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Aimée Zito Lema (Amsterdam, 1982)
groeide op in Buenos Aires (ARG), maar 
kwam terug naar Nederland om naar  
de Gerrit Rietveld Academie te gaan.  
Zij vervolgde haar studie met een master 
Artistic Research aan de KABK in  
Den Haag en was in 2015-16 resident bij 
de Rijksakademie. Zito Lema woont en 
werkt in Amsterdam.

Zito Lema houdt zich bezig met de 
verhouding tussen het individuele en  
het collectieve geheugen. Wat wordt  
ont houden en wat niet? Veel van haar  

werk komt tot stand door archief - 
onderzoek, dat haar helpt zich een 
geschiedenis eigen te maken en dat haar 
na bewerking van die beelden ook andere 
gezichtspunten oplevert.
Haar werk was onder meer te zien in 
CentroCentro in Madrid (2019, solo); 
Gulbenkian Museum, Lissabon (2018, 
solo); MACBA, Barcelona (2017);  
de Gwangju Biennial, Z-Korea (2016); 
Centre Pompidou, Parijs (2016); De Appel 
en EYE Filmmuseum in Amsterdam 
(2019). Recent was hier in de Oude Kerk 
haar solo ‘Here is where we meet’ te zien.

Voor grafisch ontwerper Paul Gangloff 
(Altkirch, Frankrijk, 1982) is de scheidslijn 
tussen dit métier en beeldende kunst 
uiterst dun; hij werkt dan ook louter samen 
met beeldend kunstenaars en kunstpodia. 
Na de Gerrit Rietveld Academie was hij 
deel nemer aan de Jan van Eyck  Academie 
in Maastricht, die hij afsloot met een 
project over het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. 
Gangloff woont en werkt in Amsterdam.

www.wegdiemuur.blog
www.hetschip.nl
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Cargo heeft alles in het werk gesteld fotografen te 
achterhalen van wie fotomateriaal in dit project is 
gebruikt. Als u zich als rechthebbend beschouwt, 
mail dan naar info@cargoincontext.org

www.wegdiemuur.blog

Polanenstraat 174
Polanentheater
Sinds 2004 huist in het pand van de oude 
Rehobothschool het Polanentheater. Hier  
worden vanzelfsprekend theatervoorstellingen 
opgevoerd, en daarnaast is het een geliefde 
repetitieruimte voor zowel professionele als 
amateurgezelschappen.
Hembrugstraat 1
Snackbar 3Hoek 
Revaleiland 1B
Daltonschool De Spaarndammerhout 
Marlies Rohmer Architecture and Urbanism, 2015 
Daltonschool De Spaarndammerhout bevindt 
zich in de Brede School Houthaven, een energie-  
neutraal, multifunctioneel gebouw, waarin twee 
basisscholen, een kinderdagverblijf, peuter-  
speelzalen, bedrijven en een naschoolse opvang 
zijn gehuisvest. Het gebouw vormt een ‘poort’ 
naar de nieuwe Houthaven.
Revaleiland 3A
Woonzorgvoorziening Cordaan 
Het Spaarnhout is de nieuwste kleinschalige 
woon zorgvoorziening in de Houthaven van 
Cordaan. Hier wordt intensieve zorg geboden  
aan ouderen met dementie en/of chronische  
lichame lijke klachten. Het Spaarnhout maakt deel 
uit van het duurzame woningbouwproject ‘Life’.
Stettineiland 14

nu is het een Huis van de Wijk: een buurtcentrum 
dat ontmoetingen tussen en initiatieven van 
buurtbewoners faciliteert.
Hembrugstraat 148
Politiek buurtlokaal Rode Morgen ***
Rode Morgen is een politieke organisatie die in 
1977 werd opgericht. De leden zetten zich in voor 
het realiseren van een revolutionaire arbeiders - 
partij en ondersteunen de zelforganisatie van 
werkende mensen. 
Krommeniestraat t.h.v. 21
Spaarndammerhart
Kort Thielens Architecten, Marcel Lok, 2021,  
in opdracht van wooncorporatie Eigen Haard
Een heel nieuw wooncomplex gebouwd in de 
traditie van de Amsterdamse School. In de 
toegangspoorten en de betegelde binnentuin is 
het gesamtkunstwerk ‘De Oude Weg naar de 
Nieuwe Tijd’ van Martijn Sandberg te zien.
Polanenstraat 197
Buurtkerk Hebron 
Cornelis Kruyswijk, 1923
In het pand in de Polanenstraat vindt men  
zowel een buurtkerk als een leefgemeenschap, 
waar geregeld samen met buurtgenoten  
gegeten wordt. De architect van de kerkzaal,  
Cornelis Kruyswijk, is een vertegenwoordiger  
van de tweede generatie Amsterdamse School 
architecten.

