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Omslag: 
Voorplaat: Dunya
‘Dit OpNieuwnummer heeft horeca als thema. Waarom 
dan zo’n dramatische voorplaat? Soms wordt vergeten, 
dat de basisbehoeften eten en drinken niet voor iedereen 
vanzelfsprekend bereikbaar zijn. Door de achtbaan van het leven 
kunnen mensen uit de bocht vliegen en op straat belanden. 
Daarom in dit horecanummer,  behalve leuk uitgaan, een verslag 
over inloophuis De Kloof en mensen die daar zorgen dat andere 
mensen even kunnen bijkomen.’ 
Achterkant: bieruithangborden in Nieuwmarktbuurt
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	 									Horecaspecial
       Hoe Henk niet door Annie, mAAr wel door Gerry werd Gekust.

Greet nAm een kijkje in de keuken en jorGe kon de pot op.

Brood	en	beleg
De Stichting OpNieuw heeft een 
nieuw bestuur. Met dank aan de 
vertrekkende bestuursleden Els, 
Gerrit en Sjaak stelt de redactie 
de nieuwe doeners aan u voor. 
Ze hebben er zin in.
Een belangrijke taak van het 
bestuur is de zorg voor een 
gezonde financiële basis om de 
uitgave van OpNieuw nu en in 
de komende jaren mogelijk te 
maken. Gelukkig zijn er lezers, 
belangstellenden, vrienden 
en vriendinnen die daar  - 
regelmatig – een steentje aan 
bijdrage. In de afgelopen 
maanden hebben we een 
steuntje in de rug gekregen van 
J.C.P-V. (€ 20,-), bijdrage 2008 
van Woningbouwcorporatie 
Stadgenoot (€ 1000,-) en 
A.A.H. v. G.-N. (€ 30,-). Hartelijk 
dank daarvoor. 
Als u de komende weken uw 
giro- en bankoverschrijvingen 
aan het invullen bent of inlogt 
om te telebankieren, stelt u zich 
dan even de vraag: “Ben ik nou 
OpNieuw met mijn geldzaken 
bezig?”
Wat doen bestuursleden 
verder? Vergaderen. De 
belangrijkste hobbel is meestal 
tijd(gebrek), het zoeken naar 
een leeg tijdblok van twee uur 
in drie verschillende agenda’s. 
Vervolgens komt de vraag 
‘Waar?’ Om het antwoord op 
die vraag makkelijker te maken, 
staat er in dit nummer van 
OpNieuw een volledig overzicht 
van alle horecagelegenheden in 
de Nieuwmarktbuurt. 
De horeca is verreweg de 
grootste economische sector in 
de buurt. Ruim 50 ondernemers, 
met daarachter tal van 
investeerders, financiers en 
beleggers, draaien dubbele 
uren. Voor een aantal van hen is 
de economische recessie 
levensbedreigend. De horeca 
biedt betrekkelijk veel 
werkgelegenheid: ruim 800 
volle en deeltijdbanen in de 
Nieuwmarktbuurt. Nogal wat 
buurtbewoners verdienen hun 
brood in deze sector. Dat willen 
ze ook (blijven) beleggen. 
Gelukkig komt de Kinderkrant 
met een overtuigend advies: 
Consumeren!
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Nieuw bestuur Stichting OpNieuw
De Stichting OpNieuw krijgt op 1 april 
2009 een nieuw bestuur. Acht jaar lang 
droegen Els Agtsteribbe, Gerrit Wijnhoud 
en Sjaak van der Leden de verantwoorde-
lijkheid voor de onafhankelijke uitgave 
van OpNieuw en hielden ze een wakend 
oog op wat de redactie voor de inhoud 
van de vier nummers per jaar bedacht en 
geschreven had. Drie nieuwe bestuursle-
den, Sandra Rottenberg, Adriaan Brou-
wers en Hedwig Paesbrugge, nemen het 
stokje over.
De Stichting OpNieuw is in 1990 in het 
leven geroepen. Ze beheert de financi-
ele middelen die binnenkomen voor het 
blad, zoals de jaarlijkse subsidie van de 
het stadsdeel Centrum (via het Wijkcen-
trum D’Oude Stadt), advertentie-inkom-
sten, sponsorbijdragen en donaties. Het 
bestuur zorgt er voor, dat OpNieuw vier 
keer per jaar uitkomt. Die taak is in de 
praktijk uitbesteed aan de redactie. Vanaf 
een afstandje ziet het bestuur erop toe of 
de inhoud van het blad in overeenstem-
ming is met wat je van een blad voor de 
Nieuwmarktbuurt mag verwachten.

Els, Gerrit en Sjaak hebben hun bestuur-
staak met verve vervuld. Om de binnen-
komende geldstromen op peil te houden 
klom voorzitter Els Agtsteribbe regelma-
tig in de pen om de lezers van OpNieuw 
te prikkelen tot een donatie. Penning-
meester Gerrit Wijnhoud deed op zijn 
beurt met succes een beroep op enkele 
sponsoren. Want OpNieuw zwemt be-
paald niet in het geld. Sjaak van der Le-
den was secretaris en stond garant voor 
een korte lijn tussen bestuur en redactie. 
Minstens één maal per jaar, zoals de sta-

tuten voorschrijven, kwam het bestuur 
bijeen, dan werden bij het drinken van 
enkele glazen wijn de harde financiële 
noten gekraakt. Vorig jaar nog organi-
seerde het bestuur de feestelijke viering 
van het 25-jarig bestaan van OpNieuw. 
Na het bereiken van die mijlpaal besloot 
het bestuur, dat de tijd gekomen was 
voor verfrissing en verjonging. 

Dat wordt gerealiseerd in het aantreden 
van drie doe-mensen:
Sandra Rottenberg (Rechtboomssloot, 
voorzitter) is journalist en program-
mamaker. Ze organiseert maatschappe-
lijke discussies en leidt debatten en bij-
eenkomsten. Ze woont al bijna 30 jaar 
in de buurt, dichtbij de plek waar haar 
overgrootouders, emigranten uit Polen, 
zich in 1898 vestigden. “OpNieuw moet 
een schakel zijn tussen oude en nieuwe 
buurtbewoners en ondernemers”, vindt 
ze.
Adriaan Brouwers (Oudeschans, secreta-

ris) heeft zijn bedrijfskantoor in de Beurs 
van Berlage. Van daaruit initieert, bege-
leidt en inspireert hij innoverende pro-
jecten waarin particuliere bedrijven en 
overheden samenwerken (public-private 
partnerships). Die projecten worden in 
binnen- en buitenland (Afrika) uitge-
voerd. Hij begeleidt vrienden- en zaken-
bijeenkomsten vanuit zijn keuken ‘op 
de derde verdieping’ en in zijn vrije tijd 
roeit hij op de Amstel.
Hedwig Paesbrugge (Schippersstraat, 
penningmeester) heeft een impresariaat, 
een organisatiebureau voor mensen, be-
drijven en instellingen die ‘iets te vieren’ 
hebben. Ze zorgt voor muziek, animatie 
of speciale acts in alle soorten en ma-
ten. Modern of klassiek, mobiel of vast, 
akoestisch of versterkt, bekend of onbe-
kend, voor binnen of buiten, voor grote 
of kleine groepen, voor alle leeftijden en 
alle gelegenheden. Hedwig werkt in deel-
tijd op de afdeling fondsenwerving van 
het Cultuurfonds. 

De visie van de nieuwe bestuursleden op 
OpNieuw en op de doelstellingen van 
het stichtingsbeleid kan als volgt worden 
samengevat:
Een gezonde financiële basis die de uit-
gave van een aantrekkelijk kwaliteitsblad 
voor de buurt nu en in de komende jaren 
mogelijk maakt.
Een kritische blik van de redactie op be-
langen van en in de buurt en belangstel-
ling voor wat bewoners beweegt.
Een open en uitnodigende opstelling 
voor meningen en bijdragen van men-
sen, instellingen en bedrijven die in de 
Nieuwmarktbuurt wonen en werken.

Adriaan Brouwers, Sandra Rottenberg, foto Erica Duintjer en Hedwig Paesbrugge, foto Sjaak van de Leden

Gerrit,	els,	sjaak	bedankt!
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Metrolawaai
Beste  buurtbewoners, wat is er toch met die Metro aan de 
hand? In de zomer van 2008 was de metro een poos gesloten. 
Sinds die weer rijdt horen wij hem voortdurend van ´s mor-
gens rond zes uur tot de laatste in de nacht. Voorheen hoorden 
wij hem ook wel, maar nu gaat er bij elke passage een doffe 
dreun door het huis. Wij zouden graag willen weten wat er aan 
de hand is en vooral wat er aan te doen is. Bovendien maken 
wij ons zorgen om de huizen. Is er meer trilling en veroorzaakt 
het scheuren? Is het niet nodig hier onderzoek naar te laten 
doen? Het is ook mogelijk, dat de rubberblokken waarop de 

huizen op de metrobuis gebouwd zijn onderhand aan vervan-
ging toe zijn. Toen wij hier kwamen wonen werd ons verteld 
dat ze na tien jaar vernieuwd zouden moeten worden. Is dat 
gebeurd?
Als je het ook opgevallen is, als je er last van hebt, als je schade 
hebt of als je je zorgen maakt, stuur dan even een mailtje naar 
onnie.veltman@online.nl (Keizersstraat 6) of h.vanhaaster@
planet .nl  (Rechtboomssloot 31a). Of doe een briefje in de bus.
Over een paar weken willen we de reacties bundelen en een 
brief sturen naar het Gemeentelijk Vervoerbedrijf, naar wo-
ningcorporatie Ymere en naar de Stadsdeelraad. Laat dus wat 
van je horen als je vindt dat er iets moet gebeuren.

B
ewoners van de Geldersekade heb-
ben een snelle actie-overwinning 
geboekt. De afgelopen weken keer-

den ze zich met affiches en een website 
(www.geldersekade.org) met 11 stevige 
argumenten tegen de aanleg van een 
parkeergarage onder de Geldersekade. 
Op vrijdag de 13de (maart) liet het dage-
lijks bestuur van stadsdeel Centrum we-
ten, dat er geen parkeergarage onder de 
Geldersekade komt, maar wel onder het 
Oosterdok. Bestuurder Erik Koldenhof 
lichtte toe, dat dat de beste optie was na 
een studie van vier garagevarianten.
Geldersekadebewoner Marc Hartman die 
in een klankbordgroep zat die bij de stu-
die betrokken werd, somt de belangrijk-
ste redenen op die volgens hem hebben 
geleid tot het afblazen van het Gelderse-
kadeplan: “Koldenhof wilde heel graag, 
maar het stadsdeel heeft sterke signalen 
gekregen dat de meeste buurtbewoners 
tegen zijn. Ondergrondse werkzaamhe-
den in de binnenstad zijn momenteel 
uiterst impopulair. Doorslaggevend is 
geweest, dat een garage onder de Gelder-
sekade tot onaanvaardbare verkeerspro-
blemen zouden leiden. Een inrit aan de 
kant van de Waag of aan de onevenzijde 
van de Geldersekade zou tot gevolg heb-
ben gehad, dat al het aanrijdende verkeer 
vanaf het Mr. Visserplein dwars door de 
Nieuwmarktbuurt zou moeten. Dat wil 
niemand. Een aanrijroute vanaf de IJtun-
nel over de Prins Hendrikkade zou een 
heel onpraktische afslag naar links nodig 
maken. Verkeerstechnisch ongewenst. Er 
is nog gekeken naar een hellende afslag 
rechts van de Prins Hendrikkade die dan 
met een tunnelbocht naar links de Gel-
dersekade in zou gaan, maar daar zorgt 

de metrobuis voor een onoverkomelijk 
obstakel”. 
De buurtactievoerders van destijds zul-
len wellicht hun oren niet geloven, maar 
de metrobuis heeft de Nieuwmarktbuurt 
behoed voor een nieuwe grootschalige 
verkeersingreep.
Het stadsdeel wil dus uitwijken naar de 
rand van de buurt, een ondergrondse 
garage (350-500 parkeerplekken) tegen-
over het Scheepvaarthuis, onder het be-
staande parkeerterrein. Misschien is er 
een afspraak gemaakt met het tegenover 
liggende Amrâth Hotel, anders is het niet 
goed verdedigbaar dat er een tweede ga-
rage moet komen vlakbij de Oosterdok-
parking naast de bibliotheek, waar nu 
1.200 en in 2011 niet minder dan 1.650 
plaatsen beschikbaar zijn. Het stadsdeel 
beseft wel, dat een parkeergarage tegen-
over het Scheepvaarthuis voor de meeste 
buurtbewoners niet zo aantrekkelijk is, 
maar die zouden misschien verleid kun-
nen worden met een voetgangerstunnel 
naar de kop van de Geldersekade. Hoe 
bedenk je het. Die buurtbewoners kun je 
ook dwingen, bijvoorbeeld door ophef-
fing van bestaande parkeerplaatsen. In de 
‘Nota van Uitgangspunten Parkeergarage 
Gelderskade/Oosterdok’ wordt terloops 
aangekondigd, dat er de komende jaren 
wellicht nog eens 185 parkeerplaatsen 
in de buurt zullen verdwijnen (Nieuw-
markt-Geldersekade 60, Waalseilands-
gracht 60 en het terrein waar de parkeer-
garage zou moeten komen 65). De garage 
moet wel vol, want anders zijn de bouw-
kosten (tussen de 20 en 25 miljoen euro) 
en de exploitatie onbetaalbaar. Het stads-
deel geeft toe, dat er zeker in de eerste 
drie jaar sowieso geld bij moet. Wie gaat 

dat betalen? Alle 17.000 bewoners van 
stadsdeel Centrum met een parkeerver-
gunning zouden daarvoor € 48,- per jaar 
meer voor moeten gaan betalen. En dan 
te bedenken dat het stadsdeel, in elk ge-
val bestuurder Erik Koldenhof, nog drie 
ondergrondse parkeergarages in de pijp-
lijn heeft zitten.
De Geldersekade is door z’n vingers ge-
glipt, maar Koldenhof wil blijkbaar persé 
ondergronds. Of hij zijn Oosterdokplan-
nen er door krijgt is hoogst twijfelachtig, 
temeer omdat het bouwterrein helemaal 
niet in het bestuursgebied van stadsdeel 
Centrum ligt. Het zou wel eens zijn po-
litieke graf kunnen worden. Eén troost. 
Volgens het Stadsdeelnieuw van 16 maart 
2009 staat zijn oude favoriete plan ge-
woon op de volgende agenda van de 
Deelraadscommissie Openbare Ruimte en 
Verkeer: ‘Parkeergarage Geldersekade’. 

Geen parkeergarage 
onder de Geldersekade

Prins Hendrik als 
parkeerwacht. Tekst op 
de buste: 'Het dankbare 
Amsterdam'.
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Greet van der Krieke
De 37-jarige Javad Abedinpourshvazi 
voelt zich een halve Nederlander. Zestien 
jaar geleden vluchtte hij samen met zijn 
broer uit Iran. Hij spreekt uitstekend Ne-
derlands en om dat nog beter onder de 
knie te krijgen mailt hij met een vriend 
die hem helpt met de schrijftaal. Want 
Nederlands is en blijft moeilijk, vindt hij. 
Hij kan ook een beetje dialect spreken; 
dat varieert van een paar Friese uitdruk-
kingen tot sappig Limburgs. Hij heeft in 
meer dan vijfentwintig opvangcentra, 
verspreid over heel Nederland gezeten 
om uiteindelijk in Amsterdam te belan-
den. Om gezondheidsredenen zocht 
hij een woning op de begane grond. De 
Nieuwmarktbuurt had niet zijn speci-
ale voorkeur. Geen trappen en makke-
lijk toegankelijk gaven de doorslag. Hij 
woont ruim een jaar in de buurt en ik 
vraag hem hoe hij het hier vindt.
“Het Pentagon is een prima plek om te 
wonen; het is een goed huis voor mij, al-
leen een beetje duur. Ik kan het net be-
talen met wat ik verdien met mijn werk 
in buurthuis De Meeuw en Ons huis in 
Noord. Ik ben daar conciërge en dat be-
valt goed. Hier zijn de winkels dichtbij 
en ik loop ook graag over het Waterloop-
lein. Je kunt er alles kopen. Het is er niet 
duur, dat vind ik leuk aan deze plek. Ik 
heb heel veel zelf gedaan aan het huis. 
Er zaten tweeënzeventig sloten in dit 
huis. De vorige bewoner was misschien 
een beetje bang. Ik heb het allemaal ver-
anderd.” Javad is blij met het huis, maar 
niet met een groepje jongeren dat regel-
matig voor veel lawaai en overlast op het 
Zuiderkerkhof zorgt. “Ze komen niet uit 
de buurt,” verzekert hij me. “Ze komen 
bijna iedere avond; vooral in het week-
end drinken en roken ze daar onder het 
afdakje. Ze doen er zelfs hun behoefte.” 
Omdat hij op straatniveau woont, klinkt 
het alsof ze binnen zijn. Eigenlijk is dat 
het enige, wat zijn woongenot bederft. 
Javad is heel handig en zeer muzikaal. Als 
hij daarover begint te vertellen verandert 
zijn toon en raakt hij enthousiast. Zijn 
grote liefde is dwarsfluit en hij laat mij 
een mooi instrument zien. Die hij maakt 
hij ook zelf. Als hij een stukje pvc-buis 
op straat ziet liggen, raapt hij dat altijd 
op. Met eindeloos geduld, uren schaven 
en schuren, maakt hij daar een fluit van. 
Versierd met ingelegde rijstkorrels en een 

‘gouden’ mondstuk. En warempel, er 
komt geluid uit. Hij heeft in een orkest-
je gezeten dat helaas uiteen is gevallen. 
Maar het spelen kan hij niet laten. Voor 
ik het weet fluit Javad een vrolijke versie 
van ‘Eine kleine Nachtmusik’ voor me. 
Iran, een Perzische achtergrond, het 
Pentagon en Mozart, een wonder-
schone combinatie! 

Was het maar vast mei, in plaats van 
februari. Op grauwe winterdagen 

kan het verlangen naar de warmte van 
het voorjaar onstuimig toeslaan. Je 
voelt pijnlijk dat er nog ettelijke maan-
den te gaan zijn, voordat de linde bloeit 
en de gierzwaluwen door de lucht sche-
ren. Wat een plezier is het dan, wanneer 
in een geveltuintje aan de Zwanenburg-
wal alvast de eerste krokussen boven 
de grond komen. De bloemen zijn al 
zichtbaar als de sprietige bladeren met 
de witte middenstreep nog niet eens 
volgroeid zijn. Bol- en knolplanten als 
krokus, sneeuwklok en winterakoniet 
kunnen zo snel tot bloei komen dankzij 
de ondergrondse reserves uit het vo-
rige groeiseizoen. De gele en de blauwe 
anemoon, de bostulp en de knikkende 
vogelmelk horen eveneens in dit rijtje 
thuis. Naar de Friese naam voor zulke 
buitenplaatsen worden ze stinzeplanten 
genoemd. Maar ook op de landgoederen 
van Kennemerland, in boerentuinen 
en op begraafplaatsen kun je heel vroeg 
in het jaar, onder de nog kale bomen, 
schitterende kleurvelden van verwilder-
de krokussen en sneeuwklokjes aantref-
fen. Ze zijn dus echt ingeburgerd. 
In stads- en geveltuintjes wordt meestal 
zo intensief getuinierd, dat ze zich niet 
kunnen handhaven en telkens bijge-
poot moeten worden. In het zelden 
gemaaide grasland van de Wetering-
schansrotonde zag je elk jaar spontaan 
de krokussen weer opkomen. Stinze-

planten hebben dus rust nodig om te 
kunnen inburgeren. Gewroet in de 
grond verstoort het netwerk van schim-
meldraden dat voor de aanvoer van 
voedingsstoffen zorgt. Verder hebben 
ze voldoende kalk in de grond nodig en 
mieren om de zaden te verspreiden. De 
hele levenloop, van blad en bloem naar 
zaad, voltrekt zich voor de bomen in 
blad staan en het licht wegvangen. 
Krokussen zijn planten-van-verlangen. 
Ze zijn zo gebouwd dat je er een sym-
bool voor menselijk verlangen in kunt 
zien. De plantenstengel is verdikt tot 
een knolletje dat onder de grond ver-
borgen blijft. Daaruit groeit iets dat op 
een steel lijkt, maar dat helemaal niet is. 
Het is de bloem zelf die zich als een lan-
ge, samengetrokken buis naar het licht 
uitstrekt. Een stuk verder verbreedt de 
bloem zich tot een kelk. Die blijft lang 
gesloten; alleen als het warm is gaat de 
krokus open. Verlangen geeft ook zo’n 
gevoel: je bent afgesneden van waar 
je hart naar uitgaat, maar reikt er toch 
naar uit. Soms vlamt de hoop op vervul-
ling op en durf je even open te gaan.
In de open krokusbloem worden drie 
oranje draadjes, de stempels, zicht-
baar. Dat zijn de teerste organen van 
de plant, bedoeld om stuifmeel op te 
vangen. Op de krokusvelden van Spanje 
worden die geoogst. Je kunt ze in ge-
droogde toestand kopen: saffraan! Om 
kleur en aroma te geven aan rijst en 
zoete gerechten, het hele jaar door. 

