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Fout! 

DE WINKEL IS GESLOTEN 
TERUG VAN WEGGEWEEST: 
DENOSTALGIEPAGINA 

ORDE TWEE €k 
ZWEMBAD, 
SAUNA, DOUCHES 
EN JACUZZI 

SUPERONHANDIG! 
ALLES WAT HEEL VE 

INTERVIEW MET ELS IPING 
PEESKAMERS WEG 
HOTELKAMERS ERBIJ 

WAS GETEKEND ([[) 
PEN EN PENSEEL VAN EEN 

ETJE PRECIES 
3^ 

SCHEEPSE BOTEN 
NIEUWE TAAL IN NOTA 

DICHTER BIJ U 
IN HET CASINO RINKELEN DE 
GLAZEN 

In het vorige nummer van 
Opnieuw stond wat verkeerde 
en onvolledige informatie. Het 
was een dubbeldik nummer en 
dat maakt de kans op fouten 
natuurlijk groter. Zoals altijd 
in dergelijke gevallen komen 
er dan - hoera - reacties van 
lezers. 
De meeste reacties lokte het 
artikel 'De rode driehoek' uit. 
We dachten met één veeg (een 
bedreiging van buiten) een 
wel erg doorzichtige poging 
te doen om alle binnenbuurtse 
problemen, onzekerheden, 
discussiepunten, alternatieven 
en meningsverschillen weg te 
strijken. De reacties kwamen 
van buurtbewoners, het 
stadsbestuur, het stadsdeel en 
instanties. Om ruimte te geven 
aan een uitvoerig weerwoord 
hebben we gekozen voor 
een interview met Els Iping, 
voorzitter van het dagelijks 
bestuur van stadsdeel Centrum. 

Anina Kist wees ons er terecht 
op, dat - anders dan in het 
jubileumnummer vermeld 
- OpNieuw in 1983 door vijf 
vrouwen uit de buurt werd 
gestart. Dat waren Lia Koster, 
Johanna Muller, Ruth Roelofsz 
(die de naam bedacht), Nynke 
de Vries en Anina Kist.'Onder 
de milde begeleiding van 
opbouwwerkster Ellen Dehue', 
schrijft Anina erbij. Zes 
jaar later werd de Stichting 
OpNieuw opgericht door 
drie vrouwen die wel in het 
betreffende artikel werden 
vermeld. 

Ozan Akcan werd in het 
artikel over de winkels in de 
Sint-Antoniesbreestraat te 
kort gedaan. Hij heeft z'n 
opleidingen (VBO, MBO, 
Ondernemerscollege) gewoon 
afgemaakt; anders had hij de 
stomerij niet kunnen runnen. 
Bedankt voor de reacties 
op onze fouten. Om de 
wisselwerking tussen schrijvers 
en lezers te bevorderen heeft 
de redactie besloten, in elk 
nummer tenminste één fout op 
te nemen. 

Reacties die natuurlijk nooit 
fout zijn komen van gulle 
gevers. In de afgelopen 
maanden waren dat J.C. J met 
€ 50,- en P. N. A met € 50,-. Zeer 
bedankt voor uw gift. Uw steun 
blijft nodig. Uw kritiek ook. 
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Bij de Voorplaat 

Soms stort het in 
Antje P o s t m a j 

Al sinds 1980 hebben let Kortschot en 
haar collega Pieter Kemink samen de 
keramiekwerkplaats KOLORIET aan de 
Krom Boomssloot 73. Beiden zijn kera
mist van beroep, let is de specialist als het 
om glazuren gaat, Pieter Kemink (1952), 
haar compagnon, is de technische man 
die alles weet van ovenbouw en kera
mische productie. Geglazuurde beelden 
van keramiek in blauwe, groene en rode 
tinten sieren de entree. In de keramische 
beelden zijn zwierige menselijke figuren 
verwerkt. Ze zijn onderdeel van een open 
structuur. 

Niet alleen doet de ruimte dienst als ate
lier van de kunstenaars, maar deze wordt 
ook gebruikt als cursuslocatie waar les 
wordt gegeven in keramiek. In groep
jes van zes kunnen mensen keramiekles 
volgen in de avonduren of op zaterdag
ochtend. Meestal voeren ze hun eigen 
ontwerpen uit tijdens de les, maar ze 
kunnen ook een basiscursus volgen. Het 
is tevens mogelijk om gebruik te maken 
van de werkplaats, met de benodigde ap
paratuur en kennis. 

let Kortschot (1955) heeft zich het ke-
ramiekvak vooral in de praktijk eigen 
gemaakt, hoewel ze haar kennis van 
glazuur opgedaan heeft bij Emmy van 
Deventer, een oud-docente van de Riet
veldacademie. Daarbij is ze buiten haar 
werkzaamheden als keramiste ook nog 
een dag in de week lerares handvaardig
heid op een middelbare school. Op mijn 
vraag waarom ze met klei werkt vertelt 
let dat ze er al in haar jeugd door gefasci
neerd was. "Ik kwam per toeval met een 
vriendinnetje in aanraking wier vader 
een steenfabriek had waar bakstenen ge
fabriceerd werden. Dat boeide me. Daar
voor tekende ik vooral veel." 

Hoe komen de keramische beelden tot 
stand? "Eerst maak ik een steunvorm die 
ik later weer verwijder", vertelt let. "Daar
omheen wordt het hele beeld langzaam 
opgebouwd. Als ik te snel ga, stort het 
soms in, want het is heel fragiel." Tijdens 
het bakken wordt de klei verhit tot 1260 
graden. De steunvorm wordt na het bak
ken meestal verwijderd. Daarna wordt 
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het glazuur aangebracht en moet het 
beeld opnieuw de oven in . let gebruikt 
meestal witte klei, soms ook porselein. 
"Porselein is meer gezuiverd dan gewone 
klei. De hoeveelheid ijzer in de klei zorgt 
voor een bepaalde kleur. Zo geeft man-
gaanoxide bijvoorbeeld zwartbakkende 
klei. Het glazuren is een vak apart en om 
de juiste kleur te bepalen maak ik eerst 
proefjes zodat ik van te voren precies kan 
bepalen hoe het eruit gaat zien." 

Thema's van haar werk zijn het land
schap en "de mens", die in al zijn hoe
danigheden gebonden is aan de vorm en 
het materiaal. Ik zie veel blauw, variërend 

van zachte tinten tot diep donkerblauw. 
Bij sommige beelden is de steunvorm 
gebleven en geglazuurd in een contraste
rende kleur. 
Behalve aan haar eigen ontwerpen werkt 
let Kortschot soms ook in opdracht, bij
voorbeeld voor een relatiegeschenk dat 
in een bepaalde oplage gemaakt moet 
worden. Ook komt het voor dat binnen 
het samenwerkingsverband van KOLO
RIET samen met een andere kunstenaar 
een groter project uitgevoerd wordt. 
Voorbeeld van een meer ruimtelijke toe
passing zijn de blauwe en de geel bete
gelde sofa's aan de kop van Kloveniers
burgwal op de Nieuwmarkt. Het ontwerp 



is van Dok van Winssun. Soms krijgt Iet 
zelfs opdracht om een grafmonument te 
maken. Zo zijn er talloze keramische toe
passingen mogelijk. 

Een andere techniek die Iet wel toepast 
is de zeefdruktechniek. Bij deze techniek 
wordt beeldmateriaal eerst op de com
puter bewerkt en dan overgebracht op 
klei. Het effect kan heel leuk zijn. Iet laat 
me een paar voorbeelden zien waarbij ze 
deze techniek heeft toegepast. Wat me 
vooral opvalt als ik de prijslijst bekijk, is 

dat de prijzen van beelden erg meevallen 
in vergelijking met andere vormen van 
beeldende kunst. Het duurste beeld kost 
ongeveer 700 euro, terwijl je voor 70 
euro al iets kunt aanschaffen. 

Op mijn vraag of er meer werkplaatsen 
zijn zoals deze, antwoordt ze dat er veel 
collega's zijn in de stad en dat er heel veel 
belangstelling voor is van particulieren 
en bedrijven. Ter illustratie toont ze me 
een prachtig dik boek waarin veel van 
haar vakgenoten vertegenwoordigd zijn 

met hun werk. Het heet "Hedendaagse 
keramiek in Nederland". Het boek is te 
vinden op de website www.nvk-kera-
miek.nl, de afkorting van Nederlandse 
Vakgroep voor Keramisten. Bij deze vak
groep zijn maar liefst driehonderd vak
broeders aangesloten. Voor een ieder die 
geïnteresseerd is in dit vak een aanrader. 
Voor meer informatie over de keramiek-
werkplaats kunt u de website www.ko-
loriet.nl bezoeken, mocht u meer wi l 
len weten over de cursussen die gegeven 
worden. 

advertenties 
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LEKKER DE LEUKSTE 
SNOEPWINKEL 

EEN GOEDE 
VRIEND KOMT 
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BIJ ONS KUN JE 
HEM AL ZIEN 
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KAPSONES 

verkooppunt van N e x x u s 
en F u d g e prociukten 

VOOR MOOi LN GEZOND HAAK 

H A A R S T U D I O 

• (AIR-WEAVING met echt haar 

cpeningstijaen naandag t/m zaterdaglO 00 19 00 ui.t 
GELDERSEKADE 113 F 1011 EN AMSTERDAM TEL 020 4205409 

Installatie - Advies - SoHo - Thuis 
www.tjoen.dds.nl/linux/ - tjoen@dds.nl 
St. Antoniesbreestraat 78 
020-6231276 ma-vr 8.30-12.30 

S C H O T T E N B U R C H 
W I J N H A N D E L 

Krom Boomssloot 18 tel. 6237022 [ 

Fax 6222026 Email: Schottenburch@planet.nl 

w 
WIJNWINKEL • WIJNTAPPERIJ • SLIJTERIJ 

Breed assortimetit kwaliteitswijnen 
& gedistilleerd. 

Wijnproeverijen • Relatiegeschenken • Adviezen 

CU 

Levering aan particulieren, horeca en bedrijven. 
Gratis bezorging in de omgeving 

R E S T A U R A N T - CAFÉ 

I N DE W A A G 
N1EUWMARKT4 1012 C R A M S T E R D A M 

020.422 77 72 i n f o @ i n d e w a a g . n l 

I : T Ï : R N A l . r \  roos m S I M K O N 
Binncnbantammcrslraat 6c 101 I C K Amsterdam 

020-6684142 
Onzf studio heeft een grote collectie ontwerpen in alle 
denkbare stijlen. We 7ijn gespecialiseerd in ponretten, 
custom werk en het coveren vaii oude laiux)s. Wc 
kunnen atlc aanwezige ontwerpen vergroten, 
verkleinen of veranderen naar jouw persoonlijke 
smaak of j e kan een eigen ontwerp meenemen 

werken volgens de hygiënische richtlijnen zoals 
dic door de CiGACiD Amsterdam zijn opgesteld en 
gcctmtrolecrd worden, F c n rapport van de laatste 
controle is altijd in onze studio aanwezig en kan a eventueel op aanvraag ingekeken worden. De 

. , minimum leefïijd is 18 jaar of 16 jaar met toestemming 
^ „ . ^ ^ van de ouders. Onze prijzen beginnen vanaf Hf l . IOC,-

^y^^^ O P E N : Dinsdag t/m zondag van ]2.00u - 20-OOu 
M A A N O A C . r .KSI .OTF.N 

J A N S & H A G E N A A R S 
A I) \  <  '\ 1 \: P H O ( r K I 1 H ^ 

Ons kantoor heeft elke vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 uur 

y n A r j D J L o o P ' j P f i ^ ^ K U U F S 
voor al Uw vragen over arbeidsrecht, 

huurrecht, vreemdelingenrecht, personen- en 
familierecht, .strafrecht, asielrecht, 
etc. kunt U bij ons kantoor terecht. 

Ons adres is: Kloveniersburswal 95 (1011 K B ) 
tel.: 020-4207766; fax: 020-4213065 

EETCAFÉ VAN BEEREN 

OPEN ALLE DAGEN VANAF 17.00 UUR 
CAFE OPEN TOT 01.00 UUR 

IN HET WEEKEND TOT 03.00 UUR 
KEUKEN OPEN VAN 17.30 - 22.15 UUR 

DE FRANSE KEUKEN 
IN EEN GEZELLIGE 
ONGEDWONGEN 

AMBIANCE 

Voor reserveringen: tel. 6222329 
Koningsstraat 54, 1011 EW Amsterdam 
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Onrust over vernieuwbouw in 
Nieuwe Jonkerstraat 

Riet Paasman 

E
r is i n de buurt sprake v a n eni
ge bezorgdheid over de nieuw
b o u w i n de N i e u w e J o n k e r 

straat. Voor de laagbouw waar in tot 
twee jaar geleden de t i m m e r w e r k 
plaats Roeland zat z i j n v e r n i e u w -
bouwplannen gemaakt die de straat 
een heel ander aanzien z u l l e n ge
v e n . Het bestuur v a n stadsdeel C e n 
t r u m heeft i n mei v a n dit jaar voor 
deze p lannen een bouwvergunning 
verleend. 

De n i e u w b o u w p l a n n e n beogen 
het huidige pand v a n anderha lve 
verdieping hoog, n u m m e r 13 aan 
de Nieuwe Jonkerstraat, op te trek
ken tot dertien meter, de m a x i m a a l 
toegestane bouwhoogte v a n het be
s t e m m i n g s p l a n . Dat is even hoog 
als de hoogste bestaande panden in 
de straat en v a n het n u in aanbouw 
zi jnde appartementencomplex aan 
de even zi jde v a n de Nieuwe J o n 
kerstraat. Het k le ine beetje r u i m 
tegevoel dat de straat n u nog geeft 
wordt daardoor weggenomen, l icht 
en lucht v e r d w i j n e n nagenoeg. De 
straat wordt een pi jpenla, meer nog 
dan de foto uit 1903 laat zien. 

Dat is nog tot daar aan toe, erger is 
dat de p lannen voorzien i n een ge
vel die het hele straatbeeld op z i j n 
kant zet. Waar de verticale l i jnen i n 
de straat n u overheersen door rela
tief smalle en hoge panden, kri jgt 
de te v e r n i e u w b o u w e n laagbouw 
v a n de v o o r m a l i g e t i m m e r w e r k 
plaats , 3,5 meter hoog, een gevel 
v a n 27 meter breed met inkepingen 
en uitstulpingen en veel glas (zie de 
tekening v a n het vooraanzicht) . Het 
karakterist ieke dak met rode dak
pannen verdwi jn t . I n de straat ver
d w i j n t iedere variat ie i n bouw- en 
goothoogte. Het huidige pand is een 
zogeheten Orde 2 pand , geen mo
n u m e n t , maar we l beeldbepalend. 

De Jonkerstraat in 1903 
Het gevelaanzicfit volgens de bouwtekening 

De nieuwe voorgenomen construc
tie tast het uiterli jk fors aan en het is 
dus zeer de vraag of die constructie 
past i n dit oude deel v a n de binnen
stad. O m onbegri jpel i jke redenen 
echter heeft de Welstandscommissie 
het bouwplan goedgekeurd. 

Behalve over de b o u w p l a n n e n zelf 
z i j n er ook zorgen over de bestem
m i n g . Het p a n d zou ten behoeve 
v a n privé gebruik z i j n aangekocht. 
De i n r i c h t i n g zoals die momenteel 
bekend is roept echter vragen op. 
Een zwembad op de begane grond, 
verschil lende douchecabines, r u i m 
tes met jacuzzi en toi let ten naast 
een sauna, dat wekt toch niet de i n 
druk dat er sprake zal z i j n v a n privé 
bewoning. 