Stettineiland 13
Houthavenkade 19
Atelier Puuur, Architecten
Houthavenkade 41 
Houthavenkade 43
Kookstudio Cook Your Life
Houthavenkade 49
Houthavenkade 61
Houthavenkade 99
Houthavenkade 103
Restaurant Karaat
Haparandadam 7
Broedplaats De Bonte Zwaan ***
De Bonte Zwaan was van 1980-1998 een 
kantoorschip, waar schippers hun opdrachten 
kregen. In 1998 werd het schip voor 1 euro aan 
corporatie De Key verkocht, die het tot 
kunste naars broedplaats liet verbouwen. Na wat 
omzwervingen kreeg De Bonte Zwaan zijn 
huidige plek aan de Haparandadam.
Wiborgeiland 201-233
Wooncorporatie De Key Afzelia (zuid-entree)
heren 5 architecten, 2021
Het gebouw dankt zijn naam aan de zeer sterke 
hardhoutsoort Afzelia, die gebruikt wordt voor  
de bouw van schepen.
Stettineiland 77
Donna van Milligen Bielke, architect
Stettineiland 78

Voor dit project is de website  
www.wegdiemuur.blog een belangrijke 
informatiedrager. Scan de QR-codes bij alle 
locaties voor bijzonderheden of bezoek deze site 
voor onder meer het Publiek Programma ***

DE ROUTE:

Oostzaanstraat 45
Museum Het Schip *** 
Michel de Klerk (opdracht van woningcorporatie 
Eigen Haard), 1919-1921
‘Niets is mooi genoeg voor de arbeider die al zo 
lang zonder schoonheid heeft moeten leven’, 
aldus architect Michel de Klerk. Het complex 
huisvestte arbeiderswoningen, een postkantoor, 
een school en tegenwoordig Museum Het Schip. 
Hembrugstraat 348
Zaanhof 44
Zaanhof 37
Zaanhof 135
Hembrugstraat 166
Marieke Koet Meubelstoffering
Hembrugstraat 156
Buurtcentrum de Horizon ***
Dienst Publieke Werken, 1923
Tussen de woonblokken van Karel de Bazel staat 
rijksmonument De Horizon. In het pand was 
voorheen de Willem Barentszschool gevestigd, 