Voorjaar in de geveltuinen
Auke Bijlsma & Wolter Bos

Fluiter in het Pentagon



het rijk der verbeelding. Uitgeknipte of 
gescheurde artikelen en foto’s uit tijd-
schriften, reclamemateriaal en andere 
publicaties dienen als palet voor verras-
sende collages. Marja Broersen is kunste-
naar en docent en geeft regelmatig work-
shops. De kosten zijn 25 euro inclusief 
materiaal, koffie en thee. Voor inlichtin-
gen en opgave: 020 - 6381315 of www.
marjabroersen.nl.

In de maanden april, mei en juni hangt 
er op de jeugdafdeling van het Pintohuis 
een tentoonstelling van fotoportretten 
van Martijn van der Molen. Zie foto. Op 
vrijdagochtend worden de computerles-
sen voor ouderen gegeven, waarover in 
het vorige nummer van OpNieuw werd 
geschreven. Nog meer weten? Kijk uit 
naar het OBA-Journaal in het volgende 
nummer van de gratis Uitkrant.
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Twee boeken over de 
Armeense Kerk

De Armeense Kerk aan de Krombooms-
sloot wordt gerenoveerd. Inmiddels is 

de kerk gesloten; de Armeense gemeente 
heeft onderdak gevonden in de Sint-Pe-
trus Bandenkerk in Diemen. René Bekius 
en Wout Ultee schreven een beknopte 
geschiedenis van de Armeense Kerk ‘Surp 
Hoki’ (Heilige Geest) in Amsterdam in de 
17de en 18de eeuw.
Tijdens een plezierig bezoek aan deze 
twee wetenschapsmensen is mij duide-
lijk geworden met hoeveel bezieling zij 
zich al veel jaren lang hebben verdiept 
in de Armeense gemeenschap in Am-
sterdam. Ik vernam over speurwerk in 
de archieven van de stad, maar ook over 
heel andere belevenissen. Zo ontdekten 
zij in een Armeens klooster in Vene-
tië twee schilderijen getiteld ‘Armeens 
koopman’. Het bleek om twee in de 18de 
eeuw in Amsterdam geschilderde koop-
lieden te gaan. Hun namen waren terug 
te vinden in oude naamlijsten. Het bleef 
een raadsel hoe ze in Venetië terecht zijn 
gekomen. 
In Aleppo, in Syrië, ontmoetten zij in een 
Armeense kerk een heel oude vrouw die 
aan het einde van de Eerste Wereldoorlog 
met heel veel andere Armeniërs vanuit 
het Ottomaanse Rijk (later Turkije) naar 
Syrië was verdreven. Hun tocht door 
de woestijn heeft honderdduizenden 
slachtoffers gemaakt. Ik hoorde over het 
recht dat absolute heersers zich toeëigen-
den om hele volkeren te verplaatsen. Een 
Perzische sjah, een Turkse sultan en Rus-
sische tsaren deden dat en later heeft ook 
Stalin zich niet onbetuigd gelaten. Er was 
zelfs een woord voor dat recht, sürgün.
Het boek geeft veel informatie, belang-
wekkend voor mensen die in onze buurt 
en in geschiedenis zijn geïnteresseerd. 
Het is te koop bij de kerk in Diemen, 
bij boekhandel Pantheon (Sint-Anto-

niesbreestraat), het Stadsarchief (Vijzel-
straat), Atheneum (Spui) en Zwart op 
Wit (Utrechtsestraat). Om de prijs hoeft 
U het niet te laten: 15 euro, waarvan een 
groot deel ten goede komt aan de restau-
ratie.
Bijna gelijktijdig verscheen het boek ‘Ar-
meniërs in Nederland, een verkennend 
onderzoek’, over de huidige Armeense 
gemeenschap in Nederland. Ook interes-
sant voor liefhebbers. Het kost 15 euro 

en is te bestellen door een e-mail met 
naam en adres te sturen aan info@faon.
nl en 15 euro (boek en verzendkosten in 
Nederland) over te maken op bankreke-
ning 56.70.79.678 t.n.v. ACVA in Rijswijk 
(ZH), onder vermelding ‘Boek Armeniërs 
in Nederland, ISBN 978-90-9023870-8’. 
OpNieuw zal u op de hoogte houden van 
de gang van zaken bij de restauratie van 
de kerk. 

Henk Oldeman

Volop Pintohuis
De jaarlijkse kinderjury is weer van 

start gegaan. Uitnodiging aan alle 
kinderen (6 – 12 jaar) uit de buurt: Doe 
mee! Wat je er voor moet doen? Je kiest 
drie boeken die je mooi, grappig of span-
nend vindt. Die boeken moeten in 2008 
zijn verschenen. Die kun je herkennen 
aan een sticker. Je vult je keuze in op een 
formulier dat in het Pintohuis te krijgen 
is. Bij inlevering ervan krijg je een grap-
pige verrassing. De kinderjury loopt tot 
9 mei. Doen!
Op 12 en 13 juni 2009 is er een grote boek-
verkoop. Jeugdboeken voor alle leeftijden, 
ook voor pubers, romans voor volwasse-
nen en informatieve publicaties gaan voor 
schappelijke prijsjes weg. Het voordeel is, 
dat je ze mee kunt nemen op vakantie en 
ze eventueel achter kunt laten. Dan maak 
je er anderen weer blij mee. 
Dinsdag 21 april vertelt Marjan Berk over 
‘Boek voor Belle’, haar kleindochter die 
haar moeder heeft verloren. Marjan Berk 
is een buitengewoon boeiende vertelster.
Op dinsdag 19 mei komt oud-burge-
meester Ed van Thijn. Hij bespreekt zijn 
laatste boek ‘Kroonprinsenleed’ over op-
volgingsperikelen van politieke leiders 
in de Nederland, Frankrijk, Duitsland, 
Engeland en de Verenigde Staten. Ed van 
Thijn is een openhartige verteller. Die 
avond valt er voor nieuwsgierigen wel 
wat te beleven. 
Reserveer tijdig per telefoon (020-
6243184) of per Email (ctr@oba.nl).
Bij voldoende belangstelling geeft Marja 
Broersen een collage-workshop. In de 
sfeervolle leeszaal neemt zij je mee naar 
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Pek en veren

Op zekere dag stond in de hoek
vanwege haar brutale vloek:
verdomme die zij halfluid slaakte
omdat zij een inktmop maakte,

Grietje Koster met de naam
dwars te zijn en onbekwaam.
Niet ver van de schoolreiskas
stond zij daar mooi voor pias.

Griet was een ietsje ouder kind
zittenblijfster, onbemind,
verdacht want uit een foute straat,
vaak slachtoffer van klassehaat.

Toen meester B. even niet keek
dacht Grietje barst en stal de week-
opbrengst van het dubbeltje per kind
voor ’t uitstapje. Wie waagt die wint.

Om vijf uur plengde zij een traan
en liet de meester Grietje gaan.
Haar centjes werden goed besteed
in de snoepwinkel van Tante Peet.

Maar ach, wat kreeg zij daarvan spijt
toen ‘s ochtends Braveborst met krijt
knerpend op het schoolbord schreef:
Griet is een dief. Zolang ik leef 

blijft mij bij hoe Griet ontwricht,
als heksje voor een volksgericht,
te kijk stond in ons klaslokaal.
Die snoepwaar werd haar galgemaal.

Het paardemiddel trof dus doel
maar gaf een onvoldaan gevoel.
Lang nadat Griet de banvloek kreeg
hield smetvrees nog haar bankje leeg.

Nog later had zij ons te pakken.
Leuk opgetut, op hoge hakken,
pronkte, haar neusje in de wind,
Griet met haar diender en hun kind.

Janus Bonkhoofd

Bonkhoofd	gebundeld
‘De republiek van Heidaar’ is de titel van 
een bundel waarin alle gedichten die Ja-
nus Bonhoofd voor OpNieuw en andere 
bladen schreef zijn verzameld. De auteur 
heeft de bundel in eigen beheer uitgege-
ven. Geïnteresseerde kopers kunnen het 
beste even bij hem langs gaan op maan-
dag, dinsdag of donderdag: J. Blauw, Gel-
dersekade 110, 1012 BN Amsterdam of 
hem op een van die dagen bellen (020- 
6264697). 
Contante kopers betalen €8,-. U kunt de 
bundel ook bestellen door storing van  
€10,- op ING-bankbummer 4558274 ten 
name van J. Blauw, Amsterdam. Vermeld 
in dat geval uw naam en postadres.

Begin maart ging de deur van De Weeg-
schaal in de Jodenbreestraat dicht en 

gingen de dubbele deuren van de Natuur-
winkel aan het Waterlooplein (nummer 
129) wagenwijd open voor de ontvangst 
van klanten die alle ruimte krijgen om ri-
ant te winkelen op een vloeroppervlakte 
van meer dan 500 vierkante meter. De 
Natuurwinkel heeft alles wat er in de ge-
zonde voedingssector te koop is. Het gro-
te assortiment is zeer overzichtelijk uit-
gestald en met veel meer personeel kan 
het winkelend publiek op maat worden 
bediend. Antonia en Govert sloten een 
contract met een zakelijke partner met 
veel ervaring in het grotere winkelbe-
drijf en dat resulteerde in een aantrekke-
lijke nieuwe buurtsuper. Reden voor Bert 
Baanders die 36 jaar geleden aan de wieg 
stond van De Weegschaal om de weg nog 
eens terug te wandelen, van Waterloop-
lein, via de Jodenbreestraat naar de hoek 
van de Oudewaal/Montelbaanstraat.
De begane grond dat hoekpand stond 
toen (1973) al jarenlang leeg. Er had een 
kantoortje ingezeten waar vrachtpapie-
ren werden uitgereikt aan kolenschip-
pers die daar vroeger aanmeerden. Het 
loket zat nog in de deur. Maar kolenka-
chels verdwenen en kolenschippers ook. 
De Nieuwmarktbuurt was al lang aan het 
verloederen, dus er kwam ook niets voor 
in de plaats. De buurt was in afwachting 
van de uitvoering van gemeentelijke 
bouwplannen, een metro, een snelweg 
en kantoorkolossen. Een golf van jonge 
mensen begon echter leegstaande wo-
ningen op te knappen, begonnen bedrijf-
jes in onderstukken, een school, horeca-
zaken en ook winkels. Dat was het begin 
van De Weegschaal.
Broden in de vensterbank (Lima en 
Année-brood), kazen die rechtstreeks 
van de boer kwamen op het schap, een 
winkelmedewerker met een witte rat op 
haar schouders, een ronde leestafel met 
bladen over voeding en milieu en een 
pot warme thee. Veel producten werden 
zelf verpakt: bruine rijst, havermout, 
boekweit, linzen. De muësli werd zelf ge-
mengd. 
De klanten kwamwen uit de buurt en 
steeds vaker van verre. De Weegschaal 
verzorgde maaltijden op Nieuwmarkt-
feesten, het Anti-City Circus en tijdens 
manifestaties tegen de metrobouw.

In de jaren 70 van de vorige eeuw stelde 
voeding niet zo veel voor. Als je gierst 
wilde kopen moest je naar een delica-
tessenwinkel op de Prinsengracht. Een 
brood was een tarvobrood, elke dag vers 
uit de fabriek. Het zat gesneden in een 
papieren zak en heel Amsterdam nam 
het mee naar zijn werk, belegd met een 
plakje Uniekaas. De warme bakker had 
zich nog niet geopenbaard. Er waren en-
kele reformwinkels. Hans Tuynman dreef 
een winkel in tweedehands artikelen 
op het Rapenburg en daar stond op een 
goed moment een zak bruine rijst tussen 
de radio’s. Veel mensen wilden anders 
eten.
In 1986, na de metro-aanleg en de bouw 
van honderden nieuwe woningen op en 
langs het tracé verhuisde de Weegschaal 
naar de Jodenbreestraat Het winkelaan-
bod werd uitgebreid, veel groenten en 
zuivel, steeds meer aanvoer van buiten-
landse bioproducten. De winkel werd 
een loopzaak, bekend om zijn assorti-
ment en specialiteiten. De concurrentie 
kwam langs om het assortiment te bestu-
deren. De professionalisering ging steeds 
verder. Er werd afscheid genomen van 
het collectief en het vrijwilligerswerk. De 
aanpak werd zakelijker. Daar vroegen de 
klanten ook om.
Het moment naderde waarop De Weeg-
schaal weer moest kiezen voor een voort-
zetting die de tijd trotseert. 
Dat is nu gebeurd. “Ik wens Govert en 
Antonia alle succes”, besluit Bert.

Riante buurtsuper
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K
oen Vollaers. Breda 1960. Waar zul-
len we beginnen?
“Laten we maar met A beginnen. 

Astrid”.
- Wie A zegt moet B zeggen…
“B is Bern. Café Bern”.
- Dan is C zeker de Cantina Mobile?
“Die staat straks weer op het plein. Vol-
gende maand worden de aprilfeesten op 
de Nieuwmarkt voor de 25ste keer ge-
houden. Eigenlijk een unieke ontmoe-
tingsplaats. Het evenement wordt nog 
steeds gedragen voor een groep vrienden 
uit de buurt. Geen subsidies, geen entree-
gelden. De inkomsten moeten uit de ver-
koop van drank en eten komen. Kosten? 
Ongeveer een ton. Als het mooi weer is 
draaien we quitte of houden we iets over. 
Er zijn ook jaren met een minnetje. Zo 
houden we ’t net op de been. Vijfen-
twintig jaar, daar ben ik wel trots op. Die 
aprilfeesten combineren twee dingen die 
ik erg belangrijk vind: lekker buiten op 
straat werken en de voldoening dat men-
sen die hun kracht en creativiteit bunde-
len samen veel kunnen presteren”.
- Is de Cantina Mobile een speeltje van 
een succesvolle horeca-ondernemer?
“Het is hobby. De Cantina wordt zes of 
zeven keer per jaar van stal gehaald: 
Pinkpop (met een aspergemenu), Low-
lands, het weekend van de rollende keu-
kens, een festival op het terrein van de 
Westergasfabriek. Astrid en ik zaten ook 
in de startgroep van de Boulevard of Bro-
ken Dreams”. 
- Het tijdelijke ervan lijkt karakteristiek 
voor veel van je horeca-ondernemingen. 
Wat heb je met dat tijdelijke?
Ja, Amsterdam Plage op het NEMO-dak 
en bij het Stenen Hoofd had steeds een 
looptijd van één zomer. We hebben het 
een jaar of vijf gedaan en zijn er na een 
paar slechte zomers achter elkaar mee 
gestopt. We waren de eerste. Inmiddels 
hebben 60 steden in Europa een zomer-
strand. Van Club 11 (eet-, drink- en dans-
gelegenheid op de elfde verdieping van 
het voormalige hoofdpostkantoor in het 
Oosterdok) wist ik van tevoren dat het 
tijdelijk zou zijn. Het zal het jongensach-
tige in me wel zijn. Je kunt er je enthou-
siasme en creativiteit in kwijt. Maar het 
moet geen werken worden, zeggen ze in 
mijn omgeving wel eens met een knip-
oog”.

- Dat lijkt in de loop van de jaren wel wat 
veranderd. Een bedrijf als Pacific Parc, 
dagelijks lunch, diner en avondclub met 
70 man en vrouw personeel, is toch een 
vaste en gevestigde onderneming?
“Dat begon ook als iets tijdelijks. Er is 
lang gepraat over de bestemming van 
het Westergasfabrieksterrein. West Paci-
fic, ook Club de Ville en de Flexabar die 
daaruit zijn voortgekomen, konden de 
eerste tien jaar – tot 2004 - alleen maar 
een huurcontract voor één jaar krijgen. 
Dan kun je het niet permitteren veel te 
investeren. Geen bank die daar instapt. 
Daar staat tegenover, dat je dan ook be-
trekkelijk goedkoop zit. Een ander voor-
deel is dat stadsdelen zoals Westerpark in 
dit geval, zich willen profileren. Ze willen 
graag nieuwe bedrijven, zeker horeca- en 
cultuurvoorzieningen die publiek trek-
ken”. 
- Is dat de reden dat je inmiddels ook in 
andere stadsdelen actief bent, in zuid en 
in oost?
“Amsterdam-Zuid, daar was ik bij wijze 
van spreken nog nooit geweest. Daar viel 
ik voor het oude katholieke kapelletje in 
de Prinses Irenestraat. Dat is restaurant 
As geworden, een naam die ontleend is 
aan de eerste lettergreep van mijn vrouw 

Astrid en ook een verwijzing is naar de 
Zuidas, volop in ontwikkeling. Een bi-
ologisch restaurant waar traditionele 
voedseltechnieken worden toegepast, 
roken en pekelen. Van het vlees dat daar 
op tafel komt kun je zeker zijn dat het af-
komstig is van dieren die gelukkig heb-
ben geleefd.
In Oost gaat AmsterdamTrouw van start, 
in de oude Parool- en Trouwdrukkerij 
aan de Wibautstraat. Ook een tijdelijke 
zaak, want er is woningbouw gepland. 
Mensen met wie ik eerder heb samenge-
werkt zijn daar de belangrijkste trekkers. 
Ik doe nooit iets in m’n eentje en in dit 
geval ben ik er maar voor een klein deel 
bij betrokken. Zeg maar zijdelings”.
- Is er sprake van verhuizing van horeca- 
en vermaakbedrijven vanuit het centrum 
naar de buitenranden van de stad?
“Je kunt niet spreken van een verhuis-
trend, omdat het grotendeels om nieuwe 
bedrijven gaat. Feit is wel, dat er buiten 
de binnenstad meer ruimte is, waar leeg-
staande gebouwen een nieuwe functie 
kunnen krijgen, de huur- en investe-
ringskosten lager liggen en – ik heb het 
al eerder gezegd – besturen van andere 
stadsdelen wat meer meewerken. 
Feit is natuurlijk ook dat het centrum vrij 