Verschillende groeperingen hebben 
bezwaar gemaakt: bewoners v a n de 
Nieuwe Jonksrstraat en v a n de B i n 
nen Bantammerstraat , wier hu izen 
grenzen aan of liggen tegenover de 
voormal ige t immerwerkplaa ts , de 
Bewonersraad N i e u w m a r k t en de 
Vereniging Vrienden v a n de Amster
damse Binnenstad. Er is tevens een 
contra -exper t i se aangevraagd bi j 
een deskundig architect. Ze hebben 
a l lemaal gemotiveerd aangegeven 
dat het b o u w p l a n i n str i jd is met 
het b e s t e m m i n g s p l a n en met de 
welstandsnota en dat de m o n u m e n 
ten i n de B i n n e n Bantammerstraat 
i n gevaar worden gebracht. 

Te v e r w a c h t e n va l t dat het stads
deelbestuur i n oktober hierover een 
besluit neemt. Mocht het bezwaar 
afgewezen worden, dan z i j n de be-
zwaarmakende bewoners v a n plan 
om het er niet bij te laten zitten. Dit 
bouwplan is nameli jk een "schande 
voor de steeg, de straat, de buurt en 
de stad Amsterdam", zoals de archi
tect schreef die de contra-expertise 
heeft gedaan. 
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Els Iping, voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum 

"De seks zal de Geldersekade niet 
oversteken!" 

Piet van Harn 

OpNieuw is stout geweest. In het vorige nummer stond een 
verzonnen stul< over mogelijke gevolgen van de opschoning van de 
Wallen. Neem je dat de redactie kwalijk? 
"Van mij mag je sclirijven wat je wi l . Maar ik vind het zonde. 
Omdat het onnodig onrust en schrik veroorzaakt. Bij de direc
teur van de school bijvoorbeeld en bij bewoners die aanbellen. 
Ik woon in de buurt, dus kunnen ze even komen vragen hoe 
het zit. Ik vind het vooral jammer, omdat het Wallenproject 
juist erg goed gaat. Boven verwachting goed. Dat vind ik niet 
alleen, maar ook de burgemeester en wethouder Lodewijk As-
scher denken daar zo over. Project 1012 staat voor een project 
waar we trots op kunnen zijn." 

Toch is er veel weerstand, ook omdat er nog veel onduidelijkheid 
is over wat het dan moet worden. 
"We hebben duidelijk gemaakt dat we daar verandering willen. 
Niet alleen met woorden. Er zijn al miljoenen geïnvesteerd in 
nieuwe bestratingen en wallenkanten, in de aankoop van pan
den, in de controle van alle vergunningen en de bestemming 
van elk pand. Nu nadert het moment om te zeggen wat we dan 
willen. Eind september komen we met een visie waarin duide
lijk wordt gemaakt hoeveel prostitutie en waar. Wat doen we 
met de veertig coffeeshops. Niet zo gedetailleerd door te zeg
gen daar komt een bakker. We gaan niks opleggen, maar zul
len duidelijke lijnen trekken. Geen misdaad. Geen misbruik. 
Geen vrouwenhandel. We krijgen signalen dat daarvoor steun 
is. Ook uit de buurt. Je ziet dat het gaat schuiven. Eigenaren en 
ondernemers bieden zelf hun panden te koop aan. Dat is een 
van de redenen dat het sneller gaat dan we dachten." 

Loop je met alle concentratie op en ingrepen in postcodegebied 
1012 niet het risico dat je plaatselijke successen boekt, maar 
overlast en ongewenste ontwikkelingen elders weer opduiken? 
"Om misverstanden te voorkomen wil ik benadrukken dat op
schoning van het Wallengebied niet betekent dat de hele pros
titutie en alle horeca uitgebannen worden. We staan voor een 
aanpak in de volle breedte om er een betere buurt van te ma
ken. Die buurt zal altijd een ruig randje houden." 

Zou je kunnen zeggen, dat je een warmere buurt wil? 
"Zo zou je het kunnen zeggen. Een buurt zonder de kilte van 
commerciële vrouwenhandel, fysiek geweld die daarmee ge
paard gaat en de sfeer van onveiligheid waar mensen, bewo
ners en bezoekers, last van hebben." 

Ik wil toch terugkomen op het risico van de verplaatsingseffecten. 
We hebben het gezien bij de drugs- en dealersproblemen. Al ze in het 
ene deel van de stad werden aangepakt staken ze in een ander deel 
de kop op. 
"Van verplaatsing van de prostitutie of horeca van de Wallen 
naar omliggende buurten zal geen sprake zijn. Daar zijn be
stemmingsplannen van kracht en op grond daarvan kun je dat 
effectief tegengaan." 

Maar tippelaarsters houden zich toch niet aan 
bestemmingsplannen? 

"Zij niet, maar daarvoor hebben we andere bestuursinstrumen
ten tot onze beschikking. Overlast kun je nooit voor honderd 
procent voorkomen, maar je kunt het wel in de hand houden. 
Ik noem de problemen met verslaafden als voorbeeld. Drie
kwart van de verslaafden die een paar jaar geleden over de Wal
len en door de Nieuwmarktbuurt rondzwierven zijn daar weg. 
In samenwerking met tal van instanties hebben we die diverse 
zorgtrajecten binnengeloodst. Het kan dus." 

Opschoning van de Wallen kan ook tot gevolg hebben dat het 
gebied minder aantrekkelijk wordt voor toeristen en het geld dat zij 
in de la brengen willen we toch niet graag missen? 
"Toeristen als de 'Brallende Britten' brengen helemaal niet zo 
veel geld mee. Wel veel overlast en daarom kunnen we die best 
missen. Dat geldt ook voor toeristen die afkomen op meisjes 
die onder dwang, als slachtoffer van mensenhandel achter te 
ramen zitten. Deze week was er weer een geval met een Hon
gaarse bende. Als ik op het terras van Tofani een ijsje zit te eten, 
wil ik toch niet dat er om de hoek vrouwen met een knuppel 
worden bewerkt. Toeristen die dat zoeken, hoeven we niet." 

Amsterdam wil meer toeristen die meer besteden: congresgangers 
en mensen die vier, vijf dagen blijven. Daarom moeten er 9.000 
hotelkamers bij. In het programma-akkoord van stadsdeel Centrum 
staat 'geen hoteluitbreiding in het stadshart'. Hoe moet dat dan? 
"Het resultaat van onderhandelingen is, dat er duizend nieuwe 
hotelkamers in de binnenstad bijkomen." 

Dat is toch heel wat anders dan de afspraken die PvdA, VVD en 
Groenlinks in het programma-akkoord hebben gemaakt? 
"Een programma-akkoord bestaat uit plannen en wensen. 
Nieuwe ontwikkelingen kunnen die doorkruisen. We willen al
lemaal dat Amsterdam zich als stad beter verkoopt. Dan moet 
elk stadsdeel daaraan een bijdrage leveren. Ook stadsdeel Cen
trum. Gelukkig hebben we een bestuur dat de flexibiliteit heeft 
op nieuwe ontwikkelingen te reageren." 

Als we de Ij-oevers niet meetellen, die behoren officieel (nog) niet 
tot het stadsdeel, heeft het centrum niet zo veel ruimte voor nieuwe 
grote hotels. 
"De stadsdeelraad heeft gezegd, dat het niet ten koste mag gaan 
van woningen. Dus zullen die hotels vooral moeten komen in 
oude kantoren en bedrijfsgebouwen. Nadat bekend werd dat er 
in de binnenstad ruimte is voor meer hotelkamers, stroomden 
de bouwaanvragen binnen. Meer dan we willen en kunnen 
goedkeuren. 'Wie eerst komt wie eerst maalt' vonden we geen 
goed systeem. Dan krijg je lange beroepsprocedures. Dus heb
ben we moeten loten." 

Het stadsdeel heeft dus zijn portie van de hoteluitbreiding 
genomen. Die moeten over de verschillende buurten worden 
verdeeld. Moet de Nieuwmarktbuurt ook een aandeel leveren? 
"Ja, in de Nieuwmarktbuurt is plaats voor vijftig nieuwe ho
telkamers. Eventuele bouwaanvragen die rijp zijn voor besluit
vorming worden te zijner tijd natuurlijk ter visie gelegd." 

Er is sprake van hotelontwikkelingen aan de Geldersekade. 
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Chinese investeerders willen daar een hotel bouwen. Is dat een van 
de projecten? 
" A l s het o m postcodegebied 1012 gaat, waar al ru im 5.000 ho
telslaapplaatsen z i jn , zegt het stadsdeelbestuur 'Nee, t enz i j . . . . ' " 

Tenzij... 
"Tenzi j er sprake is v a n een onmiskenbare, unieke kans om op 
die manier de buurt te verbeteren. Dat is ter beoordeling v a n 
het dagelijks bestuur v a n het stadsdeel. We k u n n e n v a n tevo
ren niet bekend maken aan welke aanvullende eisen zo 'n pro
ject dan moet voldoen, want dan zeggen alle projectontwik
kelaars dat ze bijdragen aan een betere buurt. Voor je het weet, 
versterk je dan weer de eenzi jdigheid. Wat we daar w i l l e n is 
juist een grotere diversiteit ." 

De Chinese ondernemers dragen duidelijk bij aan die diversiteit. 
In het programma-akkoord van het bestuur van het stadsdeel 
staat dat de plannen voor de ontwikkeling van Chinatown verdere 
invulling zullen krijgen. Hoe staat het daar mee? 
" N u het stadsbestuur heeft aangegeven i n die buurt verande
r ing te w i l l e n en daarin daadwerkeli jk investeert, ontstaan er 
ook i n de Chinese gemeenschap tal v a n nieuwe in i t ia t ieven. 
Invester ingen i n sociale en culturele in i t ia t i even . Die zu l l e n 
leiden tot een onmiskenbare versterking v a n C h i n a t o w n . " 

Betekent versterking ook een ruimtelijke groei van Chinatown? 
Zijn er nog steeds plannen voor uitbreiding naar de andere kant van 
de Prins Hendrikkade, in het Oosterdok? 
" D i e p l a n n e n z i jn v a n de baan. Versterking hoeft niet te bete
kenen dat het meer en groter moet worden. De o n t w i k k e l i n g 
v a n C h i n a t o w n is niet alleen een economische aangelegen
heid . Het gaat ook o m de culturele ontwikke l ing v a n de C h i 
nese gemeenschap, w e l z i j n , zorg, maatschappeli jke ontplooi
i n g . " 

Enkele jaren geleden is er veel gediscussieerd over de vraag of er 
in de Nieuwmarktbuurt een woonvoorziening voor Chinese ouderen 
zou moeten komen. Is daar nog steeds behoefte aan? 
"Die p lannen z i jn niet v a n de baan. Maar er is i n de binnenstad 
niet zo veel nieuwbouw, zodat je niet zo veel kansen krijgt o m 
z o ' n specifieke woonvoorz ien ing i n te passen. De Flesseman 
biedt inmiddels wel een dagvoorziening voor Chinese ouderen 

aan. Momenteel onderzoekt dit ouderencentrum of en in hoe
verre er behoefte is aan uitbreiding v a n de dienstverlening aan 
Chinese ouderen. Je zou k u n n e n denken aan het beschikbaar 
stellen v a n een etage aan een Chinese ouderengroep bijvoor
beeld. Dat onderzoek loopt nog." 

Er is niet zo veel nieuwbouw in de binnenstad, zeg je. In het 
programma-akkoord staat dat er in de periode 2006-2010 zo'n 700 
nieuwbouwwoningen in stadsdeel Centrum zullen worden gebouwd. 
Haalt het stadsdeel dat? 
"Nee. Volgens de laatste berekeningen zul len dat er 540 z i j n . 
Het stadsbestuur is afhankeli jk v a n de ontwikkel ing v a n bouw
p l a n n e n v a n woningbouwcorporat ies en v a n part icul ieren. 
Zeker i n dit stadsdeel, waar het grond- en woningbezit groten
deels i n particuliere handen is. De doelstelling dat tenminste 
30 procent v a n de n ieuwe w o n i n g e n een huur i n de sociale 
sector krijgt halen we wel . Daarin hebben we meer invloed." 

In sommige bouwprojecten is die 30 procent niet haalbaar, 
zoals in de plannen die Ymere voor het complex Walenburg/ 
Tandwielfabriek (Montelbaanstraat/Nieuwe Jonkerstraat) 
ontwikkelt. Ymere moet die elders compenseren, maar waar? 
" O p grond v a n de afspraken met het stadsbestuur moet die 
compensatie plaats v i n d e n op de duurste grond, waar bouw
en woonkosten het hoogst z i jn . Daarin valt het centrum. M i j n 
e rvar ing is dat de afspraken w e r k e n . De woningcorporat ies 
b l i jken betrouwbare partners. Met hen zorgen we er voor dat 
de woonfunct ie i n de stad, ook i n de binnenstad behouden, 
bl i j f t en versterkt wordt . Tot n u toe hebben ze z i ch aan h u n 
afspraken gehouden. W i j houden ons ook aan onze afspraken. 
We hebben al veel bereikt en het oogstjaar (2009) moet nog 
beginnen. Amsterdam is en blijft toch de mooiste stad o m i n te 
werken en w o n e n . " 

Dus heb jij de mooiste baan? 
"In veel opzichten w e l . . . " 

Met al die lastige Amsterdammers en stoute buurtbladen? 
" I k hoop dat dit interview de lezers v a n OpNieuw gerust stelt. 
Zie het als weerwoord op jul l ie eerdere publicatie. Daaruit w i l 
ik de kern nog eens herhalen: de seks zal de Geldersekade niet 
oversteken!" 
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BUURT IN BEELD 
Lawaai te koop 

Er is weer een nieuw lichting studenten 
aangekomen. Sommige nieuwkomers 
krijgen een kamer in een van de dispuut
huizen in de buurt. Ze worden met vlag 
en wimpel ontvangen en dat gaat met 
veel lawaai gepaard. Zou dat de reden zijn 
dat er plotseling drie verdiepingen direct 
naast en tegenover een dispuuthuis in 
de Korte Koningsstraat te koop stonden? 
Nieuwkomers weten dat niet of kunnen er 
wel tegen. Inmiddels zijn er twee verkocht. 

Poëzie 

Er zijn ook veel stille plekjes in de buurt. 
Heel stille, soms een beetje verborgen. Op 
een zo'n plekje vonden we dit korte ge
dicht: 'De stad is nog stilATegen elkaar in 
een muur/Slapen twee fietsen'. We ver
klappen niet waar. Oplettende wandelaars 
kunnen het vinden. Wil de anonieme dich
ter zich alsjeblieft melden. 

Speculatie 
Het ruikt naar speculatie rond Korte 
Koningsstaat 20. Het pand werd op 18 
maart 2008 verkocht ( 515.000,-). De ei
genares liet het per 1 april leeg achter. Er 
kwam een bord met 'Te koop', maar dat 
verdween in juli . Gekocht ( 570.000,-) 
door Christiaan Schaap, een makelaar in 
Zwolle. Met een stapel half-uitgepakte 
verhuisdozen en een paar lampen wekt 

hij de indruk dat er druk gewerkt wordt. 
Maar er gebeurt niks. Het pand bleef ook 
op de huizenkoopsite van Funda staan. 
Eens vragen aan makelaar Ramon Mossel. 
"Dat is een vergissing. Het pand is niet 
meer te koop", is zijn reactie. Toch staat 
het pand nog steeds, ruim twee weken la
ter, als te koop (vraagprijs € 589.000,-) op 
de Fundasite. Maar ook op die van ande
ren. Op de site van Amstelland Housing 
bijvoorbeeld. Te huur, voor € 5.250,- per 
maand. Gas en licht inbegrepen, dat wel . 

