
MEET THE LOCALS

98 dagen KEET
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Tijdens de FabCity op de Kop van het Java-eiland, van 20 maart t/m 26 
juni 2016, stond een bouwkeet, naast het Standbeeld. Deze eenvoudige 
keet was de schakel tussen het event en de buurt. 

Een zogenaamde buurtkeet dus.
98 dagen lang ‘ontmoeten, verbinden, 
vertellen.’

Dit is een verslag van deze periode. 
In woord en beeld. 

Tekst en fotografie: Bert Kommerij.
Vormgeving: Roos Breeuwer.

FabCity is een tijdelijke, gratis toegankelijke campus op de Kop van Java-ei-
land in het oostelijk havengebied van Amsterdam en bestaat uit zo’n vijftig 
innovatieve paviljoens, installaties en prototypes. Meer dan vierhonderd 
jonge studenten, professionals, kunstenaars en creatieven ontwikkelen de 
plek tot een duurzaam stedelijk gebied, waar ze werken, creëren, onderzoe-
ken en hun oplossingen voor stedelijke vraagstukken presenteren. De deel-
nemers komen van verschillende onderwijsachtergronden, zoals kunstaca-
demies, (technische) universiteiten en het beroepsonderwijs.
Foto: Joke Klerkx 
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“Dit is de buurtkeet van Meet the Locals. 
Deze Keet vormt de schakel tussen de buurt en het 
event.

Wij wonen hier.
Niet in deze Keet, maar in deze buurt. 
Meestal wordt de buurt overgeslagen tijdens grote 
events als Sail, de Uitmarkt en het Pacha festival. 
Er gaat een hek omheen en in een brief van het 
Stadsdeel lezen we wanneer de hekken, eco-toilet-
ten en vuilnisbakken weer verdwijnen.”
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“Toen wij ontdekten dat dit 
event drie maanden zou duren 
kwamen we in actie.
 
We bezochten de bijeenkomsten 
van Pakhuis de Zwijger, luis-
terden naar bevlogen toespra-
ken van de directeur en ont-
moetten de meest interessante 
mensen met hoogst interessante 
plannen.”
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Toen we de Keet te leen kregen 
konden we niet meer terug.
We besloten een invite-only 
avond te organiseren.
We verzamelden emailadressen 
en namen als de Buurtsoos, de 
Buurtcooperatie, de Buurtbalie, 
de BuurtBel, Gebiedonline, jon-
geren Platform Oost, Cruquius 
Circulair, Het stadsdorp, nog een 
stadsdorp. We nodigden ieder-
een uit.
Tijdens deze invite-only avond 
kreeg men de kans elkaar te ont-
moeten en plannen uit te wisse-
len voor de Keet.

De bedoeling was dat deze groep groter zou worden in de loop der tijd. 

Dit is gelukt.

Grote groepen zijn belangrijk. 
Ze kunnen invloed uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte, 
de politiek, de media. 

Je kan er gedoe mee maken.

Zonder bewonersgroepen krijg je tegenwoordig niets meer voor elkaar.”
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Er ontstonden zeven dagthema’s.
We deden het in het Engels, vanwege 
het Europese Event waar we deel van 
uitmaakten.

Later bleek dat sommige bewoners zich 
irriteerden aan het Engels.

Iemand liet een bericht achter op de blog: 
“Gebruiken jullie het Engels soms om meer 
indruk te maken?”

Maar dit was niet het geval.

We hadden er geen seconde bij stil gestaan.

We zetten zeven tafels 
in een zaal en gaven 
iedere tafel een dag. 
Zo had je de maandag-
tafel, de dinsdagtafel. 
Etc.
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Matchmaking monday.
Storytelling Tuesday.
Ageless wednesday.
Circulair Thursday.
Open Friday
Podcast Saterday.
Stage Sunday.

Dat was de uitkomst van de invite-only avond.
Het stond op het grote vel papier van de flap-over.
Iedere dag een thema. Vrij in te vullen voor wie wil.

Er was slechts een 
regel waar 

iedereen zich aan 
moest houden: 

geen open vuur bij 
de Keet. Hierdoor 

haakten sommigen 
af, zij wilden alleen 
maar fikkie stoken.

