
De bouw van het eerste
woonblok in de Houthaven
begint in 2012. Ooit zaten er
houthandelaren, nu wonen
er nog studenten in
containerwoningen.

ILSE GEIJSEL

Tussen de tijdelijke studen-
tenwoningen, de containers
van Duwo, houden de scho-
lieren van het eveneens tij-

delijke 4e Gymnasium en het Carte-
sius Lyceum pauze. Onlangs werd
bekend dat het bestemmingsplan
voor de Houthaven na zestien jaar
rond is. Hier komen straks zeven
wooneilanden.

De Houthaven, waar vanaf eind
negentiende eeuw hout werd over-
geslagen, is nu een terrein met vier-
kante industriepanden. Op de ach-
tergrond ligt de IJoever met zijn
woonboten en hijskranen.

Ingeklemd tussen de containers
en de Tasmanstraat ligt de houthan-
del waar Peter Smit werkt; op het erf
liggen planken in stellages. Het be-
drijf moet uiteindelijk plaatsmaken
voor woningbouw. Spijt heeft hij
niet. “We hebben er in 2002 bewust
voor gekozen hier een nieuwe hout-
handel te beginnen. In de weten-
schap dat het voor een jaar of acht
zou zijn.” Smit hoopt nu tot 2016 te
mogen blijven.

Op het gras voor de containers ge-
niet een studente van de zon. Of het
vervelend is niet te weten wanneer
ze haar woning uit moet? “We mo-
gen hier in elk geval tot september
blijven, maar daarna is het onzeker.
Het uitzicht vanuit mijn raam op het
IJ zal ik wel missen,” verzucht ze.

Bij café Strand West wagen de eer-
ste gasten zich op het terras. “Aan-
vankelijk zouden we hier drie jaar
blijven, maar dit is alweer onze zes-
de zomer,” vertelt bedrijfsleidster
Louisa de Ridder, die er vanaf het
begin bij was. “Steeds was het een
verrassing als er weer een jaartje bij-
kwam. Jammer van de ruimte en de
dynamiek van deze plek, die straks
volgebouwd wordt.”

Emiel van Eijk, op weg naar kan-
toorschip De Bonte Zwaan, roemt
de schoonheid van het gebied: “De
omgeving hier werkt heel inspire-
rend.” Volgens hem draagt de ge-
biedsontwikkeling daaraan bij:
“Laat het maar gebeuren!”

Een houthandel die al tachtig jaar
in de Houthavens zetelt, is Jonge-
neel. Vanachter zijn bureau meent
medewerker Erwin Gorthuis: “Voor
de bedrijvigheid is het goed, maar
persoonlijk vind ik dat het moet blij-
ven zoals het is.” Hij wijst door het
raam naar de Spaarndammerdijk,
waar de huizen in de steigers staan
voor renovatie. “Die zijn nog hele-
maal in de originele stijl gemetseld.
Nieuwbouw past daar niet bij.”

‘Holland is
goed voor me’
Barry Nord grossiert in
sterke verhalen, die hij niet
uit zijn duim lijkt te zuigen.

Zoals elke dag zit Barry Nord
ook deze dinsdag weer op
zijn vaste stek in de bocht
van de Admiraal De Ruijter-

weg. Maar uitgerekend vandaag
doet de pinautomaat het niet. De
Amerikaan, blind en met één been
aan een rolstoel gekluisterd: “Nu
snap ik waarom ik de hele tijd men-
sen hoor kankeren. Gelukkig kent
iedereen mij hier. De één geeft me
eten, de ander een joint en toen het
hier opgebroken was, loodste een
meisje me langs alle bouwputten.
Holland is goed voor me.”

‘American journalist. Injured and
needs help to survive,’ staat op het
plakkaat dat Barry (Crescent, Flori-
da, 1952) altijd bij zich draagt. En
dat is geen loze praat, want twee
jaar geleden werd hij tijdens een
klus in Tsjetsjenië door een paar
dolgedraaide maffiosi in zijn been
geschoten. “Ze lieten me voor lijk
achter in de bossen. Het kostte me

een jaar om weer in de bewoonde
wereld te komen, want niemand
wilde me helpen. En ondertussen
rotte die voet weg en werd ik blind.
Uiteindelijk belandde ik in het On-
ze Lieve Vrouwe Gasthuis en werd
ik geopereerd.”

Het is maar één van de sterke ver-
halen die Barry vertelt. Sommige
lijken te bizar om waar te zijn, maar
toch wekt hij geen moment de in-
druk ze uit zijn duim te zuigen. “Ze
noemen mij de Renaissance Man.
Ik heb van alles gedaan in mijn le-
ven. Topografische kaarten ge-
maakt. Glas-in-loodramen voor
kerken. Muziek, boeken, films. Ik
heb een hotel gerund, een krant
over paarden uitgegeven, voor
Shell gewerkt. Ik was 24 uur per
dag bezig. Als iets mij interesseer-
de, dook ik er meteen in.”

Maar hij verdiende vooral geld
met de foto’s, films en geluidsop-
names die hij tijdens zijn vele rei-

zen over de wereld verzamelde. “Ik
heb honderdduizenden uren mate-
riaal, meer dan menig instituut.
Historische gebeurtenissen, oor-
logen, muziek: you name it and I
sell it. Mijn souterrain in de Van
Speijkstraat – een kelder is het,
meer niet – puilt uit. Ik was bezig

dat enorme archief te digitaliseren,
maar sinds ik blind ben, kan ik
geen kant meer op.”