Wildplaltzuilen 
Ze zagen er vaak wat rommelig uit, met 
flarden afgescheurde pamfletten, maar 
ze stonden er wel , fier en uitnodigend. De 
wildplakzuilen. De zuilen onder de gale
rij in de Sint-Antoniesbreestraat, tussen 
Nieuwe Hoogstraat en Zwanenburgwal, 
vormen een van tien vrijplaatsen in de 
binnenstad waar iedereen zonder vergun
ning en betaling van precariorechten zijn 
of haar mening en andere boodschappen 
kwijt kan. De belendende winkeliers von
den dat maar een rommeltje. Ze lieten 
mannen met kwasten komen, leder z'n 
eigen stijl. De zuilen voor Tis Fris zijn wat 
truttig. Voor boekhandel Panthéon wer
den quasi-geleerde Latijnse teksten ge
schilderd. Azijnman en de schoenenwinkel 
pakten het wat wilder aan. Weg vrije plak-
zuilen. Tot nu toe lijkt daar niemand be
zwaar tegen te maken. Tot de tekstschrij
vers, de vrije tekenaars, verkondigers van 
de nieuwe wereldvrede en organisatoren 
van housefeesten weer toeslaan. Want die 
vrijheid hebben ze. 

Obama 
Een buurt midden in de wereld. Bewoners 
maken zich niet alleen druk over het wel 
en wee van het Bianca Castafioreplein, 
de bankzitters op in het Siebbeleshofje 
en de katten in de bloembakken van de 
Buiten-Bantammerstraat. Hun blik gaat 
over de hele wereld. Hun belangstel
ling gaat over verre grenzen. Bewoners 
van de Raamgracht attenderen ons op de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

AM4 DE OVEWANt 
(NR 26) 

Lelclcers 
De beestenwinkel in de Staalstraat, hoek 
Groenburgwal, is naar de overkant ver
huisd. Dus staat er een ruimte leeg en daar 
moet iets nieuws in komen. De eigenaar 
wikt en weegt verschillende mogelijkhe
den. Hij is er nog niet uit. Toch doet hij al 
aan nieuwe klantenbinding. 'Hier komt 
iets lekkers!' Toch niet nog een bonbon
en chocoladewinkel? Het wordt een ijswin-
kel, verraadt een buurtbewoner. Dus geen 
derde zaak van Puccini? Nou, er worden 
wel chocolade-ijsjes verkocht. 



Het 
tuinfeest 

van de 
meeuwen 

Greet van der Krieke 

In de zomer wordt de binnenstad van 
Amsterdam, behalve door grote groepen 
Engelse jongelui (en ook andere toeris
ten), bevolkt door een forse meeuwen
populatie. Van die grote dikke meeuwen, 
nogal brutaal zijn ze en het is bepaald 
geen lieflijk getjilp wat ze ten gehore 
brengen. Rond vijf uur wordt het licht en 
daarmee heeft de meeuw het sein gekre
gen om zijn ontbijt te komen nuttigen 
uit de vuilniszak op de brug. Vier, vijf 
stuks staan startklaar om geconsumeerd 
te worden, "u aangeboden door het res
taurant op de hoek". Krijsend verjaagt 
die grote meeuw de rest van zijn familie, 
maar dat is niet erg succesvol en binnen 
de kortste keren is het een lawaai van je
welste. Dertig dikke meeuwen vechten 
met elkaar om de stinkende troep uit de 
zak. Wat een ongelooflijke herrie, alsof 
ze met z'n allen op mijn hoofdkussen 
zijn neergestreken. Van een vredig verder 
slaapje is dan ook geen sprake meer. 
Het probleem is niet zo zeer de meeuw 
maar de volle vuilniszak c.q. de vervuiler. 
En is het niet zo dat de vervuiler betaalt? 
Dus de koe bij de horens gevat en rich
ting restaurant gegaan. Het dienstdoende 
meisje heeft geen oplossing en deelt mij 
nog mee, dat de speciale dikke zakken 
wel veel geld kosten, het zou om vijf euro 
gaan. Gezien de immense populariteit 
en de daarbij behorende omzet van het 
restaurant ben ik daar niet van onder de 
indruk. Op mijn vraag naar de eigenaar 
(zijn naam is haas?) krijg ik te horen dat 
dat erg moeilijk is. Hij heeft belangrijker 
zaken aan zijn hoofd. Ja, dat klopt, nog 
een zaak op de Nieuwmarkt en eentje 
verderop in de buurt. Maar o wonder, we 
treffen elkaar toevallig voor de deur. En 

nee, het ligt niet aan hem, het personeel 
doet en de gemeente zou. En weet ik wel 
dat zo'n speciale dikke zak erg duur is! 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 
Rond zes uur 's morgens begeeft zich 
een schaars geklede heer op straat, gewa
pend met bezem. Woest zwaait hij naar 
de meeuwen, er ontstaat zowaar een ge
vecht tussen man en meeuw maar man 
wint. De meeuwen blazen krijsend de 
aftocht en de man veegt de restanten 
richting voordeur van het restaurant. U 
heeft gelijk, dat hoort niet. Het vuil blijft 
liggen tot de bezemwagen van onze on
volprezen stadsdeelreiniging komt en al
les keurig, nadat de man zijn daad heeft 
opgebiecht, opveegt. 
De geschiedenis herhaalt zich telken 
male en heeft tot een indrukwekkende fo
tocollage van opengereten vuilniszakken 
geleid, die - heet van de naald - richting 
reinigingspolitie gestuurd wordt. Vuil 
trekt vuil aan, ook dat wordt weer onom
stotelijk bewezen. Gebeld en gemaild en 
gemaild en gebeld. De oplossing lijkt van 
een kinderlijke eenvoud. Vuilnis mag 
niet meer om elf uur 's avonds de straat 
opgesodemieterd worden. Excusez Ie 
mot maar zo ligt de troep erbij. Vanaf zes 
uur in de ochtend mag het aan de straat, 
mits in deugdelijke (van die dure, u weet 
wel) zakken gestopt. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
lijkt er geleerd te zi jn , hoewel van de 
week... 
Ik ondertussen broed op een planne
tje om toch tenminste de helft van de 
meeuwenkolonie naar elders te doen ver
huizen. 
Waar broeden die meeuwen eigenlijk? 

Vrijgezellenfeestje 
Bij het vuil van buurman Hagen 
stond op zekere dag op straat 
diens luie stoel, zijn beste maat, 
in splinters en tot moes geslagen. 

De vrijgezel had zich vergrepen 
aan't houtsnijwerk. Staalveren staken 
dwars door trijp, vol winkelhaken. 
Buurman stond stevig op zijn strepen. 

Dus ging geregeld iets teloor 
Vooral vanwege duivenpoep 
op zijn schoongeboende stoep 
sloegen prompt zijn stoppen door. 

Maar mijn til bleef overeind 
op het dak van't wrakkig schuurtje, 
ondanks mijn gestoorde buurtje. 
Geen duif werd door mij aangelijnd. 

Het dierentuintje in mijn schuur 
was ik ook zeer toegedaan. 
Immers krekeltje en sprinkhaan 
Waren Schepselen der Natuur. 

Vooral de krekel was luidruchtig. 
Die tsjirpte zijn eentonig wijsje, 
hopend op een hunkerend meisje. 
Op een dag was hij voortvluchtig. 

Hij dook op in buurmans huis. 
Zonder toestemming te vragen 
kroop hij in de stoel van Hagen 
maar bleef noodgedwongen kuis. 

't Was het onbezonnen loklied 
dat de krekel 't land in zond, 
vanonder buurman Hagens kont, 
dat de muzikant verried. 

't Lied dat de vrijgezelle kraker 
naar alle dameskrekels seinde 
kwam tot een onvoorspoedig einde, 
tezamen met de herriemaker. 

Het krekeltje vond net zo min, 
toen het wreed werd doodgeslagen, 
als mijn kwaaie buurman Hagen, 
Een toegewijde hartsvriendin. 

Janus Bonkhoofd 



BEN OVERWATER AARDAPPELEN - G R O E N T E N - FRUIT 

- ^ S ^ t ^ G R O E N T E S P E C I A L I S T 
V O O R H O R E C A E N I N S T E L L I N G E N 

020 - 6 204 553 

D I E R E N K L I N I E K P. V A N D O O R M A L E N 

(AUTCOBH 

CRUQÜ7ÜSKAC 

Oos tenbu rge rg rach t 183 • te l . 620661 I 
behandeling volgens afspraak 

maandag t/m vrijdag van 9.00-20.00 uur 

de WEEGSCHAAL 
35 jaar gespecialiseerd in natuurvoeding 

Dagelijks \ e r s en biologisch: 
Brood, banket, veg. snacks, groente, fruit en zuivel 

En verder: 
Gluten-, lactose- en suikervrije producten 

Mediterrane & Japanse delicatessen 
Natuurlijke cosmetica 

JODENBREESTRAAT 20 bij Rembiandthuis tel. 020 6241765 

Karos Citytours 
k o e t s t a x i & r o n d r i t t e n 

V e e m a r k t 5 0 
1019 D D A m s t e r d a m 

T e l . 0 2 0 - 6 9 1 3 4 7 8 
F a x 0 2 0 - 6 9 7 7 8 6 9 
E - m a i l : i n f o @ k a r o s . n l 

w w w . k a r o s . n l 

Thais Specialiteiten Restaurant 

AAe N a a m / \ l a a n 

3 * Authentiek Thais 
* Specialiteiten uit r Noord-Oost Thailand 

* Gezellige Ambiance 
' * Reserveren voor grote 

gezelschappen mogelijk 

KOETSTAXI 

1'f 
K o n i n g s s t r a a t 2 9 

1 0 1 1 E T A m s t e r d a m 
0 2 0 - 4 2 3 3 3 4 4 

l»uk«n o p * n 1 7 : 0 0 - 2 2 : 3 0 

Basil de Visser 
Strijkstokken 

co/iieën ~ hcluircn -• reinmilics 

Binnen B a n l a m m e r s l r a a t 10 . \ 
tel: 6235614 

www.bows.nl 

P A N A T T A G Y M F I T N E S S C L U B 
OUDESCHANS 30 

lOllLB AMSTERDAM 
TEL: 020-6245858 

fitness voor nog géén €uro per dag ! 

dl- in lidmaatschap inclusief: 
sauna, turks stoombad, lockers, 
infraroodcabine, weging op de 

lichaams-composition-analyser 
voor slechts € 29 ,95 , - per maand 

bij ons geen borg en inschrijfgeld ! 

www. panatta - gym 

Binnen Bantammerstraat 8 
1011 CK Amsterdam 
Tel : 0 2 0 - 6256433 

van/de^ mcuM^d/ 
OPEN KELVEK 

wijn/- cwonden/ 

beste l l ingen grat i s mi l i euvr iende l i jk thu i sbezorgd 

T W E E D E K A N S ( M E R K ) K L E D I N G 
Sieraden. Tassen. Accessoires. Oud -Senies, Linnengoed 

di -wo-do 12-18 u. vr-za 10-17 u. Tel. 020 420 142.S 
KROMMI-: WAAL 10 1011 HS A M S T L R D A M 

restaurant 

rui ©[MXgUS© 
Verrassend eerlijk genieten 

Hemelse Modder 
Oude Waal 11 
1011 BZ Amsterdam 
020 624 32 03 

open vanaf 18.00 uur 
wvwvhemelsemodder nl 
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Kleine 
Woningaanpassingen 

en Klussen 
Voor 55+ers en mensen 

met een handicap 
o.a. verhoogd toilet/douchestoel 

handgrepen (gratis) 
klussen (€ 2,- + materiaalkosten) 

advies is altijd gratis 

www.blankenberg.nl Tel: 020-5573338 

G U I T A R S 

sound advice 
for 

musical sightseers 

musical in.striiinents houi^ht, sokl & for hire 

I! 
SjEfren V e n e m a 

s'Gravelandse Veer 5 
101IKM Amslerdam 

Tel. 020-422 0445 
Fax. 020-422 2571 

Mr. Patrick Worp 
Advocaat 

Voor allle problemen 
over het (ver)huren van 

WOONRUIMTE 

Gematigde vaste tarieven 
Ook pro-deo zaken 

GRATIS HUURSPREEKUUR 

Keizersgracht 747-K 
www.prworp.nl 
020-3207022 

Hangen en dichten 
M i j n vader hangt! Een paar weken gele
den ging ik naar het erotisch museum i n 
de rosse buurt en zag z i jn zeventigerjaren 
schilderi j 'gekooide vrouw' , mooi opge
hangen. Opmerke l i jk dat ik me echt de 
kolere schrok toen ik m i j n eigen, zorg
vuldig gemaakte, bijschrift nog eens las. 
Tot m i j n verb i j s ter ing s tonden er v ier 
kapitale fouten i n . De eerli jkheid gebiedt 
dat Jos Smit, directeur v a n Art Unl imited , 
de fouten ontdekte. Uiteraard heb ik het 
bijschrift inmiddels vervangen en verbe
terd. 

Gisteren was ik i n het Cobramuseum i n 
het kader v a n een gedichtenwedstr i jd . 
Er waren t w i n t i g dichters geselecteerd, 
die een gedicht gemaakt hadden bij een 
sch i lder i j op de t e n t o o n s t e l l i n g " G e 
woon Anders". . 

Ook u w dichter had een gedicht inge
leverd. Na r i jp beraad v a n de jury werd 
m i j n gedicht derde. Ik waarschuw u a l
vast dat het v e n i j n v a n dit gedicht i n de 
staart zit. 

Raak mij aan. 
Raak mij aan met al je vingers. 
L icht mi j op! L icht mi j niet i n . 
Ik w i l niet weten wie mi j voor ging. 
Of wie n a mi j komen zal . 

Raak mi j aan met al je heupen. 
T i l me op! Laat mi j er langs. 
Laat het laat z i j n . Laat het uur z i j n . 
Laat het buiten nachtblindguur z i j n . 
Kras je nagels i n m i j n darmen. 
Maak een taart v a n al jouw woorden. 
Deel geen stuk, met n iemand hier. 

E n v a n buikpi jn zal ik 
bulken, blazen, zuchten. 
Roepen om nog meer. 
Onweer! Lachen om geruchten. 

Geen vl inder zal ooit weten 
hoe jij mi j hebt geraakt. 
Raak mi j aan met al je handen. 
Luister naar m i j n liefdeslied. 

E n voor een keer, o h m i j n liefste. 

Vraag die vijftig euro niet! 

Jorge Bolle 

Gedicht achter een 
raam In de Ververs

straat. Anoniem. 
Wellicht van Bert B. 

meditatie 
het dak 
van de wereld 
wordt geopend 

er is één ruimte 
er is één adem 

hier ben ik 
hier woon ik 
waar ik ook wandel 

dunya 

Spaanse storm (Cadaquès) 
straatjes steigeren 
naar water 
en zeegazellen schudden 
niet-bestaande manen uit 

in het Casino rinkelen 
de glazen 
stoelen schuiven 
men staat plotseling op 
tot de tanden gewapend 

iemand barst in lachen uit 
men zet zich weer 
de kaarten zijn geschud 

dezelfde riedel 
uit de flipperkast 
oude vrienden 
leggen het hoofd 
op tafel 

dunya 

Gewoon lachen in een 
jas van de buurman 
is ongevraagd vader 
worden van een 
klaarlicht woord 

maar ongeremd brullen 
in een rietkraag zonder 
overhemd 
is een machtsgreep uit 
voorbedachte pastorale 

Abcoudermeer loopt 
* leeg in avondrood 
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Een lekker najaarzonnetje 
kan niet worden beloofd, 
maar ook bij bewolkt weer 
is een vaartochtje door de 
Amsterdamse wel lekker. Zeker 
als het tochtje gratis wordt 
aangeboden. 

