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Versterking
We kunnen op vakantie. 
Omdat er de afgelopen 
maanden nogal wat feestda-
gen vielen hebben we een 
voorproefje kunnen nemen. 
Tenminste als het voorjaars-
weer een beetje meezat. 
Dat was dit jaar het geval tij-
dens de Aprilfeesten op de 
Nieuwmarkt. Veel plezier. Veel 
mensen die voor een goeie 
omzet zorgden. Dat leiden 
we tenminste af uit de gulle 
gift van 1.000 euro die de vrij-
willigersorganisatie Stichting 
Nieuwmarkt aan OpNieuw 
deed. Veel dank daarvoor. Ook 
voor de bijdrage €25,- van 
ILFTBM.R. Die bijdragen zor-
gen voor versterking.
Een andere manier om de 
OpNieuwkas te spekken is niet 
gelukt. In het maartnummer 
stond een kaart van de buur-
thoreca die als full-color place-
mat gepubliceerd kon worden. 
Wanneer er voldoende exem-
plaren besteld zouden wor-
den, kon OpNieuw daar wat 
geld aan overhouden. Er wer-
den 2.100 exemplaren besteld, 
te weinig voor een kostendek-
kende, laat staan een winstge-
vende productie. Die placemat 
gaat dus niet door.
De redactie gaat wel door, 
maar we moeten het verder 
zonder Dunya Willeman doen 
die na 25 (!) jaar haar redactie-
plaats ter beschikking stelt aan 
een jongere buurtgenote en/
of buurtgenoot. Wij en lezers 
zullen haar bijdragen missen, 
hoewel Dunya verzekerd heeft 
dat ze af en toe nog wel wat 
zal leveren. Dat heeft ze voor 
dit nummer al gedaan.
Blijft de noodzaak van jonge-
renversterking. Uit de omslag 
van dit nummer en drie pagi-
na’s kinderkrant blijkt, dat er 
in de groep buurtbewoners tot 
pakweg 20 jaar genoeg talent 
en gretigheid zit om OpNieuw 
een jeugdige uitstraling te 
geven. De daarop volgende 
groep (20-50 jaar) ontbreekt. 
Mensen die het hartstikke 
druk hebben. Tweeverdieners. 
Dubbele banen. Midden in een 
carrière. Kinderen. De vrijwil-
ligers-CAO van de redactie 
bevat voldoende regelingen 
en voorzieningen om met dit 
soort bezwaren rekening te 
houden. OpNieuw, blad voor 
de Nieuwmarktbuurt, zoekt 
buurtgenoten die geen blad 
voor de mond nemen.
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Koninginnenacht
Piet Seijsener, OpNieuws al-
tijd actieve correspondent 
op de Kromboomssloot be-
gon dit jaar de feestelijke 
Koninginnedag met tranen 
in zijn ogen. In de vooraf-
gaande nacht hadden bal-
dadige voorbijgangers ver-
nielend huis gehouden in de 
fleurige plantenbakken die 
de stoepen van verschillende 
panden sieren. Luilak wordt 
in Amsterdam nauwelijks 
meer gevierd; het lijkt wel of 
de Koninginnedag daarvoor 
in de plaats is gekomen. Als 
vandalen de bloemetjes bui-
ten willen zetten is het beter 
de plantenbakken naar bin-
nen te halen. Piet zal dat op 
29 april volgend jaar zeker 
doen. 

Groene daken
Wie dat niet hoeven te doen 
zijn de bewoners van de 
Stadgenootpanden in de 
Korte Koningsstraat en Korte 
Keizersdwarsstraat. Die krij-
gen duizenden (vet)plantjes 
bovenop hun platte daken. 
Dat vergt overigens nogal 
wat werkzaamheden. Al in 
april werden de materialen 
met enorme hoogwerkers op 
de daken gehesen, maar het 

wordt wel juli voor de plant-
jes er daadwerkelijk staan. 
Stadsdeel Centrum moedigt 
de inrichting van groene da-
ken aan en stelt daar ook 
subsidie voor ter beschikking, 
tot 20 euro per vierkante 
meter. Goed voor zuurstof-
productie en luchtzuivering. 
Het is niet de bedoeling dat 
zo’n groen dak als privé-zon-
neweitje wordt gebruikt. 
Groene daken zijn alleen 
voor onderhoud toeganke-
lijk. 

Blauw licht
De voorbereiding duurde ja-
ren, maar vorige jaar werden 
de meeste grachten in de bin-
nenstad verfraaid met kroon- 
en ritterlantaarn. Sommige 
buurtbewoners moesten wel 
even wennen aan het witte 
licht, maar voor een grotere 
schoonheid van de grachten 
moet je ook wat over heb-
ben. 
In de afgelopen drie maan-
den zijn alle 600 parkeerme-
ters in de binnenstad vervan-
gen door nieuwe elektroni-
sche exemplaren. ’s Nachts 
worden ze aangeduid met 
een grote P in een afschuwe-
lijk blauwverlicht vlak. Zo op-
vallend en doordringend, dat 
de schoonheid van de nieuwe 
lantaarns langs de grachten 
geheel wordt weggedrukt. 
Een lelijke misser.
In de nieuwe parkeermeters 
kan alleen nog met een pas-
je worden betaald. Munten 
kunnen er niet in en daarmee 
zijn ze minder aantrekkelijk 
voor lichters en krakers. Dat is 
een voordeel.

Wisseltruc
Maar elk voordeel heeft zijn 
nadeel. Dat geldt in elk ge-
val voor de vrouwen die de 
winkel in tweedehands stoe-
len runnen, op de hoek van 
de Oudeschans en de Korte 
Keizersstraat. De vrouwen 
hielpen automobilisten die 
in de buurt wilden parke-
ren aan de nodige munten 
voor de meter. Daar hadden 
ze een trucje voor. Een zeer 
doorzichtig trucje, want de 
transactie werd uitvoerig om-
schreven op een papier op de 
winkeldeur: “Parkeergeld no-
dig? Ja, wij wisselen! Voor elk 
briefje van 5 ontvangt u vier 
losse euro’s. Voor elk briefje 
van 10 ontvangt u acht losse 
euro’s.” De tekst stond er ook 
in het Engels en Spaans. De 
winst droegen de vrouwen 
af aan A Sister’s Hope, een 
fonds voor borstkankeron-
derzoek. Nu de nieuwe par-
keermeters er staan is het 
papier van de winkeldeur 
verdwenen.

Tweede huis
Nu het weer zomer is zijn 
heel wat buurtbewoners voor 
korte of langere tijd naar 
hun tweede huis in Frankrijk 
of elders vertrokken. Wie 

geen tweede huis heeft kan 
daarvoor sparen, maar voor 
de meeste mensen blijft het 
toch bij dromen. Soms kun 
je dromen een beetje werke-
lijkheid laten worden, zoals 
bewoners van het Pentagon 
(Raamgrachtzijde) deden. Zij 
plakten hun droomhuis aan 
de gevel, compleet met vier 
hoektorens en een Romeo 
& Julia balkon. Het mag ge-
zien worden, want het huis 
hangt vlak boven de buiten-
lantaarn.

Dak
“Ach, een tweede huis hoeft 
voor mij niet zo”, zei een van 
de daklozen op de keramiek-
banken op de Nieuwmarkt. 
“Als je maar een dak boven 
je hoofd hebt”. Een soortge-
lijke gedachte moet de bewo-
ner van de Staalkade hebben 
gehad, toen hij zich op een 
van de schaarse zomerdagen 
van juni tegenover zijn huis 
op een vlot in de Amstel in-
stalleerde. Moge er nog veel 
zomerdagen volgen.

BUURT IN BEELD
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De oudste is elf, de jongste kunstenaar is zes jaar. Meisjes en 
jongens, heldere snaterstemmetjes, alles buitelt over en door 
elkaar. Barbara begroet ze allerhartelijkst met een glaasje sap 
en een luisterend oor. Het is na schooltijd en ik ben te gast bij 
de teken- en schilderles van Barbara Wichers Hoeth in de 
Boomsspijker. Na het sapje moeten de schorten aan. Daar is 
Barbara onverbiddelijk in. Omo krijgt de verfvlekken er niet 
uit. Grote witte vellen papier liggen klaar. Barbara heeft op elk 
vel twee evenwijdige dikke zwarte lijnen met dwarslijntjes 
getekend. Rara, wat is dit? Het zou een filmrolletje kunnen 
zijn, vierkantjes op straat, iets waar je met de fiets over heen 
moet. Allengs worden ze warmer. “Wat rijdt er over zo’n zwart 
spoor?” En ja, dan ineens: tjoeke tjoeke tjoek, de rails van een 
trein. Nu komt de opdracht. Het is de bedoeling dat ze op die 
rails een wagon met dieren tekenen. Eén kind moet de loco-
motief tekenen. Een ander krijgt de opdracht het achterste 
gedeelte van de trein te maken. Helemaal duidelijk is het nog 
niet en Barbara legt nog een keertje geduldig uit, dat ze met z’n 
allen een lange trein gaan maken, vol met dieren. Ieder tekent 
een wagon met wascokrijt; dat zijn van die lekkere dikke vet-
krijtjes. Ze gaan enthousiast aan de slag. Dan is het even hele-
maal stil, is er opperste concentratie. De overgave waarmee 
gekrijt wordt is ontroerend om te zien. Die vetkrijtjes nodigen 
ook uit tot lekker forse krachtige tekeningen. Er ontstaan 
prachtige fantasiebeesten. Andere dieren zijn weer duidelijk 
herkenbaar. Twee schattige olifantjes. Van mij mogen ze uit-
vergroot in de hele stad opgehangen worden. Barbara zegt, dat 
ze zelf mogen verzinnen hoeveel dieren er mee mogen in de 
trein. Er zijn tekenaars bij van ‘het grote gebaar’ en kinderen 
van de details. Als de tekening klaar is mogen ze met ecoline 
over het krijt verven. Ecoline is een wondervloeistof. Als je het 
met een kwast over de wascotekening strijkt kleurt de wasco 
niet maar de omgeving wel. Zo worden alle witte vlakjes en 

