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Karolina Spaic en Sebo Bakker zijn de motor achter het 

ZID Theater. Vanuit broedplaats HTS Wiltzanghlaan maken 

ze fantasievolle voorstellingen op basis van verhalen 

en dromen van bewoners van probleemwijken als de 

Kolenkitbuurt. Ook Toneelgroep Amsterdam wil nu met 

ZID samenwerken
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‘Mensen zijn creatiever 

dan je denkt’

een echte buurtfunctie krijgen, 
maar daar is helaas weinig van te-
rechtgekomen. De verhuurder is 
het stadsdeel. Nu we niet meer on-
der Bos en Lommer vallen, maar on-
der stadsdeel West, hopen we maar 
dat de nieuwe afdeling vastgoed nu 
wel het belang inziet van deze plek. 
En dat verwacht ik ook.’

Wie heeft er in de tussentijd de re-
gie?
‘Wij zijn de grootste huurder hier, 
dus nu treden wij maar op als be-
heerder, ongevraagd. We zorgen 
voor alles, van de schoonmaak tot 
het schilderwerk. De kinderen uit 
de buurt bekrassen dat natuurlijk 
non-stop. We moeten ook de trap-
leuningen schaven, anders krijgen 
ze splinters in hun vingers. Het 
grootste deel betalen we zelf, daar 
moet nu wel verandering in komen.’

Maar het bevalt je wel hier?
‘Ja, want we willen middenin deze 
wijk zitten. We mogen hier zeker 
blijven tot 2014, maar we hebben 
binnenkort een bespreking met het 
stadsdeel, want we willen graag ver-
lengen. We hebben zo veel in deze 

plek geïnvesteerd, en ons werk is 
inmiddels helemaal verankerd in de 
Kolenkitbuurt en in West.’

Hoe zijn jullie op deze plek terecht-
gekomen?
‘Acht jaar geleden hebben we 
samen met Jaap Schoufour van 
Bureau Broedplaatsen naar een 
nieuwe ruimte gezocht. Hiervoor 
zaten we in het Westerpark, maar 
daar werd voortdurend ingebro-
ken. Uiteindelijk heeft hij dit voor 
ons gevonden. Het gebouw was 
in heel slechte staat, maar Bureau 
Broedplaatsen en het Stadsdeel 
hebben er verwarming ingezet en 
het in eerste instantie opgeknapt. 
Met subsidie van het VSB Fonds 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
hebben we hier een professionele 
dansvloer in kunnen leggen en 
het grid kunnen aanbrengen (de 
lampen en de ‘techniek’, red.). We 
hebben er zelf ook nog 15 duizend 
euro in gestopt. We hadden graag  
nog een leuke foyer gehad, maar 
dat hebben we in deze crisistijd 
nog niet kunnen realiseren. Als the-
atermaker zijn we natuurlijk erg blij 
met zo’n grote, betaalbare ruimte 
van 300 vierkante meter. Dat is echt 
een kans die je alleen in een broed-
plaats kunt krijgen.’

Waaruit bestaan jullie projecten?
‘We organiseren mini-festivals, de 
ZID MIXT Zondagen, filmvertonin-
gen en workshops en we verzorgen 
kunsteducatie voor volwassenen en 
kinderen. We willen zo veel moge-
lijk buurtbewoners activeren door 
cultuurparticipatie. Mensen van al-
lerlei leeftijden en allerlei culturen 
die nooit ergens heengaan omdat 
ze er onbekend mee zijn, willen we 
vertrouwd maken met de kracht 
van het theater en de cultuur. In 
2008 zijn we bijvoorbeeld begon-
nen met “Zoet & Zout”, waarin we 
bewoners helpen hun verhalen over 
eten en eettradities te vertellen op 
het podium. Er werd eten meege-

bracht, gedanst, gezongen... daar 
hebben een paar honderd mensen 
aan meegedaan.’

Jullie werken met professionals, 
maar ook met ‘buurtacteurs’
‘Ja, de professionele acteurs zor-
gen ervoor dat de verhalen goed 
over het voetlicht komen. De buurt-
acteurs zijn mensen uit de buurt 
die een passie voor het spel heb-
ben en dat, begeleid door ons, 
willen ontwikkelen. Ze komen echt 
uit alle landen van de wereld, van 
Turkije en Marokko tot Italië, Bos-
nië en Colombia. Ons programma 
“Droomscoop”, waarin mensen 
hun dromen vertellen, maken we 
ook met mensen uit de buurt en 
professionele acteurs. En met DIZZ 
Kids doen we kunsteducatieprojec-
ten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Ze maken kennis met dans, theater, 
muziek en film en aan het eind van 
het jaar maken ze met ons een pro-
ductie, die ze opvoeren in Podium 
Mozaiek.’