Piet van Ham 
Op zaterdag 18 en maandag 20 olctober 
2008 (herfstvakantie) brengt een rond
vaartboot belangstellenden vanaf de stei
ger voor het Muziektheater (Waterloop-
lein) naar de Lindengracht (weekmarkt) 
en Noordermarkt (lapjesmarkt). Wie 
liever een andere kant uitgaat kan ook 
opstappen voor de Dappermarkt (Oost) 
of de markt in de Ten Katestraat (West). 
Op zaterdag vertrekken de boten om het 
half uur tussen 10.00 en 16.00 uur en op 
maandag tussen 10.00 en 14.00 uur. Ze 
brengen u ook weer netjes terug. Dus, 
laat u in de boot nemen. 
De boottochtjes vormen een onderdeel 
van het 1001-Marktfestival, een reeks 
activiteiten om de aantrekkelijkheid van 
dag- en weekmarkten te vergroten. Dat is 
nodig vindt het Hoofdbedrijfschap De
tailhandel, want het gaat niet goed met 
de Amsterdamse markten. Het aantal da
gelijkse of wekelijkse kopers loopt terug 
en mede als gevolg daarvan geven steeds 
meer marktkooplui er de brui aan. Dus 
worden markten leger en kleiner, waar
door kopers het af laten weten, als gevolg 
waarvan... 
Hoe komt het en hoe keer je dat? En hoe 
gaat het op de Nieuwmarkt? 

Amsterdam heeft 8 dag- en 11 week
markten voor algemene waren, een mix 
van voedingsmiddelen en non-food 
(bloemen, textiel, speelgoed, huishou
delijke artikelen, etc) . Algemene waren
markten vormen een ander type dan de 
zogenaamde themamarkten, waar maar 
één type producten wordt verkocht. Dus 
de boekenmarkt op het Spui, het Water-
looplein en de zaterdagse boerenmarkt 
naast de Waag tellen in dit overzicht 
niet mee. Wel de dagelijkse kramen op 
de Nieuwmarkt, hoewel er eigenlijk pas 
sprake van een markt is als er minsten 
zeven kramen staan. Op de Nieuwmarkt 
staan er zes. Maar omdat er regelmatig 
een verkoper met zelfgemaakte siera
den aanschuift, spreken we toch van de 
Nieuwmarktmarkt. 
De gemiddelde Amsterdammer besteedt 
€ 175,- per jaar op te markt, 60% daar
van aan voedingsmiddelen. Dat is een 

fractie van zijn of haar uitgaven in win
kels: €4.500,- per jaar per inwoner. Dat 
verschil wordt steeds groter, de markt 
verliest terrein. Vooral jonge klanten 
laten het afweten. Tweeverdieners heb
ben door de week vrijwel geen tijd om 
een dagmarkt te bezoeken. In veel su
permarkten kunnen ze wel tot tien uur 's 
avonds terecht. Het gevolg is dat de klan
tenkring van de markt vergrijst. Ouderen 
hebben gemiddeld minder te besteden 
en hebben ook niet zoveel nodig. Inmid
dels kopen minder dan 10 procent van 
de Amsterdammers regelmatig of af en 
toe iets op een algemene warenmarkt. 
Een andere reden van teruglopend 
marktbezoek is het feit dat de prijs-kwa-
liteitsverschil tussen markten en winkels 
afneemt. Voor koopjes hoef je niet meer 
naar de markt, maar kun je ook en vaak 
nog goedkoper terecht in populaire su
permarkten, textielsupers en grote Turkse 
groentezaken. 
Minder kopers, minder verkopers. In de 
regio Amsterdam liep het aantal markt
kooplui de afgelopen tien jaar (1997-
2007) met niet minder dan 35% terug, 
van 1.650 naar ruim duizend. In dezelfde 
periode steeg het winkelbestand met 6 
procent. Het is een normaal verschijn
sel, dat in goede economische tijden 
het aantal ambulante handelaars wat te
rugloopt, maar zo'n grote afname is uit
zonderlijk. Het ziet er niet naar uit, dat 
de trend kan worden omgebogen. De 
introductie van nieuwe producten, bij
voorbeeld ter plekke vers gemaakte voe
dingswaren, vindt mondjesmaat plaats 
en vergt - vanwege de warenwet - be
trekkelijk hoge investeringen. De komst 

Laatje in de 
van meer buitenlanders, verkopers en 
klanten, heeft de diversiteit van het aan
bod wel vergroot, maar dat weegt niet te
gen de voortgaande verschraling op. Het 
heeft ook bijgedragen aan een meer-van-
hetzelfde-effect, een toenemend aanbod 
van nog meer goedkope spulletjes zon
der kwaliteit. Dat is volgens veel (voor
malige) marktbezoekers de belangrijkste 
reden dat de Albert Cuyp, de grootste 
dagmarkt van Amsterdam en de bekend
ste in Nederland, minder aantrekkelijk is 
geworden. 

"Marktkooplieden willen niet langer 
voornamelijk grijzende klanten aan hun 
kraam zien, maar ook jonge tweever
dieners. De Amsterdamse wijk Zeeburg 
krijgt daarom volgend voorjaar een expe
rimentele markt van de toekomst die ook 
's avonds is geopend". Met dit nieuws 
kwam Henk Achterhuis, voorzitter van 
de Centrale Vereniging voor de Am
bulante Handel (CVAH) eind augustus 
2008. Hij zag het al helemaal voor zich: 
"De marktkooplui in Zeeburg brengen 
waarschijnlijk hun waren tussen vier uur 
's middags en negen uur 's avonds aan de 
man, waardoor ook mensen die overdag 
werken de weg naar de markt kunnen 
vinden. De proef loopt twee jaar, daarna 
gaan we kijken of het werkt". 
Dat is een aardig nieuwtje voor stadsdeel 
Zeeburg, waar tot nu toe hemaal geen al
gemene warenwet is. Lijkt ook niet zo le
vensvatbaar, want de Dappermarkt is om 
de hoek. 
Een nieuwtje was het in elk geval voor 
Jan Hoek, wethouder van ondermeer 
Economische Zaken van Zeeburg. Let-
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terlijk. Hij heeft het bericht alleen in de 
krant gelezen. Lonneke Lodder, com
municatie-adviseur van het stadsdeel, 
voegt daar aan toe: "Tot nu toe heeft de 
heer Achterhuis echter over een even
tuele avondmarkt nog geen contact ge
zocht met de gemeente Amsterdam en 
ook niet met stadsdeel Zeeburg. De wet
houder vindt het een interessant plan 
en wil hierover graag eens een gesprek 
voeren. Maar het is nog iets te voorba
rig om te zeggen dat de markt er komt, 
laat staan op welke dagen, tijdstippen, 
het aantal kramen en de precieze plek". 

Dus doen we onze boodschappen voor
lopig nog maar de Nieuwmarkt. Nou ja, 
een deel van de boodschappen, want de 
keuze is zeer beperkt. Zeker na het vertrek 
van 'Annie Kip', de poelierster bij wie je 
in de dagen voor kerst nummertjes moest 
trekken en de wachttijd tot een half uur 
liet oplopen. En het vertrek van haar 
dochter die naast haar moeder een druk-
beklante broodstal begon, maar moest 
vertrekken omdat ze die broden niet zelf 
bakte. Er zijn welgeteld zes kramen over
gebleven, drie vaste en drie plekken voor 
kooplui die elke avond al hun spullen 
moeten opruimen. Dat daar ook nog een 
twee bloemenstallen bij zijn, is eigenlijk 
een beetje te veel van het goede. 
Kees Zwarthoed ('Een vissie van Kees-
sie is een feessie') zegt, dat het nooit een 
volwaardige dagmarkt kan worden, om
dat er onvoldoende plaats voor stallen 
is. "En er komen niet meer stallen, als er 
niet meer parkeerplaatsen op en om het 
plein worden aangelegd. Maar ze houden 
meer van de lege stenen woestijn, dus die 

zullen er nooit komen". 
Een dagmarkt stelt volgens hem ook spe
cifieke eisen. "Daar moeten vooral waren 
worden verkocht die mensen ook dage
lijks nodig hebben. Daarmee trek je een 
vaste en terugkerende aanloop en als die 
groot genoeg is kunnen een paar markt
kooplui met andere spullen ook hun 
brood verdienen. Het verbaast me niet, 
dat de klantenkring van dagmarkten in 
andere delen van de stad terug lopen. Ik 
heb vroeger op de Albert Cuyp gestaan. 
Ga daar nou eens kijken. Het lijkt wel een 
soort Waterlooplein: leren jasjes, goedko
pe kleren, snuisterijen die niemand no
dig heeft. Het is hier op de Nieuwmarkt 

Surinaamse George, 
koopman van de late avond 

ook geprobeerd. Stond er een kraam met 
schoenen en pantoffels. Lekker geprijsd. 
Het liep als een trein. Maar mensen ko
men na een maand niet weer een paar 
schoenen of pantoffels kopen. Dus daar 
stond de koopman. Wel z'n kosten en 
geen klanten". 

In 1996 kwam er een nieuwe winkeltij
denwet en Albert Heijn was een van de 
eerste bedrijven die overging op avond
opening. Ook het filiaal op de Nieuw
markt. Eerst tot 8 uur 's avonds, maar 
inmiddels kun je er tot 10 uur terecht. 
Overbuurman Ben Overwater zag de bui 
hangen en besloot voor een deel mee te 
gaan. Zijn groentekraam is al ruim tien 
jaar tot 's avonds zeven uur open en daar
mee is Ben in het Nederlandse marktwe-
reldje vrij uniek, zijn tijd vooruit. Zijn er 
plannen om de avondopening op te rek
ken? 
Z'n vrouw vindt de openingstijd tot ze
ven uur 's avonds wel goed. "Voor mij 
zijn de dagen lang genoeg. Opruimen, 
naar huis in Almere en dan koken, want 
wij en de kinderen moeten dan nog eten. 
In de wintermaanden is het sowieso niet 
aantrekkelijk om nog buiten te staan, als 
het al lang donker is. 's Zomers is het wat 
anders. Ik ben van plan volgend jaar zo
mer tot acht uur 's avonds door te gaan". 
Dagelijks heen en weer naar Almere kost 
al gauw twee uur per dag. "Als ik hier in 
de buurt zou wonen, zou het een stuk 
makkelijker worden om 's avonds wat 
langer open te blijven. Ik denk, dat ik 
het dan wel zou willen". Dan nog zou 
het een fors beslag leggen op de familie 
Overwater. De groentekraam is een uit
gesproken familiebedrijf. De kinderen 
helpen steeds vaker mee. Personeel, niet 
te krijgen! Een groot deel van de week zit 
Ben zelf op de bakfiets op de bestellingen 
van horecabedrijven en instellingen af te 
leveren. Een goede koerier die daar lol in 
heeft, kan zich melden". Wellicht is een 
goede tip voor een huis in de buurt waar 
de familie Overwater goed kan wonen, 
ook wel welkom. 

De Nieuwmarkt heeft dus al een kleine 
avonddienst. De groentekraam. En de 
bloemenstallen? Een beetje. Na slui
tingstijd, om een uur of zes, ontfermt 
Surinaamse George zich over bossen vol 
bloemen waarvan de houdbaarheidsda
tum eigenlijk is verstreken. Hij vent ze 
uit langs de terrassen en verkoopt ze voor 
een prikkie in de kroegen. Aan buurt-
klanten die ze binnen en feestvierders 
die ze buiten willen zetten. 
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Jeugd in oorlogstijd 
In dit nummer van OpNieuvv^ 
plaatsen we het eerste van een 
reeks jeugdverhalen van Jan 
Stuyfersant. Jan is geboren 
in de Montelbaanstraat, in 
1932, toen daar de allereerste 
nieuwe woningen gebouwd 
waren. De verhalen spelen 
dus in onze buurt, in de 
oorlogstijd. Jan Stuyfersant 
tekent ook, stadsgezichten 
van Amsterdam hebben zijn 
voorkeur. Op de achterflap 
van dit nummer treft u een 
tekening van hem aan. 

Riet P a a s m a n 

Als de familie Stuyfersant op verjaarda
gen bij elkaar is komen vaak herinne
ringen en verhalen over vroeger los. Ze 
waren met negen kinderen en het gezin 
behoorde tot de eerste bewoners van de 
Montelbaanstraat. Die straat ontstond, 
samen met de Lastage, doordat er van
wege de verkrotting nieuwbouw moest 
komen. Daarvóór liepen de Nieuwe 
Jonkerstraat en de Nieuwe Ridderstraat 
door tot aan de Oude Schans. Dit voor
jaar bedacht Jan dat er nog maar weinig 
mensen zijn die kunnen vertellen over 
hun jeugd in de buurt. Hij besloot de ver
halen op te schrijven, want, zo zegt hij , 
"hoe kinderen door de oorlogstijd heen 
kwamen is te weinig belicht". Voor hem 
duurde de oorlog van zijn achtste tot zijn 
dertiende. In maart is hij begonnen met 
schrijven. "De kolder in mijn kop" deed 
hem de verhalen allemaal achter elkaar 
opschrijven. OpNieuw maakte een selec
tie en plaatst er de komende nummers 
steeds één van. 

Het gezin Stuyfersant was katholiek, 
daarom ging Jan naar de lagere school 
aan de Kloveniersburgwal, de Sint Vin-
centiusschool, schuin tegenover de Ou-
demanhuispoort. Zijn vader vond dat 
hij verder moest leren, dus deed hij toe
latingsexamen voor de MULO. Hij zakte 
echter: het onderwijsprogramma van 
de lagere school was niet goed genoeg, 
zo vertelt Jan. Via de Prinsenschool aan 
de Nieuwezijds Voorburgwal, vlak bij de 
postzegelmarkt, deed hij na een jaar ex

tra onderwijs opnieuw examen, nu voor 
de HBS. Hij slaagde, maar bleek later 
niet genoeg gevoel voor taal te hebben. 
Hij ging van school en kwam in het dia
mantvak terecht. Dat lag voor de hand, 
omdat een oom en veel andere familie
leden in de diamant werkten. Tot 1974 
was hij diamantbewerker. Het laatste jaar 
heeft hij nog in Hongkong les gegeven 
in het diamantslijpen. Bij zijn terugkeer 
bleek er echter als diamantbewerker geen 
plaats meer voor hem te zijn. Zijn nieu
we opdracht werd om toeristen voor te 
doen hoe het slijpen in zijn werk ging, 
maar daar had hij al gauw geen zin meer 
in. Toen is hij bij de PTT gaan werken, tot 
zijn pensioen in 1997. 