hoekjes en gaatjes prachtig gekleurd. Het is een mooi effect en 
voor de kinderen moet het iets magisch zijn. Behalve een hart-
stikke lieve juf is Barbara ook tovenaar. Het potje met blauwe 
ecoline wil niet open. Een van de jongens (“Ik ben sterk hoor”) 
probeert het tevergeefs. De truc met een theedoek tussen de 
handen lukt ook niet. Maar dan Barbara. Met een lucifer maakt 
ze de rand van het dekseltje een beetje warm. “Hokus pokus 
pilatus pas, ik wou dat het potje open was.” Met één draai is 
het potje open. Iedereen heeft ademloos toegekeken. Ik ben 
benieuwd met welke verhalen die kinderen thuis komen. Nu 
willen ze allemaal verven. Een bodempje ecoline in jampotjes 
en flinke kwasten. “De gele kwast niet in de groene ecoline 
dopen”, roept Barbara nog. Sommige kinderen weten dat wel. 
En dan:
Juf, mag ik het goud?
Barbara, ik moet plassen!
Bar, zal ik nou geel of groen nemen?
Paars is mijn lievelingskleur, maar deze vind ik niet zo mooi 
Juf, ik had het liever met blauw gedaan, hoe moet dat nou?
Barbara ben ik eigenlijk al klaar?”
Barbara stuurt subtiel met adviesjes. Dan is er spoedalarm: een 
flinke drup ecoline is per ongeluk op een wit gedeelte van het 
papier gekomen. Lichte wanhoop tekent zich op het gezichtje 
af. “Regen”, besluit de juf. ”Het is regen en het is juist erg 
mooi!” Aan het einde van de les hangt Barbara een prachtige 
trein aan een waslijn. De locomotief voor, het staartstuk achter 
en tussenin wagons met alle dieren die op vakantie gaan. Was 
getekend, Susa, Raza, Margot, Fons, Erasmus, Amalou, Timo, 
Liera, Tobias en Finnian. Toen het dit voorjaar mooi weer was 
hebben ze tijdens een buitenles de Montelbaantoren getekend 
en zo voor een bijzondere voor- en achterkant van OpNieuw 
gezorgd. Met dank aan de jeugdige talentvolle Nieuwmarkters 
en met dank aan Barbara Wichers Hoeth.  
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De oudste is elf
Greet van de Krieke

BUURT IN BEELD
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Iedere bewoner van onze buurt weet  het: 
als je uit de stad komt via de Munt of het 
Spui en je wilt even bijkomen van het 
hectische dat je daar beleefd hebt, hoef 
je maar even naar het Binnengasthuister-
rein te gaan en je vindt een oase van rust. 
Mooie oude gebouwen, hier en daar een 
bankje of een randje om op te zitten en 
de rust daalt vanzelf weer in je neer.
De bebouwing, een klooster met karak-
teristieke hovenstructuur, dateert uit de 
late middeleeuwen. Aan het einde van de 
19de eeuw werd, binnen deze structuur, 
een nieuw ziekenhuis gebouwd. 
In de jaren zeventig van de 20ste eeuw vol-
deed het ziekenhuis niet meer. Er werden 
plannen gemaakt voor een groot nieuw 
ziekenhuis buiten de stad, het AMC, en 
in 1981 verhuisde het Binnengasthuis 
daarnaartoe. De oude gebouwen kregen 
voorlopige gebruikers, een aantal werd 
gekraakt. In 1984 werd het anatomiege-
bouw gesloopt en in 1991 de kinderkli-
niek. Een wirwar van plannen en tegen-
plannen en eisen volgde. In 1999 vroeg 
de gemeenteraad de minister om het 
BG-complex en de samenstellende on-
derdelen daarvan aan te wijzen als rijks-
monument. De Universiteit van Amster-
dam (UvA), eigenaar van de grond, ging 
hiertegen in beroep. In 2006 bevestigde 
de Raad van State de aanwijzing van het 
complex als rijksmonument.
Men zou denken, dat zo’n belangrijk en 
kenmerkend stukje stad in zo’n kwets-
bare, eeuwenoude omgeving met smalle 
straatjes en kleine grachtjes, met vol-
doende door de stad gegeven waarbor-
gen omgeven zou zijn om het karakter 
daarvan te bewaren. Nou, geloof dat 
maar niet. Het universiteitsbestuur heeft 
megalomane plannen voor een nieuwe 
bibliotheek. Die moet en zal op dat ter-
rein komen. Diverse andere bouwmo-
gelijkheden werden steeds hooghartig 
afgewezen. Het gebouw De Bazel op de 
Vijzelstraat, het ABN-AMRO-gebouw aan 
het Rembrandtplein en het binnenkort 
vrij komende Fortiskantoor op het Rokin, 
alledrie op loopafstand, vindt men niet 
goed genoeg. De UvA dramt maar door 
en wil zijn zin hebben. Ook al moet het 
Zusterhuis voor bijna de helft worden ge-
sloopt en de tweede Chirurgische Kliniek 
helemaal. Ook al moet er tot 17 meter 
diep gegraven worden, waarvan de con-

sequenties onvoorspelbaar zijn. Al wordt 
de hele buurt voor jaren geterroriseerd 
door bouwverkeer en verzakkingen, het 
kan ze niet schelen, zij willen hun zin.
 
Wat denkt u, lezer? Het dagelijks bestuur 
van deelraad Centrum heeft het gepres-
teerd om in januari een vergunning tot 
sloop van de Rijksmonumenten af te ge-
ven. Zelfs een leek kan zien dat de deel-
raad en het dagelijks bestuur daarvan, 
geen partij is voor de haaien van een in-
halige moloch als de UvA die doorkneed 
is in debatteertechnieken en over invloed 
in velerlei kringen beschikt.

Er is een Binnengasthuiskrant uitgeko-
men die ook in een deel van de Nieuw-
marktbuurt is verspreid. Daarin staat de 
hele verdrietige geschiedenis. De krant 
is te vinden in het Wijkcentrum d’Oude 
Stadt in de Nieuwe Doelenstraat en er ligt 
ook een stapeltje in het Pintohuis. Haal 
die krant en lees over het onheil dat ons 
nu weer te wachten staat. De krant is ook 
te vinden op www.volbg.nl. Architec-
tuurhistoricus Gerrit Vermeer, wonder-
lijk genoeg verbonden aan de UvA, geeft 
in juni en september lezingen over het 
BG-terrein. De data zijn nog niet bekend 
en hangen af van het aantal deelnemers 
die zich van te voren opgeven bij het 
Wijkcentrum (wijkcentrum@oudestadt.
nl).  

Als u zich betrokken voelt bij de buurt, 
haal dan de krant en geef u op voor de 
lezing. Wat wij verder nog kunnen doen 
zal dan wel blijken. Wie de actiegroep 
Vereniging Openbaar en Leefbaar Bin-
nengasthuisterrein (VOLBG) financieel 
wil steunen kan een bijdrage storten op 
rekeningnummer 1277425 onder ver-
melding van Steun BG-complex.

Help, wéér een gedrocht

De bouw van een nieuwe universiteitsbiblio-
theek bedreigt de Tweede Chirurgische Kliniek 
(nummer 14) en het Zusterhuis (nummer 13) 
met sloop.

Henk Oldeman

Het zusterhuis in de Nieuwe Doelenstraat.
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geplaatst en bereikbaar zijn voor inspec-
tie en vervanging. Voor eventuele ver-
vanging zou een eeuwenoude techniek 
gebruikt moeten worden. Naast de rub-
berblokken worden vijzels (een domme-
kracht vergelijkbaar met een autokrik) 
geplaatst, waarmee een hele funderings-
balk enkele millimeters wordt opgetild. 
Oude rubberblokken eruit, nieuwe erin 
en de vijzel weer laten zakken.
Om dat mogelijk te maken zijn alle rub-
berblokken op bereikbare plekken ge-
plaatst, in bergingen, kruipruimten en 
speciaal daarvoor uitgespaarde ruimten. 
Veel rubberblokken zijn dan ook zicht-
baar. OpNieuw fotografeerde een rijtje 
blokken onder het Pentagon.
Op 10 oktober 1980 werd het metrotra-
ject tussen het Waterloopplein en het 
Centraal Station in gebruik genomen. 
De rubberblokken liggen er nu 25, maxi-
maal 30 jaar. Dat is ruim onder de des-
tijds geëiste levensduur van minimaal 
50 jaar. Ze zouden dus nog wel een tijdje 
mee moeten kunnen.
Maar tussen theorie en praktijk kan wat 
licht zitten. Hein de Haan, een van de 
architecten die 25 jaar geleden op de 
metrobuis bouwde, houdt rekening met 
de mogelijkheid dat de effectieve levens-
duur van die blokken minder dan 50 jaar 
is: “Verschillende architecten hebben 
toen gezegd, dat het weleens nodig zou 
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Het leek wel of 
de Gemeente 
Amsterdam een 
wereldsnelheids-
record vestigde. 
In  de  eers te 
week van juni 
verstuurden On-
n i e  Ve l tman 

(Keizersstraat) en Harrie van Haaster 
(Rechtboomssloot) een brief over toege-
nomen metrolawaai aan de gemeente, 
woningbouwverenigingen en andere in-
stanties. Een paar dagen daarna (maan-
dag 8 juni 2009) lag er een brief van de 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
op de mat van alle buurtbewoners die 
op het metrotracé wonen: nog dezelfde 
nacht zou er een begin worden gemaakt 
met werkzaamheden op en om Station 
Nieuwmarkt om de geluidsoverlast te 
verminderen.
Onnie en Harrie hebben de indruk, dat 
het lawaai van passerende metrotreinen 
de afgelopen tijd is toegenomen, ze-
ker na de grote onderhoudsbeurt vorige 
jaar zomer. Ze verspreidden een oproep 
onder bewoners en via OpNieuw (maart 
2009) om de achterhalen of anderen dat 
ook hebben gemerkt. Dertig mensen re-
ageerden per brief, Email, telefoon of 
mondeling. De reacties kwamen uit het 
Pentagon, Nieuwe Hoogstraat, Snoekjes-
steeg, Sint-Antoniesbreestraat, Keizers-
straat, Rechtboomssloot, Lastageweg en 
Binnenkant. De teneur was duidelijk: 
toegenomen lawaai- en trillingsoverlast. 
Een aantal mensen bleek zelf al aan de 
bel te hebben getrokken bij gemeente, 
woningbouwvereniging of vervoersbe-
drijf. Blijkbaar dringt het metrolawaai in 
veel huizen door. 
Vorige jaar zijn de rails en dwarsliggers 
in de metro vervangen. In de gemeente-
lijke brief van 8 juni 2009 worden werk-
zaamheden aangekondigd die betrek-
king hebben op mogelijke contacten van 
de rails met de betonnen bedding (via 
drempels of grind). Over de dwarsliggers 
wordt nog niet gesproken. In de reacties 
van buurtbewoners komt ook de kwes-
tie van ‘de rubberblokken’ herhaaldelijk 
aan de orde. Rubberblokken tussen de 
metrobuis en de bouw bovenop moeten 
een groot deel van het metrogeluid en 
andere trillingen dempen. Verschillende 

mensen vragen zich af dat systeem nog 
wel werkt. 
Namens alle dertig buurtbewoners die 
reageerden hebben Onnie Veltman en 
Harrie van Haasten begin juni een brief 
gestuurd aan het Gemeentelijk Vervoers-
bedrijf (GVB), woningcorporatie Ymere, 
stadsdeel Centrum, de Commissie Huur-
dersbelangen, de Dienst Milieu en Bouw-