Revaleiland 170
Buitenschoolse opvang De Natuurfontein
‘Gevormd door de natuur’ is het motto van  
De Natuurfontein. Het is de eerste en enige 
natuurgerichte BSO van Amsterdam, waar 
kinderen altijd buitenspelen, behalve wanneer 
het écht te hard regent.
Revaleiland 4
Ouderendagbesteding De Buren Cordaan
De Buren is het atelier van Cordaan in woonzorg-  
voorziening Het Spaarnhout. Ouderen uit de 
buurt kunnen hier zonder een afspraak te hoeven 
maken deelnemen aan verschillende activiteiten, 
van schilderen en boetseren tot spelletjes doen.
Spaarndammerstraat 872
Café Dekkers
Café Dekkers is de nieuwe naam van het voor-  
malige Volkskoffiehuis. De groen-witte tegels 
binnen stammen nog uit deze tijd. In de hoogtij - 
dagen van de haven kwamen de dagloners hier 
bijeen, in de hoop op werk in de haven. Nadat het 
werk opdroogde, bleven de buurtbewoners in dit 
café samenkomen. 
Nova Zemblastraat 586 
Restaurant Morris&Bella
Spitsbergenstraat 23-41
Wooncorporatie De Key
Suikerplein  
Speelhuisje De Toverbal
Gerrit de Vries, 2007-2008
De kioskachtige speelgoeduitleen aan de rand 
van het Suikerplein heeft de vorm van een 
suikerkristal, een vorm die ook terugkomt in de 
ramen van enkele trappenhuizen in de buurt.  
De luifel biedt beschutting en de noordgevel 
vormt een klimwand.
Suikerplein 21-33
Wooncorporatie De Key  
Spaarndammerstraat 490
Openbare Bibliotheek Amsterdam
Bewoners hebben zich geregeld hard gemaakt 
voor hun ‘buurtbieb’. Zo werd in 2011 de actie 
Behoud de Bieb gevoerd. En in 2020 werd de 
sluiting van het Spaarndamse filiaal voorkomen 
door een petitie die door ruim 1.000 buurt - 
bewo ners werd ondertekend. 
Spaandammerstraat 424
Restaurant Freud
Spaarndammerstraat 72 
Architectuurstudio Rogier Weijand
Spaarndammerstraat 9
Zaandijkstraat 13
Praktijk Westerpark
Polanenstraat 6
Verpleeghuis De Bogt
Waar nu Verpleeghuis De Bogt staat, stond ooit 
de gelijknamige molen. Het biedt zorg aan een 

mengelmoes van mensen, die veelal uit de buurt 
komen. De binnentuin grenst aan een volkstuin, 
die wordt onderhouden door buurtbewoners.
Oostzaanstraat 128-136
Installatiebedrijf Collewijn

BIJZONDERE PLEKKEN:

Zaandammerplein
Het Rode Plein
Karel de Bazel, begin jaren 20
Rondom het Zaandammerplein ontwierp  
Karel de Bazel in opdracht van de Gemeentelijke 
Woningdienst de sobere woningen voor arme 
Amsterdammers. Omdat er veel communisten 
woonden, stond het ook bekend als het  
‘Rode Plein’. Op 1 mei wapperde bij bijna alle 
huizen de rode vlag.

Haparandadam 45
REM-Eiland, restaurant
De 80 meter hoge ‘zendmast’ stond in de jaren 
60 als Reclame Exploitatie Maatschappij op  
3 mijl uit de kust in de Noordzee. Zo werd de bij 
de wet verboden televisiereclame omzeild. Het is 
nu een restaurant met mooi uitzicht op het IJ.

Pontsteiger
Woontoren de Pontsteiger
Arons en Gelauff Architecten, 2019
Dit ‘poortgebouw’ met 25 etages wordt ook wel 
Miljoenengebouw of Toiletpot genoemd. Het 
omvat appartementen en een hotel en ligt pal 
aan het IJ, waar vandaan de pont vertrekt.  
Het heeft het duurste penthouse van Nederland, 
waar veel om te doen was.

Van Noordtkade
Voorheen de CSM Suikerfabriek
Amsterdam was van oudsher een belangrijk 
handelscentrum voor suiker. In 1882 opende de 
Wester Suiker Raffinaderij, later gefuseerd tot  
de CSM, aan de Van Noordtgracht. Haar 
arbeiders vormden een belangrijk deel van de 
Spaarndammerbuurt populatie. In 1964 sloot  
de fabriek en in 1984 werd ze gesloopt.

Van Noordtkade t.h.v. nr. 100
Watersport Centrum Spaarndammerhout
Betrokken buurtbewoner Ad van Deventer 
beheert het Watersportcentrum, waar kinderen 
en gezinnen kunnen kanovaren of waterfietsen. 
Daarnaast houdt hij inloop voor eenzame 
buurtbewoners en geïnteresseerden in de 
(geschiedenis van de) buurt.