Met Astrid en Bern als rotsvaste basis 

Koen Vollaers: “Ik doe nooit iets op mijn eentje”.
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vol zit. Met mensen, met bedrijven en 
belangen. Dat heeft bijvoorbeeld gevol-
gen voor de kosten van geluidsisolering. 
Kijk naar de huur per vierkante meter en 
bereken wat dat betekent voor start- en 
exploitatiekosten. Plus al die andere re-
gelgeving van de Rijksoverheid, de stad 
en het stadsdeel. Het rookbeleid en het 
ruimtegebrek om alternatieven te bie-
den, terrassenbeleid, geluidsregels, pre-
cariorechten, parkeerbeleid. Regels zijn 
nodig, maar sommige regels kunnen ook 
overbodig zijn en als rem fungeren. Mij 
is onvoldoende duidelijk wat ze nou wil-
len met dat postcode 1012 project. Meer 
hoogpolige horeca, wat is dat en hoe be-
reik je dat? Jonge ondernemers die dat 
willen proberen krijgen door alle regels 
niet de ruimte of kunnen zich niet me-
ten met gevestigde financiële belangen-
partijen”.
- Toch zit je in het centrum, hier in Café 
Bern.
“Sinds 1980, gewoon binnengekomen 
op een advertentie waarin een barkeeper 
werd gevraagd. Het café was van Hel-
mut, een Zwitserse kernfysicus, een we-
tenschapper die er zijn eigen regels en 
principes op na hield en die als een dino-
saurus bewaakte. Hij bood me later aan 
mede-eigenaar te worden. Daarvoor kon 
ik links en rechts wel wat geld lenen, ook 
van mensen uit de buurt. Na Helmuts 
dood (2001) hebben we – met Tommy 
Bachmann en Alexandra Nieuwenhuizen 
- de zaak overgenomen. Van de atoomge-
leerde, de specialist op het gebied van be-
wegende deeltjes, heb ik geleerd dat alles 
voortdurend verandert… Behalve Café 
Bern. Ook uit respect voor hem hebben 
we dat later zo gelaten. Tenminste voor 
99 procent, als je nu om knoflook bij de 
kaasfondue vraagt, word je er niet meer 
hals over kop uitgedonderd.”
- Als je twee keer per avond vol zit is er 

ook geen reden voor verandering. Hoe-
veel personeel heb je daarvoor nodig?
“Er werken hier meer dan 30 mensen. De 
meeste zijn part-timers voor pak weg 15 
uur per week”
- Een heleboel deeltijdwerk, kleine baan-
tjes en een groot verloop. Is dat niet de 
reden dat horecawerk eigenlijk niet zo 
hoog aangeschreven staat?
“Daar ben ik het niet mee eens. Ik weet 
ook wel, dat dat in landen als Frankrijk 
en Italië anders ligt. Daar gaat een ho-
recabaan vaak van vader op zoon over. 
Soms generaties lang. Daar gaat het om 
vakwerk. Dat kennen we in Nederland 
niet. Hier ligt het accent veel meer op 
snelheid en flexibiliteit”. 
- Veel eters. Goed personeel. Dus een ei-
tje voor de horeca-ondernemer: drie keer 
30% kosten en tien procent van de om-
zet blijft over.
“Ik ken die 30-30-30-formule natuurlijk 
ook: 30 procent vaste huisvestings- en 
bedrijfskosten, 30 procent personeelskos-
ten en 30 procent voor inkoop en BTW. 
Misschien kunnen bepaalde bedrijven 
daarmee uit te voeten, maar een restau-
rant met een arbeidsintensieve keuken 
en snelle bediening tegenwoordig niet 
meer. Dan moet je moeite doen om de 
personeelskosten onder de 40 procent te 
houden, zelf meewerken, vrouw en kin-
deren inschakelen. Die tien procent be-
drijfswinst halen we er dus ook niet uit”.
- Wordt het met al je kennis en ervaring 
niet eens tijd voor een tweede zaak in de 
Nieuwmarktbuurt?
“Toen Café Bern hier werd geopend, 
was het bijna een horeca-eilandje op het 
plein. Nu is de Nieuwmarkt vrijwel een 
gesloten cirkel met terrassen en aanpa-
lende zaken. Drukkere loop, grotere par-
keervraag, meer muziek en ander lawaai. 
Nog meer hoeft niet voor mij. We doen 
ook niet mee met die terrascultuur. Wie 
buiten wil zitten moet zijn stoel maar zelf 
naar buiten dragen. In een buurt moet je 
wonen en werken. Die twee moeten in 
balans blijven.
- Zeg je dat, omdat je behalve onderne-
mer ook buurtbewoner bent?
“Ja, al bijna 25 jaar op de Kalkmarkt. 
Man, vrouw en zes kinderen”.
- En dan al die dingen samen gedaan. 
Hoeveel au pairs hebben jullie in die ja-
ren versleten?
“Niet een. Ook geen oppas. Gewoon, al-
les samen doen, dingen van elkaar over-
nemen. Je flexibel opstellen, inschikken 
als het nodig is. Nogmaals, ik doe nooit 
iets in mijn eentje”.

Piet van Harn

Betrekkelijk horecaluw
Volgens het stadsdeel centrum zijner 
1.765 zelfstandige horecagelegenheden 
in de Amsterdamse binnenstad. Om 
onduidelijke redenen zijn hotels, cof-
feeshops en eet- en drinkgelegenheden 
in musea en theaters daarbij niet in 
inbegrepen. Dat is 1 horecazaak op elke 
40 inwoners.
De Nieuwmarktbuurt heeft 61 horeca-  
gelegenheden. In dat getal zijn alle 
horecatypen verwerkt, zie kaart op 
pagina’s 18 en 19 van dit nummer. Dat 
is ongeveer 1 horecazaak op elke 100 
Nieuwmarktbuurtbewoners. De Nieu-
wmarktbuurt geldt dan ook als betrek-
kelijk horeca-luw, zeker als in aanmerk-
ing wordt genomen dat de helft van de 
zaken aan de rand (Kloveniersburgwal-
Nieuwmarkt-Geldersekade) is gevestigd. 
Dat is in overeenstemming met het Be-
stemingsplan Nieuwmarktbuurt (2004) 
waarin de buurt gekarakteriseerd wordt 
als ‘kleinschalig woongebied’. Voor dat 
bestemmingsplan telde het stadsdeel 
vijf jaar geleden 9 hotels, 27 cafés, 20 
restaurants (koffiehuizen, lunchrooms) 
en 2 snackbars. Totaal 58 horecagele-
genheden. De afwijking met de eigen 
telling van OpNieuw is te verklaren uit 
veranderingen in de periode 2004-2009 
en het gebruik van andere definities. Of 
er nou acht of negen hotels in de buurt 
zijn kan afhangen van een onduidelijke 
zaak als Shenzhou (Geldersekade 77). 
Dat is in elk geval geen bed & break-
fast, zoals er op de deur staat, want het 
pand heeft geen hoofdbewoner. Wel-
licht heeft het stadsdeel horecagelegen-
heden bij de Chinese Vereniging, in de 
Boomsspijker, Flesseman en het Vincen-
ciushuis niet geteld. Dan zijn er – tijde-
lijke of langdurige – overgangsgevallen. 
Koffiehuis Het Daklicht (Geldersekade) 
is al jaren dicht, omdat toetsing aan 
de Bibob-regels tot nu toe geen groen 
licht opleverde. Café Bermuda (hoek 
Geldersekade/Binnen Bantammerstraat) 
wordt langdurig verbouwd en heeft een 
onzekere toekomst. Het vroegere Kore-
aanse restaurant op Prins Hendrikkade 
106 is al jaren dicht; onlangs heeft het 
stadsdeel daarvoor een nieuwe hore-
cavergunning afgegeven. Moet je Café-
restaurant In de Waag nou wel of niet 
tot buurtzaak rekenen? Een grensgeval.
Ondanks de kleine tellingverschillen kan 
gesteld worden, dat het staddeel het 
in het bestemmingsplan vastgelegde 
horecabeleid voor de buurt tot nu toe 
in grote lijnen heeft waargemaakt: 
in principe geen horeca-uitbreiding 
in de buurt. Dar geldt overigens niet 
voor het onderdeel hotelbouw. Onder 
druk van de centrale stad moest 
stadsdeelcentrum de bouw van 1.000 
extra-hotelkamers in de binnenstad 
accepteren. Daarvan komen er 50 
in de Nieuwmarktbuurt. Er liggen 
twee bouwaanvragen die naar 
verwachting de komende maanden in 
Stadsdeelnieuws worden gepubliceerd.
 

Cantina Mobile op Aprilfeesten 2008 (Foto: 
Sjaak van der Leden)



Buurtbanenmachine

De horeca is een van de meest arbeidsintensieve bedrijfstakken in ons land. 
Koken, serveren, tappen en schoonmaken, het is grotendeels handwerk. De ho-
reca is dan ook met grote voorsprong de bedrijfssector die de grootste werkge-
legenheid in de Nieuwmarktbuurt biedt. Er zijn nauwelijks zaken die door één 
man of vrouw tegelijk worden gerund. Een van de uitzonderingen is Café De 
Vriendschap, waar overigens op vrijdag wordt gekookt en dan staan er twee men-
sen. Restaurants en eetcafés vergen veel meer personeel. Hotels zijn koploper. Een 
groot deel van het personeel is vaak ‘onzichtbaar’: in keukens en kantoren, be-
drijfsleiding, inkopers en administratie, schoonmakers. 
Het gaat in de buurt om 330 volledige arbeidsplaatsen (38 uur per week).
De horeca is een bedrijfssector met bovengemiddeld veel deeltijdbanen. Een vol-
ledige werktijd wordt gemiddeld door 2,6 mensen gevuld. Dat betekent, dat 
meer dan 800 mensen hun hele of een gedeelte van hun inkomen in de buurtho-
reca verdienen. Bij Grand Hotel Amrâth Amsterdam werken bijna 100 mensen. 
Daarmee is Amrâth wat werkgelegenheid betreft overigens niet het grootste be-
drijf in de buurt. Dat is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
aan de Kloveniersburgwal. Daar werken 140 vrouwen en mannen.

Wat is de oudste eetgelegenheid 
in de Nieuwmarktbuurt? 

Ja, nou vraag je me wat. Zou ik niet 
zo gauw weten. 
Laat ik het anders stellen. Als je 
pakweg veertig jaar geleden, in 
1970 iets in de buurt wilde gaan 
eten, waar kon je dan naar toe?
Je kon goed en goedkoop terecht 
in Het Keldertje, een Chinees in 
de Binnen Bantammer. Ingang via 
de keuken aan de Nieuwe Jonker-
straat, moest je oppassen niet uit 
te glijden in het vet op de keuken-
vloer. Als je wat meer te besteden 
had ging je naar Lotus of Azië. Al-
lemaal in de Binnen Bantammer, 
net als de Gouden Draak. Verder 
waren er twee Spaanse restaurants, 
La Sirena in de Korte Koningsstraat 
en La Marina op de Kloveniers-
burgwal. De eerste Nederlandse va-
kantiegangers hadden net kennis 
gemaakt met de Spaanse keuken. 
Voor de lekkerste broodjes pekel-
vlees ging je naar Sal Meijer op de 
Nieuwmarkt; voor een broodje kaas of 
ham kon je in ’t Daklicht terecht of bij 
Piet de Schotse die ook patat bakte.
Allemaal verdwenen.
De oudste gelegenheid die nog steeds de-
zelfde naam heeft is eetcafé De Engelbe-
waarder op de Kloveniersburgwal, sinds 
3 september 1971, 17.00 uur. 
Tegenwoordig kun je in 39 restaurants, 
eetcafés, snackbars en lunchrooms in de 

buurt terecht. Dat is inclusief de jongste 
zaak, nieuwkomer Restaurant Abu Fana 
(Prins Hendrikkade 103) dat sinds half 
februari 2009 falafel-, shoarma- en mixt-
grillgerechten serveert. Deze enorme 
groei van eetgelegenheden èn de komst 
van de rij terrassen aan de oostkant van 
de Nieuwmarkt is voor menige buurtbe-
woner hèt bewijs dat de horecadruk op 
de buurt toeneemt, het feit dat de Nieuw-

marktbuurt meer en meer wordt 
ingelijfd bij ‘fun city Amsterdam’. 
De eetgewoonten en het beste-
dingsgedrag van rijker geworden 
buurtbewoners zorgen wel voor 
een grotere toeloop naar de hore-
ca, maar de groei naar 39 eetzaken 
kon natuurlijk alleen worden gere-
aliseerd dank zij een forse toename 
van toeristen, dagjesmensen uit de 
provincie en – vooral jonge – Am-
sterdammers die gezelligheid bui-
ten de eigen buurt zoeken.
Keuze genoeg, maar waar kun je 
nou eens lekker eten. Dat moet ie-
der voor zichzelf uitmaken. Men 
kan zich laten adviseren door 
mensen die er meer vanaf weten of 
mensen die misschien geen kenner 
zijn, maar hun eetervaringen wel 
met anderen willen delen. Eetgoe-
roe Johannes van Dam heeft in de 
afgelopen vier jaar in zijn zaterdag-
se restaurantrubriek in Het Parool 
aan vier zaken een 8-min of meer 
gegeven: Nam Kee (Geldersekade), 

Seven Seas, het huisrestaurant van het 
Amrâth Hotel, Looks en Italia Oggi in de 
Binnen Bantammerstraat. Veel mensen 
kijken op de populaire website www.iens.
nl waar vrijwel alle restaurants en eetca-
fés in de buurt worden beschreven en 
beoordeeld. Die beoordelingen, van 6,1 
tot 8,1, komen van klanten. Daar zitten 
uitgesproken kenners bij, maar ook meis-
jes uit de provincie die met hun nieuwe 
vlam voor het eerst een dagje Amsterdam 
hebben gedaan en terecht zijn gekomen 
in ‘zo’n intiem eethuisje met romantisch 
kaarslicht’. Een tien-met-griffel dus.

Vroeger was de Binnen Bantammerstraat 
dè eetstraat van de buurt. In de loop der 
jaren heeft – onopvallend en stapsgewijs 
– de Staalstraat die functie overgenomen. 
Daar is de horecadichtheid inmiddels 
groter dan in de Binnen Bantammer. En 
gevarieerder, vooral als je de hapjes- en 
broodjeszaak die overdag nogal wat mee-
neemklanten trekt, erbij rekent. Drie eet-
cafés en lunchroom Puccini, Frenzi waar 
je ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds 
terecht kan en een Thai met uitgespro-
ken eigen gerechten. De betekenis van 
het beeld boven de ingang van Café De 
Gaeper is veranderd: hij geeuwt van de 
honger. Piet van Harn

Geeuwen van de honger

 13 



14 

Van de 1.765 zelfstandige horecabe-
drijven in de Amsterdamse binnen-

stad hebben er 888 (50,3%) een terras. 
Ondanks het feit dat de Nieuwmarkt 
de afgelopen jaren een groot terrassen-
plein is geworden, is de dichtheid in de 
buurt stukken lager: 18 terrassen (30%). 
Verwacht wordt dat het aantal zal toe-
nemen, omdat het rookbeleid de drang 
naar buiten groter maakt en deelraad 
Centrum afgelopen najaar een nieuwe 
nota voor het terrassenbeleid heeft vast-
gesteld, waarin horecagelegenheden wat 
meer mogelijkheden krijgen er een aan 
hun gevel te plakken. Grote lijnen in die 
nota:
• een terras moet altijd een loopruimte 
van minimaal 1,5 meter breed open laten
• een terras is maximaal 3,5 meter diep 
of de diepte beslaat hoogstens de helft 
van de stoepbreedte
• een terras is niet breder dan de gevel 
van het café of het restaurant 
• geen ‘gescheiden’ terrassen met een pu-
bliek looppad in het midden
• geen terras aan de andere kant van de 
rijweg, tenzij die éénrichtingsverkeer 
heeft en als er aan andere voorwaarden 
wordt voldaan

• openingstijden (1 maart – 1 november) 
van 07.00 tot 01.00 uur door de week en 
van 07.00 tot 02.00 uur op vrijdag en za-
terdag; in het winterseizoen gelden an-
dere openingstijden
• de horeca-exploitant moet jaarlijks pre-
cariorechten betalen
• voor geluidsoverlast gelden er geen an-
dere normen dan voor andere horecabe-
drijven en particulieren.
In het terrassenbeleid worden er overi-
gens nogal wat uitzonderingen gemaakt 
of bestaande situaties gedoogd. In som-
mige drukke loop- en rijstraten mogen er 
geen terrassen komen. Dat geldt bijvoor-
beeld voor de doorgangsroute Nieuwe 
Hoogstraat. Men wil geen pleinen met 
terrassen vullen, maar voor In de Waag 
wordt de bestaande situatie getolereerd. 
Voor de Nieuwmarkt (het plein) geldt 
er overigens een specifiek beleid waarin 
sprake is van afwijking van bovenstaan-
de regels. Het terrassenbeleid voor de 
Nieuwmarkt werd vastgelegd in 2005 
toen er sprake was van een omvangrijke 
vernieuwing, waarover allerlei belangen-
groepen in het Platform Nieuwmarkt, 
het eens werden. Belangrijkste afwijking 
is het toestaan van gescheiden terras-

sen aan de westzijde van het plein (de 
kant van Albert Heijn). Dus terrassen 
met een looppad in het midden voor 
onder anderen ’t Loosje, Poco Loco en 
Belmundo. Aan de andere kant van het 
plein had Café Stevens aanvankelijk ook 
zo’n gescheiden terras, maar dat moest 
– na een lange gerechtelijke procedure - 
gehalveerd worden tot één strook tegen 
de gevel. Tegenstanders vinden, dat zo’n 
gescheiden terras af en toe aan beide 
kanten uitdijdt, waarna de loopruimte te 
nauw wordt. Nogal wat buurtbewoners 
(bewonersraadbezoekers) hebben zich de 
afgelopen jaren roerig geweerd in allerlei 
inspraakprocedures over het terrasbeleid 
op de Nieuwmarkt.
Een ander aandachtspunt van insprekers 
is het terrasbeleid in de Staalstraat. Een 
drukke en nauwe doorgangsroute waar 
de loopdoorgang van tenminste 1,5 me-
ter nauwelijks te realiseren is. Toch is er 
vergunning verleend aan De Gaeper, 
De Doelen, Pucchini en restaurant Fre-
nzi. Een bezwaar van bewoners van hoek 
Staalstraat/Ververstraat wegens geluids-
overlast werd afgewezen, omdat de aan-
pak van eventueel geluidsoverlast geen 
onderdeel is van het terrassenbeleid, 

Zo naar binnen gericht als de Cotton 
Club is, zo extravert is café De Zon. De 

ruime serre is een en al ruit. Het café is me 
aan het hart gebakken. De afgelopen ja-
ren waren soms moeilijk voor me en dan 
was die serre een soort veilige haven. Als 
ik het weer nodig had om een tijdje na te 
denken over mijn omstandigheden kon 
ik daar terecht. Ik liep er meestal binnen 
tegen het einde van de avond, met mijn 
hondje Tanne. Die was dan even druk 
met haar positie te bepalen ten opzichte 
van de kat en de papegaai, zodat ik aan 
de bar mijn drankje kon bestellen. Als 
ik dat in handen had was Tanne meestal 
uitgegrauwd, zodat we samen een tafeltje 
konden uitzoeken.
Soms was het rustig in het café en soms 
vol met lallende Engelsen, maar er was 
altijd het geluid van de Wurlitzer juke-
box, waarin de meer onwelgevallige ge-
luiden verdronken. Voor mij was dat niet 
storend, want ik kwam niet om te praten 
maar om te zitten, te kijken en te pein-
zen en dat ging er prima samen.

Vanaf elk tafeltje in De Zon heb je een 
prachtig uitzicht op de Nieuwmarkt. Je 
ziet de Waag en de onwaarschijnlijke 
straatlantaarns die toch een bepaalde 
sfeer aan het plein geven. Er is een niet 
aflatende stroom volk, veel toeristen, 
maar ook de mysterieuze verschijnin-
gen waar onze buurt zo rijk aan is. Allen 
zijn ze, denk ik, op weg naar een plaats 
waar ze verwachten dat het beter is dan 
waar ze nu zijn, want anders zouden ze 
wel blijven. Dat soort gedachten, en nog 
raardere, komen in me op in De Zon.
Eens wilde het toeval dat ik binnenkwam 
toen een van beide waarden, degene die 
geen dienst had, zich een grote mate van 
geluksgevoel had toegedronken. Ik was 
daar niet op voorbereid en was nogal ge-
schokt toen hij met uitgespreide armen 
op me afkwam en riep: “ik wil je kussen”. 
“Och Heere”, dacht ik, en ik werd me op 
slag bewust van het beeld dat me iedere 
ochtend in de spiegel aankeek. Ik kon al-
leen maar uitbrengen: “Dan moet u wel 
heel wanhopig zijn, meneer”. Doch het 

kussen vond plaats en ik kwam tot het 
besef dat het geen wanhoop was, maar 
dat de drank hem gebracht had tot een 
grote liefde voor al wat leeft. Die liefde 
móest hij uitdrukken en het was niet 
meer dan passend voor mij, dat in dank-
baarheid te aanvaarden.
Nog steeds is De Zon voor mij een plek 
om naar toe te gaan, laat in de avond, als 
het leven weer eens noopt tot denkwerk.