De metrolijn tussen Amstelstation en 
Centraal Station loopt door caissons, 
grote betonnen tunnelstukken die bo-
vengronds werden gebouwd en daarna 
afgezonken in de drassige bodem van de 
stad. In 1972 was de bouw tot het Wa-
terlooplein gevorderd. Het laatste stukje 
stuitte op groot verzet in de Nieuwmarkt-
buurt. Om die weerstand te verminderen 
besloot de gemeenteraad, na aanleg van 
de metro de buurt volgens het oorspron-
kelijke stratenpatroon te herbouwen 
met woningen. Dat besluit had nogal 
wat technische consequenties. De cais-
sons die tot dan toe waren gebouwd wa-
ren niet geschikt voor het dragen van 
gebouwen. Besloten werd (1974) om de 
caissons tussen Waterlooplein en Cen-
traal Station te voorzien van extra-dikke 
dakwanden. Men dacht dat dat afdoende 
zou zijn. Maar nadat in 1977 de metro 
tot aan het Weesperplein ging rijden, 
bleek uit nieuwe metingen dat de treinen 
zoveel trillingen veroorzaakten, dat er 
heel wat meer nodig was. Ingenieursbu-
reau Van Dorsser kwam in 1978 met een 
oplossing: “De beste bescherming tegen 
het metrogeluid wordt verkregen als de 
woningen die op de metrobuis worden 
gefundeerd van een elastische tussenlaag 
worden voorzien”. Ook voor de wonin-
gen tot tien meter naast de metrobuis 
moesten dergelijke voorzieningen wor-
den getroffen. Besloten werd, betonnen 
bruggen (overkluizingen) over de me-
tropbuis te bouwen en de fundering van 
de huizen af te veren met rubberblok-
ken. 
Bouw- en Woningtoezicht stelde eisen 
aan de keuze en plaatsing van de rub-
berblokken: ze moeten 50 jaar mee kun-
nen, boven het grondwaterpeil worden 

Metrolawaai dringt in veel  huizen door

toezicht van de gemeente Amsterdam en 
de Nederlandse Stichting Geluidshinder. 
Kernverzoek: onderzoek het en doe er 
iets aan. Twee weken later. Al antwoord 
gekregen?
Onnie Veltman: “Eén. Van de directeur 
vervoer van het GVB. Hij verwijst naar 
de werkzaamheden die in de brief van 8 
juni zijn aangekondigd. Of dat slijpwerk 

Rubberblokken

Piet van Harn
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kunnen zijn die blokken na 25 of 30 jaar 
te vernieuwen. Ik sluit niet uit dat op be-
paalde plekken meer trillingen doordrin-
gen. Ik denk niet, dat de beloofde inspec-
tie ooit is uitgevoerd. De meeste mensen 
die 25 jaar geleden bij de bouw waren 
betrokken zijn vertrokken of hebben een 
andere functie. Toen werd er ook nog 
niet met computerprogramma’s gewerkt 
die om de zoveel jaar een seintje geven 
dat er geïnspecteerd moet worden.”
De bewonersbrief over het metrolawaai 
heeft dat signaal nu duidelijk afgegeven.

De panden op het metrotracé 
in de buurt rusten op een over-
kluizing, een brugconstructie 
die over de caissons is ge-
bouwd. Enige uitzondering is 
het kioskpuntje met de tabaks- 
en tijdschriftenwinkel op de 
hoek van de Nieuwe Hoogstraat 
en Sint-Antoniesbreestraat. Dat 
staat op mortelpalen die in de 

grond zijn geschroefd en direct 
op een metrocaisson rusten. 
Het puntje staat los van de 
naastliggende bouw. Architect 
Hans Borkent: “In die punt heb 
ik vooral lichte bouwmateria-
len verwerkt, veel hout. Ik heb 
toendertijd wel eens voorge-
steld om de hele nieuwbouw 
op de metroroute van houten 

gevels te voorzien. Dat zou het 
traject duidelijk gemarkeerd 
hebben. Daar wilde men niet 
aan.”
Gebruikers en bewoners van 
het kioskpuntje zeggen geen 
last te hebben van metrolawaai 
en hebben het afgelopen jaar 
ook geen toename geconsta-
teerd.

 9 

OpNieuw belde met Jan Herman Hen-
driks, projectleider renovatie oostlijn 

van de
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
van de gemeente Amsterdam.
- Op 8 juni 2009 kreeg de buurt een brief 
over werkzaamheden om het metrola-
waai te verminderen. Wanneer is beslo-
ten dat lawaai aan te pakken?
Hendriks: “We kregen een stukje uit een 
buurtblaadje onder ogen waarin op dat 
lawaai werd gewezen…”
- Buurtblaadje? Dat stukje stond in Op-
Nieuw, onze buurtglossy.
Hendriks: “Voor ons was het in elk geval 
aanleiding om nog eens nauwkeuriger te 
kijken. Dat leidde tot de veronderstelling 
dat het te maken kan hebben met con-
tact tussen de rails en oude betonnen 
drempels. Dat pakken we nu aan. Dat het 
begin juni gebeurt heeft te maken met 
andere werkzaamheden die de aannemer 
in dat deel van de tunnelbuis uitvoert.”
- Wat moet ik me bij ‘oude drempels’ 
voorstellen?
“Dat is heel simpel. Bij de oorspronke-
lijke bouw is er rekening mee gehou-
den dat station Nieuwmarkt ook als een 
schuilkelder gebruikt zou kunnen wor-
den. Voor dat gebruik zou het station 
met deuren afgesloten worden. Daarvoor 
zijn drempels aangelegd. Die zijn blijven 
liggen. Daar wordt nu iets aan gedaan”.
- Kunnen we die werkzaamheden foto-
graferen? Dat zou wel zo overtuigend 
zijn voor de buurtbewoners die met het 
lawaai hebben te maken. 
“Dat is lastig te regelen. Eigenlijk onmo-
gelijk. Maar we hebben natuurlijk wel 
een foto van die drempels”.
- Hoe kan OpNieuw daar aan komen?
“Die sturen we even op”. 

- Ook andere metrostations moesten als 
schuilkelder gebruikt zouden kunnen 
worden. Doen zich daar soortgelijke pro-
blemen voor? 
“Op station Weesperplein is voor een an-
dere constructie gekozen. Daar gaat het 
ook om een waterkering. De Wibauts-
traat heeft een soortgelijke constructie als 
de Nieuwmarkt. Daar hebben we nooit 
lawaaiklachten over gehoord. Maar daar 
staan ook geen huizen op de buis”.
- In uw brief aan de bewoners schrijft 
u, dat het contact tussen rails en oude 
drempels de oorzaak van het lawaai kan 
zijn. Zeker is dan nog niet. We moeten 
nog even afwachten. Er kan ook sprake 
zijn van slijtage van de rubberblokken 
waarop de huizen staan. Weet u daar 
meer van?
“We denken dat we de oorzaak van dat 
lawaai waarschijnlijk hebben gevonden. 
Over die rubberblokken kan ik niets zeg-
gen Bij de renovatie van de oostlijn vo-
rige jaar zomer is daar niet specifiek naar 
gekeken. Ik kan daarover geen informa-
tie geven. “ 

Metrolawaai dringt in veel  huizen door

resultaten oplevert moeten we nog even 
afwachten. Deze week zei een mevrouw 
uit de Nieuwe Hoogstraat dat ze nog geen 
verschil heeft gemerkt. Het vervoersbe-
drijf zal toch zelf ook wel metingen doen 
naar de situatie voor en na. We hopen 
daar meer over te horen. Van de buurt-
bewoners zullen we zeker horen of er een 
verschil is.”

Kioskpuntje

Oorzaak waarschijnlijk gevonden

De meest gebruikte rubberblokken zijn 30 cm 
lang 15 cm breed en 10 cm hoog. Het materiaal 
is diepzwart. Vaak zitten delen van het omhul-
lende pakpapier er nog aan. De toegestane spe-
ling (invering) is 6 procent; dat wil zeggen dat 
de hoogte minimaal 94 millimeter moet blijven. 
Dat meet je niet even met een duimstok na. 
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Vanwege de opening van onze nieuwe salon geven wij 
10% introductiekorting op alle behandelingen en pro-
ducten. Deze aktie is geldig tot 1 augustus 2009! Bel 
ons voor een afspraak en lever deze coupon ingevuld 

in om de korting te krijgen. Tot snel!
Ons adres: Kromboomsloot 14

10 
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I
n het vroegere consul-
tatiebureau voor ge-
slachtsziekten aan de 

Groenburgwal komt een 
nieuw hotel-restaurant. 
Dat wordt de horecatak 
van het designbedrijf 
‘droog’ in de Staalstraat. 
Daarmee krijgt de Nieuw-
marktbuurt een markant 
centrum op het terrein 
van vormgeving dat zich 
op een binnen- en buiten-
lands publiek richt. “Een 
creatieve hotspot van in-
ternationale allure in de 
Staalhof in Amsterdam’, 
zegt het publiciteitsmate-
riaal.
Ook het Kunstencentrum 
De Appel heeft een internationale uit-
straling. Binnenkort valt het besluit over 
de vestiging van het kantoor, een biblio-
theek en expositie- en voorstellingsruim-
te van De Appel in het gebouw van het 
Nationaal Popinstituut, Prins Hendrikka-
de 142. Het stadsdeel Centrum verkoopt 
het gebouw deze zomer aan de centrale 
stad die het voor een ‘culturele huurprijs’ 
ter beschikking zal stellen aan De Appel. 
Verwachte verhuisdatum: januari 2009.
Droog is sinds 2004 gevestigd in de Saai-
hal en twee aangrenzende panden in de 
Staalstraat. Boven zitten de kantoren. 
De begane grond heeft een royale expo-
sitie- en verkoopruimte. Het complex 
gaat de hoek om en wordt verbonden 
met Groenburgwal 44. De begane grond 
wordt galerie. Op de eerste verdieping is 
een restaurant met 84 zitplaatsen voor-
zien. Rond de achterliggende binnen-
plaats komen negen hotelkamers, varië-
rend in grootte van 28 tot 98 vierkante 
meter.. Er worden 60.000 bezoekers per 
jaar verwacht. 
Volgens een toelichting op het bouw-
plan wordt door de samenvoeging van 
de panden in de Staalstraat en op de 
Groenburgwal een 17de eeuwse situatie 
hersteld. Toen zouden de panden rond 
de Saaihal (saai = laken = wollen stof) 
en de binnenplaats (Staalhof, staal = lap 
stof) een samenhangend geheel hebben 
gevormd, Of dat waar is valt te betwijfe-
len. Een beetje wollig taalgebruik, maar 
een ding is zeker: droog is niet saai. 

