het beeld prachtig. Er was
veel ophef over het feit dat hij door Jikke van Loon
naakt is uitgebeeld. Alsof hij regelrecht uit de bossen komt. Mensen hebben moeite met abstraheren.
Ik begrijp het ergens wel. Ik heb ook nog nooit een
naakt beeld van Drees of Den Uyl gezien.”
We kijken de lange Bijlmerdreef in waaraan nieuwe

Plassende mannen
De Bijlmer is rijk aan publieke
kunst. Onder het viaduct van
de Groesbeekdreef staat een
van Beyers favorieten: Les
pisseurs d’Amsterdam. Zes
levensgrote kleurige zelf
portretten van de KameroensBelgische kunstenaar Pascale
Tayou als ‘Manneke Pis’. De
kleuren zijn gebaseerd op de
Kameroense, Nederlandse
en Belgische vlag. Tayou’s
kunstwerk was een van de
hoogtepunten van de kunstmanifestatie De Straat van
Sculpturen in 2009.
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‘Wat we hier in de Bijlmer
zien, de vermenging van
culturen, is de toekomst
van Nederland’

“Wat we hier in de Bijlmer zien, de vermenging
van culturen, is de toekomst van Nederland.
Dat kun je niet tegenhouden. Het zou goed zijn
als mensen dat beseffen en meer voor elkaar
openstaan. Hier wonen 140 nationaliteiten. Hier
kan je ervaren dat de angst voor multicultureel
Nederland onterecht is. Natuurlijk zijn er veel
eilandjes. De mensen zitten niet op elkaars lip.”
We lopen langs de marktkraampjes, trotseren
de lucht van versgebakken kibbeling en komen
langs het buurtje Vogeltjeswei. Waar vroeger de
Surinaamse ‘vogelmannen’ wedstrijden deden
met hun tropische zangvogels werd in 1999 de
eerste nieuwe laagbouw neergezet.
De dreigende regenbui barst nu echt los en we
schuilen in het nabije Bijlmerparktheater, dat er
in 2009 mede dankzij Beyers inspanningen
kwam. Het kijkt uit op het immense park, dat
na een omstreden kappartij vernieuwd is met
sport- en speelvelden, een vlindertuin en magnoliavallei. Elk jaar wordt hier het Kwakoefestival
gehouden. Kwakoe is in de rituele taal Kromanti
van de Marrons de naam voor een op woensdag
geboren man en verwijst naar woensdag 1 juli
1863, de dag dat in Suriname de slavernij werd
afgeschaft.
In de zomer van 2009 vierde de eerste Surinaamse presentatrice in de geschiedenis van
het NOS-journaal haar afscheid op dit festival.
“Ik had geen zin in zo’n receptie met bitterballen
en wijn, hangend achter een statafel in een of
andere kantine. Dus stelde ik voor om het feest
in de Bijlmer te vieren in een Kwakoetent. Ik weet
niet hoe, maar het is me gelukt. Het was een echt
feest. Onvergetelijk, met een mooi programma,
band, dans en veel lekker eten. Dat iedereen
hierheen kwam, voelde als een overwinning.” ●