Het verleden naar het heden
Aimée Zito Lema’s (1982) geëngageerde 
oeuvre getuigt van haar fascinatie voor  
‘het verleden’, een begrip dat dichter bij 
voelt dan ‘geschiedenis’, omdat het directer 
appelleert aan het individuele én collec tieve 
geheugen van mensen. Vanuit die fascinatie 
graaft zij in archieven. Het materiaal dat zij 
daarin vindt, reproduceert en herschikt ze 
met een zekere artistieke vrijheid tot nieuw 
werk. Door steeds een nieuwe blik te 
werpen op de ‘feiten’ van een bepaalde 
tijdspanne of gebeurtenis, pro beert Aimée 
het verleden naar het heden te halen.  
Haar doel is om het geheu gen van de 
toeschouwers op te schud den en hun blik 
aan te vullen of bij te stellen.

Strijdbaarheid en saamhorigheid
Voor Weg die muur! putte zij uit een archief 
over de Spaarndammerbuurt en de 
Houthaven. Dit archief is alleen al bijzonder 
door de vindplaats: de Parlarie, de buurt - 
kamer van de Zeeheldenbuurt. De in 
kartonnen dozen verpakte foto’s van 
fotografen als Cas Oorthuys en Hans van 
den Bogaard imponeerden haar meteen. 
De solidariteit die uit het archief spat, 
voelde voor haar als geëngageerd kunste-  
naar aan als tweede huid. Zij tonen de 
strijdbaarheid en saam horigheid van de in 
oorsprong ‘rode buurt’. Terwijl Aimée deze 
kenmerken er deels zag verdwijnen, verrees 
tegelijkertijd voor haar ogen op de opge - 
spoten zandvlaktes in de Houthaven een 
heel nieuw stadsdeel. Zo ontstond haar 
plan voor een verbin den de kunstroute door 
deze twee sterk van elkaar verschillende 
buurten, die in de planologie complemen tair 
aan elkaar (her)ontwikkeld werden.

Gordijnen route
Aimée legde haar plan voor aan Lia Gieling, 
curator van Cargo, met wie ze al eens had 

samengewerkt. Zij wilde het archief - 
materiaal bewerken en de ontwerpen, die 
zij met grafisch ontwerper Paul Gangloff 
zou gaan maken, vervolgens op gordijnen 
printen. Deze zouden achter ramen in 
beide buurten moeten hangen om kennis 
van elkaars geschiedenis te delen en zo 
bewoners dichter bij elkaar te brengen.  
Het plan paste naadloos bij Cargo’s missie 
om schurende en/of plaats gebonden kunst-  
projecten te ontwikkelen. Ook omdat alle 
kunstpodia hun deuren tijdens de Covid-19 
pandemie moesten sluiten, ontstond er 
ruimte en ook een zekere urgentie om dit 
project te realiseren.

Het archief beslaat slechts de periode 
1940-1990 en moest worden aangevuld met 
interviews, die Aimée afnam samen met 
Emma Hogendorp en Marie van der Veen. 
Zij spraken oude en nieuwe bewoners uit 
beide buurten. Hun werd gevraagd naar de 
waardering van de eigen buurt, hoe zij 
terugkijken op de recente veranderingen 
en tot slot ook naar hun toekomstverwach-
tingen. Op de 41 ramen met archiefbeelden 
zijn citaten uit die interviews te lezen. 
Terwijl Aimée met de beelden het verleden 
laat zien, geven die citaten het heden en 
toekomstverwachting van de buurt - 
bewoners weer. Gelukkig waren er genoeg 
enthousiaste buurtbewoners en instel ling en, 
die hun verhalen wilden delen en/of hun 
ramen voor dit project zo’n zeven weken ter 
beschikking stellen.

Wonen is een mensenrecht
Cargo moest mede door de pandemie haar 
ruimte in de Houthaven opgeven en voor - 
taan als nomade verdergaan. Bij Museum 
Het Schip werd al snel gastvrij onthaal 
gevonden voor Weg die muur! Het Schip 
werd zo’n 100 jaar geleden als arbeiders - 
paleis gebouwd, in een tijd dat het besef 
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Domela Nieuwenhuisplantsoen
Voormalige Maria Magdalenakerk  
Pierre Cuypers, architect,1887
Elspeth Pikaar, landschapsarchitect, 2018
De in 1889 gebouwde parochiekerk  
Maria Magdalena werd in 1967/68 afgebroken 
wegens bouwvalligheid. Op de lege plek ontstond 
een plantsoen met de contouren van de kerk, dat 
in 1973 werd vernoemd naar de socialistische 
politicus Domela Nieuwenhuis.