Tekenen heeft hij altijd al goed en veel 
gedaan. Als achtjarige zat hij bij zijn va
der aan tafel als die zat te tekenen en te 
etsen. Hij heeft letterlijk de kunst afge
keken en de vaderlijke liefde voor Am
sterdam met zijn stadsgezichten kreeg 
hij met de paplepel ingegoten. Samen 
trokken ze ook naar buiten om bijvoor
beeld op de stoep van de Groenburgwal 
te tekenen. Als puber van zestien had Jan 
op zolder tussen de stapelbedden zijn ei
gen tekentafel. Vol bewondering bekeek 

hij de illustraties in Amerikaanse bladen: 
"het reclametekenen had je daar al, hier 
kwam het niet in je hoofd op". Precies 
dat laatste verklaart waarom Jan van het 
tekenen niet zijn beroep gemaakt heeft. 
"Die stap was te groot, het ging erom dat 
je je brood kon verdienen, dat verwacht
te je in die tijd niet van de tekenkunst." 
Wel stuurde zijn vader hem naar teken-
school REX, voor de opleiding tot eta
leurs en reclametekenen, daar heeft Jan 
de tekentechniek geleerd. 

Al die jaren van zijn werkzame leven ging 
Jan als hij vrij had en bij mooi weer met 
het tekenblad de stad in, een paar keer 
per week. Op een keer zag hij iemand 
aquarelleren, "verrek", dacht hi j , "dat 
moet ik ook kunnen". Daar is hij toen op 
overgestapt. De eersten waren niet om 
aan te zien, vindt hij , maar gaandeweg 
wist hij zich te bekwamen in het 'nat-in-
droog' en het 'droog-in-nat' werken. Hij 
is een pietje precies, "dat heb ik waar
schijnlijk uit het diamantvak meegekre
gen, het slijpen is ook precisiewerk". Het 
liefst werkt hij met de technische teken
pen, een pen die architecten ook gebrui
ken, dat is in de open lucht het handigst 
omdat je er geen inktpot bij nodig hebt. 
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JENEVER 

EN 
SIGAREN 

Jan Stuyfersant 

Vooral voor mijn vader waren de oor
logsjaren zware tijden. Voedsel en 

brandstof waren zeer schaars. Via rant
soenering door een bonnensysteem en 
door middel van gaarkeukens probeerde 
men de ergste nood te verhelpen. 
Ondanks dat stierven vele Amsterdam
mers van de honger en de kou. 
Mijn vader zag toch nog kans om, met 
veel moeite en vindingri jkheid, een 
groot gezin met acht kinderen te onder
houden. Alhoewel er momenten waren 
dat wi j , de kinderen, bloembollen aan 
breinaalden roosterden in het potkachel
tje. Mijn herinnering hieraan is vooral de 
bittere smaak. 

Mijn moeder kookte suikerbieten in een 
teil op het gasstel. De pulp was niet te 
eten, maar de donkerbruine stroop was 
zoetig en vrij lekker. 
Mijn vader was een zeer goede tekenaar 
van oude Amsterdamse stadsgezichten. 
Vader had vele kennissen. 
Een van die kennissen was werkzaam bij 
de distilleerderij "Wijnand Fockink" op 
de Oudezijds Voorburgwal. Hij wist dat 
mijn vader mooie tekeningen maakte. 
Op een dag vroeg hij mijn vader om een 
mooie Amsterdamse tekening. Hij wilde 
die cadeau geven aan een familielid dat 
vijfentwintig jaar getrouwd was. "Wat 
moet dat kosten", vroeg hi j . Vader zei: 
"geef maar een paar kruiken jenever". 
Zo gezegd, zo gedaan. 
Een van zijn andere kennissen was Haje
nius, die een gerenommeerde tabakszaak 
had aan het Rokin. Deze man lustte weF 
graag een borrel. 
Mijn vader ging met een kruik jenever 
naar Hajenius en ruilde die voor een paar 
dozen sigaren. 
De kennis van Wijnand Focking rookte 
graag sigaren. 
Dit werd voor mijn vader een lucratief 
ruilhandeltje, waar hij elke keer jenever 
en sigaren aan overhield. 
Daarmee ging hij letterlijk de boer op, in 
zijn vrije tijd op de fiets naar de boeren. 

Tarwe was daar heel moeilijk te verkrij
gen, maar de sigaren en de jenever ver
richtten wonderen. Met fiets- en kran-
tentassen vol tarwe kwam hij thuis. 
Die tarwe moest wel vermalen worden. 
Hiervoor gebruikten wij een koffiemo
len. Deze was gemonteerd aan de muur 
in de keuken. Het was een heidens kar
wei, telkens maar een klein beetje, en 

maar draaien . . . Wij , de oudere broers, 
Frans, Jan (ik) en Kees moesten om beur
ten draaien, wat vrij zwaar werk was. 
Mijn moeder bakte vervolgens eigenge
maakt brood in de vleespan, de nodige 
gist werd bij de bakker op de hoek van de 
straat gekocht. 
Nimmer en nooit zulk lekker brood, met 
suikerstroop erop, gegeten. 
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Plof! Twee w e k e n geleden, kort voor 
Prinsjesdag, w e r d e n er hoge stapels 

h a n d t e k e n i n g e n op de b u r e a u s v a n 
Haagse pol i t ic i gedeponeerd. H o n d e r d 
duizend en . Zo veel dat n i e m a n d ze ooit 
heeft geteld. Afzender Frans Niekel , d i 
recteur v a n de S i n t - A n t o n i u s s c h o o l , 
Rechtboomssloot-Lastageweg, Amster
d a m . 
N o u ja , dat laatste is een beetje overdre
v e n . Die h a n d t e k e n i n g e n k w a m e n v a n 
personeelsleden v a n 7.500 basisscholen 
i n heel Nederland en v a n ouders v a n 1,6 
m i l j o e n k i n d e r e n (4 - 12 jaar) die daar 
op z i t ten . Ze stonden onder het verzoek 
150 mil joen euro extra ter beschikking te 
stellen o m conciërges en administrat ief 
personeel op de basisscholen te houden 
of te k u n n e n a a n s t e l l e n . De afzenders 
k w a m e n derhalve uit het hele land. Maar 
zonder Frans Niekel was dat nooit ge
beurd. 
N u er een n i e u w e v e r d i e p i n g bove nop 
is gebouwd, ligt de w e r k k a m e r v a n de 
directeur nog meer i n het hart v a n het 
schoolgebouw, op de eerste verdieping , 
direct naast de trap. Vanuit deze strategi
sche positie k a n Frans Niekel b i j n a alles 
i n de gaten h o u d e n , ook de komst v a n 
een paar studenten v a n het conservatori
u m die nieuwe muzieklessen komen uit
proberen. In afwachting v a n h u n komst, 
geeft de directeur een toel icht ing bij de 
spandoeken die alle gevels v a n de school 
sieren: 'Help! De school verzuipt! ' 
F r a n s N i e k e l : " E e n paar jaar geleden 
ging het niet zo goed met me. Spanning. 
Slecht s lapen. K o p p i j n . Ik vroeg me af 
waar dat v a n d a a n k w a m . Ik besefte, dat 
het met m ' n w e r k te m a k e n h a d . Kort 
d a a r v o o r h a d d e n we g e h o o r d , dat de . 

subsidie voor Instroom-Doorstroomba-
n e n zou w o r d e n stopgezet. E n daarvan 
had de school er twee: Peter de conciërge 
en Charlotte , onze administrat ieve me
dewerkster." 

Dus je had het door. Was de koppijn in 
het hoofd van het hoofd van de school toen 
weg? 
"Integendeel . Ik besloot er iets tegen te 
doen. Het schoolbestuur benaderd, maar 
dat had geen geld o m de extra banen op 
deze en 32 andere scholen te bekostigen. 
Toen heb ik alle 200 basisscholen in A m 
sterdam aangeschreven en daarvan heb
ben er 165 een petitie aan de regering 
ondertekend. Een collega heeft dat nog 
eens toegelicht in die late talkshow v a n 
Knevel en Van den Brink . Zo werkt lobby. 
Staatssecretaris Sharon D i j k s m a (Onder
wijs) k w a m met 20 mil joen over de brug, 
speciaal bestemd voor basisscholen i n de 
grote steden." 

Was je probleem daarmee opgelost? 
"Dat is veel te weinig . Als je dat met dui
zend scholen moet delen houd je 20.000 
euro over. Daar k u n je geen twee sala
rissen v a n betalen. M i j n schoolbestuur 
heeft toen besloten zes jaar lang uit de ei
gen financiële reserves bij te passen. Het 
bestuur doet dat i n afwacht ing en i n de 
hoop dat er v a n u i t Den Haag meer geld 
k o m t . De baan v a n de conciërge is dus 
voor zes jaar gegarandeerd. C h a r l o t t e , 
op een I n s t r o o m - D o o r s t r o o m p l e k mèt 
soll icitatieplicht , v o n d het al lemaal veel 
te onzeker en is v e r t r o k k e n . We hebben 
geen geld voor een vervangster." 

Dus zit de directeur de absentielijstjes bij 
te werken en de kleine uitgaven in het kas
boek te noteren. 
" E n nog een heleboel meer. Het was geen 

leerstof i n m i j n opleiding voor schoollei
der. Het gaat ten koste van andere taken, 
n i e u w beleid invoeren , de o n t w i k k e l i n g 
v a n het schoolplan , de uitbreiding v a n 
voor- en naschoolse opvang, de begelei
ding v a n leerkrachten." 

Kunnen ouders en andere vrijwilligers 
daar iets van overnemen? 
" M o e i l i j k . We hebben veel b e t r o k k e n 
en actieve ouders. Die doen al zo veel : 
de s c h o o l b i b l i o t h e e k , de o u d e r r a a d , 
h u l p bij de voor- en naschoolse opvang, 
de s c h o o l k r a n t , excursies begeleiden, 
s c h o o l t u i n e n , s c h o o l z w e m m e n . Straks 
k o m t S i n t e r k l a a s er weer a a n en d a n 
volgt de jaarlijkse kerstmusical . We laten 
het er n a t u u r l i j k niet bij z i t ten . I n m i d 
dels hebben alle onderwijsorganisat ies 
z ich achter de eis gesteld dat er meer geld 
voor dit soort collega's moet k o m e n . Dat 
heeft geleid tot de handtekeningenactie 
'Help! De school verzuipt ' . " 

De actie begon op 25 augustus. Omdat 
het oorspronkelijke initiatief hier ontstond, 
was Sint-Antonius een van de startscholen. 
Veel media-aandacht, interviews aan radio, 
televisie en kranten. Starring Frans Niekel. 
"Het is een kortlopende actie. Twee we
ken. Collega's moeten gemotiveerd wor
den en ouders moeten in het geweer ko
m e n . D a n moet je voor m a x i m a l e publi
citeit zorgen. Landeli jk . Plaatselijk. In de 
buurt . Op het schoolple in . Het lukt , de 
handtekeningen stromen b i n n e n . " 
Frans Niekel straalt w e l , maar voelt z ich 
geen ster. "De echte sterren z i j n de k i n 
deren. Het gaat o m h e n . Zij moeten zich 
k u n n e n o n t w i k k e l e n i n een o m g e v i n g 
die rust biedt, i n een volwaardige school 
waar onderwijs-met-kwal i te i t wordt ge
geven." 
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Klokkenluiden 
Henk Oldeman 

Op het Pentagonplein , waar ik w o o n , 
is a l t i j d w e l iets te b e l e v e n . T w e e 

w i p k i p p e n en een klimtoestel , dat trekt . 
Vaak zie je moeders met een k i n d j e i n 
een karretje. A l t i jd weer r e n n e n die k i n 
dertjes bl i j naar de wipkippen toe en pro
beren daar uit hoe ze k u n n e n z w a a i e n . 
O o k voor groteren hebben ze aantrek
k i n g s k r a c h t , jonge toeristen onderzoe
ken graag hoe ver ze de veer w e l uit het 
lood k u n n e n k r i j g e n . G e l u k k i g b l i j k e n 
die veren totnogtoe daartegen bestand. 
Het klimtoestel heeft meestal de belang
stel l ing v a n grotere k inderen . Hele groe
pen tieners zie je soms t i jdenlang i n de 
vreemdste houdingen liggen of hangen. 
Ze geven naar twee k a n t e n plezier, die 
toestel len, aan de gebruikers èn aan de 
toeschouwers. 

O m d a t het pleint je geen verkeer heeft 
w o r d t er ook anderszins druk gespeeld. 
L e u k is , wanneer k i n der en uit de buurt 
n i e u w speelgoed hebben. Ik herinner me 
v a n lang geleden dat een paar meisjes 
stelten hadden gekregen. Eerst ging dat 
m o e i l i j k , stelten tegen de m u u r zetten 

en proberen op te stappen, maar allengs 
werden ze handiger en na een ti jdje zag 
je ze de m o e i l i j k s t e toeren u i t h a l e n . 
I n deze t i j d zie je meer roller skates en 
skate boards. Wat m i j a l t i jd weer boeit 
is de volharding waarmee jonge mensen 
b l i j v e n proberen het nieuwe speelgoed 
de baas te w o r d e n . H o n d e r d keer a c h 
ter elkaar met een skate board o m h o o g 
springen en proberen te draaien en dan 
val len , is nog niets. Onverdroten gaan ze 
door en i n de loop v a n de dagen zie je de 
vorderingen. 
Waarschi jnl i jk heb ik het zelf vroeger ook 
zo gedaan, maar ik k a n het niet he lpen , 
ik bl i j f er met bewondering naar k i j k e n . 
"Oefening baart kunst" i n de prakti jk ge
demonstreerd. Fascinerend. 

E e n ander voorbeeld maakte ik mee bij 
het k lokkenluiden i n de Zuidertoren, een 
paar maanden geleden. Het was een spe
ciale gelegenheid waarvoor ook enkele 
tieners waren uitgenodigd o m te luiden. 
De jongens hadden branie , die zouden 
dat wel even k l a r e n . De meisjes echter, 
je zag hoe ze met ontzag naar de dikke 

k l o k k e n t o u w e n keken. Eén meisje durf
de niet goed, o v e r w o n zichzelf en pakte 
toch het touw vast. Een voorzichtig trek
je, er gebeurde niets . Nog eens, n u wat 
harder. Het touw gaf wat mee. Maar, o m 
dat ze het losliet, slingerde het alle k a n 
ten op. Weer vastgepakt, weer getrokken, 
maar n u op het verkeerde moment , toen 
het touw zelf o m h o o g ging. Een vierde 
keer, n u op het goede ogenblik. Het touw 
gaf mee en ze kon een hele trek afmaken. 
Haar gezichtje was een studie w a a r d . De 
aarzel ing maakte langzaam plaats voor 
beginnend i n z i c h t , "o, gaat dat z ó ! " Bij 
de volgende trek bracht de klok een ge
luidje voort. Ik zag triomf, " i k kan het!!" 
Aan het eind deed ze mee als een volleer
de klokkenluidster. Het was voor ons bei
den een avontuur geweest, voor haar o m 
het te doen en voor m i j o m het te z i e n 
gebeuren. 