Het begon allemaal toen hij op
zijn twaalfde met een oude camera
de straat op ging. “Het was de tijd
van de rassenrellen. Martin Luther
King bracht tienduizenden zwarten

op de been. Ik had geen idee wat
gaande was, maar ik begon te fil-
men en ben nooit meer opgehou-
den.”

En hij vertelt het ene verhaal na
het andere. Hoe hij op criminelen
jaagde en de Ku Klux Klan achter
zich aan kreeg. “Brandende krui-
sen in mijn tuin, ik zweer het je. Om
mijn familie te beschermen ben ik
vertrokken.”

Veertig jaar zwierf hij over de we-
reld. “Ik ben overal geweest. Veel in
Afrika, maar ook in Israël, Bosnië
en Tibet. Zonder een cent subsidie.
Ik sliep niet in hotels, maar in een
slaapzak in de bossen, en ik kookte
mijn eigen potje.”

En de muziek? “Ik was een street-
kid en hing altijd rond op het strand
van Jacksonville. Beetje jammen
met mensen als Greg Allman, Bo
Diddley en Tom Petty. Ik heb zelf
ook een paar platen gemaakt, maar
daar heb ik nooit veel geld mee ver-

diend. Nu zijn mijn handen zo
slecht dat ik mijn gitaar niet eens
meer kan stemmen.”

Vijftien jaar woont hij nu in Am-
sterdam. In de buurt kenden ze
hem als de man die op een Harley
Davidson toerde en vaak lang weg
was. Tot vorig jaar, toen hij door
een ambulance bewusteloos van
straat werd geplukt en hij de vol-
gende dag met één been minder
wakker werd.

“Negen maanden heb ik in het
ziekenhuis gelegen en nu zit ik elke
dag hier. Ik wou dat ik kon werken,
maar het gaat gewoon niet meer.
Het liefst zou ik wat geld hebben
voor een ticket naar Vietnam, een
goede maaltijd en een blowjob, om
me daarna voor mijn kop te schie-
ten. Fuckin’ hell, man, ik weet echt
niet meer wat ik moet doen.”

‘Brandende Ku Klux
Klankruisen in mijn
tuin, ik zweer het je’

Barry Nord: ‘Ik ben overal geweest. Veel in Afrika, maar ook in Israël, Bosnië en Tibet. Zonder een cent subsidie.’ FOTO BART KOETSIER
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Niet te sexy zingen,
maar wel kreunen

De combinatie Lils Mackin-
tosh en vier gouden stem-
metjes was gisteravond
weer een garantie voor

kippenvel. De ervaren jazzzangeres
wist de vier jonge zangeressen in
haar masterclass zo te kneden dat
ze net wat meer van zichzelf lieten
zien. En dat moet, vindt Mackin-
tosh: “Zingen is niets anders dan
het vertellen van een verhaal.”

En om dat verhaal eruit te krijgen,
is Mackintosh streng . Kirsten Ven-
nix krijgt te horen dat ze met te veel
lucht zingt: “Het is niet hhhhome,
dat klinkt alsof je het sexy wilt zin-
gen. Het is home.” Te luchtig is ook
niet goed: “Kreunen kreng!” De
woorden missen hun uitwerking
niet. Vol overgave stort Vennix zich
op het nummer. Ze krijgt een luid
applaus. Mackintosh, met een bul-
derende lach: “Prachtig! Excellent!
Dit is heel veel beter!”

Dan moet ook het publiek eraan
geloven. Het applaus wordt abrupt
afgekapt: “Hallo, zachtjes nu jon-
gens!” Een fanatiekeling die op het
volgende nummer met zijn vingers
begint te knippen, krijgt een ‘Graag
stil nou!’ naar zijn hoofd geslingerd.

Mithra Nouri kan volgens Mackin-
tosh wel een paar noten hoger: “Het
is te gekunsteld nu.” Niet erg: “Je
kan alsnog diep naar beneden dui-

ken en de klankkleur van de toon
bij zijn ballen pakken.”

De negentienjarige Lisette Herfst
zingt nog maar zes maanden, maar
haar voorbereiding met begeleider
Clous van Mechelen ziet eruit alsof
ze het al jaren doet. Ze moet alleen
meer werken aan haar presentatie,
zegt Mackintosh: “Je staat er een
beetje bij als een konijn dat in de
koplampen van een auto kijkt.” Het
is even slikken, maar dan beginnen
ook de ogen van Herfst steeds meer
te glimmen.

Dat muziektherapeute Diewertje
de Niet heel haar leven al zingt,
doet haar niet ontkomen aan wat
strenge adviezen: “Je b’s klinken
als p’s en je blijft hangen op de n.”
Bij het nummer Smile van Charlie
Chaplin lijkt De Niet de boodschap
begrepen te hebben. Ze zingt niet te
zoet, want dat past niet bij haar,
maar wel met volle overtuiging.

En daar gaat het nou net om, vol-
gens Mackintosh: “Zingen is voor
mij een uiting van gevoel. Van die-
pe droefenis of grote vreugde, als
het me maar raakt. Dat is zingen.”

MARIANNE LAMERS

Vanavond: Michiel van Nieuwkerk
praat met acteur en beeldend kunste-
naar Michiel Romeyn.
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De Houthaven, waar in 2012 woningen zullen worden gebouwd. FOTO KLAAS FOPMA

‘Het uitzicht zal ik missen’