De verhuizing van het kunstencentrum 
De Appel naar Prins Hendrikkade 142 zit 
nog in een fase van besluitvorming. Wel-
ke (publieks)faciliteiten de nieuwe be-
huizing zal bieden is punt van discussie. 

Hiske Zomer van De Appel wil nog niet 
te ver op de situatie vooruitlopen: “Op 
dit moment is het helaas nog niet zeker 
dat De Appel naar de Prins Hendrikkade 
zal verhuizen. Eind september 2009 ver-
wachten we een bestuurlijk besluit. Het 
is een publiek geheim dat het om Prins 
Hendrikkade 142 gaat, het voormalige 
popinstituut dat traditioneel de Zee-
manshoop wordt genoemd.
Opmerkelijk is, dat ook in deze toelich-
ting wordt teruggegrepen op een histo-
rische situatie. De sociëteit en kantoren 
van het Koninklijke College Zeemans-
hoop, een belangenorganisatie van men-
sen in de zeilvaart, waren van 1828-1862 
in het pand gevestigd. Toen nog op de 
Buitenkant. Weinig buurtbewoners die 
dat nog weten of het pand zo noemen. 

Ook het kortstondige 
bestaan van poptempel 
Fantasio (vanaf 1968) is 
vrijwel vergeten. Vijftig-
plussers herinneren zich 
wellicht iets van het me-
ditatiecentrum De Kos-
mos, met een biologisch 
restaurant en vooral de 
sauna waar buurtbewo-
ners elkaar in hun blootje 
konden zien. Tot eind 
vorige jaar was het Na-
tionaal Popinstituut  de 
huurder. Nu wordt het 
tijdelijk gebruikt voor 
taal- en inburgeringsles-
sen. Moeilijk te schatten 
hoeveel publiek De Appel 
gaat trekken. Wel is zeker, 

dat er nog steeds wordt gewerkt aan vol-
doende parkeerruimte in de buurt.

In de vorige OpNieuw werd gemeld, dat 
bewoners van de Geldersekade opge-
lucht waren, nadat het stadsdeel de plan-
nen voor een ondergrondse parkeerga-
rage naar het Oosterdok wil verschuiven. 
Niet verwonderlijk, dat ook de veront-
rusting en het protest naar een volgende 
groep buurtbewoners verhuisde: ruim 
60 mensen in de 39 woonboten die hun 
plek dreigen te verliezen. Ze waren dan 
ook prominent aanwezig op een eerste 
inspraakbijeenkomst, op 8 april in de 
Stopera. Daar bleek, dat het knap lastig is 
om doeltreffend te argumenteren tegen 
plannen waarin meer vaag- dan duide-
lijkheden zitten. De grootte, de ligging, 
de aan- en afvoerwegen, wel/geen tun-
nelverbinding met de Nieuwmarktbuurt, 
de kosten, wel/geen pieren bovenop 
waar woonboten kunnen liggen, het 
verwachte aantal gebruikers, wel/geen 
verbinding en samenwerking met de par-
ticuliere parkeergarage (1.650 plaatsen) 
die honderd meter verderop ligt, etc. Al-
lemaal nog onderwerp van studie en dis-
cussie. Een afstemming, want de inrich-
ting van het gebied is in de eerste plaats 
de verantwoordelijkheid van de centrale 
stad en niet van stadsdeel Centrum. Dat 
moet 25 juni 2009 besluiten of de Nota 
van Uitgangspunten verder worden uit-
gewerkt tot een Integraal Programma 
van Eisen Parkeergarage Oosterdok.

Twee publiekstrekkers erbij
Piet van Harn
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De vader van mijn vader (Tinus Pooters) 
verdronk in de Geldersekade. Mijn oma 
bleef alleen achter met zes kindertjes. 
Haar broer die naar Amerika was geëmi-
greerd hoorde van de  situatie en schreef: 
“Kom toch naar Amerika, dan voeden 
we samen die kindertjes op”. Zo vertrok 
mijn oma met zes kinderen onder haar 
arm naar het verre Amerika. We hebben 
het dan wel over de periode voor 1900. 
Haar broer had het tot burgemeester van 
Washington geschopt en behoorde daar-
door tot een bepaalde klasse. Mijn oma 
had een andere achtergrond. Zij lette 
niet zo op de kinderen, bijvoorbeeld of 
de haren waren gekamd of ze een snot-
neus hadden. Haar broer maakte daar 
regelmatig opmerkingen over. Mijn va-
der heeft mij later verteld, dat zijn moe-
der daar helemaal niet tegen kon. Of 
hij zich niet mijn zijn eigen zaken kon 

bemoeien. Het gevolg was dat 
ze uiteindelijk haar zes kinde-
ren weer oppakte en terug ging 
naar Amsterdam, naar de Jon-
kerstraat.  
Jaren later, het moet in het 
begin van de 20e eeuw zijn ge-
weest, stond er plotseling een 
meneer voor mijn vaders deur. 
Mijn vader woonde inmiddels 
op de Zeedijk. Het was de oom 
uit Amerika. Hij vertelde mijn 
vader dat hij lang naar hem had gezocht. 
Die oom zei: ‘Jongen, nou moet je eens 
goed naar mij luisteren. Ik zal je geld ge-
ven. Op de Nieuwmarkt staat op num-
mer 17 een mooi pand leeg, op de hoek 
van de  Dijkstraat. Als je daar nu eens een 
café begint, dat past heel aardig in deze 
buurt. Dan kan je daar je boterham mee 
verdienen’. 
Toch wel bijzonder hè als je van een 
verre oom geld krijgt om een café mee 
te beginnen. Dat was wel wat anders dan 
harde boenders (borstels) verkopen. Dat 
had zijn moeder hem laten doen, toen ze 
nog in de Jonkerstraat woonden. Ze had 
hem drie harde boenders gegeven met de 
woorden: ‘Hier heb je drie boenders, ga 
die maar verkopen in Abcoude’.
Het café van mijn vader, Café De Vriend-
schap, werd een echt buurtcafé waar 

Café met zingende mannen

Weer heeft een van onze redac-
teuren de grote stap gezet: van 
veilig schrijven binnen OpNieuw, 
alleen voor buurtgenoten, naar 
de meedogenloze buitenwereld. 
Jorge Bolle, de man van onze ge-
dichtenpagina. Op 25 mei 2009 
is zijn eerste gedichtenbundel 
verschenen, met de zeer ter zake 
doende naam ‘Tevoorschijn’. 
In de Begijnensteeg kwamen 
op die dag zijn vrienden m/v bij-
een om deze geboorte te vieren. 
Uiteraard was zijn moeder daarbij 
aanwezig. Naar later bleek niet 
geheel toevallig, vierde zij op die dag haar 
verjaardag. Het was dus een druk gefelici-
teer waarbij een zekere verwarring ontstond. 
Jorge, die niet alleen uit goede eigenschap-
pen bestaat, had zijn moeder in de waan 
gelaten dat het haar feestje was. Ze was 
verbaasd zoveel onbekenden te ontmoeten. 
In de toespraken werden vergelijkingen ge-

trokken tussen de geboortes van 
de dichter zelf en van zijn bundel. 
Daarbij kwam een uitspraak van 
zijn moeder aan het licht, gedaan 
na de bevalling. Met kind en al in 
bed, op weg van de kraamkamer 
terug naar zaal, zuchtte zij in de 
lift: ‘Deze lift is te klein voor mijn 
geluk’. De poëzie in hem komt 
dus zeker ook van moederskant.
Wie de bundel inkijkt vindt bij-
zondere gedichten. Sommige 
meteen prachtig, andere die tot 
denken aanztten. Wat bedoelt-
ie nou? Goed voor je hoor, na-

denken, zo kom je nog eens weg uit je eigen 
stramien. Het is een mooi boekje om te zien. 
Het kan zich meten met andere bundels. De 
inhoud is de moeite waard en op de achter-
flap kom je nog meer te weten over Jorge. 
Voor � 9,95 te koop bij ons aller boekhandel 
Pantheon, Sint-Antoniesbreestraat. Geen 
geld! Zeer aanbevolen!

Mientje ten Dam

Nieuwmarkt 17-23.  De foto is waarschijnlijk in 
1922 genomen.

allerlei verenigingen uit de 
buurt bijeen kwamen. In mijn 
herinnering was het café net 
een clubhuis. Je had een dui-
venvereniging, een visvereni-
ging en een kaartvereniging. 
Opvallend was dat de man-
nen onder elkaar zo veel zon-
gen. Gezellig. Ik kan me nog 
goed herinneren dat ik boven 
in bed lag en dan de mannen 
hoorde zingen. 

Aan het eind van de jaren twintig moest 
het café sluiten. Het zat in een pand dat 
eigendom was van Flesseman die een 
groothandel in stoffen had. Flesseman 
wilde daar een groot gebouw neerzetten. 
Dat is ook gebeurd. Tegenwoordig is het 
een bejaardenhuis met dezelfde naam. 
Na de sloop van Nieuwmarkt 17 heeft 
mijn vader een café gehad aan de Oude-
schans, hoek Korte Koningsstraat
Een paar jaar geleden was ik op de Nieuw-
markt. Daar zag ik op de hoek van de Ko-
ningsstaat (Nieuwmarkt 1) een café met 
de naam De Vriendschap. Ik ging naar 
binnen en vroeg aan de mevrouw achter 
de bar: “Hoe komt u toch aan die naam 
De Vriendschap?” “Nou” zei ze, “Vroe-
ger had je hier even verderop zo’n aardig 
café met die naam. Vandaar dat dit café 
ook zo is genoemd.”