Dunya 
Al meer dan dertig jaar de Pintobieb 

Eigenli jk zouden we dat elk jaar moeten 
vieren . 
I m m e r s , als het OBA-f i l iaa l aan de kop 
v a n de Czaar Peterstraat i n 2 0 1 1 opent, 
zal het filiaal Pintohuis volgens de h u i d i 
ge p l a n n e n moeten s lui ten . Wethouder 
W i l Codrington ( w e l z i j n . Stadsdeel C e n 
t r u m ) w i l i n september drie uitgewerkte 
p l a n n e n op tafel leggen o m het Pinto
h u i s open te h o u d e n , als m i n of meer 
uitgeklede bieb. 
Positief is dat alle partijen het erover eens 
z i j n dat het Pinto-gebouw voor 
buurt- en binnenstadbewoners open en 
v r i j toegankelijk moet b l i jven . 
Dus , geen kantoor of alleen op toeristen 
gerichte functie . Positief is ook dat Lies-
beth , de d r i j v e n d e kracht i n het Pinto
h u i s , tenminste weer geheel aanwezig is 
(na ziekte). 
De P i n t o b i e b biedt r e g e l m a t i g s c h i t 
terende c o n c e r t e n , onder andere m o 
derne jazz en a v o n d e n met bekende l i 
teratoren en de b i n n e n t u i n is een groen 

(lees)paradijsje. 
De computercursussen z i j n 
e e n d o o r s l a a n d s u c c e s , 
met n a m e voor de oudere 
b u u r t b e w o n e r s ( w e k e l i j k s 
vri jdagochtend 11 u u r ) . 
De Pintobieb moet b l i jven . 
N a m e n s al le m e n s e n die 
genieten v a n de zeldzame 
k l e i n s c h a l i g e oase P i n t o 
bieb, 

Op dinsdag 2 1 oktober o m 
2 0 . 0 0 uur vertelt C h a r l o t -
te Mutsaers over haar r o m a n "Koetsier 
Herfst" (De Bezige B i j , 2 0 0 8 ) . De organi
satie v a n de avond gebeurt i n samenwer
king met boekhandel Pantheon. 
De hoofdpersoon v a n "Koetsier Herfst" , 
is Maurice Mai l lot . H i j heeft een afkeer 
v a n zowel spel als v a n hoogdravendheid 
en heeft het intel lectuele leven de rug 
toegekeerd. De dag dat hi j per toeval i n 
het park een mobiele telefoon v i n d t be

gint een nieuwe toekomst. 
Koetsier Herfst is een ver
rassend en s p a n n e n d ver
h a a l w a a r i n grote vragen 
over ethiek , l e v e n , dood, 
eenzaamheid, kunst en le
venskunst aan de orde ko-

, m e n . 
y / Charlotte Mutsaers (1942) 

' is schri j fster en beeldend 
kunstenaar. I n 1983 maak
te ze haar debuut met Het 
circus van de geest, gevolgd 
door Hazepeper ( 1 9 8 5 ) en 

Mijnheer Dometaar zoekt een vrouw (1986) . 
Haar eerste r o m a n was De markiezin 
(1988) , gevolgd door Rachels rokje (1993) . 
Mutsaers publiceerde ook enkele essay
bundels: Kersebloed (1990, J a n Greshoff-
pri js) , Paardejam (1996) en Zeepijn (1999) . 
Haar oeuvre werd i n 2000 bekroond met 
de C o n s t a n t i j n Huygenspri js , voor haar 
l iteraire en beeldende werk o n t v i n g zi j 
de Jacobus v a n Looyprijs . 
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BANKPA, 
* NIEUWE HOOGSTRAAT 21-23 
^ / f L 6246137 

Azol 
Batavui 

i & reparatie 

www.bankrasbikes.n 

BOAS 
jij tegen een leuke onkostenvergoeding 

(€ 10,- per keer) kinderen begeleiden 
tijdens de overblijf of kinderen 

van school naar het buurthuis begeleiden? 

Meld je dan aan bij BOASÜ Meer informatie: 
tel 020-5210200 ofwww.boas-amsterdam.nl 

IJsterk 

Voor iedereen, samen met 
iedereen, werl<en wij aan 

Sterke mensen 
in sterke wijken! 

Opvoeding 8 Ontwikkeling 
Een goede start is meer 
dan een eerste stap! 
Wij ondersteunen u en uw 
l<ind vanuit peuterspeelzalen, 
spelinlopen en opvoedpunten. 

Accommodaties 
De ontmoetingsplaatsen 
van de buurt! 

I Wij bieden cursussen, activi
teiten en ruimte voor goede 
ideeën van buurtbewoners. 

Buurt & Participatie 
Uw ideeën zijn bouwstenen 
voor sterke wijken! 
Wij ondersteunen van harte 
uw initiatieven voor een 
betere buurt. 

Jong in de stad 
Uw kind moet kansrijk 
kunnen opgroeien! 
Wij stimuleren talent. Jongeren 
voeren hun idee bij ons uit, 
kinderen kunnen veilig spelen. 

Keizersgracht 19 
1015 CC Amsterdam 
info(a)|jsterk.nl 
T 020 5210200 

www.IJsterk.nl 

C E A 

sinds 1989 OPLEIDINGEN: 
C E A 

Secretariaat Medewerker 
Europees Computer Rijbewijs 

Tech. Assistent Basisonderwijs 
Webpublisher, Helpdesl< Medewerker 

en nog vele andere computercursussen 

Deskundige instructie van ervaren docenten bij 
Computer Educatie Amsterdam. 

Voor meer informatie bel C.E.A. (020-)6233932 
www.cea-ccc.n l 

% K A A S E N V L E E S 

N I E U W M A R K T 6 | 1 0 1 2 C R A M S T E R D A M | T E U 0 2 0 - 6 3 9 3 5 5 9 

DE 
C.V.- EN SANITAIR 

WINKEL 
Henny Remmers en Hans Goebertiis 

Binnenkant 27 sous - 1011 BJ Atusterdam' 
tel. 020 4205350 fax 020 3205985 

e-niail: cv-samvinkel@w.Ks.nl 

^adviezen 
^berekeningen 

He vering tnaterialen 
alle werkdagen geopend van 8.30 tot 16.30 uur 
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Kingsize 
September, dus weer feest in 
de Koningsstraat. Bewoners en 
ondernemers stelden een fors en 
gevarieerd programma samen, 
waarmee kinderen en volwassenen, 
hongerigen en dorstigen, zifters en 
dansers van drie uur 's middag tot 
na elf 's avonds werden vermaakt. 
De kleintjes tekenden en de wat 
grotere meisjes en jongens fietsten 
de hindernistocht rond een van de 
rakken van de Kromboomssloot. 
Het eten was Indonesisch en de 
drank was de keuze fris, bier of wijn, 
hoewel sommigen er in slaagden 
ergens (waar?) wat sterkers in hun 
glas te krijgen. De houten banken 
waren wel hard, maar wie daar stijve 
spieren van kreeg kon ze laten los 
masseren. 
Zo'n makkelijk toegankelijk 
straatfeestje blijkt een ideale 
gelegenheid voor kennismaking 
tussen buurtgenoten en 
omwonenden die elkaar anders niet 
tegenkomen. Dat gebeurde volop. 
Adressen en telefoonnummers 
werden uitgewisseld en afspraken 
gemaakt. Misschien wel voor 
een volgende gelegenheid (21 
september) op de Bantammerbrug, 
waar de bewoners van de 
Geldersekade open huis houden. 
Het avondprogramma werd klassiek 
ingezet. Lydia Bakker zong liederen 
van Schumann. Oude bekende Juan 
Tajes zorgde met zijn tango's voor 
een zomeravondsfeertje. Daarna 
ging het ritme naar boven. Nadja 
Filtzer begon jazzy, maar bleek ook 
het Amsterdamse levenslied niet te 
schuwen. De eerste dansers meldden 
zich, een verliefd Nederlands-
Amerikaans stel uit de Heintje 
Hoekssteeg. Volop gedanst werd er 
tijdens het optreden van Jay Bee & 
The Royal Family. Toen gingen de 
schuitjes van de geluidsversterkers 
wat naar boven. Want voor Janne 
kan het niet hard genoeg gaan. Het 
zal je Buurman maar zijn. 



Zuiderkerkstorenklok 
Henk Oldeman 

I n het maartnummer 2007 v a n Opnieuw 
heeft m i j n v r o u w T h e a i n haar stukje 
" O v e r p e i n z i n g " aangegeven hoezeer zij 
het miste dat de Zuidertorenklok sinds 
1995 niet meer 's nachts de uren slaat. 
I n het volgende n u m m e r v a n O p n i e u w 
berichtte z i j , met "Overpeinzing 11", over 
de stappen die zij had gezet om te probe
ren het nachteli jke slaan weer i n werking 
te laten stellen. 

V a n de Bewonersraad ervoer z i j grote 
steun en daar v o n d zi j een enthousiaste 
medestander, Thea Jongejans. Als " T h e a 
en T h e a " hebben zij bij ATS en R T V - N H 
h u n wens openbaar k u n n e n maken. Bei
den hebben zij brieven naar de stadsdeel
wethouder geschreven en die heeft de 
zaak i n gang gezet. Er ontstonden leven
dige discussies, onder de buurtbewoners, 
bij de vergaderingen v a n de deelraad en 
de Commiss ie Welz i jn en Onderwi j s en 
in alle volgende nummers van Opnieuw. 

B i j v a l s b e t u i g i n g e n k w a m e n b i n n e n , 
maar ook afkeurende br ieven. S tukken 
en ingezonden br ieven verschenen i n 
Het Parool en zelfs i n het straatmagazine 
" Z " . Het bekende verschi jnsel deed z ich 
ook n u voor, dat de tegenstanders feller 
tegen waren dan de voorstanders voor. 
Mi j v ie l op, dat de meest felle tegenstan
ders diegenen waren die het nachtel i jke 
slaan v a n vóór 1995 niet hadden meege
maakt, omdat ze later i n de buurt waren 
komen wonen. 

T i jdens de vergaderingen v a n de C o m 
missie W e l z i j n en Onderwi j s werd eerst 
besloten de klok op proef een t i jd lang 
te laten slaan en daarna een enquête te 
houden onder de direct o m w o n e n d e n . 
Zowel de voor- als de tegenstanders w a 
ren tegen een enquête , zi j het om ver
schi l lende redenen. Het bleek d an ook 
moei l i jk om een meningspei l ing te for
m u l e r e n waar beide part i jen z i c h mee 

konden verenigen. Het Dagelijks Bestuur 
v a n Stadsdeel C e n t r u m heeft daarom af
gezien v a n een enquête en ook v a n een 
proef, omdat die daarzonder geen nut 
zou hebben. Zi j hebben besloten de be
staande toestand te h a n d h a v e n en dus 
de klok 's nachts niet te laten slaan. 
Ik v i n d het jammer, maar ik weet dat 
T h e a gezegd zou hebben " A l s het niet 
doorgaat, gaat het niet door, hebben we 
toch een mooi gevecht gehad" . De a n 
dere Thea is met vakantie ; haar mening 
heb ik daarom niet kunnen vragen. 

"Het zit hier goed!" 
Greet van der Krieke 

Een mooie bruine h u i d , een uitbundige 
bos donkerbruine krul len , dat vermoedt 
een wieg i n exotische streken. " I n het 
V U ziekenhuis ben ik geboren," schatert 
Rissa (1980) . "Sur inaams v a n geboorte, 
m i j n moeder half Hindoestaan en dan 
nog een mooie m i x v a n meer nat ional i 
teiten. M i j n beginjaren heb ik hier i n het 
cent rum doorgebracht, daarna een hele 
poos i n West en n u ben ik zo bl i j , dat ik 
weer terug ben. Twee w o n i n g e n heb ik 
aangeboden gekregen en o n d a n k s dat 
dit maar een tweekamer w o n i n g is, heb 
ik hier voor gekozen. Echt wel klein voor 
ons drietjes maar m i j n dochter v a n negen 
jaar heeft haar eigen kamert je , toen ze 
dat zag, was ze helemaal verliefd en wilde 
niet eens meer naar die andere w o n i n g 
gaan k i jken . W i j redden ons pr ima hier. 
Het is toch de sfeer ook die je aanspreekt. 
I n West laten we een hele geschiedenis 
achter en ik heb tegen m i j n dochter ge
zegd, we gaan naar de N i e u w m a r k t , we 
gaan aan een n ieuw leven beginnen. Ze 
gaat heel erg goed op school, nog even en 
ze kan er alleen heen lopen, dat vertrouw 
ik best. Ik heb gezegd, waar m i j n dochter 

gelukkig is, daar ben ik het ook. I n West 
gebeurde ook een heleboel op straat en 
je hebt gezien, wi j zitten graag buiten als 
het even k a n . N o u , d an zie je best veel 
maar we z i j n niet bang. Ik zeg alt i jd dat 
die verslaafden door moeten lopen, er 
is hier een k i n d i n huis , wegwezen. Nee, 
m i j n stoep houd ik graag schoon. E n het 
l i jk t w e l alsof je hier meer pol i t ie ziet 

dan waar ik vandaan k o m . E n dat geeft 
toch een vei l ig gevoel. Toen we hier pas 
woonden hebben we al kennis met jullie 
gemaakt, weet je nog, dat kwam door die 
post, die verkeerd bezorgd was. Nou, dat 
v o n d ik geli jk al leuk. E n de buren z i j n 
goed, de mensen groeten elkaar hier nog. 
Ook die keer, dat we het huis niet in kon
den, hulp v a n de overkant, nee hartstik
ke goed. Met kerst heb ik toen extra m i j n 
best gedaan o m het huis mooi te versie
ren, nou dat was een werk! Maar ik heb 
er ook veel compl iment jes over gekre
gen, ik heb het lekker lang laten hangen. 
E n eerli jk is eerli jk, ik v o n d ons huis je 
het mooiste v a n de hele buurt . Met een 
dochter v a n negen ga je niet veel uit , 's 
avonds. Maar moet je ki jken hoe wi j hier 
n u zi t ten, w i j noemen dit ons cafeetje. 
Glaasje w i j n , sigaretje, ramen open, dit 
is toch een prachtig plekje. E n dat in het 
cent rum v a n Amsterdam. Opa en O m a 
w o n e n niet al te ver hier vandaan, dat is 
voor m i j n dochter natuur l i jk heel f i jn . 
Alles heb je bij de hand maar dat niet a l 
leen, ik v i n d echt de sfeer heel erg posi
tief hier en dat ben ik zelf ook. 
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Criteria voor beoordeling: 
Eerste indruk en uitstraling van het totaal. 
Opbouw van de tuin, van voor naar achter, variatie, geur, kleur, schaduw/zon. 
Seizoenbeplanting, voorjaar, zomer, najaar en winter. 
Plantenkennis en onderhoud. 
Originaliteit en creativiteit. 

Eerste uitreiking van prijzen voor mooiste Nieuwmarkt geveltuinen 
Voor de eerste keer worden 
de prijzen uitgereikt voor de 
mooiste geveltuinen in de 
Nieuwmarktbuurt. Dit feeste
lijke evenement zal plaatsvin
den op vrijdag 26 september 
om 17.30 uur in het Pintohuis. 
De prijs is genoemd naar één 
van de belangrijkste actie
voerders voor het behoud 
van de Nieuwmarktbuurt in 
de jaren tachtig van de vo
rige eeuw: De Auke Bijlsma 
Geveltuinprijs. 
In veel andere wijken is er al 
jarenlang een geveltuinprijs 
en het leek enkele buurtbe
woners en het Wijkcentrum 
d' Oude Stadt een goed idee 
om ook in onze buurt op deze 

manier aandacht en waar
dering te geven aan de vele 
mensen die grote moeite 
doen om onze gemeenschap
pelijke ruimte te verfraaien 
en op te vrolijken. 
Voor de beoordeling werd 
een vijfkoppige jury gevormd 
die bestond uit de planten-
kenners en -liefhebbers Rob 
Rappange, Martijn van der 
Molen, Veronika Esser van 
het Wijkcentrum, Ton Flaton 
van de 'Wijnerij' en planten-
deskundige Michael Saywer 
van De Hortus Botanicus. Half 
juni hebben de juryleden een 
tocht door de buurt gemaakt 
waarbij ze de mooiste tuinen 
aan de hand van enkele crite

ria (zie hierboven) een cijfer 
gaven. Vervolgens zijn zij in 
conclaaf gegaan en hebben 
de eerste, tweede en derde 
prijs en tien eervolle vermel
dingen vastgesteld. 