Wil je zo de samenhang in de buurt 
bevorderen?
‘Jazeker, en de betrokkenheid bij 
elkaar. We willen creativiteit inzet-
ten als motor voor verandering. 
Mensen zijn veel creatiever dan je 
denkt. Het is geen vormingstoneel 
of sociaal werk, maar we willen wel 
het sociale gevoel vergroten en 
een soort alertheid kweken voor de 
kracht van creativiteit. Je merkt dat 
als je probleemkinderen al vroeg op 
het toneel laat staan, en de ouders 
erbij betrekt, je soms kunt voorko-
men dat ze ontsporen. Dit is een 
hele moeilijke buurt, met veel cri-
minaliteit, schooluitval en andere 
problemen. Armoede sleurt je mee 
in een negatieve spiraal. Daar willen 
wij wat positiefs tegenover stellen. ’
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Karolina (1963) doet het interview, 
want mede-oprichter en partner 
Sebo (1964) is druk met de voor-
bereiding van “Zoet & Zout”, een 
community art-project in Culem-
borg. Sebo coacht de ‘acteurs’ en 
speelt mee in de voorstellingen, 
Karolina regisseert. Samen zijn ze 
aanjager en artistiek leider van ZID, 
en dochter Lara (9) treedt tegen-
woordig ook mee op. Daarnaast 
heeft het ZID Theater nog een vijf-
tal vaste medewerkers en een pool 
van professionele acteurs en ‘buurt-
acteurs’ met wie ze werken aan hun 
community art - projecten. Thuisba-
sis is een kantoor-annex- theater-
zaal in een voormalige gymzaal van 
een reeds jaren verlaten HTS aan 
de Wiltzanghlaan. Middenin de rui-
ge Kolenkitbuurt, volgens Karolina 
‘de Bronx van Amsterdam’.

Werken jullie samen met andere 
huurders binnen dit gebouw?
Karolina: ‘Nou, dat willen we wel, 
graag zelfs, maar deze broedplaats 
stond de laatste twee jaar bijna 
helemaal leeg. Pas sinds een paar 
maanden zijn er weer nieuwe huur-
ders. Ooit moest deze broedplaats 

Karolina Spaic en Sebo Bakker
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Hoe werken jullie?
‘Altijd improviserend, vanuit de 
verhalen van de mensen zelf. Zoals 
in “De verborgen stad”. Dan vra-
gen we de kinderen: wat zijn jullie 
ideale plekken in de stad? We zet-
ten hun werkelijkheid om in kunst, 
prikkelen hun fantasie, vertalen 
hun dromen, verlangens en ang-
sten in een voorstelling. Als je ze 
op het spoor van de fantasie zet, 
komt er veel meer los dan dat je 
het één op één over hun werkelijk-
heid gaat hebben.’

Krijg je genoeg erkenning?
‘Jazeker. Naar aanleiding van ons 
werk in de Kolenkitbuurt zijn we 
in Culemborg gevraagd. We tre-
den ook in het buitenland op. Het 
afgelopen jaar hebben we prijzen 
gewonnen en we zijn vorig jaar in 
New York uitgenodigd om over 
ons werk te vertellen op de confe-
rentie Theatre of the World. Maar 
wat helemaal leuk is, is dat we nu 
met Toneelgroep Amsterdam gaan 
samenwerken. Acteurs van TGA 
zullen hier de komende twee jaar 
workshops geven en niet-professi-
onele acteurs coachen, en wij gaan 
“De russen” uit hun repertoire op-
voeren. Een stuk van zes uur! In 
april zullen we ermee in de Stads-
schouwburg staan. Voor deze wijk 
is dat natuurlijk helemaal geweldig. 
En voor TGA is het bitter nodig, 
anders hebben ze over twintig jaar 
alleen een blank en grijs publiek 
over. We zorgen ervoor dat de hele 
Kolenkitbuurt naar de schouwburg 
komt, driehonderd, vierhonderd 
man sterk. Mensen die daar nog 
nooit binnen zijn geweest. Ieder-
een is razend enthousiast, want 
van de Sloterplas naar de Stads-
schouwburg, dat is natuurlijk hun 
grote droom.’

www.zidtheater.nl

Als wethouder kunst en cultuur 
Carolien Gehrels langskomt om 
de nieuwe Servicegarage aan de 
Cruquiusweg te openen, is de 
verf net droog. Aan verschillende 
ateliers wordt zelfs nog driftig ge-
sleuteld. Maar de door de Japanse 
kunstenares Sachi Miyachi gerolde 
sushi staat klaar en de zeven kun-
stenaars kijken haar verwachtings-
vol aan, terwijl hun kinderen vrolijk 
rondrennen. ‘Ik vind dit een gewel-
dig initiatief, en ik ben blij dat jullie 
op deze manier talentvolle, inter-
nationaal georiënteerde kunste-
naars behouden voor Amsterdam’, 
spreekt de wethouder hen met on-
gebroken enthousiasme toe. ‘Voor 
een kleine, open, internationale 
stad als Amsterdam is dat van le-
vensbelang.’ 