Henk Oldeman

Café De Zon

Stoken voor de mussen



maar de milieuregels. De Engelbewaarder 
(Kloveniersburgwal) voldoet aan de spe-
cifieke regels voor een terras aan de ande-
re kant van de rijweg. Ooit had het café ’s 
zomers ook nog een terrasdekschuit in de 
Kloveniersburgwal, maar dat moest – na 
diverse processen – opgeheven worden. 
Het terras van Café Tisfris is uitgedijd tot 
ver op de Sint-Antoniesbrug. Het belem-
mert meestal de doorgang naar het trapje 
naar de Zwanenburgwal. Tisfris heeft ver-
reweg het grootste terras van de buurt; er 
kunnen meer dan 160 bezoekers tegelijk 
zitten. 

Wie denkt dat met de vaststelling van 
een nieuwe Terrassennota (2008), inclu-
sief enige verruiming van de regels en 
de vaststelling van nieuwe tarrieven er 
voorlopig bestuurlijke rust op dit beleids-
terrein komt heeft niet met GroenLinks 
gerekend. De partij, zowel lid van het da-
gelijks bestuur van het stadsdeel als van 
het College van B&W van de centrale 
stad, voert de strijd aan tegen verwarmde 
terrassen. Zoals Café Fonteijn en Villa 
Nieuwmarkt die samen zeven gasbran-
ders aan de gevel hebben hangen. Slecht 
voor het milieu, vindt GroenLinks die in 
de deelraad een meerderheid mee krijgt. 
B&W en de gemeenteraad voelen voor-
alsnog niks voor een verbod. GroenLinks 
wil, dat ondernemers die hun terras met 
duurzame energie verwarmen minder 
precariobelasting hoeven te betalen. On-
dernemers die niet-duurzame energie 
voor terrasverwarming gebruiken, zou-
den dan worden verplicht extra te beta-
len. Deelraadslid Fjodor Molenaar: “Ons 
voorstel is ook om aan alle ondernemers 
zonder verwarmd terras gratis ‘I Amster-
dam-dekens’ te verstrekken. Alles is beter 
dan te stoken voor de mussen.” 

Piet van Harn

Terrasbezitters gebruiken een deel van 
de openbare ruimte en betalen daarvoor 
precariorechten aan het stadsdeel. In 
2009 variëren de precariorechten voor 
terrassen van € 49,- (B-gebied, onover-
dekt) tot € 166,- (A-gebied, overdekt) per 
vierkante meter. Om een idee te geven 
wat dat de uitbaters kost en stadsdeel 
Centrum oplevert: voor het grote terras 
voor De Waag moet – inclusief andere 
kosten - zo’n € 10.000,- per jaar worden 
betaald. Alle terrassen op en rond het 
Nieuwmarktplein leveren het stadsdeel 
ruim € 50.000,- op.

Toen ik eens aan de bar zat was Annie in 
gesprek met een echtpaar aan een tafeltje 
achter mij. Ik luisterde niet, maar ongewild 
kwam toch een zinnetje mijn oren binnen. 
“Zo schattig, zeg, een klein vogeltje, niet 
groter dan zó”. Ik keek om en zag Annie 
een hoogte van 80, 90 centimeter van de 
grond aangeven. Nou, ging het door mijn 
hoofd, dat moet toch een flinke lammer-
gier geweest zijn. En dan ook nog schattig. 
Even later besefte ik, dat in het spraakge-
bruik van die dagen met ‘een vogel’ ook 
wel een mens bedoeld kon worden. 
Op een avond klaagde Annie dat zij thuis, 
op haar kamer, zo vaak kortsluiting had. 
Ik vond Annie wel aardig en bood aan 
daar eens naar te kijken, met op de achter-
grond de minder nobele overweging dat 
je maar nooit kon weten wat er uit voort 
zou komen. Dus na sluitingstijd liepen 
Annie en ik naar haar kamer om het elek-
triek te temmen. Tot mijn verrassing was 
dat kamertje van boven tot onder beplakt 
met aluminiumfolie; toen heette dat nog 
zilverpapier. Als je daar met je vinger aan 

kwam sloeg je hand om. Toen het metaal 
rond de schakelaars en stopcontacten weg 
was, was de klacht over. Wat mijn stieke-
me hoop betreft echter, Annie bleek ook 
na sluitingstijd een keurig meisje te zijn. 
Toen ik naar huis liep bedacht ik, dat zil-
verpapier wegscheuren het enige was wat 
we samen hadden gedaan. In de periode 
daarna nam het leven zijn loop. Ik vond, 
tot mijn groot geluk, opeens een gezin en 
cafébezoek werd minder noodzakelijk.

Omdat er voor dit nummer van OpNieuw 
over horeca geschreven moest worden, 
ben ik nog eens in de Cotton Club naar 
binnen gelopen. Dat was op een vrijdag-
avond en het was dringen geblazen, dus ik 
ging maar gauw weer weg. De keer daarop, 
op zondagmiddag, was het beter. Zover ik 
kon zien was het interieur gelijk gebleven 
en ik voelde me er direct weer thuis. Nee, 
geen Annie meer. Wel andere vriendelijke 
dames achter de tap. En nog steeds geldt, 
als je binnen bent, is buiten ver weg. 

Henk Oldeman

De Cotton Club

Toen ik begin jaren 70 in de buurt 
kwam wonen, was de Cotton Club een 

van de karakteristieke cafés op de Nieuw-
markt. Het was vaak luidruchtig, soms 
was er levende muziek en het merendeel 
van de klanten kwam uit Suriname of 
van de Antillen. Kasteleinse Annie leek 
daar helemaal op haar plaats. Ik kwam 
er zo nu en dan, omdat het er zo lekker 
losjes toeging. Als je binnen was was je 
binnen en was de straat ver weg.

 15 



16 

In het afgelopen jaar is de 
buurt een stuk gezelliger ge-
worden. Dat komt, omdat er 
veel meer mensen dan vroe-
ger op straat staan, vrolijke 
praatjes met buurtgenoten en 
bezoekers maken en – zelfs in 
guur winterweer en bij bittere 
kou - een plekje op een café-
terras zoeken. Rokers. Sinds 
1 juli van het vorige jaar 
worden ze uit de meeste ho-
recagelegenheden geweerd, 
dus gaan ze de straat op en 
voegen zich bij de dampende 
buurvrouwen die door hun 
net afgekickte echtgenoten de 
brede baan op worden ge-
stuurd. Daar zijn al prachtige 
nieuwe romances uit voortge-
komen. Gezellig.
Ook de Nieuwmarktbuurt 
heeft dus een rookvrije ho-
reca. Zoals in elke andere 
buurt zijn er ook hier enkele 
uitbaters die net iets anders 
dan anderen met de regels 
omgaan. In Café Stopera en 
Café Pollux (met nachtbar) 
wordt er op verzoek een asbak 
naast je pilsje gezet. Gewoon, 
service. Rookmogelijkheden 

zijn er ook in twee van de drie 
coffeeshops in de buurt. Stix, 
hoek Kromboomssloot/Korte 
Koningsstaat, bleek te klein 
om een aparte rookruimte 
in te bouwen. Dus zie je daar 
voortdurend personeel en 
klanten op de stoep staan 
paffen. Ruikt wel lekker. Blue 

Bird (Sint-Antoniesbreestraat 
71) en The Reefer, even ver-
derop op de hoek bij de sluis, 
bouwden een aparte rookka-
mer op de eerste verdieping. 
Daar moet je dus even een 
trap op om in hogere sferen te 
geraken. 

Het is overigens de vraag of 
de Nederlandse overheid 
het huidige rookbeleid in 
de toekomst staande weet te 
houden. De oppositie, vooral 
van eigenaars en klanten 
van kleine cafés, blijft groot 
en honderden zaken in het 
hele land volgen hun eigen 
regels. Steeds meer warenwet-
ambtenaren die de controles 
moeten uitvoeren willen 
dat alleen nog onder politie-
begeleiding, maar agenten 
vinden dat ze wel wat beters 
te doen hebben. Het zou dus 
best kunnen dat er op den 
duur gekozen wordt voor 
een Duits rookmodel (toege-
staan in kleine horecazaken) 
of het Spaanse model wordt 
ingevoerd: een horecabedrijf 
bepaalt zelf of het wel of niet 
rookvrij wil zijn en geeft dat 
duidelijk aan op deur, zodat 
de klant weet waar zij of hij 
aan toe is.
Voorlopig gaat de straatge-
zelligheid nog even door. 
Soms wordt het te gezellig 
en kunnen groepen vrolijk 
pratende rokers zoveel lawaai 
maken dat het tot diep in de 
slaapkamers van tientallen 
omliggende woningen door-
dringt. Bij de doordeweekse 
openingstijd tot een uur ’s 
nachts valt het meestal wel 
mee. De weekendsluiting 
(twee uur) op de drukkere 
vrijdagen en zaterdagen zorgt 
voor meer problemen. Je zult 
maar naast, boven of tegen-
over een zaak met nachtver-
gunning wonen. Zoals de 
San Francisco (Zeedijk), waar 
rookklanten voortdurend 
gevraagd wordt op de buren 
te letten. Nog een klein min-

Dampende buurvrouwen krijgen nieuw straatmeubilair

puntje: de peuken op straat. 
Hoewel diverse cafés leuke en 
ingenieuze asbakvoorzienin-
gen hebben bedacht (Café De 
Doelen maakt elke dag een 
kleurig ensemble van fraaie 
exemplaren), valt het niet te 
ontkennen dat buitenrokers 
voor wat meer straatvuil zor-
gen. 
Zie daar, ons stadsdeel komt 
prompt in actie!
In een eind februari uitgege-
ven persbericht bewees het 
stadsdeelbestuur hoe kracht-
dadig en initiatiefrijk het 
wel is ter vergroting van de 
eenvormigheid: “Belangrijke 
stap in aanpak gevolgen rook-
verbod. Voorstel aan College 
van B&W om asbakken in 
openbare ruimte bij horeca
mogelijk te maken. Aan de 
as-/afvalbak worden wel voor-
waarden gesteld. (…) Overleg 
volgt over de communicatie 
met de horecaondernemers 
én een planning voor plaat-
sing van – vergunningsvrije! 
- as-/ afvalbakken”. Er komt 
dus nieuw straatmeubilair. 
Overleg, keuze designont-
werpen, productie van van-
daalbestendige exemplaren, 
plaatsing… Dan zijn we wel 
een jaartje verder. Verwacht 
kostenplaatje: ruim een mil-
joen.
Terwijl de oplossing zo simpel 
is. Niks doen. Of de onthoof-
ding van alle Amsterdam-
mertjes in de binnenstad, 
handmatig met een ijzerzaag, 
goed voor de werkgelegen-
heid (PvdA voor). Twee boor-
gaatjes op 30 centimeter van 
de voet waardoor regenwater 
wordt afgevoerd en er ruimte 
overblijft voor de vorming 
van een hoogwaardig en 
duurzaam compostmengsel 
(GroenLinks voor). Uiterst 
goedkope oplossing en die 
Amsterdammertjes hoeven 
niet te worden verwijderd in 
peperdure herbestratingspro-
jecten (VVD voor).

Piet van Harn

The Reefer heeft een rookkamer

Rookvoorziening Blue Bird
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De getallen verwijzen 
naar de nummering op de 
buurtplattegrond op pagina 
18 en 19. Voor de wijze van 
nummering is uitgegaan 
van een bezoeker die op 
de Nieuwmarkt staat en de 
plattegrond van de buurt 
van links naar rechts in 
concentrische cirkels bekijkt.
 
0. Starting point Café-restaurant In De 
Waag – Modern salads and other plates 
in mediaeval setting. Modern waitresses 
with computers to register your orders, 
but their speed is sometimes mediaeval. 
1. Eetcafé ’t Tuinfeest - They have to 
many small tables in and outside, but 
the food that comes on it is reasonable. 
As are the prices. 2. Koffiehuis ‘t Daklicht 
- Best place to mix with taxi drivers, but 
temporary closed since the landlord’s 
suicide. 3. Chinees Resataurant Nam 
Kee - Very good Chinese choices. Start 
with Nam Kee’s oysters (€ 2,50 a piece 
– a hype in Dutch literature) with black 
beans sauce and topped with spring 
onions. Open until midnight. 4. Café 
Stevens – Have lively discussions with 
young career starters and be sure you 
have a place before you order your meal, 
otherwise you have to eat it standing at 
the bar. 5. Café De Vriendschap - The 
place to meet elderly local alcoholics 
who have great stories from before the 
war. Guess which war. Catholic roots: 
mussels on Friday. 6. Café Cuba - Speak-
easy for young hopefuls you also will 
find in the popular bars around the 
Rembrandt Square. Tits: 8, behinds: 7, 
brains: 4. Nice exposure terrace where 
you are quickly served and admired by 
passengers-by. 7. Cotton Club - Former 
get-together of immigrants of Surinam 
for whom they still serve Creole stews on 
Wednesdays and play happy hour music 
on late Saturday afternoons. 8. Eetcafé 

Bern - The menu has not been changed 
in the last 35 years: Swiss cheese fondue 
and entrecôte. If you never had a Yemeni 
Salad, this is your chance! 9. Café Fontei-
jn - Meeting place for young mixed dou-
bles with laptops and mothers with child 
willing to pay € 8,50 for a ‘tea for two 
with soetekauw (sweets)’. The wifi-facil-
itites are free. 10 Restaurant Flesseman 
- You have to be over 55 years to savour 
the typical Dutch specialities in this old 
people’s centre of the neighbourhood. 
11. Eetcafé Villa Nieuwmarkt - The café 
atmosphere inside is a bit boring, but 
more and more people go for the Dutch 
(with a French kiss) dinner specialities 
served on the outside tables, gas heated 
if necessary. 12. Restaurant Piazza - Mid-
dle of the roady with low priced pizza’s 
that lack any Italian flavour. Try to be 
seated on the illuminated chair outside. 
13. Restaurant Gusto - Italy inspired cui-
sine. Some like it very much, others have 
their doubts, but the kitchen people put 
character into every plate they make. 
14. Maesomjai - Thai take-away - Only 
one table and six chairs in the smallest 
neighbourhood restaurant, but most cli-
ents are supposed to take their Tom Yam 
soup or other tasty dishes at home. 15. 
Restaurant Me Naam Naan - Best Thai in 
town. You can order spicy or less spicy, 
but the waiter remains always hot. Have 
fun. 16. Eetcafé Gerrit van Beeren - Lo-
cal cheapy with a daily changing menu. 
Extented and more expensive creations 

are possible. Secret summer garden in 
the backyard. 17. Coffeeshop Stix - Cof-
feeshop in a quiet backstreet. Unlikely 
that your mother or someone you know 
notices that you are smoking your first 
joint. Mostly take-away stuff. 18. Café 
Nagel - Apart from Maarten mostly 
young people gather in its Art Nouveau 
décor to sip the white wines kept under 
ice on the bar. 19. City Games - Use one 
of the 15 computers to mail, to serve 
the Internet or to play games and have 
a soda from the fridge or ask the boy 
at the counter to make coffee. He has 
his own machine. 20. Petite patisserie 
Sol - During daytime. The sweet cakes 
are delicious and distributed all over 
Amsterdam. Excellent place to take your 
mother-in-law. 21. Café Sto-pera - All 
walls are vintage covered. More than 30 
different liquor bottles are hidden above 
the bar. Working class music and pan-
cakes. 22. Snackbar-cafetaria Jan - Al-
though its long existence it is brand new 
and more spacious to serve you French 
fries (with mayonnaise), snacks, burg-
ers and different quick meals for prices 
you cannot beat at home. 23. Café-
restaurant San Diego - Pizza’s and that 
kind of things. If you like prawns under 
whiskey-sauce than this is the place to 
be. Limited choice. Prices are okay. 24. 
Café De Engelbewaarder - Well estab-
lished brown café. Tomorrow’s menu 
might be better than todays’, but you 
will never be disappointed. Jazz sessions 

Placemat
Da’s effen wennen, een paar Engels-
talige pagina’s in OpNieuw. De buurt-
bevolking heeft wel een internationaal 
tintje, maar toch. Reden is, dat de re-
dactie de pagina’s 17-20 wil uitgeven 
als papieren placemat (bord-onderleg-
ger), tevens gids voor mensen die de 
buurt bezoeken. Dat zijn meestal bui-
tenlanders die je wegwijs wil maken in 
een taal die ze (een beetje) begrijpen: 
Engels. De meeste Nederlandse bezoe-
kers kunnen daar ook mee overweg.
Het formaat van de placemat is 40 bij 
60 centimeter. De kant met de platte-
grondkant wordt full-color gedrukt; de 
andere kant, met korte beschrijvingen 
van de hele buurthoreca, wordt zwart/
wit. 
De placemat komt er alleen, als er vol-
doende exemplaren worden besteld en 
blijkt dat er cafés, restaurants en ande-
ren (ook particulieren) genoeg 

belangstelling hebben dat een meer 
dan kostendekkende uitgave mogelijk 
is. Gestreefd wordt naar een verkoop-
oplage van 10.000 exemplaren. Dat 
kost duizend euro, een dubbeltje per 
placemat. Die worden verkocht voor € 
0,20 per stuk. Bij verkoop van 10.000 
exemplaren komt er dan €2.000,- bin-
nen en blijft er duizend euro over voor 
OpNieuw. Dat zou een aardig steuntje 
in de rug zijn om de uitgave van het 
buurtblad ook in de nabije toekomst te 
bekostigen.
Koop de placemat met de buurtho-
reca en steun OpNieuw op die manier. 
Voor bestellingen van minimaal 100 
exemplaren of een veelvoud daarvan 
kunt u bellen (06-44.99.28.16), mailen 
(opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl) of 
schrijven (OpNieuw, Rechtboomssloot 
52, 1011 EC Amsterdam). Doen. Bestel 
placemats en steun OpNieuw. 