Binnen de 
globale dagindeling 

kon iedereen zijn 
eigen plan bepalen.
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We hadden dus alle reeds actieve bewoners en initiatieven uitgenodigd gebruik te maken van 
de Keet gedurende de FabCity en hun achterban aan te spreken.
We kwamen er al snel achter dat Het Stadsdeel ons plan ondersteunde.
Het was voor hun een kans om de buurtparticipatie te vergroten.
Buurtparticipatie is -net als grote groepen- belangrijk.
Zonder buurtparticipatie, geen participatiesamenleving.

 De buurt, dat ben ik.
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 Zo begon de lange 
versie van het praatje dat we 
hielden bij de Keet, zodra er 

een groep langskwam met 
voorop een gids, met of 
zonder paraplu, die zei: 

“En dit zijn de Locals.” 
Soms waren dit groepen van 

twintig, soms van vier.
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We stonden 98 dagen op de FabCity op de Kop van het Java-eiland, ge-
organiseerd door Pakhuis de Zwijger, ter gelegenheid van het Nederlands 
Voorzitterschap van de EU.
Het programma heette: Europe by People.
Sommigen zeiden dat we het mooiste plekje hadden van de City, anderen 
begrepen niet dat we ons zo afzonderden.
We keken uit over het IJ en zagen de boten komen en gaan.

De korte versie van het 
praatje ging zo.
 
“Dit is de buurtkeet.
Wij vormen een schakel 
tussen de buurt en dit 
event.
Op dit moment wordt er 
iedere maandag soep ge-
kookt door een buurtbe-
woner en nodigen we een 
FabCity bewoner uit om 
mee te eten.
Zij krijgen zo de gele-
genheid te vertellen wat 
ze hier doen.
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Op vrijdag eten we salades 
om 18.00. Salad Friday!

De soepmakers worden 
geportretteerd en komen 
aan de buitenkant van de 
Keet te hangen op een 
poster. 
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Op maandag komen er 
mensen van het Stadsdeel 
langs om vragen te beant-
woorden van bewoners.
Deze vragen worden op 
een poster geschreven, 
die buiten hangt. Zet je 
emailadres erbij en dan 
word je uitgenodigd.

De vragen gaan over zaken als zonne-energie, veilig-
heid, windenergie, gft afval, elektrisch varen en elek-
trisch rijden, sporttoestellen in de openbare ruimte, het 
belang van circulair bouwen. Etc. 
Dat zijn enkele de thema’s die besproken worden.
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Vaak hebben deze ontmoetingen een praktisch 
vervolg.
Netwerken groeien. Nieuwe ontmoetingen ont-
staan. Kennis wordt gedeeld.

Naast mensen van de gemeen-
te (de Gebiedscoordinator en 
iemand van de afdeling Duur-
zaamheid) zoeken we ook spe-
cialisten op of buiten de 
FabCity, zoals de mensen van 
Alliander, Waternet, iBMW 
etc.
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We ontdekken dat veel mensen met het-
zelfde bezig zijn, zonder dat ze het 
van elkaar weten.
Die koppelen we aan elkaar.
Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel men-
sen bezig om een zonnepaneel op hun 
dak te krijgen.
En iedereen levert hetzelfde gevecht 
met regelgeving, subsidies en VvE’s.
Wij weten nu: de vraag naar zonnepane-
len is groot.

Op de poster worden ook zogenaamde ‘bestellingen’ geplaatst.
Dat zijn geen vragen en ideeën, maar eisen:
Meer speelgelegenheid voor kinderen!
Of: permanente wifi op de Kop!
Of: Meer parkeergelegenheid voor fietsen!
Maar daar hebben we niet direct oplossingen voor.
Wij zijn Sinterklaas niet.
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Verder houden we iedere 
dag, ook in het weekend, 
spreekuur tussen 17.00 
en 18.00.
Dat spreekuur kan over 
alles gaan.
We maken dan filmpjes 
voor ons YouTube ka-
naal.
De filmpjes worden door 
SALTO TV, de lokale 
omroep, met permissie, 
van het kanaal afgeplukt 
en uitgezonden op TV.
Zo is het bereik van een 
eenvoudig filmpje groter 
dan je denkt.