Deze lift is te klein voor mijn geluk 

Mevrouw Mientje ten Dam 
– Pooters werd op 4 januari 
1917 op Nieuwmarkt 
nummer 17 geboren. 
Tegenwoordig woont ze in de 
Watergraafsmeer. Voor zijn 
verzameling van informatie 
over vroegere buurtwinkels 
sprak Frits Slicht een paar 
maanden geleden met haar. 
Dit is een (bewerkt) fragment 
uit zijn publicaties.
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S
peeltuin De Waag (Oudeschans) 
heeft een nieuw hek met een prach-
tige toegangspoort gekregen. Be-

stuur, bezoekers en omwonenden wilden 
van het oude, grauwe hek dat te gemak-
kelijk toegang bood aan onbevoegden af. 
Dankzij de inspanning en bijdragen van 
stadsdeel Centrum, IJsterk, instanties en 
bedrijven staat dat er, inclusief een fraaie 
toegangspoort, ontworpen door kunste-
nares Su Tomesen.
Hoe mooi die toegangspoort ook is, het is 
wel de bedoeling dat hij zo veel mogelijk 
openstaat. Dat is niet altijd het geval. Het 
komt ook voor dat de poort toegang biedt 
tot een ‘lege’ speeltuin, zonder speeltuin-
leider en zonder speelgoed en toiletten. 
Het ontbreekt de vereniging aan geld om 
de speeltuin elke dag te bemensen. Speel-
tuinleiders Frank en Nelly hebben aan-
gegeven, dat ze best vaker willen komen, 
maar daarvoor ontbreken de financiën. 
Het bestuur van Speeltuinvereniging De 
Waag hoopt dan ook, dat er niet alleen 
incidenteel geld wordt vrijgemaakt voor 
het verbeteren van de speeltuin, maar 
dat er ook structureel voor wordt gezorgd 
dat de speeltuin zo vaak mogelijk open 
is. Zeker op doordeweekse dagen en in 
de vakanties. Vrijwilligers zorgen er voor, 
dat De Waag iedere zaterdagochtend van 
10 tot 12 uur,  bij mooi weer vaak met 
een uitloop naar 13 uur, bespeelbaar is. 
Met meer vrijwilligers zouden dat uitge-
breid kunnen worden. Voor kinderen uit 
de buurt en de omgeving is het de beste 
plek om veilig, onder toezicht en met de 
nodige faciliteiten (toiletten, speelgoed) 
buiten te spelen. 
Met dan aan Aletta Blomberg, secreta-
ris van Speeltuinvereniging De Waag, 
die graag een mailtje ontvangt van 
mensen die wat bij te dragen hebben: 
aletta@speeltuindewaag.nl.

Kasteelbruin

Piet van Harn

Foto Sjaak van der Leden

Open de 
poort

Su Tomesen heeft een poort naar haar ei-
gen achtertuin gemaakt. Ze woont in het 
huizenblok tussen de twee toegangsstra-
ten naar de speeltuin. Als ze tien meter 
omloopt kan ze dagelijks controleren of 
het smeedwerk nog intact is en het me-
taal nog niet roest. Dat laatste zou overi-
gens niet makkelijk te zien zijn, want de 
poort is roestbruin.
“Kasteelbruin”, verbetert Su Tomesen. 
“Ik heb er nog even aan gedacht aan de 
kleur goud, maar vond dat te modieus, 
niet tijdloos genoeg. Dat gaat vervelen. 
Het aanpalende hek is staalblauw. De 
lantaarns erachter zijn roodruin, dus 
vond ik dat de beste combinatie”.
- Je hebt je inspiratie blijkbaar dicht bij 
huis gezocht.
“Het begon met de naam van de speel-
tuinvereniging. Bovendien is de Waag 
een markant gebouw in de Nieuwmarkt-
buurt. Daar heb ik een schets van ge-
maakt en die ik aan kinderen laten zien 
om na te tekenen. Dat leverde allerlei 
aardige toevoegingen op: ballen op de 
torenspitsen, kruisen, kronkeltrapjes. 
Uiteindelijk is dit eruit gekomen.”
- Hoe lang ben je er mee bezig geweest? 
“Alles bij elkaar duurde het nog geen jaar. 
Dat is vrij snel voor een werk in de open-
bare ruimte. Zeker als je in aanmerking 
neemt dat er nogal wat mensen, dien-
sten, organisaties en instanties op een op 
andere manier bij betrokken waren. Het 
kan blijkbaar wel snel. 
- Smaakt werken in de openbare ruimte 
naar meer? 
“Ik ben gevraagd een fontein te ontwer-

pen op het plein voor de nieuwe biblio-
theek op het Oosterdok. Er is nog niet 
besloten of er een fontein of iets derge-
lijks komt. Maar tussen dromen over 
toekomstig werk, kan ik me heel goed 
concentreren op dingen waar ik nu mee 
bezig ben.”
- Waar ben je nu mee bezig?
“Via het Sandberg Instituut, de master-
opleiding van de Rietveld Academie, 
waar ik mijn opleiding heb gehad ben ik 
betrokken bij een internationaal project 
voor de wereldtentoonstelling in Shang-
hai (China, 2010). We maken videopor-
tretten van 24 minuten over 120 grote 
steden in de wereld. Ik heb een portret 
over Amman (Jordanië) gemaakt en ben 
net terug uit Port au Prince (Haïti). Bin-
nenkort naar Rio de Janeiro (Brazilië); 
Buenos Aires staat nog op het program-
ma.”
- Is de kans dan niet klein dat we jou en 
je werk nog in de buurt zien? 
“Na Shanghai gaan die videoportretten 
internationaal rouleren. Dus wie weet. 
Ikzelf zal hier heel vaak te zien zijn, want 
ik woon met hart en ziel in deze buurt. Ik 
voel me bij de buurt betrokken. Kijk, ik 
heb ook een geveltuin aangelegd.”

opm.jun09.indd   13 6/23/09   7:34:50 PM



14 

I
n ‘Latei’ op de Zeedijk 
hangt een krantenknipsel, 
‘Frank Laufer 1935-2009’. 

Frank is in februari gestorven, 
zo blijkt uit het stuk. Hij was 
al jaren weg uit de buurt, maar 
toch is het opmerkelijk dat 
zijn overlijden niet eerder in 
brede kring bekend is gewor-
den. Frank was immers lange 
tijd een van de beeld- (en ge-
luid-) bepalende elementen 
van onze buurt. Wie hem ge-
kend heeft zal hem niet licht 
vergeten.
Mijn kennismaking met Frank 
dateert van 1986, toen ik hier 
net in de buurt woonde. Als ik 
’s nachts naar huis liep werd 
de stilte ter hoogte van de 
Bantammerbrug soms geac-
centueerd door een vreemd, 
zacht getik. Een knagende rat? 
Een verre specht? Na een paar 
keer wist ik het: een typema-
chine en het kwam uit woon-
schip ‘Okkie’. Het typen ging 
met horten en stoten, dus het 
betrof een ongetrainde typist 
of een ingewikkelde tekst. Al-
lebei, zo bleek. Het was Frank, 
werkend aan zijn Vierde Tes-
tament.
Frank wilde een alternatief bieden voor 
drie wereldgodsdiensten. Jodendom, 
Christendom en Islam hadden hopeloos 
gefaald. Waardoor? Het was eigenlijk 
heel simpel. Bij alle drie was God een 
man, dat betekende Agressie, Oorlog. 
Wil je Liefde en Vrede? Maak dan van 
God een vrouw. Frank noemde haar Am-
god, het omgekeerde en tegengestelde 
van Dogma: dogma’s beperken de men-
selijke vrijheid, alsof je een vogel schept 
maar hem verbiedt om te vliegen. Dus 
weg met Dogma, leve Amgod. Vrijheid 
en ontplooiing door middel van een 
niet-autoritaire religie en, op het poli-
tieke vlak, de universele mensenrechten. 
Ziedaar Franks missie. Hij richtte een 
stichting op om zijn ideeën uit te dragen: 
United Views, Assemblee voor alle religies. 
Hij verkondigde zijn boodschap aan ie-
der die het horen wilde en ook aan wie 
dat niet wilde. Zijn zendingsdrang leidde 
vaak tot irritaties, mede doordat Frank 

net zo sprak als hij typte. In Latei kreeg 
hij een preekverbod.
Frank kon heel sociaal en hulpvaardig 
zijn, had gevoel voor humor en hield 
van gezelligheid. Met zijn vriend Jan Tas-
sel keek hij dagelijks naar Sesamstraat 
en dan hadden ze de grootste pret. Veel 
mensen hadden een zwak voor hem, 
vooral vrouwen. Zo mocht hij elke week 
in bad bij Atie, op de Binnenkant. Later 
kreeg Frank een eigen tobbe, hetgeen uit-
voerig te zien is in de film die Guido van 
Driel in 2000 van hem gemaakt heeft. 
Verder noem ik nog buurvrouw Mireille 
die Het Vierde Testament in het net heeft 
getypt, en vriendin Cora die hem terzijde 
stond bij het bootjes lichten en ijzerwer-
ken, gewapend met slijptol, sigaret en 
stilettohakken.
Franks ondermaanse imperium was ge-
vestigd naast de Bantammerbrug en 
bestond uit een bonte verzameling drij-
vende objecten met als bestuurscentrum 
de ‘Okkie’. Expansiedrift was hem niet 

vreemd en zo kwam het dat 
zijn buren op een gegeven 
moment ontdekten dat Frank 
bezig was zijn territorium te 
vergroten door hun woon-
boot elke nacht een stukje te 
verhalen, ongeveer zoals een 
kind dat elke dag één koekje 
uit de trommel snoept in de 
hoop dat het niet opvalt.
Frank heeft van alles gedaan 
om aan de kost te komen, van 
het verkopen van Afghaanse 
jassen via portretfotografie 
tot het lichten van gezonken 
bootjes en verhandelen van 
ligplaatsen. Hij had bij dat 
laatste een voorliefde voor 
ondoorzichtige constructies. 
Geen lege BV’s of brieven-
busmaatschappijen in Liech-
tenstein, maar drie- en vier-
hoeksruilen die de wederpartij 
het zicht op wat er gebeurde 
soms geheel ontnamen. In la-
ter jaren leek hij ook zelf af en 
toe de greep op de situatie te 
verliezen, in elk geval raakte 
hij betrokken bij een conflict 
rond een woonark dat hij 
uiteindelijk voor de rechter 
verloor. Hij moest zijn woon-

boot verkopen en verhuisde naar de wal. 
Frank toonde zich in deze kwestie een 
slecht verliezer. De wraakactie die hij 
ondernam tegen de in het gelijk gestelde 
partij moet door Amgod met verbijste-
ring zijn gadegeslagen.
Misschien leed Frank toen al aan een ver-
minderd realiteitsbesef. In de daaropvol-
gende jaren ging zijn geheugen snel ach-
teruit. Op het laatst droeg hij een bordje 
om zijn hals met daarop zijn naam en 
adres. Hij woonde nog wel zelfstandig, 
op de Marnixkade. Cora heeft daar nog 
een keer aangebeld. Hij herkende haar 
niet, maar wat haar vooral trof was zijn 
verzorgde uiterlijk en de rust die hij uit-
straalde. Geen gestotter, geen spoor van 
de oude gespannenheid. Het ging in ze-
kere zin goed met hem.
Nu is hij dus dood. Moge hij daarboven 
in zijn de religies overkoepelende hemel 
nog veel naar Sesamstraat kijken, zittend 
in een gouden bad samen met Jan Tassel, 
terwijl Atie hun rug schrobt.