De hele 
buurthoreca
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on Sunday afternoon. 25. Restaurant 
Klaas Compaen - First Thai restaurant in 
Amsterdam that paved the way for lots 
of Asian immigrants who thought to do 
better. For you to find out. Quite base-
ment surroundings on a sleepy canal. 26. 
Eetcafé Tisfris - Good voor lunches, espe-
cially on their wide-spread terrace which 
goes almost into Rembrandt’s bedroom. 
Popular with promising students of the 
opposite Theatre School. 27. Coffeeshop 
Blue Bird - Nothing better than a sweet 
chocolate ice cream after a good smoke. 
You can have them both here. Go up to 
the first floor to get high. 28. Coffeeshop 
The Reefer - They pretend to sell grasses 
of the best bio-organic quality. Sleepy 
slow going corner shop, like the next 
door turtle that guards the neighbour-
hood’s entrance. 29. De Boomsspijker 
- In-house bar and coffee service for 
inhabitants of the neighbourhood who 
attend meetings and yoga courses. 30. 
Chinese Vereniging in Nederland - Club 
house of local Chinese members who 
enjoy lots of tea after their I-Ching prac-
tices. 31. Café Pub Frontline - Hide-out 
for street dealers who take a nap between 
shifts. All sports on a mega-screen. Ask 
for a tropical snack with your ice cold 
white wine. 32. Café Bermuda - Closed 
for the moment. They stripped the 
whole place up to seven meters under 
sea level. Maybe they dig for gold. 33. 
Restaurant Ocha - Two Thai sisters make 
their mother’s favourite dishes with 
morning fresh ingredients under your 
eyes. Say how spicy you like them. The 
dishes, not the sisters. 34. Restaurant 
Looks - The entrecôte is a well-known 
classic, good enough to attract jet set 
people. The lobster and other mains of 
its French cuisine are tasteful, as it’s in-
terior design. A bit pricely. 35. Barbecue 
020 - Kind of party restaurant where you 
are expected to come by the dozens of 
which the leader has made a firm reser-
vation. 36. Restaurant Italia Oggi - All 
Italian pastas and other favourites like 
‘La Mama’ made it. One of the reasons 
that Amsterdam based Italians stay here, 
without feeling homesick. 37. Eetcafé 
Captein & Co - Can be crowded, espe-
cially with young women who are too 
blond. They serve French fries in lovely 
small baskets. Best situated canal terrace 
in town for speechless romantics. 38. 
Hotel Shenzhou - Sort of hotel, although 
it is hard to find out where the reception 
is. Suppose you have tot speak Chinese 
to get in. 39. Restaurant Entresol - Long 
standing quality French cuisine running 

in the rat race for a Michelin star. Expect 
to dine in style and be prepared to pay 
 € 50,- up a person. 40. Indian Restau-
rant Vijaya - Chicken Byriani and the 
like. Although North-India oriented, 
Viaya is a good place for vegetarians. Fre-
quent changes of chef-cooks can make it 
a lottery. 41. Restaurant Parana - South-
American style with Chilean tapas. The 
quality may not be as high as the Andes, 
but the choice of wines is all but flat. 42. 
Restaurant La Gouch - Meet people who 
like meat. Argentina style steakhouse 
where you simply order rare, medium 
or well-done. It comes with a salad and 
poached potatoes. 43. Snackbar Central 
- For people in a hurry, mostly on their 
way to the Central Station to catch the 
last airport-train. They probably won’t 
remember their last Dutch meal. 44. Res-
taurant Il Giardino - Sorry, no garden. 
And no Italian flavours either. All over 
the world people make pastas and pizzas 
and these are probably as good as you 
eat at home. 44A. Restaurant Abu Fana – 
The restaurant get its name from a fa-
mous – recently attacked - Coptic mon-
astery in Egypt. Arabian kitchen with 
falafel, shoarma and mixed grills. 45. 
Grand Hotel Amrâth Amsterdam - If you 
want a splash. From € 200,- per night for 
a room and count €100,- per person in 
the Seven Seas restaurant for outstand-
ing fish menus with a wine arrangement. 
46. Café Pollux - Old habitués still bring 
a smell of the sea and lonely captains 
have a chat with the man sized pup-
pets. Night bar for people who go for 
late drinks. 47. City Hotel Amsterdam 
- Two stars 32 rooms hotel from € 65,- per 
person per night, although they expect 
you to stay at least two nights. Discount 
possible. 48. Hotel Y-Boulevard - Mostly 
full in the weekends with groups, pack-
age travellers and others who just want a 
straight hotel with a well-filled breakfast 
buffet. No more, no less. 49. Restaurant 
Hemelse Modder. Imagine. The two of 
you at a table close to the window and 
the light of the candle on your table 
casting its reflecting light in the water 
of one of Amsterdam’s most beautiful 
canals. The clock of the old tower strikes 
eleven… Time to pay the bill. 50. Hotel 
Brasserie Rembrandtplein - Middle of 
the road establishment on one of the 
most pittoresque canals of Amsterdam. 
It is a hotel and it has an all-night bar 
for guests. But the brasserie? Never seen. 
51. Zwerverscafé De Kloof - Shelter for 
homeless, vagabonds, beggars and drugs 
or alcohol addicts. Limited opening 

hours. 52. Jeugdherberg Stayokay - Not 
for singles who like to remain single, 
cause they put you up in dormitories 
that take up to twenty people. Although 
a youth hostel it has space for people of 
all ages. 53. Café De Doelen - The high 
windows and ceiling give the place a 
Grand Café allure, but the down-to-earth 
bar people and the lazy cat will make 
you clear it’s an relaxed and cozy brown 
café. Very Amsterdam. 54. Restaurant 
Portofino - Mediterranean with some 
touches from other parts of the world. 
Typical tourist place, not to surprise but 
well catering for people who go for safe. 
55. Eetcafé De Staalmeesters - Everyday 
quite a few people come to enjoy a fairly 
good and absolutely not expensive din-
ner and stay on drinking to closing time. 
Easy to get in, difficult to leave. 56. Hotel 
Nes - Well-located 39 rooms hotel, some 
with view on the Mint Tower. You are 
in the very heart of Amsterdam, close to 
many places worth visiting. From € 80,- 
for a double. 57. Hotel Eureka - Check-in 
in one of the 16 rooms, the four apart-
ments or the three houseboats with Am-
stel river view. It’s upper class and very 
gay friendly. 58. Café De Gaeper - Beauti-
fully shaped cosy bar. Look at the drain-
pipe on the ceiling. Two grown-up lady 
barkeepers. Some prefer Bonny, others 
Anneke Pannekoek. 59. Restaurant Krua 
Thai - Good kept secret of connoisseurs 
who are absolutely sure to find here the 
most original combinations of the Thai 
cuisine and the corresponding beers. 60. 
Puccini - The place to be after a morning 
or afternoon stroll to have tea, coffee or 
hot chocolate that comes with a range 
of rolls, sweets and the best pralines and 
bonbons Amsterdam has to offer. 61. 
Restaurant Frenzi - Civil servants from 
the opposite city hall have ‘secret’ lunch 
meetings here. Monday night tapas 
night: tapas for two and a bottle of wine 
for € 25,-. Main European newspapers 
available.
(With thanks to Lily Barrauld, Gary Ha-
milton and Ralph Benson)



 21 

Greet van der Krieke 

I
k meld mij aan de balie 
van Flesseman om een 
kijkje in de keuken te ko-

men nemen. Een jasschort 
waar met gemak nog wel een 
persoon bij kan, is het eerste 
wat ik aan moet doen. En dan 
mag ik het heiligdom van kok 
Ben van Oostrum betreden. 
Onze tv-koks zijn over het 
algemeen rondbuikig van for-
maat, vrolijk likkend in pot-
ten en pannen. Zo niet Ben, 
lang en slank en hygiëne is 
regel nummer één in de keu-
ken van Flesseman. Handen-
wassen, echt schoon werken, 
zorgvuldig zijn met het berei-
den en bewaren van het voed-
sel. De pannen blinken je dan 
ook tegemoet. Ben kookt 
samen met een collega voor 
gemiddeld tachtig tot hon-
derd personen per dag. Er zijn 
totaal vijf koks, die afwisse-
lend in ploegendienst koken. 
En echt koken! Niet kant-en-
klare maaltijden opwarmen 
maar zelf koken. “Als je met 
halffabricaten gaat werken, 
dan hol je je eigen vak uit en is er voor 
mij niets meer aan. En of je nu voor acht 
mensen of voor tachtig kookt, dat is niet 
eens zoveel meer werk. Ja, in de koeling 
liggen wel de aardappels voorgeschild 
maar de karamelpudding is home made.” 
Ik sta er met mijn neus bovenop, als het 
feestelijk toetje voor aanstaande zondag 
gemaakt gaat worden. En jawel, dr. Oet-
ker custard wordt van stal gehaald, een 
papje gemaakt, melk gekookt en met een 
kolossale garde flink roeren. En - net als 
thuis - oppassen dat het niet aanbrandt. 
Er gaat geen suiker bij maar wel even 
wat verantwoorde zoetstof. Omdat het 
een feestelijk toetje is gaat er, om het 
af te maken, ook nog een scheutje slag-
room doorheen. Zeventig metalen vorm-
pjes worden even koud omgespoeld, de 
gloeiend hete pudding erin geschonken 
en de bladen verdwijnen, na de folie en 
de sticker, in de automatische koeler. Na 
ongeveer vijftien minuten is mijn kara-
melpuddinkje klaar om bij drie graden 
bewaard te gaan worden, tot de volgen-
de dag. Verantwoord koken voor ou-

dere mensen staat hoog in het vaandel. 
Dus is Ben spaarzaam met zoet en zout. 
“Maar met kruiden kun je zoveel doen. 
Je moet voortdurend de groep voor ogen 
hebben voor wie je kookt. En dat zijn 
oudere mensen, die hun hele leven vaak 
zelf gekookt hebben. Dan moet je van 
goeie huize komen om zo te koken, dat 
het hun smaak is. En ja, over smaak valt 
niet te twisten. Het zijn mensen, die van 
huis uit graag een harinkie lusten, maar 
met sushi moet je niet aankomen.” Over 
tien jaar is de keuken vast veranderd, 
daar is Ben van overtuigd. “We gaan na-
tuurlijk met de seizoenen mee, nu doen 
stamppotten het goed. Bloemkool en 
broccoli, dat zijn de moeilijkste groen-
ten. Dat sausje hè, dat doet het ‘m en 
dat doet iedereen verschillend. De mate 
van gaarheid van de groenten is ook zo’n 
heikel punt. Wij zeggen weleens, voor 
ons moet het spruitje, als je het tegen 
de muur gooit (grapje natuurlijk) nog 
heel blijven, maar sommige bewoners 
denken daar anders over. Ben, met die 
spruitjes kun je iemand zijn hersens mee 

ingooien, zo hard!” Maar als 
spruitjes niet uw voorkeur 
hebben kunt u kiezen uit wel 
drie andere soorten groenten. 
Spinazie, wortelen, tuinbo-
nen met garnituur of desge-
wenst abrikozen. Soep is ook 
in drievoud voorhanden; er 
is rijst, gekookte aardappelen 
of puree, als bijgerechtje is er 
appelmoes of rauwkost, en 
de lijst met toetjes slaat wer-
kelijk alles: koninginnenrijst-
taart, citroenpudding, yog-
hurt of gortenpap met stroop. 
Daarbij heeft u ook nog de 
keuze voor een vegetarisch 
dagmenu. Ik verzeker u dat in 
huize Van der Krieke de maal-
tijd heel wat soberder is, in ie-
der geval is de keuze beperkt, 
namelijk één variatie! “Maar 
vergeet niet hoe belangrijk 
de maaltijden zijn”, zegt Ben. 
“Overdag doet iedereen nog 
zo veel mogelijk zijn eigen 
dingen, maar het warme eten 
is een belangrijk moment van 
de dag. En dat is gelukkig niet 
om half twaalf ‘s middags 
maar tussen vijf en zeven uur. 

En de maaltijden worden echt uitgeser-
veerd, zoals in een ‘normaal’ restaurant.” 
Dan volgt nu, op aanraden van Ben, de 
‘proof of the pudding’. “Loop de eetzaal 
maar in en vraag aan de bewoners wat 
zij van de maaltijd vonden.” De witte 
jasschort gaat uit, de deurkrukken mo-
gen weer aangeraakt en spiedend kijk ik 
rond naar lege borden. “Heeft het u ge-
smaakt?” Sommige bewoners zijn niet 
direct bereid om antwoord te geven op 
mijn vraag. Een soort aangeboren vorm 
van wantrouwen doet ze vragen, wie ik 
ben, waarom ik hier ben en waar dat al-
lemaal goed voor is. Bij het woord Op-
Nieuw wordt instemmend geknikt, ja, 
dat lezen ze wel. Wou ik weten hoe het 
eten was? “Nou, kind, ik heb vandaag 
heerlijk gegeten, maar dat is wisselend, 
gister bijvoorbeeld…. Maar weet je, thuis 
bij mij mislukte d’r ook weleens wat en 
ik maak bijvoorbeeld de bloemkool met 
een sausje, en ja, dat kennen ze hier echt 
niet. Maar ik ben tevreden hoor, zeg dat 
maar.” Zo niet haar overbuurvrouw. Het 
zou nergens op lijken, te weinig, te flauw 

Sijn de banane ook nog op

Ben van Oostrum 
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Jorge Bolle

Een van onze redactieleden kwam met 
het idee om te kijken of er op de toi-

letten van de horeca-uitbaters in de buurt 
poëzie te vinden is. Als gedichtenliefheb-
ber en als dichter was dat wel een klusje 
voor mij. Hoe pak je dat aan? Om alleen 
maar een café binnen te lopen om naar 
de wc te gaan en dan niet eens te plassen 
leek mij lastig. Maar om overal eerst te 
consumeren en dan legaal naar het toilet 
te gaan, leek me slecht voor mijn porte-
monnee. Bovendien ben ik ben niet zo’n 
drinker. Op een avond ben ik mijn huis 
uitgelopen en ging op missie. Zeikmissie, 
plasmissie, pismissie, toiletmissie, muur-
missie. Nieuwe woorden. En vreemde 
woorden dacht ik ook te gaan aantreffen 
op mijn toilettentocht. Voordat ik met 
mijn omschrijvingen begin, leg ik even 
uit, dat ik er voor gekozen heb geen na-
men van cafés of restaurants te noemen. 
Ten eerste is het geen hygiëne- onderzoek 
en ten tweede voorkomt dat een hoop 
gezeik. Verder mag een ieder die dat wil 
bij mij of de redactie een lijst van de be-
treffende kroegen geven. Wie de meeste 
goed heeft krijgt een bescheurkalender 
voor het toilet of een fles wijn. Het eer-
ste toilet dat ik bezocht bezorgde mij di-
rect een kopbreker. Ik kon een prachtig 
handgeschreven tekst met enige moeite 
ontcijferen. Het bevond zich op de rand 
boven de deur van het toilet. Er stond 
‘iwillnotdrawasiamtold’, met zilveren 
stift geschreven vermoed ik. Het plafond 
van deze plek was verder zwart en op de 

muur stonden streepjes. Een mysterieuze 
tekst, ogenschijnlijk door een dwars en 
eigengereid persoon geschreven. Dezelf-
de tekst trof ik later ook aan in een ande-
re kroeg. net zo mooi geschreven, maar 
nu aangevuld met het woord demoe. Er 
stond ook nog het woord ‘auto’ op de 
deur.
In een andere tent trof ik een felrode wc 
aan. Hier bevonden zich veel onleesbare 
graffitiletters. Vrij grof en groot. Wel 
leesbaar waren de woorden BARFLY en 
BEAN. Ook op de klapdeurtjes nog wat 
onleesbare woorden. Ergens anders vond 
ik een spikspanne witte wc met een pos-
ter van de film ‘Slumdog millionair’ en 
op de muur een jodenster. Deze leek met 
een kaars of de peuk van een sigaret op 
de muur gebrand. Ook een woord, dat ik 
na lang kijken ontcijferde als ‘les’. Maar 
daar zijn de geleerden het nog niet over 
eens. Ooit ben ik in Rome naar een schit-
terend toilet geweest. In elk geval het 
mooiste toilet dat ik ooit gezien heb. De 
pot zelf stond in een grote ruimte, om-
ringd door gigantische planten en reus-
achtige fonteinen. En overal spiegels, 
glitters, tierelantijntjes en wulpse schil-
deringen. Daarbij klonk prachtige esote-
rische muziek door de luidspreker. Mijn 
eigen toilet mag er ook wezen. Daar staat 
mijn collectie strips, samen met enkele 
posters van bekende striptekenaars. Het 
is nu geen geheim meer waarom ik daar 
soms iets langer dan gewoon zit.

Tijdens mijn korte toilettentocht heb ik 
uiteindelijk wel een plaskamertje gevon-
den dat voorlopig op mijn persoonlijke 
tweede plaats komt te staan. De daar aan-
wezige oud-Hollandse blauwe spreukte-
geltjes zijn werkelijk erg leuk. En het zijn 
er veel! Het was moeilijk om een keuze 
te maken. Dus ik kies maar van alles wat: 
iets in het Engels, iets in oud-Nederlands 
en iets in dialect.
‘I may have my faults, but being wrong is 
not one of them’. 
‘pikertje net, it komt dochs oars’. 
‘Die kan hou zien verdragen die beurt al-
les zonder vragen’. 
‘Wat de boer niet kent, daar komt ie 
niet’ . Als uitsmijter: ‘This house is clean 
enough to be healthy and dirty enough 
to be happy’. 
Sorry, maar ik moet nu even plassen, na 
zoveel wijsheden.

Zoveel wijsheden 
en alles smaakt naar niks. Er ontspint 
zich een heftige discussie, over vroeger, 
de grootste klagers hadden thuis niet te 
eten wordt stellig beweerd. Hoe je nou 
precies zuurkoolstamppot maakt, wan-
neer je dat flinke stuk spek erbij doet en 
hoelang dan. Het wel of niet roken komt 
om de hoek kijken en met een borreltje 
vooraf smaakt je eten veel beter, is de 
conclusie. Meneer van het tafeltje ver-
derop zegt eenvoudig, dat hij het niet 
meer zelf kan klaarmaken en blij is met 
deze voorziening. Het eten is hier goed, 
is zijn conclusie. Over de toetjes is men 
unaniem: “Dat doet ie goed!” Een andere 
tafel, met uitsluitend dames, is zeker be-
reid de maaltijden van commentaar te 
voorzien. Kort en bondig: “Daar ken je 
niet zelf voor koken en boodschappen 
doen. Het is hier heerlijk.” “Meen je dat 
nou?” vraagt de buurvouw zich af, die 
vanwege haar gewicht af en toe die heer-
lijke toetjes maar overslaat. “Nou nee, de 
kok die kan niet koken, dat heb ik weer, 
nou sijn de banane ook nog op.” 

Piazza te koop
Restaurant Piazza op de kop van de 
Kloveniersburgwal staat te koop. In het 
blad van Horeca Makelaars Nederland 
(februari 2009) stond een adverten-
tie van Adhoc-Horecamakelaars: “Het 
café-restaurant beschikt over circa 60 
zitplaatsen en 8 terrasplaatsen. Het 
bedrijf kan vrij van personeel overge-
nomen worden. De huurprijs bedraagt 
€ 3.460,- per maand, exclusief BTW. De 
vraagprijs voor het bedrijf bedraagt € 
275.000,-“. 
We hebben drie horeca-ondernemers 
op en om de Nieuwmarkt gevraagd, 
wat deze cijfers betekenen. Hun geza-
menlijke conclusie: ‘Afschrijving over-
namekosten, maandhuur, energie, ver-
zekeringen, vergunningen, precario-
rechten, samen plm. € 5.000,-/maand. 
Personeel, je hebt tenminste vijf men-
sen nodig in de keuken, achter de bar 
en in de bediening (pakweg € 15.000,-
), plus bedrijfsleiding voor administra-
tie, inkoop, schoonmaak, etc. Daarbij 
komt de inkoop van drank en voedsel, 
afdracht BTW. Dan zit je al gauw op 
een omzet van € 45.000,- per maand. 
Dat is 50 mensen per dag (zeven dagen 
per week) die gemiddeld voor € 30,- 
eten en drinken. Misschien wel haal-
baar op een vrijdag en zaterdag in het 
hoogseizoen, maar niet op die mini-
maal 100 koude of natte dagen in ok-
tober-november en januari-februari’.





 23 



24 

D
e Kloof, voorheen het Sint Vincen-
tiushuis, nu inloophuis voor dak- 
en thuislozen, gelegen aan de Klo-

veniersburgwal 95.
Het kolossale pand is in 1642 gebouwd, 
toen heette het het Poppenhuis. Joan 
Poppen, telg uit een puisant rijke Amster-
damse familie , heeft de bouwopdracht 
gegeven. De rijkdom straalt nog van het 
huis af. Er zijn twee voordeuren, achter 
de ene bevindt zich een royale marme-
ren hal met een schitterende trap. Alleen 
de bewerkte leuning al! Halverwege de 
trap, in een nisje staat een mooi hou-
ten beeld van Sint Vincentius. Met een 
beetje fantasie hoor je een dame, gekleed 
in ruisend zijde de trap af schreiden. Een 
galante heer wacht haar op, in de verte 
komt de koets met palfrenier al voor rij-
den. 

Achter die andere voordeur is de sfeer 
van een heel andere orde. Laagdrempe-
lig en dat is de entree ook letterlijk, twee 
treetjes af en je staat in een lange gang. 
Hetzelfde marmer, dat wel en mooie wit-
jes aan de muren. Laagdrempelig is ook 
het deurbeleid. Iedereen is hier welkom. 
De Kloof is een inloophuis voor dak- en 
thuislozen, mensen met verslavingspro-
blemen, psychiatrische 
problemen, of om wat 
voor reden dan ook aan 
lager wal geraakt. Veel 
mensen weten de Kloof 
te vinden. Het is er goed 
toeven daarbinnen. Kof-
fie of thee gratis, een 
stoel, een kapster, een pe-
dicure, een luisterend oor 
desgewenst, en de niet te 
onderschatten ‘luxe’ een 
warme douche te nemen 
en schone kleren te krij-
gen. Ook ik loop zomaar 
binnen en vertel van 
het horeca project in de 
buurtkrant OpNieuw en 
dat ik graag op de kof-
fie wil komen. Een meer 
dan hartelijk welkom 
volgt, alles mag ik zien 
en aan iedereen word 
ik voorgesteld. Veel ta-
feltjes zijn bezet, er mag 
gerookt worden; daar 
wordt driftig gebruik van 
gemaakt. De mensen van 
de bar schudden handen, 
via een gangetje kom 
ik in de wasserij, annex 
douche en kleedruimte. 