Bijvoorbeeld. Een tweede-kamerlid die tips geeft aan de bewoners die 
strijden tegen de dreigende industrialisatie van het KNSM eiland.
Een vrouw die zich verbaasd over de buren die niet groeten.
Een jonge product designer die nestkastjes bouwt voor de binnentui-
nen van het Java-eiland - van afval materiaal. Enzovoort.
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En Cor: "De krul moet weer terug op straat, ook 
in het Oostelijk Havengebied."

 En dan zijn er nog de dichtersmiddagen, ver-
gaderingen en spontane en geplande ontmoe-
tingen en concertjes.
Zo is deze Keet een all round hang-out voor 
de buurt, met multi-functionele trekjes.
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En er wordt iedere dag gekookt, 
voor wie wil. Op is op.

We fotograferen alles en iedereen.
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Waarom vinden mensen het inspirerend om in een Keet te 
zitten, zonder wifi?

De foto’s zijn afkomstig uit het zogenaamde fotodagboek.
Te vinden op www.meetthelocals.nl, evenals de filmpjes
Daarnaast hadden we een levendige Facebook page met meer dan 700 likes.
Deze page heette Meet the locals/ FabCity.
Omdat FabCity geen eigen page had, kregen we ook veel mensen in de zaal die 
dachten dat onze page DE Fabcity page was.
Tip: Haak aan bij iets groters.
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Zonder media stelt een buurtinitiatief niets voor. 
Men moet op de hoogte blijven.
Met dit digitale tijdschrift is de cirkel rond en blijft 
de Keet nog even bestaan.

Dingen die niet gelukt zijn:

Geen theatervoorstelling.
De binnenkant van de Keet was rood toen we 
hem te leen kregen van 
Leon Paquay van Cruquius Circulair.
Dat bracht ons op het idee om het kleinste 
theater van Nederland te openen.
Er was geen pluch, maar wel een deur om 
mee op te komen en een deur om mee af te 
gaan.

We stelden ons voor de acteurs uit de buurt 
uit te nodigen voor een voorstelling.
Er wonen hier genoeg acteurs.
Maar we hadden geen script.
In de zaal was plek voor negen man.
Hoe dichterbij de opening van FabCity, hoe 
groter de vraag werd naar een stuk.



We ontdekten dat het in de Keet ging om kwaliteit, niet om kwantiteit.
Een spreekuur met vier mensen waarvan drie elkaar niet kenden, was een 
mooie dagoogst. De waarde zat in het kleine.
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Een dag na de officieel opening van de 
FabCity begon de bouw van Hotel Jakar-
ta, honderd meter verderop.
Foutje in de planning. Het heien en tril-
len was een bron van irritatie voor velen.
Later hoorden we dat sommige bewoners 
dachten dat het gehei bij de FabCity 
hoorde.
Geen reclame voor ons als ‘schakel tus-
sen de buurt en het event.’
Daarnaast begreep de buurt niets van de 
openingstijden.
In de weekenden was de FabCity in het 
begin vaak gesloten, terwijl er wel re-
clame voor werd gemaakt in de bijvoor-
beeld de Volkskrant.
En toen het eindelijk open ging, weken 
later, waren de meesten het zat.
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Een glazen mediahuis, samenwerking met Het Mediacollege, live radiouitzendingen 
en weekjournaals, een mediaredactie ism De Zwijger, het is allemaal niet gebeurt.
Het Mediacollege trok zich terug, live radio maken bleek organisatorisch ingewikkel-
der dan gedacht en voor een glazen mediahuis was geen plaats meer op het terrein.
Te veel partijen, te veel belangen, beslissingen werden uitgesteld.
De uitkomst voor Meet the Locals was een YouTubekanaal ism SALTO TV, een foto-
dagboek, een Facebookpage en een blog.

De nieuwe OHG site / 
Gebiedonline.
Er was wifi op het 
terrein, maar hoe 
dichter je bij de Keet 
kwam, hoe zwakker 
het signaal.
Eenmaal in de Keet 
was het weg.
Hierdoor konden we 
ter plekke geen por-
tretten maken voor 
de nieuwe OHG site 
van Gebiedonline, 
wat wel de bedoeling 
was.
In plaatst van een 
hotspot werd de Keet 
een offline plek.
Ook prettig, maar 
niet handig.
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Volgen nu alle dingen die 
WEL zijn gelukt:

De Keet opgeknapt.

