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Het Einde van de Wereld
Aan de Javakade ligt een
binnenvaartschip dat een
bijzondere functie en
geschiedenis heeft: de Quo
Vadis.
tekst: Guus de Mol
foto: Kees Hoogeveen
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p het binnenvaartschip Quo Vadis
is een restaurant gevestigd. Het
schip is eigendom van de stichting
Het Einde van de Wereld. Die naam heeft
een geschiedenis die teruggaat tot de lente
van 1984, toen een groep krakers zich
vestigde in het voormalige kantoorgebouw
van het stuwadoorsbedrijf Cornelder
aan de Sumatrakade. Een deel van hen
was kort ervoor dakloos geworden bij de
spraakmakende ontruiming van Wijers in
de binnenstad en vond hier opnieuw ruimte om te wonen en werken. De kantine
van het gebouw werd in gebruik genomen
door een groepje dat al een tijdje bezig was
maaltijden te verstrekken in gebouw 6, een
voormalig kantoorgebouw van de KNSM
op de Levantkade. Daar werd eenmaal per
week gekookt voor een steeds grotere groep
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bewoners van het gebied. De grote kantine
van Cornelder was veel geschikter voor
dit doel, mede door de grote keuken. Het
nieuwe domein kreeg door zijn afgelegen
ligging de toepasselijke naam Het Einde
van de Wereld.
Het nieuwe restaurant was vanaf het begin
een succes. Al na korte tijd werd besloten
niet één, maar tweemaal in de week te
koken. Desalniettemin werd het steeds
drukker en er stonden soms zelfs rijen
hongerigen voor de deur te wachten tot er
plaats was. Het succes had te maken met
de prijs van de maaltijden, de kwaliteit
ervan en de sfeer. Niet onbelangrijk was
ook dat je kon betalen door te helpen in de
keuken of het restaurant. Alle medewerkers
waren vrijwilligers. De kantine werd ook
nog voor andere dingen gebruikt. Er werden bijvoorbeeld feesten gegeven en films
gedraaid in de weekends.
Deze situatie bleef tien jaar min of meer
onveranderd. Het gebouw werd beheerd
door de bewonersgroep en het restaurant
bleef publiek trekken. Wat wel veranderde
advertenties

was de omgeving: de loodsen op het Javaeiland moesten plaatsmaken voor nieuwe
bebouwing. Op de tekeningen van het
nieuwe Java-eiland kwam het oude gebouw
van Cornelder niet voor. De krakers traden
in overleg met de gemeente in de hoop dat
hun domein behouden kon blijven. Dat
zou misschien ook wel gebeurd zijn als bij
grondonderzoek niet was gebleken dat een
olietank onder het gebouw was gaan lekken. De grond moest worden gesaneerd
en daarvoor moest het gebouw gesloopt
worden. De optie de grond te reinigen met
behoud van het gebouw werd te duur. De
bewoners en kunstenaars kregen een nieuw
onderkomen aangeboden, sommigen in
Pakhuis Wilhelmina aan de Piet Heinkade,
anderen in het nieuwe, vlakbij gelegen
gebouw Wladiwostok. Er was intussen een
stichting opgericht waarin het restaurant
werd ondergebracht. De stichting kreeg
geld om een binnenvaartschip te kopen en
aan te passen aan haar eisen, alsmede een
ligplaats aan de Javakade. Daarmee zou het
initiatief gered zijn en het restaurant verder
kunnen.
Begin 1996 kwam het gebouw leeg en
kort erna werd het gesloopt. De nieuwe
bebouwing stond er al naast zodat er een
wonderlijk gat in de gevelwand ontstond
dat, direct na de grondsanering, snel werd
opgevuld. Het schip de Quo Vadis werd na
een grondige verbouwing afgemeerd aan
de Javakade en eind 1995 ingewijd. De
formule is eigenlijk nog steeds dezelfde:
alleen vrijwilligers aan het werk, tweemaal
in de week eten en zo nu en dan zijn er
optredens, dichtersavonden of andere evenementen. t
Wie er meer over wil weten kan terecht op
de website: www.eindevandewereld.nl