Paul doet nu de wasserij. En het ging zo 
slecht met hem, op straat leven sloopt 
een mens. En als dan je beste vriend ver-
drinkt, nog een andere vriend ook dood-
gaat dan is het absolute dieptepunt wel 
bereikt. De Kloof, met z’n uitstraling van 
zorg en warmte raakt hem aan. Hij kickt 
af, wordt een Hi-5’er. Hi-5 is de naam 
van een dagbestedingsproject van DWI 
(Dienst Werk en Inkomen). Je verplicht je 
een gedeelte van de dag werkzaamheden 
te verrichten, dan ontvang je bovenop 
je uitkering een kleine vergoeding. Een 
zichtbaar trotse Paul laat mij ‘zijn’ was-
serij zien. Draaiende machines, een grote 
sorteertafel, aparte manden voor het vui-
le wasgoed. De procedure is als volgt: je 
pelt je tot op het blote lijf uit, kiept de 
sokken en het hemd in de daarvoor be-

stemde manden en springt, uitgebreid 
mag dat zelfs, onder de douche. Daarna 
mag de bezoeker zich terplekke weer ge-
heel in het nieuw steken. Zijn eigen kle-
ding wordt beoordeeld op hergebruik of 
gaat onherroepelijk de vuilnisbak in. De 
machines draaien dat het een lieve lust 
is. De kleding wordt gedoneerd door de 
buurt, er komen restanten van her en 
der. Die onderstroom van kleding, die 
nog een tweede, derde leven en langer 
nog tegemoet gaat, vindt ook hier aftrek. 

Maar wacht even, je zou toch op de kof-
fie komen, Greetje! Al pratend lijkt het 
een beter idee om op donderdagmiddag 
mee te komen koken. Het is tenslotte 
een horeca special, nietwaar. Gewapend 
met pen en papier meld ik mij om twaalf 
uur. Maandag en donderdag zijn extra 
drukke dagen. Dan wordt tussen twee en 
vier uur de gratis maaltijd verstrekt. Jo-
han en Hans zijn de hoofdkoks vandaag 
en ze hebben de wind er goed onder. Er 
staan al twee nijvere bijen pannenkoe-
ken te bakken. Gemiddeld komen er zo’n 
60 - 70 mensen, dus u kunt zich waar-
schijnlijk wel een beeld vormen bij de 
beslagkom. En het worden stevige pan-
nenkoeken. De vulling bestaat uit een 

gehakt-groentemengsel. 
Voor de vegetarische be-
zoekers is er alleen een 
groentevulling. Er wordt 
rijst bij geserveerd. Het 
eerste wat mij opvalt is 
dat er zo zorgvuldig ge-
werkt wordt. Al lig je zo 
ongeveer in de goot, dan 
nog houdt de Kloof reke-
ning met het feit, dat je 
geen vlees eet. Zo sluit de 
bar om half twee, worden 
de tafels gedekt en geldt 
er tijdens de maaltijd 
een rookverbod. Ik ben 
in de keuken even wat 
onthand; waar kan ik mij 
nuttig maken. Maar Jo-
han heeft onmiddellijk 
een klusje voor mij. Als 
de messen uit de vaat-
wasser komen drogen ze 
niet altijd even mooi op. 
Ik krijg een theedoek en 
een bak waar volgens mij 
wel vijfhonderd messen 
in zitten. Al poetsend 
kan ik de sfeer een beetje 
opsnuiven. Het servies-
goed staat in slagorde in 
de kast, een groot horeca 

Een vleugje 
Kloof 

Greet van der Krieke / illustraties Dunya 
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fornuis, een wasstraat voor 
het vuile servies, een schone 
kant, die echt schoon en leeg 
is. Twee jaar geleden is de keu-
ken helemaal vernieuwd. Dat 
is professioneel gebeurd. Een 
giga fornuis, waar je aan drie 
kanten omheen kunt lopen. 
De mensen die er vanmiddag 
werken zijn allen Hi-5’ers. Ze 
hebben er duidelijk plezier in, 
dat is te merken. Er zijn nogal 
wat meewerkende bezoekers, 
mensen, die vanuit hun eigen 
ervaring meedraaien met het 
team. Naast een ploeg van 45 
vrijwilligers, zijn er 3 betaalde 
krachten. 

Ik hoor veel verschillende 
talen spreken. Dakloos zijn 
is kennelijk internationaal. 
Na korte tijd word ik ont-
slagen als messenpoetser. Er 
dreigt een tekort aan pan-
nenkoeken, want vandaag 
is de toeloop enorm. Johan 
zet mij aan een teil beslag, 
vertelt en passant hoe ik een 
‘achie’ moet roeren! Het be-
slag kan door de beugel en ik 
mag gaan bakken. Ik ben van vroegere 
verjaarspartijtjes wel iets gewend maar 
dit slaat alles. Als je denkt een stapeltje 
te hebben gebakken, is het als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Strikt om twee 
uur moet er opgediend gaan worden. De 
bezoekers kunnen slecht tegen beloften, 
die niet waar gemaakt worden: twee uur 
is twee uur. Mijn volgende taak is uitser-
veren, samen mijn ‘rijstmaatje’ Hennie 
achter de lange tafel. Hij heeft het meer 
gedaan. Er kan niet teveel opgeschept 
worden. “We moeten delen, er zijn zo-
veel mensen vanmiddag”, zegt hij iedere 
keer maar weer. Dat uitdelen brengt me 
nogal in verwarring. De opscheptang 
werkt tegen, er valt soms wat vulling uit 
en “Alstublieft” en “eet u smakelijk” zeg 
ik keer op keer. Mijn ogen gaan van pan-
nenkoek naar bord naar gezicht. Ik krijg 
weinig of geen reactie. Ik zie veel gebogen 
hoofden langsschuifelen. Ik wil meer ge-
ven dan die pannenkoek, maar besef dat 
ik op moet schieten. Je zult maar hon-
ger hebben. Toch geeft het me een soort 
houvast, iedere keer weer “smakelijk 
eten” te wensen. Bij het bakken van de 
pannenkoeken leek het al alsof je niets 
klaar maakte, bij het uitserveren komt de 
bodem helemaal snel tevoorschijn. Men-
sen die nog niets gekregen hebben, rea-

De acht hotels in de Nieuwmarktbuurt 
(zie kaart pagina 18 en 19) hebben in 
totaal 325 kamers. Daarbij komen nog 
de slaapzalen in jeugdherberg Stayokay 
en de drie hotelboten en vier hotelap-
partementen van Eureka (’s Gravelandse 
Veer). Amrâth Amsterdam (Scheepvaart-
huis) is het grootste hotel met 165 ka-
mers; Il Giardino, in de rommelige toe-
ristenhoek op de Prins Hendrukkade, het 
kleinste, 14 kamers. De hotels hebben 
een verscheidenheid aan kamers: suites, 
een-, twee-, drie- en vierpersoonskamers. 
In de meeste kamers kan er altijd wel een 
(kinder)bedje bij. 
Alles bij elkaar staan er in de Nieuw-
marktbuurt zo’n 900 bedden op een sla-
per of slaapster te wachten. Bij een volle-
dige topbezetting – bijvoorbeeld tijdens 
Sail of op een zonnig Paasweekeinde - als 
alle hotelbedden beslapen worden en 
ook de tijdelijke huurappartementen en 
bed & breakfastgelegenheden in de buurt 

vol zitten, neemt de buurtbevolking met 
ruim duizend mensen toe. Dat is 18% 
van de hele buurtbevolking. De buurt 
heeft dus een vrij grote logeerbuffer. Zo-
als bekend zullen er binnenkort 50 hotel-
kamers bijkomen.
De hotelprijzen variëren van € 27,- per 
persoon per nacht op een slaapzaal met 
20 bedden in jeugdherberg Stayokay tot 
€ 2.500,- per nacht voor de superluxe 
Torensuite in het Grand Hotel Amrâth 
Amsterdam. Gemiddelde prijs in de an-
dere hotels is € 90,- tot € 100,- per nacht 
voor een tweepersoons met badkamer. 
In het stille seizoen, tussen 1 oktober en 
1 april, kunnen die prijzen tussen de 10 
en 20 euro lager liggen. Momenteel is 
er als gevolg van de economische reces-
sie sprake van een lage hotelbezetting en 
kunnen gasten forse kortingen (tot halve 
prijzen) bedingen of gebruik maken van 
aantrekkelijke aanbiedingen, vooral 2- 
en 3-daagse arrangementen.

geren teleurgesteld: “is het nou al op?” 
Het is extreem druk vandaag. Het Leger 
des Heils is even dicht vanwege een ver-
bouwing en een andere instantie is geslo-

ten. De groep mensen die de 
Zusters Augustinessen onder 
hun hoede hadden, heeft ook 
de Kloof weten te vinden. Zo 
druk, dat de irritaties om de 
hoek liggen. Maar die smo-
ren in een muur van welwil-
lendheid van de andere be-
zoekers. Nog een wonder dat 
alles zo goed, bijna harmoni-
eus verloopt. Er is hoog be-
raad in de keuken, gelukkig is 
er nog quiche over van gister. 
En voordat ik het weet, sta ik 
weer stapels boterhammen 
te smeren en te beleggen. 
Ook dat is horeca, improvi-
seren à la minute. De meeste 
monden zijn nu wel gevoed. 
In de keuken wordt gesopt 
en gedweild van jewelste. Ik 
beschouw mijn taak als ge-
eindigd, dank iedereen voor 
hun gastvrijheid en vertrek 
zonder iets op papier gezet te 
hebben. 
Thuis merk ik, dat er een 
vleugje Kloofpannenkoeken 
in mijn haar, mijn hoofd, 
maar ook in mijn hart zit. 
Met dank aan Johan, Hans en 

Hennie. De Kloof is een onderdeel van 
de interkerkelijke stichting voor de zorg 
en opvang van verslaafden en dak- en 
thuislozen De Regenboog.

En nu naar bed
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Dus jij hebt talent? 
Doe mee met de StadsSpelen!
StadsSpelen is de strijd tussen de inwoners van de 
Amsterdamse stadsdelen. In 2009 kunnen alle 
Amsterdammers gratis meedoen aan de competities Dans, 
Koken, Muziek, Voetbal, Mode en Film. De voorrondes 
beginnen in maart; binnenkort staan de exacte data en 
locaties op www.StadsSpelen.nl. De voorrondes in 
stadsdeel centrum vinden plaats in huis van de buurt De 
Witte Boei. De beste teams mogen door naar de finale op de 
Dam. Die wordt dit jaar gehouden op zondag 28 juni en valt 
samen met de AmsterdamDag. Wilt u of uw groep zich 
inschrijven dat kan rechtstreeks via www.StadsSpelen.nl of 
anders via Witte Boei en de Boomsspijker.tel 6223879 of 
6264002. Doet u mee?

De competities
DANS

Is dansen je grote hobby? Schrijf je dan in voor de 
danscompetitie! Voor een vakjury en publiek vertoon jij je 
kunsten. Ballet, salsa, buikdans, streetdance of flamenco: 
het mag allemaal. De belangrijkste regel is: wees origineel.

KOKEN
Leef jij je graag uit in de keuken? Geef je dan op voor de 
kookcompetitie en maak het lekkerste gerecht van 
Amsterdam! Betover de jury met creaties uit je eigen 
(culturele) keuken. Iedereen is welkom; van kookliefhebber 
tot topkok. Er zijn verschillende competities, zodat iedereen 
op zijn eigen niveau kan strijden.

MUZIEK
Ben jij een muzikant in hart en nieren? Geef je dan met jouw 
band, combo, koor, muziekgezelschap of 
gelegenheidsformatie op voor de competitie Muziek! Alle 
muziekstijlen zijn welkom: van klassiek tot indie, van old 
school tot kleinkunst en van viool tot didgeridoo.

VOETBAL
Zin in een potje voetballen? Bel dan je vrienden, vriendinnen 
of collega’s, vorm een team en schrijf je snel in! Misschien 
worden jullie de nieuwe straatvoetbalkampioenen van 
Amsterdam. Inschrijving staat open voor iedereen: van 
rasechte straatvoetballers tot vriendenteams. En meisjes? 
Jullie ook!

FILM
Houd jij van filmen en heb je een eigen kijk op je stadsdeel? 
Meld je dan aan voor de ‘one minute’ filmcompetitie! In één 
minuut breng je met je team in beeld hoe jullie je stadsdeel 
zien. Wat dat kan zijn? Verras ons en neem ons mee in jullie 
beleving!

De jury en de prijzen
Elke competitie heeft een deskundige jury die je talent 
onafhankelijk zal beoordelen. Het stadsdeel dat in de 
meeste competities uitblinkt, wint de StadsSpelen 2009. En 
de winnaars van de competities worden rijkelijk beloond. Kijk 
voor de prijzen per competitie op www.stadsspelen.nl. 

Van 6 t/m 13 april - in diverse locaties - slaan peuters 
‘Op Drift’ in Amsterdam en daar hebben ze alle reden 
toe. Een week lang zal er een spannend peuterfestival 
zijn dat rondreist in acht verschillende wijken in onze 
hoofdstad. Het zal heel wat los maken bij peuters en 
ouders, daarom heet het festival dan ook Peuters op 
Drift! In de wijken van 
IJsterk zijn er in het kader van het peuterfestival drie 
locaties met voorstellingen. Te weten buurthuis De 
Waterval, De Boomsspijker en slotdag in jeugdtheater 
De Krakeling
zaterdag 11 april                                                          
Buurtcentrum de Waterval “De Spijker Op Zijn Kop” 
Tijden: 09.30 en 11.00 uur 
Gezelschap: De Toren van Geluid 
Reserveren & Informatie: 020 - 6841262 (De Waterval) 
meer informatie over deze voorstelling www.ijsterk.nl.
zondag 12 april (1e Paasdag) 
Buurtcentrum De Boomsspijker 
“Op een klein stationnetje” 
Tijden: 09.30 uur en 11.00 uur 
Gezelschap: Poppentheater Hans Schoen 
Reserveren & Informatie: 020 - 6264002 
meer informatie over deze voorstelling www.ijsterk.nl.
maandag 13 april (2e Paasdag) 
Jeugdteater de Krakeling 
“Karussell” (onderaan meer informatie) 
Tijden: 09.30, 11.00 uur en 15.00 uur 
Gezelschap: Pantalone 
Reserveren & Informatie: 020 - 6245123 
meer informatie over deze voorstelling 
Kijk voor het adres op de website van de Krakeling: 
http://krakeling.cramgo.net/
Kaarten reserveren & kortingsactie! 
Speciaal voor peuterspeelzalen en andere groepen is 
er een kortingsactie. Voor meer informatie over deze 
kortingsactie kunt u contact opnemen met het desbe-
treffende theater of buurtcentrum.
Extra korting op de slotdag 
Als uw kind al eerder tijdens de festivalweek een 
voorstelling bezocht heeft, betaalt u op de slotdag van 
De Krakeling tegen inlevering van het toegangskaartje 
slechts 10,00 € (ouder/begeleider + 1 kind) Voor ieder 
extra kind betaalt u € 5,-.
Het Amsterdams Peutertheaterfestival “Op Drift” is 
mede mogelijk gemaakt door: 

Stichting Tweeater
Stichting Zonnige Jeugd
Amsterdams Fonds
voor de Kunst       en: 

Amsterdams 
Peuterfestival 
‘Op Drift’
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het gebruik van halucinerende middelen
in het openbaar is een uiting van religieuze 
voorgevoelens die de mens uit zijn kennelijke
staat van achter de geraniums en 
telepatische programma’s losmaakt
zodat hij met zijn poreuze roerselelen en edele
delen kan doordringen in het hachelijk klimaat
van de openbare ruimte

zo kan hij zorgeloos binnenlopen
met het kloosterleven van de kledingindustrie
en geborgen in eigen lichaamsholte
als doorzichtig dokter overal
eenvoudig voedsel vinden nooit
zal een tijdsgewricht zo soepel
tussen straatmeubilair het brein zo onbewolkt zijn

maar met vliegen in een klap
zonder de vereiste toestemming
is het nog maar afwachten
voor de eerste zwaluw
de liefde en de lente

Bert Baanders

café

de storm woedt
in een glas water

ik les mijn dorst
en word gedronken

Café

we zagen elkaar
op de bodem
van een glas
vanuit onze ooghoeken

de middernachtszon
glansde in de spiegelkast

we zeilden een haven uit
wolken dreven smetteloos
in troebel water

Dunya

peper	in	de	tuna

Veel peper in de tuna
peper in je reet
altijd poeder op de koffie
Gary, bestelling die je vergeet
taart met oud en nieuw
veel bloot op het toilet
Gary, heb je wel of niet
die koffie nu gezet?
foto’s licht vergeeld
haakwerk nog niet klaar
advies en sterrenbeeld
Greg en Gary, weer bij elkaar

En hier, zonder jullie
deze straat als een boek
zonder woorden
deze straat als een
wereld zonder glimmend goud

En nooit meer dansende
als indianen verklede
indianen uit de struiken!

Jorge Bolle

Ongeveer acht jaar geleden verhuisde ik van het Frederiks-
plein naar de Nieuwmarkt. Ik trok in het huis van mijn 
vader. In die tijd ook uitgebreid beschreven in dit blad, 
waar ik toen met een column/gedichtenpagina mijn ‘de-
buut’ voor OpNieuw maakte. Ik voelde mij snel thuis op 
de Nieuwmarkt, maar miste wel een aantal buren. Vlakbij 
het Frederiksplein woonden Greg en Gary. Twee kleur-
rijke stripfiguren met twee echte mooie harten en energie 
voor tien. Ze zouden niet misstaan hebben op de kleurrijke 
Nieuwmarkt, maar ze kozen een woon-winkellokatie in de 
Utrechtsedwarsstraat. Twaalf jaar geleden stierf Greg en 
Gary zette dapper de koffieshop/boetiek in de geest van 
zijn broer door. Ook na mijn verhuizing kwam ik er nog 
regelmatig. Een aantal weken geleden stierf Gary en mij 
werd gevraagd, net als twaalf jaar geleden, om te spreken 
in de crematiedienst. Waarschijnlijk van het verdriet kreeg 
ik in die week een oogontsteking. Mijn ogen verdroe-
gen mijn lenzen niet meer. Omdat mijn eigen opticien in 
de Sint-Antoniesbreestraat geen glazen op voorraad had, 
ging ik bellen en vond een brillenwinkel in de Kinkerstraat 

die mijn min vijf op voorraad had. Snel een montuur uit-
gezocht. Zo goedkoop mogelijk. Ik kon kiezen tussen vijf 
montuurtjes en koos degene die het lekkerst zat. De dagen 
daarna was ik mijn woorden voor Gary aan het voorberei-
den. Dertig jaar vriendschap en veel opmerkelijke gebeur-
tenissen passeerden in mijn hoofd de revue. De dag voor de 
dienst stond ik met een collega van mijn mijn basisschool 
te praten, haalde de bril van mijn neus en deed het linker-
pootje achteloos in mijn mond. Volgens mij heb ik dat ge-
leerd uit films. Maar toen viel mijn oog op een paar cijfers 
en een woord op het pootje. Daar stond de naam van onze 
indiaan: Gary, met nog een r.
Maar toch zijn naam... op het pootje van mijn bril. Ik was 
verbouwereerd. Ook wist ik met welk verhaal ik moest be-
ginnen. De dienst was onvergetelijk, verdrietig en feeste-
lijk tegelijk. Want dat wilde hij. Ik eindigde mijn herinne-
ringen aan de onvergetelijke tweeling met een gedicht. 
De tuna was het broodje tuna fish (tonijn). Onvoorstelbaar 
gepeperd, maar bloedlekker. Die smaak heb ik op de 
Nieuwmarkt nog niet gevonden! Jorge Bolle