De eerste prijs is een plan-
tenbon ter waarde van zestig 
euro, de tweede ter waarde 
van vijftig euro en de derde 
veertig euro. De winnaars krij
gen allemaal een oorkonde. 
De eerste prijs krijgt ook nog 
eens het voorrecht om gedu
rende een jaar een prachtige 
wisselbeker trots in de ven
sterbank te zetten. Wie weet 
staat die het jaar daarna bij ul 
De prijzen zullen tijdens de 

feestelijke gelegenheid in 
het Pintohuis worden uitge
reikt door Auke Bijlsma zelf, 
waarna bij een drankje, een 
heerlijke maaltijd en muzikale 
omlijsting wordt nagepraat. 
Aanwezig is tevens planten-
dokter Casper Mazurel die, 
net als op de geveltuinen 
plantenmarkt, zal proberen al 
uw plantenvragen te beant
woorden. Kom dus allemaal! 

Verdere informatie kunt u 
vragen bij Veronika, www. 
wijkcentrum@oudestadt.nl, 
telefoon 638 22 05. 

De initiatiefgroep 'Aul<e 
Bijlsma Geveltuinprijs'. 

advertenties 

Gertrud Pijnenburg Fysiotherapie 
KorLt? Kei/er«JwarivLid<il 8 
1011 CJ Aiin.tcicUm 
T 020 - 62 25 47 7 
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www.ger t rudp i j nenburg .n l 
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1012AR \ 

1 

AMSTERDAM i 
020 6208067 i 

open di t/m zô  
10 - 20 uur ' 

v a n 

JOEP 

L U N C H R O O M 

® ® 

®® ® 
A N O T H E R S I T E 

W E B D E S I G N 

VOOR O N D E R N E M I N G E N . S T I C H T I N G E N EN F R E E L A N C E R S 

W W W . A N O T H E R S I T E . N L 

B E L O F M A I L V O O R G R A T I S O F F E R T E 
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Floris Mel le Thomas Jonathan Gaia Sara 

Thom in het pakhuis 
Melle van Maanen 
Thom zat niet meer school sinds hij van zijn laatste was af
getrapt. Hij was in totaal van zeven scholen gestuurd en had 
alleen een baantje bij de buurtsuper. Hij had geen moeder 
meer, want die was dood gegaan aan een overdosis, en zijn 
vader was niet echt de ideale vader die ieder kind zich wenst. 
Integendeel, hij was de hele dag door aan het zuipen, snoof 
cocaïne en was iedere avond pas om 4 uur s'ochtends thuis 
van de kroeg of de stripteaseclub. 
Thom had maar een vriend, die ook niet meer op school zat 
en die daarom veel met hem omging. Hij heette Jeremy en 
was drie jaar ouder dan hijzelf en had meerdere malen in de 
jeugdgevangenis gezeten. 

Het was avond, het was een bewolkte nacht maar het regen
de niet. 
Hij stond te wachten bij het bushokje op Jeremy, die nu al 
een half uur te laat was. Eens in het kwartier kwam de nacht
bus langs die steeds gewoon doorreed. Eindelijk, daar kwam 
Jeremy, hij had zijn zwarte Londsdale bomberjack aan en een 
donkerblauwe spijkerbroek. 
Ben je er klaar voor? zei Jeremy. Ik denk 't. Oké, laten we dan 
maar gaan. Vlug liepen ze steeg na steeg het dorp uit, langs 
de weilanden en vervolgens het industrie terrein op, waarach
ter de pakhuizen lagen. Stil als de nacht liepen ze door naar 
het één na laatste pakhuis, met erop 'elektronica en dvd's'. 
Ze wisten dat er camera's hingen maar dat die niet aan ston
den, dat had de broer van Jeremy aan hen verteld. Ze liepen 
naar de achterdeur en Jeremy pakte een breekijzer, plaatste 
het als een hefboom tussen de kleine kier van de deur en met 
een gekraak van ijzer brak de deur open. Ze liepen naar bin
nen en zagen een enorme ruimte met duizenden stapels do-

zen en rekken. Thom wist dat het pakhuis groot was, maar 
van binnen leek het wel drie keer zo groot. Oké, zei Jeremy 
met een vastberaden toon, ik ga hier naar rechts naar de plas
ma schermen, dan ga jij daar bij die dozen zoveel mogelijk 
dvd's in deze tas doen. Jeremy gaf hem een sporttas die wel 
iets weg had van een tas die wel eens wordt gevonden met 
een bom erin. Snel maar stil liep hij naar de dozen, opende er 
een, en stopte stapel na stapel dvd's in de tas. 
Hoorde hij daar nou voetstappen? Of was het Jeremy? Even 
hield hij zijn adem in en luisterde. Niks, hij had het zich waar
schijnlijk verbeeld. Hij ging door met dvd's stapelen, maar net 
toen hij de tas met moeite had dichtgeritst, hoorde hij een 
oude hese stem zeggen:de politie is gebeld, probeer niet te 
vluchten! 

Met een blik als van steen keek hij in een oud maar aardig ge
zicht. Aan zijn uniform kon hij opmaken dat het waarschijn
lijk een nachtwaker was, maar hij kon nergens meer naartoe, 
met opgeven gummiknuppel gaf hij bevelen om mee te lo
pen naar zijn post. Daar ging hij zitten en dronk zijn koffie. 
En nu maar wachten op de politie zij hij. Enkele minuten gin
gen voorbij en hij was als verstijfd toen hij besefte dat Jerremy 
nog in het pakhuis was. 
Op dat ogenblik slaakte de man een kreet en hij draaide zich 
om en zag de oude nachtwaker dood in een plas bloed liggen. 
Toen zag hij Jerremy met een mes in zijn hand. Een ogenblik 
was het stil, maar Jerremy verbrak die door naar hem toe te 
lopen en te zeggen: "kom we moeten maken dat we wegko
men!" 

Wordt vervolgd... 
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Bieb probleem!! 
Gaia van Maanen 
Dit stukje gaat over de grote bieb en het 
onhandige systeem. Toen ik het laatst 
in de bieb was waren er een hoop 'pro
bleempjes'. Ik ging nog voor de dag 
dat we naar Frankrijk gingen een paar 
boeken halen. Ik leende een boek over 
de Tweede Wereldoorlog, twee kinder
boeken over theater, een fantasy boek 
en een boek over vriendjes, vreemd
gaan en bitches. Eerst ging ik naar de 
tweede verdieping waar de jeugd C boe
ken stonden. Daar leende ik het fantasy 
boek en het puberboek, tenminste dat 
wilde ik. Toen ik ze wou scannen om te 
lenen, lukte dat alleen bij het puber
boek. De meneer die ik er bij haalde zei 
dat ik blijkbaar te jong was om het fan-

tasyboek te mogen lenen, maar dat ik 
het wel kon regelen bij de servicebalie. 
Daar bleek het dat ik inderdaad te jong 
was (ik ben elf en groot en slim genoeg 
om een C boek te lenen!). Wat die man 
er niet bij vertelde was dat je met de lift 
moet gaan omdat anders bij elke verdie
ping het alarm afgaat (wat ook gebeur
de!!). Ik vind het wel heel gestoord dat 
er iemand is van de bieb die bepaalt wat 
ik wel of niet mag lezen!! Hoezo wel een 
boek over liefde en relatieproblemen en 
niet een boek over een twaalfjarig meis
je? En dan ook nog bij de kinderboeken. 
Ik wilde daar deel één en twee lenen 
van de serie 'De jeugdtheaterschool'. 
Het ene deel lag bij 'lekker lezen' en het 

andere deel bij 'musical' of zo. Sowieso 
vind ik het echt superonhandig hoe de 
boeken staan. 
Ze vinden het leuk voor kinderen om 
dan lekker op ontdekkingstocht te gaan 
tussen de boekenkasten. Toen ik weg 
ging en door de alarmpoortjes liep, gin
gen die natuurlijk ook weer af en moest 
ik de boeken weer laten nakijken bij een 
andere balie. Dus laten we maar gewoon 
lenen bij de Pintobieb, daar hebben we 
geen problemen!. 

PS: door die scanner waren mijn boeken 
maar voor drie weken geleend in plaats 
van voor zes weken (ik wou ze voor de 
vakantie). 

Klein maar fijn 
Sara de Monchy 
Een klein meisje met een rug
tas van Eastpack klapt de deu
ren open. Ze is alleen en kijkt 
zenuwachtig om zich heen. 
Deze mensen herkent ze niet, 
het is niet haar klas en ook 
niet haar gang. Ze herkent 
zelfs niet één leraar. Shit. Het 
meisje is verdwaald. Ze pakt 
haar hoe-overleef-ik agenda 
uit haar zware rugzak en be
kijkt haar rooster nog eens. 
A-3- 4. Dat betekent gebouw 
a. . . Ja, daar is ze. Verdieping 
drie... Nee, wacht, dit is het 
bovenstukje van verdieping 
twee, dus niet verdieping 
drie, dan moetje nóg een 
trap op! Snel rent het meisje 
terug naar de klapdeuren. 
Boef, daar klapt ze tegen een 
bellende derdeklasser. Shit. 
Het meisje kijkt geërgerd 
maar loopt door. Shit. 

Ze bezetten onze school, ze 
bezetten onze gangen en 
wc's. Maar toch blazen ze 
sfeer in het gebouw. De eer
steklassers. 
Ik weet het nog goed, al is 
het lang, erg lang geleden. 
De school was groot en onbe
kend, de gangen waren ein

deloos, alle lokalen leken op 
elkaar en iedereen die gro
ter was dan 1.50 m was eng. 
Maar toch, toch vond ieder
een mij geen standaard eer
steklasser. Dat was omdat ik 
mijn gevoelens niet uitte, nee 
zeker niet. Ik keek dapper en 
stoer de gangen in. Mij kan 
het niks schelen, zo'n blik. 
Ook had ik samen met mijn 
moeder bedacht wat ik ging 
zeggen als er iemand naar me 
toe kwam. 
"Ben jij een eersteklasser?" 
"Nee joh, ik heb al lang eind
examen gedaan, ik kom al
leen mijn vertrouwde school
tje nog even bezoeken!" "Ze 
worden elk jaar kleiner!" "En 
ze worden ook elk jaar bru
taler." 
ledereen moest lachen en liet 
me met rust. Toen ik redac
teur werd bij de schoolkrant 
waagde niemand het meer 
om me te plagen. In ieder ge
val was ik nu een beetje meer 
bekend. Ik kende de boven-
bouwers van de schoolkrant 
en ik had vriendinnen van 
een heleboel verschillende 
klassen. Dus, dacht ik, ik was 
dan nog wel klein, maar heel 

stoer. Dacht ik...Dacht ik... 

Test voor eersteklassers: Welk 
type leklasser ben jij? 
Wat voor agenda heb je, of 
zou je het liefste willen? 
Een hoe overleef ik agenda. 
Jongens: Een garfield agenda 
Pip studio's. Jongens: een met 
veel strips enzo 
Ik weet het niet meer, want al 
mijn vrienden hebben erover
heen geschreven, getekend 
en geplakt. " ' / ^ ^ 
Waar heb jij je rugzak hangen 
Eeh,normaal, anders kan ik 
niet fietsen... 
Jongens: Ter hoogte van je 
knieholten , Meisjes: Ik heb 
geen rugzak 
Weet ik veel, wat een domme 
vraag 
Wat vind je van de rest van de 
school? 
Eh, groot 
Sommigen ken ik wel een 
beetje 
Het zijn m'n matties 
Hoe lang ben je? 
1.40, 1.55, 1.65 
Wat is je lievelingsmerk? 
H&M 
Van alles 
Björn Borg, Puma, alles wat 

heel vet is. 
Ken je veel mensen uit je klas? 
Nee, niet echt. 
Ja hoor, ik zit wel met een 
paar vrienden. 
Ja joh! Al mijn vrienden en 
bekenden zitten bij me in de 
klas. En iedereen wil natuur
lijk met me bevriend zijn. 

Meeste A? 
Je bent een beetje onzeker, 
en misschien ook een echte 
eersteklasser. Maar laatje niet 
op je kop zitten! Ga bijvoor
beeld bij de schoolkrant, of bij 
de leerlingenraad. Zo leer je 
meteen nieuwe mensen ken
nen! 
Meeste B? 
Jij voelt je wel op je gemakje 
op je nieuwe school, maar 
je bent nog niet echt bezig 
nieuwe vrienden te maken. 
Probeer dat! Zoek de aardige 
mensen uitje klas op! 
Meeste C? 
Jij bent echt een popiejopie. 
Je kent veel mensen en je 
vind datje heel cool bent. Een 
beetje minder ego mag ook 
wel hoor. Maar wel leuk dat 
je zo'n groot sociaal gebied 
hebt. 
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Die man heeft gewoon pech 
Piet van Ham 

In de vorige OpNieuw beloofden we 
het vervolg op het verhaal van boot
bewoner Chop Cookson over zijn in

spanningen om zijn arkje in de Groen
burgwal te vervangen door een groter 
schip. Chop en zi jn vriendin willen 
graag een kind, maar dat is lastig op een 
woonoppervlak van 23 vierkante meter. 
Chop ging op zoek naar een grotere boot 
en elke keer als hij er een op het oog had, 
vroeg hij de Dienst Binnenwaterbeheer 
of hij die op zijn ligplaats mocht afme
ren. Hij kwam steeds met een echt schip, 
omdat hij heel goed weet dat het stads
deel Centrum het liefst alle arken - de 
op betonnen of stalen bakken gebouwde 
blokkendozen - de binnenstad uit wil 
hebben. We zijn nu een half jaar verder: 
Chop krijgt die toestemming niet! 
Doorslaggevend argument: een andere 
boot op die plek zou de doorvaart van de 
Amstel naar de Groenburgwal te veel be
lemmeren. 
Toch heeft Chop steeds smallere boten 
aan Binnenwaterbeheer voorgesteld. 
Het begon met een tjalk van 4,80 meter 
en een Friese aak van 4,40. Te breed. Hij 
kwam op het spoor van een Katwijker 
van 4,20. Kon niet. Chop zocht verder 
en vond een Westlander van 3 meter 
40, taps toelopend naar 3 meter 25 aan 
de voorkant. In de verwachting dat het 
daarmee wel zou lukken deed hij een 
aanbetaling ( 6.500,-). Nee dus. 
Monique Jacobs van Binnenwaterbe
heer geeft uitsluitsel: "Die man heeft 
gewoon pech, omdat hij op een plek ligt 
die eigenlijk geen ruimte voor woonbo
ten biedt. De doorvaart zou minimaal 
8 meter moeten zijn en dat is daar toch 
al een probleem. Als hij daar een ander 
schip wil neerleggen, dan zou dat zeker 
niet breder dan zijn huidige boot mogen 
zi jn." 
Het arkje dat er nu ligt is 2 meter 80. Waar 
vind je een andere boot van die breedte. 
Dan kom je in de categorie kleine motor
boten of forse roeiboten terecht, onge
schikt voor bewoning. 