Profeet van de Nieuwmarkt
Maarten Henket
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Dat was een schrik! Opeens stond het 
Pintohuis weer op de agenda van de 

Commissie Welzijn en Onderwijs van 
stadsdeel Centrum: 9 juni 2009. Nie-
mand was erop voorbereid, dus moest 
er in korte tijd veel gebeuren. Het moest 
bekend gemaakt worden in de buurt. Ei-
genlijk is dat al genoeg. De buurt is vin-
dingrijk. Uit het niets verschijnen dan 
insprekers om de commissie weer in het 
goede spoor te geleiden. En de actiegroep 
is natuurlijk actief. Dat was nodig ook, 
want de brief van het Dagelijks Bestuur, 
die behandeld zou worden, voorspelde 
niet veel goeds. Daarin werden twee toe-
komstscenario’s voorgesteld. Het eerste 
behelst behoud van de bibliotheekfunc-
tie in het Pintohuis. Het tweede voorziet 
in verhuur aan het Rembrandthuis, waar-
bij op de begane grond een publieksfunc-
tie behouden blijft. 

Uit de toon van de brief bleek, dat de eer-
ste mogelijkheid geen enkele kans maakt. 
Te duur. Bovendien zou het gebouw niet 
geschikt zijn voor hedendaags biblio-
theekwerk. Over de tweede mogelijkheid 

werd nog gezegd, dat een publieksfunctie 
zich niet perse in het Pintohuis onderge-
bracht hoeft te worden. Dus zou de eer-
ste mogelijkheid het niet worden en in 
het andere geval zou de buurt bet Pinto-
huis kwijt zijn. Het pand zou er nog wel 
staan, maar niet meer voor ons.
De vergadering is achter de rug en het 
lijkt erop, dat de kou voorlopig weer 
uit de lucht is. Dat is mede dankzij het 
goede werk van zeven insprekers. Met di-
versiteit van inzichten brachten die alle 
aspecten van de kwestie naar voren. De 
meeste indruk maakte Sara de Monchy, 
redacteur van onze eigen Kinderkrant, 
die de dames en heren commissieleden 
op zeer aanschouwelijke wijze duidelijk 
wist te maken wat de Pintobieb voor de 
buurt betekent. Ook de overvolle publie-
ke tribune was ook een duidelijk signaal.
Daarna was niet eens veel gepalaver no-
dig om tot een voorlopig plan te komen. 
Er komt een werkgroep van politici, 
ambtenaren en buurtbewoners. Met 
de kennis die ieder van hen meebrengt 
moeten zij met een voorstel komen waar 
de buurt zich in vinden kan. 

Buurt wil Pintohuis behouden
Duizendkunstenaar

In juli en augustus kunnen Pintohuis-
bezoekers collages van Marja Broersen 
bewonderen. Marja hervat haar work-
shop na de zomervakantie. Deelnemers 
(€ 25,- voor een hele avond met koffie, 
thee en wat lekkers) leren ‘schilderen 
zonder penseel’. Ze componeren werk-
stukken met prentbriefkaarten, uitge-
scheurde delen van tijdschriften en knip-
werk van teksten uit verschillende bron-
nen. De exacte workshopdata worden 
later in de bibliotheek en op aanplakbil-
jetten in de buurt bekend gemaakt. Tot 
en met september van dit jaar exposeert 
Martijn van de Molen kinderportretten 
(foto’s). In het vorige OpNieuwnummer 
stond daarvan een voorbeeld.
Duizendkunstenaar Louis Lehmann (uit 
de Koestraat) wordt in augustus 89 jaar. 
De dichter-schrijver-danser-dj-compo-
nist-radiomaker-scheeparcheoloog-etc. 
wordt donderdag 20 augustus 2009 
geëerd met een programma van Guus 
Janssen (piano), Caroline Erkelens (zang) 
en Alida Beekhuis (declamatie). Het pro-
gramma begint om 20.00 uur. Toegang 
5 euro.
Het septemberprogramma is nog in de 
maak. Dan gaat de lezingenserie weer 
van start en worden de literaire acti-
viteiten voortgezet. Fluitiste Eleonore 
Pameijer en zanger Marcel Beekman 
presenteren het Hooglied van compo-
nist Jeff Hamburg. Sensueel en erotisch. 
(“Dag en nacht: ik alleen met hem. Ik 
deed zijn kleren uit en hij de mijne”).  
En nog veel meer. In het Pintohuis. Let 
op de data in het OBA-Journaal, in de 
Uitkrant, op de affiches in de buurt.

Henk Oldeman

Binnen een paar dagen werden buurtbewoners opgetrommeld om de Commissie Welzijn en Onder-
wijs van het stadsdeel duidelijk te maken dat het Pintohuis een betere toekomst verdient. Tot diep 
in de nacht versierde een plakploeg vrijwel alle kabelkastjes in de buurt. Een oproep om naar de 
commissievergadering te komen werd huis aan huis verspreid en achter diverse ramen verschenen 
informatiebiljetten. Met succes. De publieke tribune zat vol en zeven woordvoeders kwamen met 
overtuigende argumenten. 
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De binnenstad van Amsterdam, uw en 
mijn woonplek is prachtig. Zo prachtig, 
dat er plannen zijn die binnenstad op 
de werelderfgoedlijst te plaatsen. Dat is 
volkomen terecht, er zijn zoveel indruk-
wekkend oude panden, monumentale 
gevels, intieme straatjes en doorkijkjes 
die hun weerga niet kennen. En u kent 

mij, ik ben al jarenlang bewoonster 
van die binnenstad, kom niet aan mijn 
stukje Amsterdam. Hoe kom ik er dan 
bij om met die weinige frisse aanhef te 
beginnen. Het is natuurlijk ook bekend, 
dat het niet alleen maar rozengeur en 
maneschijn is in de binnenstad. Die bin-
nenstad is dichtbevolkt, wordt intensief 
gebruikt en slijt dan ook dubbel zo hard 
als een vinexwijk in Almere. Tel daar nog 
eens al die toeristen bij; we hebben im-
mers de gastvrijheid hoog in ons vaandel 
staan. Dan is geven en nemen en gewoon 
je eigen straatje schoon houden het pa-
rool. Maar het lijstje met ongemakken 
en erger is voor de binnenstadbewoners 
toch behoorlijk lang en zorgt wel dege-
lijk voor veel grote ergernissen. Nu kun 
je als rechtgeaarde Amsterdammer, dus 
soms ook een beetje een kankerpit, in 
het eigen kringetje blijven ronddraaien 
en mopperen tot je scheel ziet. Of je 
kunt er iets aan gaan doen. Ook dat is 

Amsterdam en zo zijn Amsterdammers 
ook: schouders eronder en aanpakken 
die zooi. De schouwgroep, ruim vijfen-
dertig bewoners en ondernemers uit de 
buurt, zet zich al ruim twee jaar samen 
met het stadsdeel Centrum en de poli-
tie in voor de veiligheid van hun buurt. 
Veilig en schoon gaan hand in hand. 
De schouwgroep doet dat grondig. Er is 
goed over nagedacht, want wat voor de 
één onhoudbare overlast is, daar haalt 
de buurman zijn schouders voor op. Er 
moest een duidelijk meetinstrument 
ontwikkeld worden. Dat is het kleuren-
formulier geworden. Door middel van 
kleurcodering wordt de ernst van de 
overlast gemeten. Groen is goed/geen 

overlast, geel is beperkte overlast, oranje 
is duidelijk aanwezige overlast, rood is 
ernstige overlast en paars is excessieve 
overlast. Het gaat niet om de individuele 
beoordeling van één persoon; wel om de 
mening van een schouwgroepje van ge-
middeld vier mensen en een politieman. 
Er zijn vijf vaste schouwroutes: Wallen 
west, Wallen oost, Wallen zuid, Nieuw-
markt-zuid en Nieuwmarkt-noord. Deze 
routes worden in een periode van 24 uur 
op verschillende tijdstippen geschouwd. 
Dat varieert van 6 of 10 uur in de och-
tend tot 2 uur ’s nachts. Op een voor mij 
nog enigszins acceptabele tijd, namelijk 

om middernacht loop ik mee. De schouw 
duurt ruim een uur. De lengte hangt ook 
af van de bevindingen. We vinden nogal 
wat. Zijn er zoveel overvloedige schrans-
partijen in de binnenstad, dat tientallen 
magen zich moeten omkeren? Vloeit het 
bier hier zoveel rijkelijker dan thuis, zo-
dat er in sommige stegen en portieken 
een ongeloofl ijk doordringende pisgeur 
hangt? Daar loop je meestal aan voorbij, 
maar je zult er maar wonen. Condooms, 
ook zo’n item. Je mag hopen dat de han-

deling een beetje tot genoegen geweest 
is. Geld is er vrijwel zeker aan te pas ge-
komen. Ik bedenk, dat het eigenlijk mooi 
meegenomen is, dat er een condoom 
voorhanden was. Maar neem ’em dan 
ook mee! Nu ligt hij daar. Niet eentje. 
Deze plek ligt redelijk beschut. Dat is dus 
foute boel. Het lijkt wel een regelrechte 
afwerkplek. Spuiten zijn we ook nog te-
gengekomen. Iedereen weet dat dat ge-
vaarlijk is voor kinderen. Er is nota bene 
al jarenlang een spuitenomruil. Als ik er 
even opmerkzaam op gemaakt word, zie 
ik her en der zilverpapiertjes liggen. In 
het jargon ‘stille getuigen’ genoemd. Het 
zijn er veel en alles wordt gezien en geno-

teerd. Ook de groepjes drugsverslaafden 
en dealers die zich het liefst in de nauwe 
straatjes en stegen van het Wallengebied 
en ook in de Nieuwmarktbuurt ophou-

