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Het kunstobject dat pal voor de kop van 
het Haveneiland in het IJmeer drijft, 
is een coproductie. Het geheel is ont-

worpen door de Amerikaanse kunstenaar Siah 
Armajani, bekend van de Olympische toorts 
van de Spelen van 1996 in Atlanta. Kunstenaar 
Ben Raaijman, die op dit moment opnieuw 
veel pech heeft met een project, zorgde voor de 
uitvoering. Daarbij schakelde hij zowel model-
bouwer Henk Brandwijk in die de miniatuurre-
plica van het stoomschip ‘Nieuw Amsterdam’ 
vervaardigde, als de (voormalig stads)dichter 

Frank Starik die de poëtische tekst voor het 
hekwerk schreef. 

Intiem
‘Je moet begrijpen hoe het ontworpen is’, zegt 
kunstenaar Raaijman. ‘Oorspronkelijk is het 
bedoeld als een klein drijvend plein voor een 
drijvende woonwijk in de vrije sector. Kinde-
ren zouden er kunnen lezen, schrijven en spe-
len. Misschien zou er wel eens worden gebar-
becued, ook prima. Het was een plek voor 
openbare ruimte waar geen openbare ruimte 

zou zijn.’ Het liep allemaal anders. Het voor 
het eerst in 2005 opgeleverde kunstwerk lag 
na veel omzwervingen, inclusief een aanva-
ring, op een werf te vergaan. Sylvia Dornseif-
fer, directeur van het Amsterdamse Fonds voor 
de Kunst, sprong in de bres voor de onder een 
slecht gesternte geboren kunstuiting waarvan 
niemand zich het lot aantrok. Duurzaamheid 
werd bij de renovatie prioriteit nummer één. 
‘Het is een intiem kunstwerk’, meent de direc-
teur. ‘Niet geschikt voor honderden mensen, 
dat maakt de naam ook duidelijk. Maar wel fijn 

Blijf hier en denk jezelf een zee
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Voor de tweede keer is The Floating Poetry Room officieel onthuld. Het kunstwerk heeft 
een ware pechgeschiedenis achter zich. Wellicht kunnen de bewoners van IJburg er 
 alsnog geïnspireerd door raken nu het gerenoveerd en weer publiekstoegankelijk is. 

om met een klein gezelschap naar gedichten, 
voordrachten en muziek te luisteren.’  

Verlangen
Voor ophef zorgde The Floating Poetry Room 
ook. Nog voor de eerste oplevering barstte op 
een forum een discussie los. De geplaatste 
miniatuuroceaanstomer werd als minachting 
voor de Amsterdamse zeeman beschouwd. 
‘Het is absoluut geen monument voor herinne-
ring aan Amsterdamse havens’, stelt Raaijman. 
‘Het wil een dichterlijke sfeer rondom reizen, 
verten, vertrek en aankomst voelbaar maken. 
En de emoties aanraken die verbonden zijn 
met grote passagiersschepen.’ Raaijman grijpt 
terug in de geschiedenis. ‘De Amsterdamse 
rederijen verzorgden de Oostelijke route, 
die ik met de koloniën, de politionele acties, 
het einde van een tijdperk en een nachtmer-
rie associeer. Het is de Westelijke route die de 
droom verbeeldt, naar de nieuwe wereld, New 
York. Daarop voer een Rotterdamse rederij met 
de ‘Nieuw Amsterdam’.

‘Zo zingt mijn hart Amerika’, declameert Sta-
rik de woorden uit zijn dichtwerk voor The 
Floating Poetry Room. ‘Amerika is een contai-
nerbegrip voor onbegrensde vrijheid, voor het 
verlangen ergens anders te zijn, voor transcen-
dentie. Datzelfde verlangen drijft ons om het 
IJmeer dicht te plempen en daar een nieuwe 

wereld te beginnen. Wat mij betreft steekt dat 
niet op een stadje verder’, lacht hij. 

Liefde
De dichterlijke vrijheid was beperkt tot 667 
tekens waarin twee of drie spaties mochten 
missen. ‘Het was een interessante puzzel’, 
aldus Starik. Door de vorm van het hekwerk 
werd hij gedwongen tot individuele stukjes 
tekst, zoveel letters hier, zoveel letters daar. Op 
twee plaatsen knikt het hek naar binnen. Aan 
de ene kant staat ‘Kom naderbij’, aan de over-
kant ‘Nader mij, beloof mij land.’ Dat maakt 
van The Floating Poetry Room toch een fijne 
trouwlocatie? 

Behalve dat ziet Starik het ook als een toeval-
lige plek. ‘Je kunt er gaan zitten en afwachten 
of er iemand komt. Je kunt er over het water 
kijken en mijmeren. En wie wil kan er een 
gedicht voordragen.’ 

Sylvia Dornseiffer sluit niet uit dat de Cen-
trale Bibliotheek, die met een mobiele ves-
tiging naar IJburg wil komen, kan bijdragen 
aan een zinvol gebruik. Ook de aansluiting bij 
het terras van café-restaurant Blok 4 is ideaal. 
‘Maar uiteindelijk moet het toch worden inge-
vuld met initiatieven die van de bewoners van 
IJburg komen’, meent ze. Kunstenaar Raaijman 
hoopt vooral dat het kunstwerk op deze plek 
wat liefde gaat ontvangen. t

De Drijvende Gedichtenkamer

Wie was het? 
De mens, zichzelf genoeg 
draagt stenen steden stenen aan.
Zand waarin men palen slaat 
  overkant, kom dichterbij.
De pier die in het water steekt,
de damwand die de golven breekt.
De weg waarlangs een auto rijdt. 
We gaan.

Want alle water 
is een echo van de oceaan.
De regen valt, maar raakt niet kwijt
in water, dat mijn bootje draagt
  nader mij. Beloof me land.
Vogel, vlieg, omhoog, omlaag.
Zolang ik op de kade sta 
zo zingt mijn hart: Amerika.

Waarheen, waarheen? 
Blijf hier en denk 
jezelf een zee.

© F. Starik, 4 mei 2004, 
bij The Floating Poetry Room 
van Siah Armajani
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Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00