Hoewel er uitsluitend kleine pleziervaar
tuigjes passeren, is het argument 'belem
mering doorvaart' van Binnenwaterbe
heer niet zo gek. De situatie ter plekke 
wordt toch al bemoeilijkt omdat de 

Staalstraat niet haaks op de Groenburg
wal staat. De Staalbrug ligt schuin over 
het water op twee brede pijlers die ook 
schuin in het water steken. Dat maakt 
het allemaal wat lastiger. Kortom, hoe
wel historisch gegroeid en geheel legaal, 
is de ligplaats van dat poppenbootje ei
genlijk al een belemmering. Chop, ook 
niet gek, heeft in zijn gesprekken met 
medewerkers van Binnenwaterbeheer 
ook de mogelijkheid van een vervangen
de ligplaats laten vallen. In zo'n gesprek 
is de Houtkopersburgwal genoemd, om 
de hoek van de Oudeschans, tegenover 
de theaterschool. 
Monique Jabobs: "De Houtkopersburg
wal wordt in de nota 'Visie op het water 
in de binnenstad' vermeld als een moge-

Schuine pijlers, rechte ruggen 

lijkheid om nieuwe ligplaatsen te reali
seren. Die nota is een verkenning. Daar 
staan geen besluiten i n . Zeker geen be
sluiten over nieuwe ligplaatsen." 
Dat is waar. Je kunt er wel over praten, 
maar Binnenwaterbeheer kan geen kant 
op. Vooralsnog geldt het beleid, dat er 
geen nieuwe ligplaatsen voor woonbo
ten in de binnenstad komen. Dat beleid 
is kei- en keihard. Dat wil zeggen betrek
kelijk. Toen er voor de uitbreiding van 
Artis een rijtje boten moest opschuiven, 
bleken er wel nieuwe ligplaatsen gecre
ëerd te kunnen worden. 

Zo'n 'Visie op het water in de binnen
stad', in januari 2006 door de stadsdeel
raad vastgesteld, mag dan wel een ver
kenning zijn, maar als daar mogelijkhe
den en namen in worden genoemd, dan 
wekt dat verwachtingen of op z'n minst 
hoop of reacties van mensen die daar 
nieuwe kansen in zien. Neem Jorg van 
Gent, eigenaar-bewoner van de boot op 
de hoek van de Oudeschans en de Snoek
jesgracht, vlak naast de toegang tot het 
nauwe Sint-Antoniessluisje. "Ik heb die 
cirkel rondom mijn boot op een van de 
kaarten in die visienota natuurlijk ge
zien", zegt Jorg. "Hoewel er nauwelijks 
vaarverkeer door de Snoekjesgracht en 
Kromboomssloot is, vindt men deze plek 
blijkbaar een beetje belemmerend. Dus 
ik heb Binnenwaterbeheer gebeld om te 
zeggen, dat ik best over een andere lig
plaats wil praten. Maar ze hebben niks te 
bieden". Monique Jacobs van Binnenwa
terbeheer: "Die boot ligt wel op een las
tige plek en zou eventueel te zijner tijd 
in aanmerking kunnen komen voor ver
plaatsing. Maar dan moet daar eerst een 
besluit over vallen. Dan moet er eerst een 
zogenaamd facetbestemmingsplan voor 
het water worden vastgesteld. Daarin 
wordt geregeld waar wel en waar niet; 
welke ligplaatsen opheffen, welke nieu
we plekken beschikbaar stellen." 

Alles op z'n tijd. De visienota (2006) is 
er en daarna heeft het bestuur van het 
stadsdeel, inclusief hoorzittingen en 
werkconferenties, de nota 'Welstand op 
het water' gemaakt. Dan komt dat facet
bestemmingsplan. Hoho, niet te hard. De 
nota 'Welstand op het water' werd door 
de stadsdeelraad teruggestuurd. Daarin 
stond te nadrukkelijk dat het stadsdeel 
vooral historische schepen als woonboot 
wil , zonder duidelijk te maken wat his
torische dan wel zijn. Huiswerk overge
maakt, commissie ingesteld (Adhoc-ad-
viescommissie Historische Schepen). 
In augustus kwam het dagelijks bestuur 
met een nieuwe nota. Nieuw: een histo
risch schip is een voormalig zelfstandig 
varend schip dat tenminste 30 jaar oud 
is, bijzondere schoonheidskwaliteiten 
heeft en een relatie heeft met de ma
ritieme geschiedenis van Amsterdam. 
Nog nieuwer is het taalgebruik in de 
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'Zou eventueel te zijner t i jd in aanmerk ing kunnen komen voor verp laats ing ' 

nota. Aanvankelijk ging men uit van een 
driedeling in het Amsterdamse botenbe-
stand; vanaf nu gaat het alleen nog om 
'scheepse boten' en anderen. 
De nieuwe nota staat op de agenda van 
24 september 2008 van de Deelraadcom
missie Openbare Ruimte, etc. en wordt, 
als alles meezit, in oktober door de deel
raad vastgesteld. 'Daarna wordt gestart 
met de opstelling van een facetbestem
mingsplan voor het water', staat er in de 
toelichting. Na voorbereiding, inspraak
ronden en commissiebehandelingen zijn 
we dan minstens twee jaar verder; 2010 
op z'n vroegst. 
Geduld Chop. Geduld Jorg. 

Jorg heeft dat geduld, want hij is heel 
tevreden met zijn plek. "Toen in die Vi
sie de Houtkopersburgwal, schuin aan 
de overkant, als een mogelijk alterna
tief werd genoemd, had ik daar wel oren 
naar. Ik zou het mooie uitzicht langs de 
Oudeschans en op de Montelbaansto-
ren wel kwijt raken, maar daartegenover 
staat dat ik op een veel zonniger plek te
recht zou komen". 
- In die visienota wordt ook de Gelder
sekade vermeld als een van de plekken 
waar nieuwe ligplaatsen voor woonbo
ten gemaakt kunnen worden. 
Jorg: "Vind ik niet aantrekkelijk. Ik ga 
niet tussen de hoeren en junkies liggen". 
De Geldersekade moet dus nog wel wat 

aan public relations doen. Wellicht dat 
het buurtfeest op 21 september daar een 
goede eerste stap in is. 
In de visienota wordt de Geldersekade 
vermeld als een mogelijke (potentiële 
heet dat) plaats om woonboten neer te 
leggen. Nu zijn er officieel drie ligplaat
sen. Een uitbreiding, vooral in het rak 
tussen de Bantammerbrug en de Schrei
erstoren, zou plaats aan 20 tot 25 andere 
kunnen bieden. Of dat wel of niet gaat 
gebeuren is onderdeel van het facetbe
stemmingsplan. In december 2006 nam 
de stadsdeelraad een motie aan waarin 
werd gesteld dat zo'n besluit er zeker 
niet mag komen zonder overleg met de 
buurt, omwonenden, ondernemers, Be
wonersraad. 

Chop heeft wat minder geduld. Hij deed 
die aanbetaling en zit straks met een 
boot die hij binnen de Amsterdamse 
stadsgrenzen wi l brengen, zodat hij er 
wat aan kan gaan vertimmeren. Hij heeft 
overal gezocht naar een (tijdelijke) lig
plaats, maar dat blijkt een moeilijke op
gave. Een wilde plek zoeken is uitgeslo
ten, omdat Binnenwaterbeheer intensief 
controleert. Er zijn wat particuliere plek
ken als jachthavens, maar daar willen ze 
zijn Westlander van 23 meter lang niet. 
Je kunt gebruik maken van de haven, 
maar dat is duur en je moet voortdurend 
verkassen. Aan de Prins Hendrikkade, te

genover de nieuwe bibliotheek, waar de 
botengemeenschap wat rommeliger is? 
Geen denken aan; er wordt bijna dage
lijks gecontroleerd. Bij de silodam leek 
aanvankelijk veel belovend, maar bleek 
niet te kunnen. In het vrij uitgestrekte 
gebied aan weerszijden van de Schelling-
wouderbrug? Nee. Hij hoopt nu op een 
plek in de Houthaven. "Misschien, als 
parkeerplaats, maar je mag er niet op wo
nen", zegt hij erbij. 

Omdat we toch met Binnenwaterbeheer 
aan het praten waren, wilde Monique 
Jacobs nog wel een reactie geven op het 
botenverhaal ('Vrijheid is belangrijkste 
drijfveer') in het vorige nummer van 
OpNieuw. "Daarin staat, dat mensen een 
woonbootervaring kunnen opdoen door 
er een voor een paar dagen te huren. Dat 
mag niet." 
- Maar een booteigenaar mag toch, net 
als een walbewoner bed & breakfast aan
bieden? 
Monique Jacobs: "Ja, dat mag. Voor 
maximaal vier personen, mits de hoofd
bewoner tenminste 60 procent van de 
bootruime in eigen gebruik houdt". 
- De werkelijkheid is wat weerbarstiger. 
Een paar jaar geleden was er nogal wat 
discussie over hotelboten in de stad en 
dat heeft ook niet tot veranderingen ge
leid. 

Vervolg op pagina 30 
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u u K E 
Piet verkocht alles, 

behalve 'nee' 
De oude buurtwinkel? Piet de Schotse in 
de Korte Koningsstraat natuurlijk. Het 
was een samentrekking tussen zijn echte 
naam (Piet van der Linden) en de naam 
van zijn winkel (Haringhuis De Schotse). 
Oorspronkelijk een viswinkel dus. Toen 
Piet er vijftig jaar geleden een avondwin
kel van maakte, breidde het assortiment 
snel uit. Piet verkocht vrijwel alles wat 
een mens dagelijks nodig heeft. Levens
middelen vooral, maar ook kaarsen, stop
pen voor de electriciteitskast, papier en 
enveloppen ('Mot er een postzegel bij?'), 
handcrème en plakband. Als hij het niet 
in de winkel had staan, ging hij het zoe
ken in de voorraad- en keukenkastjes van 
z'n vrouw Iris. Officieel een avondwin
kel, maar als hij daar toch rondscharrelde 
kon je ook om 10 uur 's ochtends of na 
sluitingstijd terecht. Grote aantrekking
kracht, behalve die hij ter plekke bleef 
schoonmaken, waren zijn broodjes en 
de patathoek links-achterin. Vooral voor 
de opgeschoten buurtjongeren die in de 
ruimte achter de winkel hun frikadellen 
(met veel mayonnaise) en hun stiekeme 
pijpjes Heineken naar binnen mochten 
werken. Piet had z'n eigen hangplek. 
Piet had ook de sleutels van zijn over
buurman, kolen- en oliehandel Van 
Vliet. Veel buurtbewoners wachtten tot 
de laatste schep antraciet of oliedruppel 
in vlammen was opgegaan en gingen 
dan naar Piet. Die liet je nooit in de kou 
staan. Voor wie op een andere manier in 
de olie wou raken kon ook terecht voor 
een fles jenever. Die verkocht Piet van 
onder de toonbank, in anoniem papier 
gewikkeld. 

De oude buurtwinkel? Voor sommigen 
was dat misschien Het Bocheltje, iets 
verderop in de staat. Een tenger vrouwtje 
dat met haar 1 meter 48 nauwelijks bo
ven de snoeppotten op de toonbank kon 
uitkijken, en die.. . Nou ja, de naam zegt 
het al. Maar voor mij is en blijft het Piet 
de Schotse. 

Vervolg van pagina 29 
Monique Jacobs: "Zonder een specifieke 
hotelvergunning - en hotels moeten aan 
nogal wat eisen voldoen - mag een boot 
niet als hotel worden gebruikt. Het toe
zicht daarop is wellicht een beetje op een 
laag pitje gezet, omdat daar de afgelo
pen tijd de discussie over short stay over 
heen is gekomen. Die moet eerst worden 
afgerond". 

In 2010 komt er een tentoons
telling over buurtwinkels in 
het Amsterdams Historisch 
Museum. Daarin is plaats 
voor persoonlijke verhalen, 
anekdotes, herinneringen en 
voorbeelden uit verschillende 
buurten. Die krijgen ook een 
plaats op een website. Wie het 
leuk vindt om verhalen over 
en dingen uit buurtwinkels 
te verzamelen, vroegere 
winkeliers te interviewen 
of redactiewerk te doen kan 
meehelpen om dit project tot 
een succes te maken? 
Belangstellenden zijn welkom 
op een bijeenkomst in het 
museum op zaterdag 11 
oktober 2008 van 12.00 tot 
14.00 uur. Aanmelden kan 
uiterlijk 9 oktober bij Maia 
Wouters, telefoon (tijdens 
kantooruren) 0623047986 of 
door een mail te sturen aan 
buurtwinkel@ahm.nl 

Omslag van een boekje dat de klanten van 
groentezaak Van Beeren (Koningsstraat) 
kregen 'bij de sluiting van een buurtwinkel' 
(1982) 

- Dus een booteigenaar moet zelf hoofd
bewoner zijn en blijven en mag zijn boot 
niet verhuren? 
Monique Jacobs: "Hij of zij mag die boot 
wel verhuren, maar alleen als woon
ruimte. Niet als hotel. Niet als bedrijfs
ruimte". 

Op de valreep nog even de mededeling 
dat 'Nelly' gaat uitbreiden. Nelly is de 

Met een grote witte 
schort voor 

In een ver verleden, we spreken nu over 
ongeveer 1960 rolschaatsten we over 
het Rusland of speelden boefie-met-ver-
los op straat met kinderen uit de buurt. 
Er was veel minder verkeer, zodat je op 
zondag makkelijk over het Rusland kon 
rolschaatsen zonder dat je geschept werd 
door een auto. Soms knikkerden we, dan 
weer was het hoelahoep-tijd of werd er 
getold op woensdagmiddag. Tegen het 
eind van zo'n middag spelen had je soms 
een dubbeltje of vijf cent waarmee in de 
snoepwinkel iets lekkers gekocht kon 
worden zoals een dropslinger, een spek
kie of een kauwgombal die - naarmate 
je er langer op zoog - telkens een andere 
kleur aannam. Waar nu de coffeeshop is 
op het Rusland, was vroeger de snoep
winkel van mevrouw De Graaf met daar
naast de melkboer. Men kon zelfs nog op 
rekening kopen als dat zo uitkwam. 
Mevrouw de Graaf was een gezette dame 
met een grote witte schort voor. Zij pas
te maar net achter de toonbank in het 
piepkleine winkeltje dat volstond met 
wekflessen met allerlei heerlijkheden zo
als negerzoenen, zuurtjes, toffees, enzo
voort. 
De kinderen waar we geregeld mee speel
den waren de kinderen Windig van de 
Oudezijds Achterburgwal. Michael de 
jongste zoon was een aandoenlijk kind 
die veel voor elkaar kreeg. Omdat er op 
rekening gekocht kon worden, trakteerde 
Michael alle kinderen regelmatig op iets 
lekkers bij de snoepwinkel en werd daar
mee bijzonder geliefd bij de andere kin
deren. Het ging goed, tot mevrouw De 
Graaf argwaan kreeg en de tegenwoor
digheid van geest had om Ans Windig, 
zijn moeder op te bellen om te checken 
of dat wel de bedoeling was en of zij daar 
iets vanaf wist. Helaas was het toen per 
direct uit met de pret! Nu wordt er in die 
panden behalve koffie alleen nog maar 
hash verkocht. Of dat net zo leuk is als 
toen betwijfel ik. 

woonboot aan de Oudeschans naast de 
Keizersbrug, direct recht als je uit de Kor
te Koningsstraat komt. De boot wordt 
met een paar meter verlengd. 
Hoe gaat het verder met de man die ge
woon pech heeft? Gaan de Cooksons ook 
uitbreiden? 
- En die baby? Komt ie er? 
Chop: "Voorlopig niet. Ik heb geduld. Bij 
mijn vriendin ligt dat wat anders". 
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