KLEDDERS KOTS EN AANVERWANTE  ZAKEN
Greet van der Krieke
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de kleuren helderder worden. Dan over-
heersen oranje en rood. Dus veel over-
last. De ochtendschouw levert een heel 
ander kleurenpallet. De bedrijvigheid, de 
reuring die bedrijven met zich meebren-
gen, het laden en lossen, volk op straat 
zorgen voor groen en geel. De schouwers 
benadrukken dat overlast in de kiem ge-
smoord moet worden. Direct optreden, 
vooral niet laten doorzieken. Verlichting 
kapot, pak de telefoon. Vuilnis die blijft 
liggen, direct bellen. Vuil trekt vuil aan 
en voorkomen is nog altijd beter dan ge-
nezen. Spreek je buren aan en tien tegen 
een dat ze meevallen en eigenlijk het-
zelfde willen als jij. Namelijk onze buurt 
schoon, veilig en leefbaar houden. Niet 
alleen voor onszelf maar ook voor de bu-

ren en de kinderen.
Wilt u af en toe ook meelopen? Hoe meer 
mensen deelnemen, hoe meer de ‘lasten’ 
verdeeld kunnen worden. Informatie 
over de veiligheidsschouw-in-kleur staat 
op de website www.centrum.amsterdam.
nl/veiligheid. U kunt ook even binnen-
lopen bij het buurtinformatiecentrum, 
Zeedijk 80. Daar zit Renée van Mierlo die 
gemaild (Rmierlo@centrum.amsterdam.
nl) en gebeld (020 - 552 4101 en  552 
4301) kan worden.

den. Ook de verkopers van nepdrugs vor-
men een groot probleem. Als een argelo-
ze toerist rotzooi gekocht heeft of - erger 
nog - tijdens de deal beroofd is, wordt hij 
vreselijk kwaad. Geschreeuw, vechten 
en andere overlast. De puiverkoop gaat 
op dit tijdstip nog door. De aangeboden 
waren, stukken pizza die hun beste tijd 
gehad hebben en aardbeienschelpen met 
slagroom van bedenkelijk allooi, roepen 
twijfels op. Het wordt gezien, komt op 
de lijst. Mag deze tent zolang open zijn, 
zijn de verkochte waren in overeenstem-
ming met de vergunning en hoe zit het 
eigenlijk met die vergunning? Het wordt 
allemaal in kaart gebracht. Het is goed 
dat een agent in burger altijd met de 

schouwgroep meeloopt. De groep schou-
wers registreert alleen, de politie spreekt 
aan, roept desgewenst assistentie op en 
treedt - met penning in de hand - krach-
tig op. Het zijn stuk voor stuk heel gemo-
tiveerde buurtbewoners, ondernemers-
vrouwen en andere actieve Amsterdam-
mers die zich inzetten voor hun buurt. 
Na afl oop van de ronde komt de schouw-
groep samen in het buurtinformatiecen-
trum op de hoek van de Zeedijk en Korte 
Stormsteeg. Na de zogenaamde weging 
van kleuren wordt de eindkleur bepaald 
en een verslag van de schouw gemaakt. 
Het valt op, dat in de avond en nacht 

Buurttafelgesprekken
Stadsdeel Centrum is begonnen met 
een serie buurttafelgesprekken, ont-
moetingen tussen een lid van het da-
gelijks bestuur en bewoners, onder-
nemers en andere betrokkenen uit 
en deel van de binnenstad. Voor de 
Nieuwmarktbuurt en de Wallen zijn 
drie buurtgesprekken voorzien, waar-
van de eerste inmiddels (2 juni 2009) 
is gehouden. Stadsdeelvoorzitter Els 
Iping beantwoordde vragen van bewo-
ners over uiteenlopende onderwerpen. 
In de bijeenkomst werd veel aandacht 
gegeven aan de ontwikkeling van wo-
ningen en bedrijven in het gerenoveer-
de Blaauwlakenblok. Er werd een kor-
te fi lm over het Project 1012  vertoond.
Het volgende buurttafelgesprek wordt 
gehouden op 2 september 2009. 
Dan komt dagelijks bestuurder Erik 
Koldenhof, verantwoordelijk voor de 
inrichting van de openbare ruimte, 
verkeer en economische zaken. Hem 
kunnen vragen gesteld worden over 
de plannen om de Zeedijk autoluw te 
maken, de rijrichtingen op het traject 
Geldersekade - Sint-Antoniesbreestraat 
- Jodenbreestraat, de parkeergarage 
onder het Oosterdok en het verlies 
van parkeerplaatsen en ligplaatsen 
voor woonboten in de buurt, de ge-
volgen van de bouw van de ODE-
brug, de nieuwe verbinding tussen de 
Geldersekade en het Oosterdokseiland. 
Bewoners kunnen ook heel andere on-
derwerpen aan de orde stellen. 
Het buurttafelgesprek van 2 septem-
ber begint om 18.00 uur (ontvangst). 
Na een presentatie van het project 
‘De Rode Loper’(herinrichting Damrak 
en Rokin) en vertoning van de korte 
fi lm ‘Nieuwe kansen voor 1012’ is het 
woord aan bezoekers. De bijeenkomst 
duurt tot 20.00 uur. Het derde buurtta-
felgesprek is op 5 november 2009 met 
dagelijks bestuurder Wil Codrington. 
De buurttafelgesprekken, met 
een hapje en een niet-alcoholisch 
drankje, worden gehouden in het 
Buurtinformatiecentrum, Zeedijk 80. 
Omdat de ruimte beperkt is, kan men 
zich beter vantevoren aanmelden. Dat 
kan via e-mail: bic@centrum.amster-
dam.nl of telefoon: 020 – 552.4101 of 
552.4310.
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D
e middag was al een eindje op 
streek. OpNieuw trok aan me: er 
moest nog een stukje komen en ik 

had geen plan. Dus maar even een loopje 
doen met Tanne, dan zou me wel iets te 
binnen schieten. Ik liep over de Zwanen-
burgwal waar op warme dagen het leven 
zich buiten afspeelt. Daar was het nu net 
even te fris voor. 
Linksaf de fietsbrug over. Iets melancho-
lisch waaide me tegemoet. Twee mannen 
met Slavisch uiterlijk, saxofoon en accor-
deon. Die met de accordeon zong erbij, 
hij had zijn mond immers vrij. De tekst 
was niet verstaanbaar, misschien maar 
goed, Het geheel klonk of al het leed van 
de Balkan in dat ene lied was samenge-
bald.
Terwijl ik stond te luisteren, werd mijn 
aandacht getrokken door een vreemd, 
rauw geluid. Het kwam van het terras 
van Dantzig. Ik liep verder en hoorde het 
weer: een man met zwarte hoed, zwart 
haar en woeste zwarte baard aan een ta-
feltje achter zijn kopje koffie, hief zijn 
hoofd op en uitte een lange, ongearti-
culeerde kreet. En weer en weer en nog 
eens. Toen besloot hij duidelijk dat het 
genoeg was geweest. Hij stond op en ver-
liet waardig het terras. 
Wat heerlijk, dacht ik, dat ik hier mag 
wonen, drijfhout tussen alles en ieder-

een die drijfhout in deze buurt is aange-
spoeld. Altijd wat te doen, altijd leven. 
Ik zag de prachtige fototentoonstelling 
van Eva Snoijink, van kindertjes met het 
Downsyndroom. Die zouden hier goed 
passen met hun anders-zijn.
Verder maar weer. Bij de ronding van 
het Muziektheater vond ik de ingelegde 
witte tegels weer met de tekst die ik al 
zo vaak had gelezen: Deze woorden omlij-
nen de plaats waar het – in 1738 elders in 
Amsterdam opgerichte – Joods Jongenswees-
huis Megadle Jethomien sedert 1865 zijn 
zegenrijk werk deed. Totdat in maart 1943 
de Duitse bezetter het huis binnendrong en 
de jongens wegvoerde. Drie verzorgers ble-
ven vrijwillig bij de bijna honderd kinderen 
op weg naar het vernietigingskamp Sobibor. 
Niemand keerde weer. Hun nagedachtenis 
zij tot zegen. 
Voorbij de Mozes en Aäron, met in de zij-
gevel de gedenksteen voor de december-
moorden in Suriname in 1982.
De Valkenburgerstraat. Na de parkeer-
garage-uitrit een gebouw met drie ge-
velstenen. Op de ene Eerste steen gelegd 
door Mietze W. Spijer en Elisabeth J. Spijer, 
26.8.1877, op de twee andere alleen een 
jaartal. 1877 en 5638. Natuurlijk, de 
joodse jaartelling begint 3761 jaar eerder 
dan de christelijke. Ja hoor, trek er 3761 
van af en je houdt 1877 over. Waarschijn-
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lijk waren Mietze en Elisabeth toen heel 
jonge kinderen. Na enig rekenen hoopte 
ik maar, dat ze op natuurlijke manier aan 
hun einde hebben mogen komen. Van 
die zaken ben je je altijd bewust in deze 
buurt.
Verderop wachtte me een vreemde ver-
rassing. Tegen de gevel van een bedrijfje 
aan, op de grond, een grote rattenval, 
dichtgeklapt, met daarin, rechtopstaand, 
een wezentje. Te groot voor muis, te 
klein voor een rat. Een deur stond open; 
ik deed binnen navraag. “Ja, die zat van-
ochtend in de val. Hij is er van boven op-
gesprongen. De val stond tegen een doos. 
Hij is in die houding verstijfd”. “Een dra-
maatje”, zei ik. “Ach meneer”, antwoord-

de de man met een licht Turks accent, 
“het is een van de miljoenen drama’s die 
dagelijks gebeuren”. Een filosoof.

Even het parkje in bij het Nieuwe Gracht-
je. Een wereld van vrede. Het uitzicht 
naar het water blijft wreed afgesloten 
door twee grote, hoge schepen. Jammer. 
Niet alleen filosofie, ook poëzie is hier 
te vinden. Voor een raam op Rapenburg 
met het opschrift ‘De Rijmerij’, een ge-
dicht: 
Met dank aan Van Dale*

De vrucht van vreemdelingrivieren:
dit land. En onze tijd. En wij.
Een ark zakt af naar zee. Geen tieren,

gevloek of grofheid, scheldpartij
of grote bek verhindert dat.
We zitten met elkaar hier opgescheept.
Dus waarom tegen elkaar opgezweept.
We moeten schipperen op weg naar Ararat.
                                                 (13 mei 2009)

* Van Dale Groot Woordenboek etc.:
vreemdelingrivier (v.(m.)), allochtone rivier,
rivier die in een ander land ontspringt:
de Nijl is in Egypte een vreemdelingrivier.