Duizenden belangstellenden
In 2007 nemen kunstenaars Thijs 
Rijnsburger en Frank Ammerlaan 
het initiatief tot De Servicegarage. 
En een garage was het duizend 
vierkante meter grote gebouw 
aan de Stephensonstraat. Na hun 
opleiding hebben Ammerlaan en 
Rijnsburger al een ruimte gekraakt 
in Post CS en omgetoverd tot de 
galerie Horse Move Project Space. 
Als ze daar uit moeten, verzamelen 
ze een aantal mensen van de aca-
demie om zich heen en betrekken 
ze de voormalige garage die door 
de sympathiserende eigenaar om 
niet ter beschikking wordt gesteld. 
Voorwaarde is wel dat ze iets voor 
de buurt gaan betekenen. Dat pak-
ken de twaalf ‘huurders’ goed op: 
er komt een studio voor een ‘ar-
tist in residence’ en er volgen tal-
loze exposities die al snel voor een 
enorme buzz zorgen. Vele honder-
den belangstellenden komen er op 
de openingen af, duizenden staan 
er – ook nu nog – op de mailinglijst. 
Steeds vaker exposeert de Service-

garage ook collectief, in binnen- en 
buitenland. Op de Kunstvlaai, maar 
ook in Stockholm, Berlijn, Istan-
boel, Malmö, Luzern en Hamburg. 
 
Energie
Aan het begin van dit jaar treedt er 
een nieuwe ‘directie’ aan, Daniel 
Hofstede en Benjamin Roth. Na de 
sloop van de oude garage en de 
nodige aanloopperikelen hebben 
ze dan nu hun nieuwe ruimte. Klei-
ner dan de vorige en met minder 
huurders, maar met het bord van 
de vorige Servicegarage nog altijd 
fier op de gevel. En verbouwd met 
subsidie van Bureau Broedplaat-
sen. Amvest en PFC2, hebben de 
hangar tegen een schappelijke 
huur voor drie jaar ter beschikking 
gesteld. 
Benjamin zegt: ‘Daniel, Arik Visser 
en ik zijn er al vanaf het begin bij. 
Nu hebben we er vier kunstenaars 
bijgezocht, twee van het Sand-
berg, één van de Ateliers en een 
van de Rietveld die ook aan het St. 
Joost studeert. We willen mensen 
met dezelfde energie. Goede kun-
stenaars, maar ook mensen die de 
meerwaarde zien van dit collectief 
en zich ervoor willen inzetten.’

Gast-curatoren
Twee grote ruimten zijn naast de 
ateliers uitgespaard voor tentoon-
stellingen en feesten. Vaak no-
digen ze ‘gast-curatoren’ uit die 
talentvolle studenten en experi-
mentele kunstenaars uitnodigen, al 
dan niet internationaal. ‘Ze kunnen 
hier dingen doen die in het officiële 
kunstcircuit wat moeilijker gaan’, 
zegt Benjamin. Enkele fans hadden 
‘moeite’ met de broedplaatssubsi-
die, maar hij is zeer welkom, zegt 
de directie eenstemmig. 

www.deservicegarage.nl, 
deservicegarage.blogspot.com.

Cruquiusweg: de nieuwe 
creatieve hub

Er is nóg een broedplaats op de 
Cruquiusweg, met plaats voor 
17 industrieel vormgevers en 
ontwerpers: Krux Amsterdam. 
Op 31 december vindt de offi-
ciële opening plaats. De hal van 
Krux is gehuurd van Amvest.

Ongeveer de helft van de huur-
ders komt van de Design Acade-
my in Eindhoven. Zoals Dajo Bo-
disco, die samen met een andere 
geboren Amsterdammer, een 
Duitser en een Fransman het ini-
tiatief heeft genomen. ‘Voor ons 
is Amsterdam het centrum van 
Europa, meer dan Eindhoven. 
We hopen hier een betekenisvol, 
internationaal georiënteerd de-
signplatform op te zetten’, zegt 
hij. De ontwerpers huren allemaal 
een unit van veertig vierkante 
meter voor minder dan de helft 
van het CAWA-tarief. Ze kun-
nen gebruikmaken van gemeen-
schappelijke ‘esssentiële facilitei-
ten’ voor hun beroep, zoals een 
spuitcabine, een machinepark, 
een kunststofwerkplek, een ke-
ramiekwerkplaats en een fotostu-
dio. ‘We hebben ook twee hijs-
kranen mogen overnemen van 
De Loor, een metaalbedrijf dat nu 
nog een kwart van het gebouw 
huurt.’ De huurders hebben alle 
verbouwingen zelf uitgevoerd, 
Bureau Broedplaatsen financiert 
een deel van de kosten. Iedereen 
is welkom om de eindproducten 
te komen bewonderen in deze 
‘designstraat’ met verschillende 
disciplines binnen de toegepaste 
kunst. Verder blijft de Cruquius-
weg gewild, want er is nóg een 
broedplaats in voorbereiding en 
er zijn plannen voor horeca.

De Servicegarage 2.0

‘We willen mensen met dezelfde energie’

Op 22 oktober was het dan zo ver: de Servicegarage werd 

een officiële broedplaats. Toen een groep afgestudeerden 

van de Rietveld zich in 2007 vestigden in een oude garage 

bij het Amstelstation zag het daar nog niet naar uit. 
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Wethouder Gehrels tussen de directeuren Roth (l) en Hofstede.