Zaandijkstraat 90
Jan Wolkerstuin
Peter Ulle, 2010
De Jan Wolkerstuin is een postuum eerbetoon 
aan de schrijver, beeldend kunstenaar en  
natuurminnaar. Aan de Zaanstraat tegenover  
de Polanenstraat staan sinds 2020 replica’s van 
twee houten beelden, die Wolkers maakte van 
oude Texelse dukdalven.

Zaanstraat 88
Het Volksbadhuis
Dienst Publieke Werken, 1916
Het markante Volksbadhuis, destijds in de 
volksmond ‘Het Hoefijzer’ genoemd, werd in 1916 
geopend, met 30 badcellen en aparte ingangen 
voor mannen en vrouwen. Eind jaren 80 werd  
er een hammam in gehuisvest. Sinds 2016 is  
het een gemeentelijk monument. Het badhuis  
is onlangs gerenoveerd en herbergt nu  
15 luxe-appartementen.

Spaarndammerplantsoen
Het Spaarndammerplantsoen is in 1913 
vernoemd naar het dorp Spaarndam. Aan het 
plantsoen liggen behalve Het Schip nog twee 
door Michel de Klerk in 1918 ontworpen  
woonblokken met arbeiderswoningen. De door  
De Klerk ontworpen woonblokken zijn net als  
Het Schip interessante voorbeelden van de 
Amsterdamse School. Deze werden gebouwd in 
opdracht van K. Hille en tijdens het ontwerpproces 
overgenomen door woning bouwvereniging  
Eigen Haard. 
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PUBLIEK PROGRAMMA (***):

Vrijdag 27 augustus 
17.00 uur 
Opening door Touria Meliani, wethouder voor  
o.a. Kunst en Cultuur en Alice Roegholt, directeur 
Museum Het Schip; met een live column van 
schrijver/columnist Auke Kok. 
Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

Zondag 5 september 
14.00 uur 
Wandeling onder leiding van een ‘Schipper’/
buurtexpert. Aanmelden: www.hetschip.nl.
Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

Donderdag 9 september 
19.30 uur 
Lezing ‘Spaarndammerbuurt en Houthaven, 
toen, nu en straks’ door historicus Ton Heijdra. 
Aanmelden: www.hetschip.nl.
Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

Zaterdag 25 september
14.00 uur (matinee)
19.30 uur (avondvoorstelling)
Openbare presentaties van 4-daagse 
theaterworkshop voor alle leeftijden in de regie 
van Annemarie Ooft. Aanmelden en informatie 
over de workshops: www.wegdiemuur.blog.
Locatie: De Horizon, Hembrugstraat 156

Zaterdag 2 oktober
13.30 – 16.00 uur 
Workshop ‘Spandoeken Maken’ o.l.v.  
Aimée Zito Lema en Paul Gangloff.  
Aanmelden: www.wegdiemuur.blog. 
Locatie: De Rode Morgen, Hembrugstraat 148

Zondag 3 oktober 
14.00 uur 
Wandeling onder leiding van een ‘Schipper’/
buurtexpert. Aanmelden: www.hetschip.nl.
Locatie: Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45

Zondag 17 oktober
15.30 – 17.30 uur
Finissage met het Wester Harmonie Orkest, 
onder leiding van Rob van der Sterren.
Locatie: binnen of buiten De Bonte Zwaan, 
Haparandadam 7

Nota bene: doorgang van genoemde activiteiten 
zijn afhankelijk van maatregelen inzake Covid-19.

doordrong dat ‘wonen’ een recht is. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd wonen zelfs  
tot ‘mensenrecht’ verheven. Na 100 jaar 
moeten we echter concluderen dat dit recht 
voor velen alsnog bevochten moet worden. 
Aimée wil met Weg die muur! benadrukken 
dat dit recht voor allen geldt en dat een  
solidaire politiek die muur kan slechten en 
zo tot meer onderlinge verbinding leidt.

Lia Gieling, curator
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