Tuna fish van Greg en Gary
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annie	Bloem
Fien Volders schreef aan Op-
Nieuw.
“Zo’n vijftien jaar geleden 
ontdekte ik Ans bloemenstal 
op de Nieuwmarkt. Vanaf 
toen was ik er niet meer weg 
te slaan. Altijd mooie, goede 
en betaalbare bloemen waar 
ik lang plezier van had. Die 
boeketten waren onderwerp 
voor bloemstillevens, om 
mijn huis op te vrolijken en 
heel vaak ook om cadeau te 
geven. Het was dan ook een 
hele schok toen Annie me 
vertelde dat ze ermee ging 
stoppen. “Ik word 60”, zei ze 
in haar gezellige Brabantse 
tongval, “en ik heb het nu 23 
jaar gedaan. Het is mooi ge-
weest. Ik ga nog een poosje 
leuke dingen doen”.
Haar trouwe assistente Henna 
en An hebben heel wat werk 
te verzetten gehad op die 
markdagen die al vroeg be-
ginnen. “De onderdelen van 
de kraam zijn zwaar om te 
tillen en ook het gesjouw met 
emmers bloemen gaat niet in 
je kouwe kleren zitten. En 
dan nog het weer. Ook met 
regen en vorst moet je op je 
post zijn”. Gelukkig heeft 
Annie Bloem, zoals ze door de 
buurt wordt genoemd, een 
goede opvolger gevonden. En 
tot genoegen van veel trouwe 
klanten is An nu en dan toch 
weer in ‘haar’ kraam te zien, 
om even bij te springen als 
het druk is. Haar man protes-
teert, maar van Annies ge-
zicht straalt duidelijk het 
plezier af dat ze altijd in haar 
werk heeft gehad. Namens je 
trouwe klanten wens ik je een 
fijne tijd toe, An, met veel 

leuke dingen en we hopen je 
nog vaak te zien! Je opvolger 
heel veel succes gewenst.”
Is Annie eigenlijk wel weg? 
Deze foto werd op zaterdag 7 
maart 2007 gemaakt. “Als je 
wil dat Annie echt weg gaat, 
moet je haar dood schieten”, 
zegt een collega. “En dat mag 
niet”. Misschien is Annie wel 
de Heintje Davids onder de 
bloemenverkoopsters.

ruilkast

Hij staat al weken te kijk op 
de stoep van een van de hui-
zen op de Binnenkant: een 
ruilkast. Daarin liggen allerlei 
spullen die iemand gratis mag 
meenemen, liefst na achterla-
ting van een boek, kleding-
stuk of stuk speelgoed waar 
de ruiler vanaf wil. Duidelijk 
kinderwerk. Maar wel goed 
bedacht. Want de ruilkast 
staat er al weken en is in al 
die tijd niet vernield, noch 
geplunderd. Ook goed be-
dacht, omdat het als een prik-
kelend initiatief kan worden 
beschouwd om in de tijden 
van economische neergang 
allerlei spullen bereikbaar te 
houden. Ook iets voor vol-
wassenen? 

stadsreiger
Vroeger tikten alleen rood-
borstjes tegen het venster-

raam. Maar tijden veranderen 
en dat geldt zeker voor het 
gedrag van stadsvogels. Het 
beeld van de geduldig wach-
tende reiger naast de geduldig 
wachtende hengelaar aan de 
rand van de gracht, is al jaren 
bekend. Op de Rechtbooms-
sloot betrapte Piet Seysener 
een stadreiger in een nieuwe 
rol: insluiper van woningen 
op de begane grond. Hoewel, 
deze vogel aarzelde. Mis-
schien zat er achter het gor-
dijn wel zo’n grote rooie 
kater. Want dan…

kat
… dan is het leed niet te over-
zien. Tenminste daarvoor 
worden mensen die over de 
Raamgracht lopen gewaar-
schuwd. Overigens geldt je 
daar als gewaarschuwde voor-
bijganger pas voor twee als je 
Italiaans kunt lezen. Op een 
tegeltje aan de trap van een 

van de huizen aan de noord-
zijde staat ‘Attenti al gatto’ 
(Pas op voor de kat) met een 
afbeelding van een poes die er 
uit ziet of zij een flinke linkse 
directe kan uitdelen.. Henk 
Oldeman vroeg aan de bewo-
ners of het gevaar nog steeds 
dreigt. Zij blijken het huis 
indertijd te hebben gekocht, 
onder voorwaarde dat het 
tegeltje zou blijven zitten. 
Hoe dan ook, tot nu toe is er 
geen stadsreiger op de Raam-
gracht gesignaleerd.

poppenbootje	
In juni en september 2008 
schreef OpNieuw twee keer 
over het ‘poppenbootje’ op 
de kop van de Groenburgwal. 
Bewoner Chop probeerde 
tevergeefs toestemming te 
krijgen om zijn woonbootje 
te vervangen door een groter 

exemplaar dat hij inmiddels 
had gekocht. Over een andere 
ligplaats in de buurt komt er 
op korte termijn geen uitsluit-
sel. Chop heeft voor zijn gro-
tere boot een ligplaats op het 
Prinseneiland gevonden. Nu 
staat het poppenbootje-met-
ligplaats te koop. De vraag-
prijs is €185.000,- Niet wat 
veel voor 23 vierkante meter? 
“Misschien, maar mijn make-
laar adviseerde me met die 
vraagprijs te beginnen”, zegt 
Chop. 

Vrije	sector
In het vorige nummer van 
OpNieuw (december 2008) 
stond een artikel over de stij-
ging van koopprijzen en 
huren in de buurt. Daarin 
werd melding gemaakt van 
pogingen van woningcorpo-
ratie Ymere, huurwoningen 
van de sociale naar de vrije 
sector te tillen. Citaat: “De 
corporatie probeert nu een 
betere slag aan de overkant 
(Verversstraat 2-4) te slaan. 
Daar komen binnenkort twee 
ruime woningen vrij die in 
aanmerking komen voor pro-
motie naar de vrije sector’. 
Voor de woning op Ververs-
straat 2A is dat inmiddels een 
feit. Daarvan is de huurpijs 
van € 700,- naar € 1.350,- op-
getrokken. De woning staat 
nu drie maanden leeg.

Buurt in Beeld
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Op zaterdag 9 mei 2009 (11.00 
tot 16.00 uur) wordt de derde 
geveltuinendag gehouden in 
het J.W. Siebbeleshof. Deze 
markt voor bewoners van 
de Nieuwmarktbuurt, Groot 
Waterloo en Burgwallen wordt 
georganiseerd door stadsdeel 
Centrum, het Wijkcentrum 
d’Oude Stadt en Buurtcentrum 
De Boomsspijker. Wat kunt u 
hier vinden?
• Diverse kramen met vaste en 
eenjarige planten, voor een 
deel van biologische kwekers, 
voor aanvulling of herbeplan-
ting van uw geveltuin.
• Balkonplanten en biologische 
kruiden.
• Vakkundig advies over aanleg 
van een geveltuin en literatuur 

daarover.
• Geveltuinpakketten voor de 
zon- en schaduwkant. Deze be-
vatten elk negen vaste planten. 
• Muzikale optredens. 
• Gesprekken met andere tuin-
ders onder het genot van een 
drankje en een hapje. 
De aanleg van een geveltuin 
kan tot 27 maart worden aan-
gevraagd bij Veronika Esser, 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, 
telefoon 020-6382205 of e-mail 
wijkcentrum@oudestadt.nl.
Net als vorige jaar wordt er in 
de zomer weer een wie-heeft-
de-mooiste-geveltuin-wed-
strijd in de Nieuwmarktbuurt 
houden met de Auke Bijlsma 
Geveltuinenprijs voor de win-
naar.

Gevaarlijke spelletjes
Jan Stuyfersant
Tijdens de oorlogsjaren waren de nagenoeg lege straten 
een ideale speelruimte voor kinderen. Toen had je geen 
tv, laat staan een computer. Distributieradio, dat wel. 
Gewone radio was verboden. Dus geen leuke muziek, 
zoals jazz, filmmuziek of Amerikaanse hits, wel Duitse 
en Nederlandse liedjes, marsmuziek, opera en operette, 
Hitlertoespraken, NSB-propaganda en gecensureerde 
berichtgeving. Te saai om thuis voor te blijven. De straat 
maar op. Er was altijd wat te beleven. De oudere jongens 
maakten wel de dienst uit.
Elkaar uitdagen wat ze alzo durfden. Aan de Rechtbooms-
sloot stonden, trouwens ook nu nog, grote iepen. Deze 
bomen hadden lange takken, die ver over de gracht uit-
staken. Een favoriet spelletje voor de lefgozers was om 
over de gracht te zwieren. 
Dat ging als volgt. Er werd een touw over een dikke on-
derste tak gegooid. Dan met een aanloop, hangend aan 
het touw, over de gracht zwieren en kijken wie het verste 
kwam. 
Op een gegeven moment ging het mis. Het touw, niet 
al te dik, schuurde bij elke sprong over het ruwe opper-
vlak van de tak. Slijtage was het gevolg. Ik zie nóg mijn 
buurjongen van om de hoek, Hermannetje B., echt een 
bravourgast, een aanloop nemen. Midden boven de 
gracht brak het touw. Met een smak viel hij in de plomp. 
Schreeuwend om hulp lag hij in het water te spartelen; 
hij kon niet zwemmen. Tot zijn grote geluk kwam er 
toevallig een buurman langs. Die bedacht zich geen mo-
ment, schoenen uit, jas uit, en sprong in het water om 
Hermannetje te redden. Het zwieren over de gracht was 
vanaf dat moment afgelopen.
Een ander gevaarlijk spelletje was balkie springen. In de 
bocht van de Prins Hendrikkade, hoek Kromme Waal, 
dreven vaak grote dikke palen, bestemd voor heiwerk. 
Deze heipalen werden provisorisch bijeen gehouden met 
kabels. De kunst was om van de ene heipaal, voordat deze 
omwentelde, over te stappen naar de volgende, en zo 
voort, en dan terug. Ik liet mij zo gek maken om dat ook 
te doen. Bij de tweede overstap ging het mis. Ik verloor 
het evenwicht en lag in het water. Nooit zwemmen ge-
leerd. Na twee keer kopje onder, waarbij ik de onderkant 
van een naastgelegen dekschuit boven mij zag, voelde ik 
dat iemand mij bij mijn haren greep en omhoog trok, om 
me vervolgens op de kant te hijsen. Mijn broertje Kees, 
die er bij was, had om hulp geschreeuwd, waardoor een 
voor mij onbekende voorbijganger mij van de verdrin-
kingsdood redde.

In de winter, de grachten waren dik bevroren, werd voor 
het scheepvaartverkeer het ijs gebroken. Het werk van de 
sterke ijsbrekers was heel spectaculair om te zien. Ook op 
de Oude Waal. Schaatsen werd daar voor ons onmogelijk. 
Er gaapte een brede geul waarin grote en kleine schotsen 
dreven. De lefgasten van onze buurt zagen kans om te 
laten zien wat zij durfden, namelijk schotsie springen. De 
kunst was via de grote schotsen van de ene kant naar de 
overkant te springen, waarbij sommige schotsen wegzak-
ten. Gelukkig is dat goed afgelopen.

Open ateliers 2009

Kunstenaars uit de Nieuwmarkt-
buurt, doe mee aan de Open 
Ateliers op 3 en 4 oktober 2009. 
Heb je een atelier in onze buurt 
of woon/werk je hier, dan kun 
je meedoen. Dit geldt voor zo-
wel degenen die eerder hebben 
meegedaan als nieuwe deelne-
mers. Heb je pas een atelier in de 
buurt, woon je hier sinds kort, 
grijp dan nu je kans om mee te 
doen. Schrijf je nu in.
De Open Ateliers worden voor 
en door de kunstenaars geor-

ganiseerd. Als je graag mee wil 
denken en bij de uitvoering be-
trokken wil zijn, ben je welkom. 
Tijdens het Open Atelierweek-
end wordt van je verwacht dat je 
op zaterdag en zondag van 12.00 
tot 18.00 uur in je atelier kijkers 
en kopers ontvangt. We willen, 
dat zoveel mogelijk – liefst alle - 
kunstenaars meedoen. Hoe meer 
kunstenaars hoe meer publiek. 
Neem even contact op:
Harko Kazimir 020 6274804 - 
Anita Mizrahi 020 6203887/ 
0626952115 - a.studio@orange.
nl - arikaz@chello.nl.

Geveltuinendag 2009
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de bunker
Er staat momenteel bij de Stopera een 
nagebootste bunker uit de Tweede 
Wereldoorlog. De makers van de bun-
ker willen mensen het gevoel geven hoe 
het was en hoe je in die tijd omging met 
een aantal dilemma’s die zich destijds 
ook werkelijk hebben afgespeeld. Van 
buiten zie je een soort gebouwtje staan 
met daarop een grote foto om het hele 
gebouw heen, waarop de bunker staat 
afgebeeld.
Als je de bunker binnenkomt, is er een 
ruimte met foto’s aan de binnenkant, 
die een weiland met wat boerderijen 
afbeelden. Ook hangen er een paar 
lichtgevende borden aan de muur met 
opschriften zoals ‘Voor Joden verboden’, 
enz. Je krijgt ook een kaartje mee waar-
mee je steeds twee keuzes hebt, ja en 
nee, naar aanleiding van de fragmenten 
die je gaat zien en horen. De eerste ka-
mer is heel donker en je ziet alleen een 
deur en een glas waar je vaag achter 
kan zien wat er gebeurt. De situatie in 
dit fragment is dat er een joodse jongen 
van de buren bijna opgepakt wordt. Hij 
klopt aan jouw deur en vraagt of je hem 
wilt laten onderduiken bij jou. Dan kan 
je kiezen of je hem binnen laat en hem 
laat onderduiken of dat je doet alsof je 
niet thuis bent.
Het tweede fragment is een filmpje over 
een jongen die twee vrienden heeft: 
NSB-er Harry en het joodse meisje Sara. 
Je moet kiezen of je met Harry bevriend 
blijft en Sara in gevaar brengt of dat 
je de kant van Sara kiest. Bij het derde 
fragment zie je een kamer met een half 
opengehaalde bakstenen muur waar 
doorheen een vrouw zichtbaar is. Het 
probleem hier is dat jij (haar man) wordt 
gezocht door de Duitsers, omdat je voor 
ze moet werken in Duitsland. Als je je 
niet meldt breng je je vrouw en kinde-
ren in gevaar en anders jezelf. In de laat-
ste kamer staan computers waarop je 
jouw antwoorden kan vergelijken met 
die van alle andere mensen die een be-
zoek hebben gebracht aan de bunker. Je 
kan ook zien wat de mensen in het echt 
hebben gedaan. Ook is er een muur met 
allemaal laden en in sommige van deze 
laden zit een filmpje of een ander frag-
ment van mensen uit de oorlog.
In Nederland hebben tijdens de Tweede 
Wereldoorlog 25.000 joden ondergedo-
ken gezeten; 8000 van hen zijn alsnog 
gepakt en naar vernietigingskampen 
afgevoerd.

Melle van Maanen

Ik ben vastbesloten iets te gaan schrij-
ven over de Nieuwmarkt en niet af te 
dwalen. Dit is een column van Roos en 
niet zomaar een of ander gek blog-
je of zo. Er zijn mensen die dit lezen. 
Dat is nogal eng… maar wel heel leuk. 
Ik moet mij eerst even voorstellen. Ik 
ben Roos, ik ben bijna 15 en ik woon 
op de Zwanenburgwal. Ik hoop dat er 
een beetje een goede eindredactie is, 
want zo goed is mijn zinsbouw nou ook 
weer niet (eindredactie: die gekke zins-
bouw, dat is een beetje de bedoeling, 
you know, style...). Ik wil een beetje gek 
overkomen. Want ik doe altijd alsof ik 
gek ben. Ik wil nooit serieus genomen 
worden, da’s eng namelijk. Nu kom ik 
over als een bang persoon, dat ben ik 
niet, hoor! Ik hoop dat ik nog te vol-
gen ben. Want soms ben ik dat ook niet 
hoor. Neem me dan alsjeblieft niet kwa-
lijk. Excuses voor het ongemak, sorry het 
spijt me. Ik heb een paar veranderin-
gen doorgevoerd in onze ‘kinderkrant’. 
Zoals je wellicht ziet is er een vaste ru-
briek bij gekomen: ‘Hotspot’ en de naam 
is ook veranderd. In de ‘Adolescenten 
Courant’ daar was ik het niet helemaal 
mee eens, ik zag de humor er niet van 
in. Maar we willen duidelijk maken dat 
we geen kinderen meer zijn. Geen kin-
deren. Maar ook geen volwassenen. Net 
zoals Britney Spears toen ze het liedje 
‘ Not yet a woman’ schreef. Ik hou niet 
zo van Britney Spears. Ik vind haar ei-
genlijk helemaal niet zo leuk. Maar om 
even terug te komen op dat we eigen-
lijk geen kinderen meer zijn. Dat is wel 
waar, je kan ons geen kinderen meer 
noemen. Daarom ook een beetje de 
hervormingen bij deze uitgave, wij wil-
len weten wat er nou leuk is in onze 
buurt, vandaar ‘Hotspots’. Shit! Toch 
afgedwaald van het oorspronkelijke on-
derwerp: iets over de Nieuwmarkt. Dat 
is het probleem juist denk ik, ik weet 
niks over de Nieuwmarkt, ik ga de ko-
mende maanden op zoek, op zoek naar 

             Roos                  Floris                  Melle                     Thomas              Jonathan           Gaia                      Sara

de Nieuwmarkt. En dan vooral de leu-
ke kant. Want ik wil wel naar de leuke 
dingen van het leven kijken. Da’s leuk! 
Maar ik denk dat ik deze column ga af-
sluiten met de mededeling dat ik voor 
Nederlands moet leren. Over verbanden 
in teksten. Nadat je mijn stukje gelezen 
hebt, kom je er wel achter dat ik dat no-
dig hebt. Dus voor volgende keer heb ik 
een onderwerp: de leuke, vrolijke kan-
ten van de Nieuwmarkt. 

Roos

nieuwmarkt... of zoiets
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Gaia’s column 
Hé allemaal, ik doe vanaf nu een eigen column. Het gaat over 
mijn interesses of wat mij opvalt en dingen die ik écht even 
kwijt moet, een soort kwartaalboek€
In de kerstvakantie ging ik met mijn moeder naar de Movies 
voor Slumdog Millionaire, een volgens de poster feel good 
film… niet dus. Maar eerst gingen we omdat we nog een half 
uur hadden over de Haarlemmerdijk slenteren om al die leuke 
winkeltjes eens te bekijken. We kwamen langs een winkeltje 
genaamd Chique (nog wat). Het zag er superschattig uit en ik 
vond het heel handig dat je die tweedehands spulletjes kon 
reserveren. Er waren ook een stuk of twee taartenwinkels. 
Bij de eerste winkel dacht ik ‘wow ziek lekker’. Bij de tweede 
winkel dacht ik ‘als ik toch eens veel geld had…’. Maar ja, ik 
ben toch wel bijna jarig. Op ’t eind van de rit kwamen we bij 
een soort van moderne ‘organic’ snoepwinkel. Toen was de 
gedachte ‘SPANG!’ (betekent cool, lekker, leuk, etc.). Je ziet 
het, ik ben een echte zoetekauw. Bij de bios zaten Melle en 
een vriend op ons te wachten. Ze gingen alvast de zaal in en 
ik ging de vriendin van mijn moeder bellen, omdat de film al 
over een paar minuten begon en ik al heel snel ga stressen. Bij 

de reclame voor de film kwamen zij en haar zoon binnen. Wat 
een opluchting. 
De film was erg emotioneel en wat ben ik nu toch blij dat ik 
in Nederland woon. De film speelt zich namelijk in de slop-
penwijken van Mumbai af, waar het leven voor een kind heel 
zwaar is. Het enige rare was dat ze op het eind van de film 
gingen dansen. Maar ja dat is Bollywood.

Gaia van Maanen 

SPOt
Laatst kwam mijn tante met mijn nicht-
jes langs. 
En aangezien dit niet zo vaak het geval 
is, stond ik al te springen.
Onderweg vroegen zij of ik eventueel 
een paar leuke happenings en cafeetjes 
voor ze wist om te bezoeken. “Ja tuur-
lijk, ik zal eens voor jullie kijken” was 
daarop snel mijn antwoord.
Eenmaal nadenkend over ‘spots’ waar 
zij heen konden gaan, kwam ik tot de 
conclusie dat ik mijn buurt helemaal niet 
zo goed kende als ik dacht, laat staan 
heel Amsterdam.
Ik snel googlelen naar leuke familie-ac-
tiviteiten en dergelijke en een wandel-
gangetje door de buurt maken , en ja 
hoor er is wel degelijk een hoop te doen 
in onze superbuurt.
Achteraf is alles nog super verlopen met 
mijn familie, maar de andere redactie-
leden van de Adolescenten Courant (wij 
zijn nog steeds in dubio over een goede 
naam, dus als je suggesties hebt, zijn die 
van harte welkom!) konden zich hele-
maal vinden in mijn verhaal en zo kwa-
men wij tot de conclusie de buurtbewo-
ners een beetje op weg te helpen door 
iedere uitgave een ‘spot’ voor de lezers 
uit te checken.
Dus voortaan zullen er onder de titel 
SPOT recensies van cafés en dergelijke te 
vinden zijn.

