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Nederland terugkwamen, misten we het
straatleven, de makkelijke ontmoetingen.
We zagen in onze straat in Amsterdam-
Oost wat een bankje teweeg kan brengen:
de ene kant van de straat is helemaal kaal,
de andere is veel gezelliger dankzij bank-
jes en groen. We hebben zelf een bankje
voor de deur gezet en merkten hoe makke-
lijk je er met mensen in gesprek raakt.
Amsterdam heeft een lange geschiedenis
van leven op de stoepen, de hybride zones
tussen openbaar en privé.”

Het idee is even simpel als geniaal. Iets
wat spontaan al zo goed werkt, vergroten
Jesse en Cathelijn uit tot een stadsfeno-
meen. Als je je bankje wilt openstellen,
dan meld je je aan op de site zodat mensen
je weten te vinden. Zet een krijtbordje
neer of hang een poster op, dan weten
voorbijgangers dat iedereen welkom is. Je
schenkt en serveert wat, of je organiseert
een activiteit, en de bezoekers beslissen
zelf hoeveel ze betalen.

Op sommige plekken is het gewoon
gezellig bankhangen en praten, bij andere
bankjes kun je iets doen. Op de Eerste Oos-
terparkstraat organiseerde iemand een
dansles rond een salsabankje, aan het
Javaplein in Oost kregen vrouwen uit de
buurt breiles op en rond het breibankje, de
Openbare Bibliotheek op IJburg maakte
van het bankje voor de deur het voorlees-
bankje voor kleuters en peuters, en het
Ban Ki-moon vredesbankje in de Indische
buurt had als doel zo veel mogelijk natio-
naliteiten te verenigen. Er rijdt een Bank-

jes Hopper rond die vooral ouderen naar
bankjes en buurtgenoten ‘hopt’.

Sommige bankjes zijn van winkels – zo
stond er in de Jordaan een pasfotohokje bij
een bankje – maar het Bankjes Collectief
heeft een sociale bedoeling, geen com-
merciële. Het Collectief verkoopt welis-
waar via de site twee- en driepersoons-
bankjes, om lokale meubelmakers een
afzetmarkt te bieden. Maar dat is de enige
bron van verdiensten voor de organisato-
re n .

‘Het grootste openluchtcafé ter wereld’
is nu nog vooral in Amsterdam te vinden,
maar duikt ook op in Zaandam, Utrecht,
Groningen en Arnhem. Het Bankjes Col-
lectief gaat ook internationaal, als het aan
de oprichters ligt. „Er doen dit jaar voor
het eerst bankjes mee in Istanbul, Brussel
en Berlijn. En in Cambridge, bij Boston in
de VS, heeft er ook al een bankje meege-
daan met Bankjes Collectief.”

Belangrijk voor Jesse Jorg is de belan-
genloosheid van het project. „Me n s e n
regelen het zelf, en alleen omdat ze het
leuk vinden”, zegt Jesse. „Er komt geen
overheid aan te pas, geen subsidie, geen
regels. Er blijkt niet veel voor nodig om
mensen bij elkaar te brengen. En de stoep
is tenslotte van iedereen.”

Het Bankjes Collectief: van 3 mei tot en met

6 september elke eerste zondag van de

maand. Bekijk deelnemende bankjes op

bankjescollectief.nl, of zoek bankjescollec-

tief op YouTube.
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H
et stadsbankje is een
gemoedelijke plek, waar
je met een biertje of een
kop thee in de hand mak-
kelijk een praatje maakt
met de buren of met men-

sen die je nog niet kent. Die drempelloze
ontmoeting, en de gezelligheid die daar
kan ontstaan, zijn volgens Jesse Jorg en
zijn partner Cathelijn de Reede een pro-
baat middel tegen eenzaamheid in de
stad. Vandaar hun Bankjes Collectief, dat
ze zelf ‘het grootste openluchtcafé ter
we re ld’ noemen. Vorig jaar sloten meer
dan 130 bankjeseigenaren zich aan bij dit
initiatief, zondag 3 mei begint het nieuwe
b a n k j e s s e i zo e n .