De Keet kon wel wat onderhoud gebruiken toen we hem te leen kregen.
De ramen die los hingen in de kozijnen werden vastgezet, kieren werden gedicht en aan de buitenkant kreeg de Keet een 
flinke lik verf.
Aan het interieur deden we niets, dat bleef rood.
Onder de Keet monteerden we een fel rode lamp, zodat het ’s avonds op een ruimteschip leek, dat ieder moment kon opstij-
gen.
Aan de buitenkant hingen we posters waarop bezoekers hun vragen en ideeën konden noteren: de Bucketlist voor de buurt.
Plus iedere week een nieuwe poster met daar op een foto van de soepkoker op maandag.
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Salad friday.

Naast de Soep op Maandag ont-
stond het idee om op vrijdag een 
Saladbar te starten.
Dit bleek een groot succes, voor-
al bij sommige vaste bezoekers 
van de Buurtsoos.
Op die manier kwamen zij ook op 
de FabCity.

De dagelijkse maaltijden.
Omdat de soep en de salades een 
groot succes waren, werd er uiteinde-
lijk iedere dag gegeten in de Keet.
Het waren exclusieve diners, waarbij 
iedereen die op dat moment aanwezig 
was aan kon schuiven.

Samen eten bindt
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Dichtersmiddag.
Dat er een actieve dichterscommunity in de 

buurt was wisten we niet.
Vaak zijn ze te vinden op de boot Het Einde 

van de Wereld of bij De Blije Buren.
Zij dragen eigen werk voor, afgewisseld 

door live muziek.
De Keet bleek een uitstekende plek voor een 

van deze middagen.
 

De yoga dingen.

Op een ochtend stond er met 
krijt op een stelconplaat 
geschreven: morgen YOGA, 10 
uur.
Ook andere Yoga groepen kwa-
men samen bij de Keet.
De Kop was een uitermate ge-
schikte lokatie voor YOGA. 
Voor de liefhebbers.
We maakten een event aan op de 
page. Dit werkte.
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Fifteen. JavaDrinks. Stadsdorp.
Restaurant Fifteen zocht aansluiting bij de buurt en was bereid een 
mini cursus koken te geven bij de Keet.
Het weer was goed, de opkomst groot.
Het werd georganiseerd door Stadsdorp Java: een bijzondere editie 
van Java Drinks dus, ook wel: de buurtborrel.
Tijdens deze bijeenkomst zagen we een aantal buurtinitiatieven te-
gelijk bij elkaar: een unicum.

Er is een actieve hondencommunity op het 
Java-eiland. In de huisregels van de FabCity 
stond dat honden niet toegestaan waren op 
het terrein, maar de organisatie zag op tijd 
in dat honden weren van de Kop niet werk-
te.Zo werden er fotosessies georganiseerd 
bij de Keet, waarbij hond en baas werden 
vastgelegd, gaf de buurtpolitie voorlichting 
over wat honden tegenwoordig wel en niet 
mogen, en kwam een hondenspecialist een 
lezing houden over gedragsproblemen.

Alle hondenbijeenkomsten.
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In de Keet lag 
een gasten-
boek. Bezoe-
kers konden 
een bericht 
achterlaten 
of een oproep 
doen.



52 53

26 april.

Het lijkt wel winter.
Net een spookverhaal verteld.
Het is knus in de Keet.
Leuke gesprekken, als je letter-
lijk dicht op elkaar zit, kom je nog 
eens ergens op.
Anet.
 
Door de menselijke warmte in de 
Keet is de kou betekenisloos.
Ron Langdon.

De Keet forever, laten 
we daar voor gaan!
Dorien van Loggem.
 
Prachtig initiatief. Veel 
behoefte aan zo’n plek. 
Doorgaan!
Tine Wiegman.
 