Thomas van den Brekel
Floris van den Brekel

recessie voor 
kinderen
Je komt thuis van school en hebt een 
lekkere dag gehad. Je springt bij je va-
der of moeder op schoot maar die zet 
je weer op de grond neer en zegt: “nu 
even niet, mijn kind”. Vervolgens ver-
volgt hij of zij weer zijn of haar werk. 
Dit is misschien een extreme vorm, maar 
waar het op neer komt is dat er mo-
menteel een economische crisis is en 
de meeste ouders met de handen in de 
haren zitten. Het is de afgelopen tijd 
voortdurend in het nieuws. Er is sprake 
van een recessie. Dit klinkt als een heel 
moeilijk woord, maar dat valt eigenlijk 
wel mee. Daarom ga ik jullie uitleggen 
hoe dit is gekomen en wat het nou ei-
genlijk inhoudt.
In Nederland hebben de meeste mensen 
hun geld niet meer onder hun matras 
liggen zoals vroeger, maar zetten het op 
de bank. Dat houdt in dat het geld nog 
wel van jou is maar de bank bewaart 
het. Die banken zijn ook niet gek en wil-
len ook geld verdienen, dus die banken 
lenen dat geld dat jij hun geeft uit aan 
bedrijven, die dat geld mogen lenen 
maar dan wel weer terug moeten beta-
len met een rente erboven op. Je moet 
dus het geleende geld weer terug beta-
len aan de bank met nog een beetje ex-
tra geld, want de bank wil wat geld ver-
dienen omdat zij dat aan de bedrijven 
geleend hebben. 

Dit gaat al jaren lang zo. Wat er nu is 
fout gegaan, is dat de banken geld heb-
ben geleend aan bedrijven die dat geld 
helemaal niet terug konden betalen. 
Zo leden de banken heel veel verlies 
en gingen ze bijna failliet (dat houdt in 
dat ze geen geld meer hebben en dus 
niets meer kunnen betalen; ze zijn blut). 
Gelukkig is er De Nederlandse Bank, dat 
is eigenlijk geen bank maar een soort 
grote spaarpot. De Nederlandse Bank 
krijgt geld van de regering, en die geeft 
dat geld aan de banken als ze bijna fail-
liet zijn. Zo blijven de banken bestaan, 
want als er één bank failliet zou gaan is 
er een grote kans dat hij anderen met 
zich mee trekt.

Wat er dus nu aan de hand is, is dat de 
banken failliet dreigen te gaan. Dat zou 
een ramp zijn want dan zou er veel geld 
verloren gaan en omdat de banken dan 
niet meer bestaan is er ook geen geld 
meer om te lenen aan andere bedrijven. 
Waardoor die dus ook failliet dreigen te 
gaan, en zo kan dus alles als bij een do-
minobaan elkaar meenemen in zijn val.
Dus als wij de recessie met de buurt te-
gen willen gaan zullen wij een hoop 
moeten kopen, zodat de winkels weer 
geld krijgen en zo meer bestellen. Zo 
komt er dus overal meer geld, waardoor 
de recessie zal eindigen. Dus buurtbe-
woners jullie weten wat jullie te doen 
staat. Consumeren!!! 

Thomas van den Brekel
Floris van den Brekel

             Roos                  Floris                  Melle                     Thomas              Jonathan           Gaia                      Sara
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worden uiteraard goed getraind en ze 
gaan altijd met zijn tweeën op pad.
Onder hun leiding kunnen mensen vaak 
beter met elkaar praten en naar elkaar 
luisteren. Zij komen niet met oplossin-
gen aanzetten, zij helpen de mensen om 
er samen met de buren uit te komen.
Alles wat besproken wordt is natuurlijk 
vertrouwelijk.
Wacht niet te lang bij een conflict met 
uw buren om bij ons aan te kloppen 
want af en toe zeggen we tegen elkaar: 
“waren ze maar eerder bij ons gekomen, 
dat had ze voor veel narigheid kunnen 
behoeden”.
Voor aanmeldingen kunt u mailen naar 
buurtbemiddeling@blankenberg.nl of 
bellen naar 020-5573338, tussen 09.00 
tot 15.00 uur.
We hebben ruimte voor meer vrijwilli-
gers in ons team. 
We willen ons team graag zo gemengd 
mogelijk maken; vooral jongeren, man-
nen én mensen met een Marokkaanse, 
Turkse of Surinaamse achtergrond zijn 
welkom. Als vrijwilliger bij buurtbemid-
deling kun je je actief inzetten voor een 
prettige en veilige buurt. Je maakt zelf je 
afspraken, dus je eigen agenda bepaalt 
wanneer je je inzet. 
Meer weten? Mail naar j.doreleijers@
blankenberg.nl

“Ik word gek van die muziek en dat gestamp 
tot diep in de nacht”.
“De kinderen van de bovenburen rennen de 
hele dag door het huis, ik kan zo niet werken, 
maar ik durf er niets meer over te zeggen“.
“Mijn benedenburen klagen steeds over mijn 
lopen, terwijl ik altijd mijn schoenen uit-
doe”.
“Ik erger me dood aan dat wasgoed vlak voor 
mijn raam”.
“Ja, ik zet mijn fiets wel eens wat slordig 
neer in het trappenhuis, maar om daar nou 
zo boos over te worden!”.

Dit is maar een heel kleine selectie van 
de meldingen die het project Buurtbe-
middeling Amsterdam Centrum van de 
Blankenberg Stichting binnenkrijgt. Hier 
in het centrum van Amsterdam wonen 
we dicht op elkaar en dat gaat natuur-
lijk ook best vaak goed maar soms zijn 
er kleine irritaties die hoog op kunnen 
lopen. Uiteindelijk kan dat een heel ake-
lige langdurige burenruzie worden.. 
De opzet van buurtbemiddeling is de in-
zet van getrainde vrijwilligers bij conflic-
ten tussen buren en buurtgenoten. Het 
is daardoor laagdrempelig, want we zijn 
geen ‘instantie’ en door de waardering 
voor het vrijwilligerswerk is men vaak 
bereid om toch nog eens een verzoe-
ningspoging met de buren te wagen. 
De vrijwilligers zijn buurtgenoten, ze 

Bemiddelen bij burenruzie

Glas in glasbak

In de Bewonersraad van 12 februari 
2009 kwam Anina Kist met een nieuwe 
ervaring en klemmende oproep. 
“Ik heb een rondleiding gehad bij stads-
reiniging en heb daar gezien hoeveel 
schade glas veroorzaakt in het huisvuil. 
Niet voor niks moet je het gescheiden 
inleveren. Je ziet hele zakken met fles-
sen en potjes naast de vuilniszakken 
op straat staan. De vuilnisman zegt dat 
hij het wel moet meenemen; hij mag 
het niet laten staan. Kan dat niet eens 
in OpNieuw gezegd worden dat je het 
glaswerk in de glasbak moet gooien en 
niet op straat mag zetten. Ook geen 
pindakaaspotje in de vuilniszak doen. 
Mensen hebben geen idee wat ze daar-
mee aanrichten. Nee dus.”

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

Mylou Mazali en de Mazali Opera Singers
zingen de mooiste aria’s uit bekende en minder 
bekende opera’s. Elke donderdagavond 20.15u 
Vondelkerk A’dam www.operapertutti.nl
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Maar hij had haar niet geïnformeerd en 
alleen laten weten dat hij aan  pas singen 
en verbe teringen in de woning wilde la-
ten aanbrengen. De huurster verdacht 
hem ervan, dat hij haar met de renova tie 
in de rest van het pand aan het treite ren 
was om haar weg te krij gen en daarom 
nu ook haar woning wilde aan pakken. 
En ze had ook nog een kind van drie.
Dit geval was eigenlijk snel opgelost, 
omdat er niet, zoals meestal, belangen-
tegenstel lingen waren. Alleen de weder-
zijdse argwaan van huur ster en ver-
huurder veroorzaakte de proble men. 
Maar mensen zijn onbe lang rijker voor 
elkaar dan ze veelal den ken, bijvoor-
beeld omdat ieder zijn objectieve belan-
gen heeft en daar door gebonden is: de 
verhuur der moest bou wen en de huur ster 
wonen. Maar het belang van de ander 
zagen beiden over het hoofd. De prakti-
sche mogelijk heden om te treiteren ple-
gen gerin ger te zijn dan mensen denken. 
Toen ik me ermee ging be moeien was de 
ver huur der alleen maar blij dat hij niet 
meer recht streeks met de huur ster hoef-
de te onderhan de len. Ze hoef de ook niet 
weg: hij wou aan het werk. Uiteinde lijk 
kon ze, op kosten van de verhuurder, 
tijde lijk naar de eerste ver die ping die 
toch leeg stond. En natuurlijk moesten er 
op papier duide lijke af spraken gemaakt 
worden over het begin en de aard van de 
werk zaamheden, hoe lang het zou du-
ren, de ver huis- en herin rich tingskosten 
en de huur prijs na renova tie. Maar de 
gevoe lens van opluchting waren zo groot 
dat dat tame lijk eenvoudig was.
De dominantie van gevoelens in dit ge-

val was uitzonderlijk. Meestal zijn ze 
minder nadrukkelijk aanwezig. Vorig 
jaar kreeg ik een brief van een corpo-
ratiemedewerkster, omdat ik iemand 
verdedigde die van onderverhuur werd 
beschuldigd. Ze schreef dat ze de zaak 
van deze huurder (die ze niet alleen van 
woon frau de beschuldigde maar ook met-
een van uitke rings frau de), “met ple zier 
overdroeg aan de advo caat” en voegde 
er nog aan toe, dat ze meende dat ik in 
mijn ‘gesub si dieer de baan’ die huurder 
niet zou mogen be scher men. Advocaten 
zijn men sen die fijne gevoe lens verschaf-
fen, zou men haast denken. Maar in het 
ver volg van de proce dure maakte ik van 
de opmer kingen van die mede werk ster 
gebruik om de ver kla ringen van de bu-
ren, die de onder huur moesten be wij zen 
en die ze per soonlijk had aange spro ken, 
van vooringe nomen heid te be schuldi-
gen. Het is altijd onver standig om je te 
laten gaan.

Het is duidelijk dat wantrouwen, ge-
krenktheid en wraakzucht de ellende 
ver gro ten en oplossingen moeilijk ma-
ken. Het doet ook nog afbreuk aan de ei-
gen zaak als men er uiting aan geeft. Er is 
niets aan te doen: we moe ten netjes en 
be schaafd blij ven, niet ver vallen in hate-
mail en onze opge to genheid voor ons 
houden als de te genpar tij in een moeilijk 
par ket  raakt. Toch is dit maar één kant 
van de zaak. Want onmis ken baar is het 
ook de charme van het recht om te win-
nen, om een fijn gevoel te krij gen of zelfs 
om te lezen dat de tegen partij een betere 
be stem ming weet voor subsidie geld dan 
een gesubsi dieer de gemachtig de. We 
moeten balanceren: het is het mense-
lij ke, het al te mense lijke, dat de zaken 
zo compli ceert maar er te ge lij kertijd de 
grootste aantrek kings kracht van uit-
maakt.

Peter Commandeur
Woonspreekuur D’Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s 
avonds van 7 tot 8
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam

Onlangs was er iemand op het spreek-
uur bij wie de cv het niet meer deed. Het 
was februari en vooral ‘s nachts tamelijk 
koud. Woningen moeten dan verwar-
ming hebben en daar is haast bij. In zulke 
gevallen schrijf ik aan de aansprakelijke 
ver huurder een zoge naamde somma tie: 
u moet de cv bin nen een week her stel-
len, anders zal dit in kort geding gevor-
derd wor den en dan moet u - nadat de 
rechter de eis heeft toege we zen - een 
dwang som van € 250,- per dag betalen 
voor elke dag dat de cv het niet doet. Het 
reactie van de cliënt op de brief was dat 
die hem ‘een fijn gevoel’ gaf. “Wat kan 
een hulp verle ner meer ver langen,” gaf 
ik maar als ant woord. Maar eigenlijk was 
dat niet juist. Want de wat treurige regel 
in geschillen is dat fijne gevoelens juist 
ver me den moeten wor den. 
Een zaak moet worden opgelost door 
de juiste weg te volgen in het doolhof 
van rechten, verplichtin gen en prak ti-
sche moge lijkhe den. Dat is meestal niet 
gemakke lijk. Gevoe lens van wrok en zich 
te kort gedaan voelen of ver langen naar 
wraak en macht kunnen het zicht op de 
werkelijkheid belemmeren. De eigen per-
soon dreigt dan te belangrijk te worden. 
Dan gaat het om het winnen of zelfs om 
het feit dat iemand doet wat jij wilt, ter-
wijl hij dat niet wil. Want dat is lek ker. 
Maar naar mate het leuker is om te win-
nen, is de ellen de groter als je niet wint. 
Als de cv het niet doet zit je in de kou. 
Die kou wordt moeilijker te verdra gen als 
je degene die dit zou moeten her stellen 
ervan ver denkt daar een zeker ge noe gen 
aan te be le ven. Die zal  op zijn beurt de 
verwarming min der snel her stel len als 
hij de huur der een aan stel ler en een zeur 
vindt.

Enige tijd geleden belde een vrouw in pa-
niek: haar woning zou op heel korte ter-
mijn gerenoveerd worden en ze wist niet 
wat ze moest doen. De verhuurder wilde 
het pand splitsen en het stadsdeel stelt 
dan ter mijnen die – in dit geval – bijna 
verstreken waren. De ver huurder dacht 
dat de huur ster niets wilde en had haar 
al aan sprake lijk voor de schade ge steld. 

een fijn gevoel



 35 

BIJ ONS
ZIE JE DE
LEUKSTE
HAZEN

In de Bewonersraad van 12 
februari 2009 werd gespro-
ken over harde ingrepen 
en bouwplannen in en voor 
de buurt (parkeergarage 
Geldersekade en zwembad 
Dijksgracht), voorzieningen 
voor specifieke bewoners-
groepen (jongeren en oude-
ren) en het beheer van de 
openbare ruimte (reiniging 
en onderhoud van straten).  

Parkeergarage
Gemeld werd, dat naar ver-
wachting half maart 2009 de 
resultaten van het onderzoek 
naar de haal- en wenselijk-
heid van een parkeergarage 
onder de Geldersekade en/
of het Oosterdok naar buiten 
komen. Dat zou betekenen, 
dat in de volgende bewoners-
raad (donderdag 12 maart 
2009) er weer onvoldoende 
stukken op tafel liggen, om 
met kracht van (tegen)argu-
menten over het onderwerp 
te discussiëren. De plannen 
van het dagelijks bestuur van 
stadsdeelraad Centrum zul-
len waarschijnlijk snel vol-
gen. (Toevoeging: vrijdag 
13 maart is bekend gemaakt 
dat het dagelijks bestuur een 
parkeergarage onder het 
Oosterdok wil bouwen). Er 
zal wel een inspreekmoge-
lijkheid zijn voor bewoners, 
bedrijven en buurtvertegen-
woordigingen, maar daar zit 
dan wel een tijdsdruk achter. 
Op voorstel van voorzitter 
Peter Paschenegger, werd be-
sloten in maart 2009 voorbe-
sprekingen te houden, opdat 
de Bewonersraad tijdig hel-
dere standpunten kan formu-
leren om in de inspreekfase 
invloed uit te oefenen.

Zwembad
Gebleken is, dat er binnen de 
gemeenteraad van de cen-

trale stad groeiende steun 
is voor de aanleg van een 
zwembad aan de kop van de 
Dijksgracht. In stadsdeelraad 
Centrum denkt men daar 
echter anders over; daar gaat 
de voorkeur uit naar een 
zwembad op Oostenburg. 
Wie betaalt bepaalt. De re-
kening voor de bouw en ex-
ploitatie van een zwembad 
op Oostenburg gaat naar 
het stadsdeel. De rekening 
voor een zwembad bij de 
Dijksgracht gaat naar de cen-
trale stad. Die wil niet alles 
betalen, dus heeft wethou-
der Maarten van Poelgeest 
aan het stadsdeel gevraagd 
of het – omdat veel bewo-
ners van de binnenstad er-
van zullen profiteren – een 
deel van de rekening wil 
betalen. Impasse. Dat is een 
goed moment om ideeën en 
voorkeuren uit te spreken. 
De Bewonersraad zal (deel)
raadsleden uitnodigen om 
die aan te horen.

Jongeren
Het terrein van speeltuin 
De Waag, ingesloten tus-
sen Montelbaanstraat, 
Rechtboomssloot, Oude-
schans en Oude Waal, wordt 
verder verbeterd. Het  hek en 
het clubgebouw worden ver-
nieuwd en Ysterk laat er een 
groenplan op los. Er komt en 
geveltuin langs het hek. De 
dienst Openbare Ruimte van 
het stadsdeel pakt de brand-
gang aan, omdat de speel-
tuinvereniging er tot nu niks 
mee heeft gedaan (foei!). 
Het ligt in de bedoeling, er 
een zelfbeheerproject van te 
maken.
Zaterdag 21 maart 2009 
wordt de nieuwe toegangs-
poort van de ‘Speeltuin De 
Waag’ geopend. Het ope-
ningsprogramma begint om 

14.30 uur en het programma 
duurt tot 16.00 uur. Lekker 
weer, dus buurtbewoners 
kunnen er een lentebijeen-
komst van maken.

Ouderen
René Flart, de nieuwe direc-
teur van Flesseman, legde 
uit dat uit AWBZ-gelden 
(Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten) alleen de 
ouderenactiviteiten in de 
Flesseman worden gefinan-
cierd. Extra-dingen voor ou-
deren vallen onder de ver-
antwoordelijkheid van de 
Blankenberg Stichting. Daar 
zijn subsidies voor (WMO-
gelden) en soms kan er een 
beroep worden gedaan op 
particuliere fondsen. Maar 
wat voor extra-voorzienin-
gen en activiteiten voor ou-
deren moeten er nou ko-
men? Marjet van de Berg 
Wijkcentrum D’Oude Stadt) 
kondigde een eenmalige 
conferentie van ouderen, be-
langstellenden en professio-
nals (huisartsen, welzijnswer-
kers, medewerkers van instel-
lingen) aan om een wensen-
lijst en agenda op te stellen.
Zoals gebruikelijk kwam 
Marten van der Krieke met 
een opbeurende mededeling. 

De Stichting Vrienden van 
Flesseman beheert een legaat 
van € 20.000. Nu Flesseman  
onderdeel is geworden van 
Amsta, is de stichting opge-
gaan in Vriendenstichting 
Amsta. Dit fonds beheert een 
miljoen euro. Marten  houdt 
de besteding van het legaat 
(€ 20.000,-) van mevrouw 
Notenboom in de gaten. Dat 
is bestemd voor Flesseman-
activiteiten. De verhalenta-
fel?

Koningsstraat
Grote vrachtwagens belem-
meren vaak de doorgang 
in de (Korte) Koningsstraat. 
Fietsers gaan dan over de 
stoep. Bewoners van de 
straat willen hun stoep terug. 
Ook is het wegdek is slecht 
en er zijn verzakte trottoir-
banden. Al in 2006 is om her-
profilering is gevraagd. De 
klacht over de verkeersdrem-
pel in de Korte Koningsstraat 
is onderzocht. De drempel 
werk niet goed; vrachtauto’s 
veroorzaken schade aan hui-
zen. Ook de reiniging (spui-
ten) van de straat blijft de 
vaak achterwege. Namens 
het stadsdeel (Thea IJzereef, 
rayonmanager Stadshart) zijn 
verbeteringen beloofd.



Waar hangen 
die buurt-
bewoners 
toch uit?