Jesse Jorg is de sprankelende oprichter
van We the City, hij organiseert allerlei
projecten die met ontmoetingen en leef-
baarheid in de stad te maken hebben. De
Reede werkt bij het Rotterdamse creatieve
bureau Contain.r en heeft Restaurant Day
in Nederland opgezet, een website waarop
‘restaurants voor een dag’ te vinden zijn.
„We hadden een tijd in Bangkok
ge wo o n d”, zegt Jorg, „en toen we in

Bank? Nee,
o p e n l u c ht c a f é

St a d sb a n k j e s Waar kom je sneller in

gesprek met vreemden dan op een bankje?

Het seizoen is geopend, met breibankjes en

salsabankjes en 128 andere bankjes.
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Aluminium case
en toetsenbord in één

Werkt op Bluetooth 2.0
Ultradun en beschermt als een case
Geschikt voor tablets van Apple en Samsung

60%
korting

49,95

19,95
Alleen vandaag

A DV E RT E N T I E

WORD VRIENDEN MET EEN ‘BLOODY TOURIST’

A
msterdammers denken
er anders over, maar

toeristen zijn net mensen.
Deze verrassende constate-
ring was voor vier Amster-
damse vrouwen – K at u s h a
Sol, Martje van Ankeren, An-
na Dekker en Nicolien van
Eeden – reden om vorig jaar
mee te doen aan het Bankjes
Collectief met een bank in de
Wo l ve n s t r a at .
Dat is één van de 9 Straatjes,
een deel van de binnenstad
dat onder de voet wordt ge-
lopen door toeristen. „He t
zijn er zoveel dat je er maar
mee te dealen hebt”, zegt
Sol. „Maar in plaats daarvan
gaan Amsterdammers alleen
maar geïrriteerd doen.”
‘Bloody Tourist’ noemden ze
hun bankje. „Als Amster-
dammer kreeg je een bloody
mary als je met een toerist in
gesprek ging”, legt Katusha
Sol uit. „En de toerist kreeg
er ook een.” Ze plakten stic-
kers op de glazen met vragen
die het gesprek op gang

moesten helpen, zoals: Heb
je een levensles? Wat is je
lievelingsplek? Wat heb je
gisteren gedaan? De slogan
was ‘Praten in plaats van ha-
te n’. Dit jaar, vanaf juni, or-
ganiseren ze ‘Motje ’n shot-
j e? ’. Je krijgt een drankje uit
een snackautomatiek in ruil
voor een opdracht die je in
contact brengt met een toe-
rist: een wedstrijdje elkaar
zo lang mogelijk aanstaren
bijvoorbeeld, of Facebook-
vrienden worden.
Katusha, Martje en Anna zijn
behalve vriendinnen ook col-
l e g a’s bij het bedrijf Place-
makers, dat projecten orga-
niseert die ondernemers en
buurtbewoners bij hun eigen
buurt betrekt. Eén van hun
bekendste is de Buurtcam-
ping, waarbij mensen vakan-
tie houden op een tijdelijke
camping in een park in hun
buurt. „Ik werk graag aan
dingen mee die voor ieder-
een zijn en waar de stad net
iets leuker van wordt.”

VERTEL JE VERHAAL EN LAAT HET TEKENEN

M
arlous van Teunen-
broek en Marieke van

Gasteren doen zondag voor
de tweede keer mee met het
Bankjes Collectief. Ze ken-
nen elkaar van hun studie en
hebben nu een bedrijf sa-
men, Plan M, dat creatieve
concepten bedenkt voor klei-
ne, groene startende bedrij-
ven. Sau-Han van concept
store Raibu op de Jan van
Galenstraat heeft aan hen
haar bankje beschikbaar ge-
steld. Thema wordt ‘Yo u r
Story Illustrated’. Van Teu-
nenbroek: „We nodigen men-
sen bij ons uit op het bankje
en gaan ze vragen wat vrij-
heid voor ze betekent, om
een link te leggen met Be-
vrijdingsdag op 5 mei.”

Marlous voert het gesprek,
ondertussen maakt Marieke
een illustratie die het verhaal
van de bezoeker verbeeldt.
In ruil voor hun verhaal ont-
vangen de deelnemers aan
het eind hun persoonlijke il-
lustratie. Marlous en Marieke
vragen geen vergoeding.
„Het is opvallend hoezeer
mensen zich openstellen”,
zegt Marlous. „Het zijn in-
tieme gesprekken op dat
b a n k j e .”