Ben absoluut voor een 
blijvende Keet.
Wilbert.
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In samenwerking met het nieuwe Hotel Jakarta van Westcord 
(van die heipalen) organiseerden we een Haiku wedstrijd. De 
winnende gedichten (5) staan het komende jaar op het bouw-
hek. In totaal waren er vijfentwintig inzendingen. Westcord 
hecht belang aan een goed contact met de buurt. Vandaar.
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Vergaderen in een Keet is anders dan in een gewone vergaderzaal. 
Men luistert beter naar elkaar, er worden sneller knopen doorge-
hakt en het lijkt alsof iedereen even hetzelfde meemaakt, dicht op 
elkaar.

Van www.stint.nl mochten we hun Roze Kar 
lenen. Eigenlijk bedoeld voor kinderver-
voer, werd deze elektrische kar een deel 
van onze identiteit op de Campus. Zag je 
de kar, dan waren de locals in actie. Ook 
bood het ons de gelegenheid om van de Cam-
pus af te gaan en door de buurt te rijden.
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Zo nu en dan ontstonden 
er spontane concertjes in 
en om de Keet. De En-
gelse Tom Then trad bij 
ons op en singersongwri-
ter Mizza Hendrix (foto) 
werd een vaste bespeler. 
Verder traden op: Flou-
rish, Monotak, Marijn 
Huijers, DJ Schengen en 
Peter Bosnu. (De elek-
tra haalden we uit de 
lantaarnpaal naast het 
standbeeld.)

Meet the Locals deed 
mee aan de confe-
rentie Mapping Java 
van het Citizen Data 
Lab (ACIN). De vraag 
was: Hoe kunnen be-
woners meer invloed 
uitoefenen op hun 
buurt dmw data ver-
zamelen op hun mo-
biele telefoon.
Met vlnr: Nazil Cila, 
Maarten Groen, Nao-
mi Bueno de Mesqui-
ta, Wouter Meys.



Het promotiemateriaal 
bestond uit stickers, 
sleutelhangers, ansicht-
kaarten en een vlag.
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De audiosit. 
Bij de Keet kon 
men luiste-
ren naar ‘Kop 
Java, de geplan-
de leegte’, een 
audiosit voor 1 
persoon van Bert 
Kommerij, een 
stemmig pleidooi 
voor een lege 
Kop Java. 

(Foto: Gus Maussen.)
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"Wat hebben 
we een heerlij-
ke tijd gehad bij 
de Keet! Heer-
lijk buiten, men-
sen ontmoeten, 
de kids ff "uitla-
ten", even een 
borrel doen... He-
laas voorbij... ; 
bedankt voor dit 
geweldig initia-
tief! Wij, althans 
Jan, Floor, Ollie 
en Max, hopen op 
een vervolg!



Meet the Locals kwam tot stand met steun van 
de Gemeente Amsterdam en Fonds voor Oost.

Met dank aan Bert Kommerij, Arno van Herwijnen (Matchmaking Monday/JavaDrinks), 
Chantal Tjin, Piet Marsman (Alles), Roos Breeuwer (Vormgeving), Monica Schokkenbroek 
(Soep op Maandag), Brenda Hunt (Gebiedscoordinator), Stephany van Veen (Participatiema-
kelaar), Sara van Vliet (Afdeling Duurzaamheid), Joris Sande (Salto Mediahuis), Fleur Teitink 
(Alliander). En verder Dominique, Florian, Viktor, Tine en Dorien (Stadsdorp Java), Merlijn, 
Jim, Rob en Sonja (JavaBlend), Martin, Arie, Hans, Tanja, Erna, Peter, Jos, Tineke, Eefke, 
Ton, Ron Langdon (Groot Oost TV), Jan, Floor, Ollie, Max, Jochem, Egbert, Hester, Christel, 
Mark, Jeroen, Theodoor, Marjo, Tineke, Gerard, Gerda, Martine, Fifteen, Joke, Monica, Pe-
tra, Nikita en Iris (Buurtbel), Jaap, Marlies, Sophie en Claartje en Lotte en David en Ilona en 
Tim (Starters4Communities), Lisa, Frans, Ruud en Jip (BuurtSoos), Martin, John, Huub, De-
siree Geritz (Buurtagent), Chris, Meta en Ganna en Nina (Buurtcooperatie), Dora, Sebastian, 
Martine, Reggy, Jessica, Michel (Gebiedonline), Maarten, Jennifer, Marc, alle lieve honden 
en iedereen die we vergeten zijn. 