Het chalet, even verderop, is nu hele-
maal ingebouwd. De wilde tuin ernaast 
is weg. Door een smalle gang kun je nog 
iets van de prachtige zijgevel bespeuren. 
Het is wel donker in het straatje gewor-
den. Maar daar staat tegenover dat veel 
mensen hier nu een nieuw thuis hebben 
gevonden.
In de Nieuwe Uilenburgerstraat werd 
ik zoals altijd weer getroffen door het 
prachtige huis aan het water, Sweeden. 
De deuren van de Uilenburger sjoel ver-
derop waren dicht, zoals gewoonlijk. Ik 
herinnerde me, dat ik er eerder dit jaar 
voorbij kwam. Die keer waren de deuren 
open en op een richtingbordje stond een 
aanwijzing: ‘brede directeuren overleg, 
rechts trap op’. Ik ben toen naar huis ge-
gaan om mijn fototoestel te halen, dat 
was te mooi. Wat blijkt het toch moeilijk 
om aan te geven dat iets een breed over-
leg is van directeuren, wat dat ook zijn 
mag, en niet een overleg van brede direc-
teuren.
Iets verder, aan de overkant, op de stoep 
vóór het mooie gebouwtje dat ooit een 
gemeentebadhuis geweest is, stond een 
man luid over het water te roepen naar 
de toneelschool: “Waar ben je? Waar ben 
je?”
M’n stukje was klaar. Ik voel me steeds 
meer thuis in deze buurt.
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JB voor JB

Al weet ik nog steeds niet wie je bent,
je initialen heb ik altijd herkend.
Je  bent heel scherp en vaak vilein,
wil niet meer onze dichter zijn.

Daarom klim ik in de pen,
omdat ik zo’n stille aanbidder ben.
Jouw mening was heel heerlijk
en voor ons blad onontbeerlijk.

De beelden die jij schept
zijn soms vuil, soms ongerept.
Maar met het tempo van de wind
heb jij het woord innig bemind.

Standvastig ben jij in je woord
bewogen, uitgesproken, onverstoord,
maar voordat mijn gelik gaat jeuken,
jij was de kelder en de keuken.

Waar hang jij je pen?
Ergens in een kippenren,
of aan de wilgen bij de sloot?
Janus tart hiermee de dood.

Maar ach, wat krijgt hij spijt
als hij ‘s ochtends niet meer krijt
knerpend zal hij ons gaan missen
krijgt meer tijd om te gaan vissen

Hier volgt dan mijn slotpleidooi
Misschien dacht jij: nu was het mooi,
ik laat die hele klerezooi,
leg mijn pen in een gouden kooi.

Dan zingen wij in korenslag
dat JB niet stoppen mag.
Heintje Davids is niet dood,
Red ons, red ons uit de goot!

Jorge Bolle 

zomer-dochters

als vissen gleden ze
langs ons heen
ze dreven mee
met ons getij
pal onder de oppervlakte /

hun wuivend wierbos
handen haren taal /
verscholen vrouwen
seinen achter kinderogen
om dan pijlsnel af te zinken
naar de bodem
van hun deinende gedachten
waarvan er soms een losliet
bij de kustweg
van gesmolten zon:

hé José
ga je mee dansen
in El Paradis?

Dunya

Slotpleidooi
Deze buurt heeft veel kunstenaars. Schilders, dansers, dichters, fotografen, 
bakkers en zo meer. En ook veel levenskunstenaars. Observeer maar eens van-
af een terras of loop eens over de Zeedijk. En dan heb je ook nog de overle-
vingskunstenaars. Een groeiende groep in de bewogen tijd waarin we leven. 
Maar laat ik het over de dichters hebben en wel eentje in het bijzonder. Zelf 
word ik dit keer al beschreven door Henk Oldeman, dus dat laat ik met rust. 
Ik waag mij op glad ijs door een aantal woorden te wijden aan mededichter 
Janus Bonkhoofd. Of moet ik zeggen, ex-dichter.
Janus stopt er mee. Voor mij aus Blaue hinein. Uit de grond van mijn hart. Ik 
verheugde me ieder blad weer op je originele, gerijmde en humoristische lan-
ge gedicht. Je hoort bij het blad als de Waag bij de Nieuwmarkt. Mijn vraag is 
simpel. Overweeg mijn slotpleidooi!

Alles blijft achter

uren zonder
woorden
in wit gerijpte
lettters
zijn vandaag
voorbij gegaan.
niet de zinnen.
niet het zout.
jaren
zonder dagen.

traag ploegt
woest, gehaast
voertaal in mijn
landschap, waar
klanken glijden.

vergeten
uurletters,
dagwoorden,
zinjaren

komen
trommelend
en zorgeloos
tevoorschijn.

Jorge Bolle 

geveltuinendag

oh jij lila dwergsering
wat bloei jij mooi
als ik dit zing
met een gezonde dosis morgenlicht
helemaal dwars
tegen de schaamharen in

en doodgewaande varenplant
ooit zag ik jou in het zand
op de bodem van een ravijn
de wereld keek over de rand
in de lucht zweefden de kraaien
hoe kwamen wij sindsdien weer thuis?
het voortbestaan werpt vruchten af 

Bert Baanders
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De groei zit er in

Ook dit jaar worden er weer prijzen 
voor de mooiste geveltuinen in de buurt 
uitgereikt. Een vijfkoppige jury is zon-
dag 21 juni 2009 door de buurt getrok-
ken om tuinen te beoordelen. Daarbij is 
net als vorig jaar gekeken naar verschil-
lende aspecten zoals diversiteit en op-
bouw van de tuin, creativiteit, vermen-
ging van vroeg-, hoogzomer- en laat-
bloeiers en verzorging. De uitreiking van 
de prijzen is op vrijdag 25 september 
om 18 uur in het Pintohuis. Een warme 
maaltijd wordt tegen kostprijs verstrekt. 
Schrijf het vast in uw agenda. 

Het aantal geveltuinen in de 
Nieuwmarktbuurt neemt toe. Ze wor-
den steeds mooier. Je kunt zien dat er 
veel aandacht aan besteed wordt. Ze 
zijn een teken dat de bewoners zich 
verantwoordelijk voelen voor hun buurt 
en een bijdrage willen leveren aan de 
schoon- en leefbaarheid. 

Geveltuinen tegen de voormalige 
tandwielfabriek in de Nieuwe Jonkerstraat.

V
an alle vogels is de gierzwaluw het 
beste aangepast aan een leven in de 
lucht: hij eet in de lucht, hij drinkt 

water in de lucht, hij maakt een nest van 
al vliegend opgepikte pluisjes, hij paart 
in de lucht. Nooit zul je hem op de grond 
zien zitten, noch op een tak, draad of 
paaltje. Zelfs om te slapen heeft hij geen 
vaste ondergrond nodig. Door meer dan 
twee kilometer hoog te gaan vliegen en 
zich dan langzaam, door de lucht gedra-
gen, naar beneden te laten glijden, kan 
hij in de lucht zelfs slapen. Het is een 
vliegacrobaat die meer dan tweehon-
derd kilometer per uur kan vliegen. Als 
je goed kijkt, kun je zien dat hij soms tij-
dens de vlucht om zijn as wentelt. Het is 
een kampioen lange-afstandvlieger die 
wel twintig jaar kan worden. Men heeft 
berekend dat hij dan zo’n 7 miljoen ki-
lometer heeft afgelegd: dat is een afstand 
van tien keer naar de maan en terug.

Gierzwaluwen zijn echte zomervogels 
die er rond koninginnedag weer melden 
en dan meteen opvallen, doordat ze bij 
tientallen krijsend door de lucht zwie-
ren. Ze zijn teruggekomen uit Afrika, ten 
zuiden van de evenaar, meer dan 7.000 
kilometer van hier. Ze komen hier om te 
broeden, blijven daarvoor tot begin au-
gustus en zijn dan ineens verdwenen. 
De gierzwaluw wordt daarom ook wel de 
honderddagenvogel genoemd. 

Het is bij uitstek een stadsvogel die zich 
heeft aangepast aan het broeden in een 
bebouwde omgeving, onder latten van 
steile daken waar hij vrij in en uit kan 
vliegen door zich steil uit de nestope-
ning te laten vallen in een glijvlucht. In 
Nederland zijn er naar schatting 50.000-
80.000 broedparen  
De omvang van de kolonies in de stad 
hangt af van de hoeveelheid nestgele-
genheid. Door sloop en renovatie en 
nieuwbouw zijn veel steile pannendaken 
verdwenen. Vaak werden de pannen ver-
vangen door goedkoper dakbeschot van 
asfalt- of rubberoidtegels die geen ruimte 
voor nesten laten. Wouter van der We-
ijden schreef in 1974 een van de eerste 
publicaties in Nederland waarin aan-
dacht wordt gevraagd voor het verdwij-
nen van gierzwaluwen als gevolg van 
renovaties. Vanuit de Aktiegroep Nieuw-
markt is er toen gepleit voor aanpassing 
van de bouwverordening om hier bij 
renovaties rekening mee te houden. We 
kregen de meerderheid van de gemeen-
teraad daarin mee. In Amsterdam is er al 
vele jaren een actieve werkgroep die zich 
met nestbescherming en het aanbrengen 
van speciale dakpannen en nestkasten 
voor gierzwaluwen bezighoudt. Er is ook 
een landelijke vereniging Bescherming 
Gierzwaluwen Nederland. Veel stadsde-
len hebben op hun begroting een bedrag 
staan voor het aanbrengen van nestgele-

Een bijzondere zomervogel

genheid voor gierzwaluwen.
De gierzwaluw is een kampioen insecten-
verdelger. Per dag eet hij 15.000-20.000 
insecten, die hij met opengesperde bek 
in de lucht vangt. Het mannetje en het 
wijfje, die niet van elkaar te onderschei-
den zijn, broeden beurtelings op de twee 
tot drie eieren. Als de jongen geboren 
zijn, maken de ouders in hun keelzak 
met speeksel balletjes van 300-500 in-
secten die ze de jongen voeren. Per dag 
krijgen de jongen zo wel een bal of twin-
tig. Gierzwaluwen hebben de pest aan 
kou. Dan zijn er immers geen insecten. 
Soms vliegen ze dan uren naar een plek 
met warm weer, bijvoorbeeld Parijs. De 
jongen kunnen een paar dagen zonder 
voedsel en gaan dan in een soort slaap-
toestand, zodat ze heel weinig energie 
verbruiken. Nadat de jongen zich in een 
soort glijvlucht uit het nest laten vallen, 
duurt het een paar jaar voor ze paren 
en zelf nesten maken. Al die jeugdjaren 
brengen ze permanent in de lucht door. 
Gierzwaluwen zijn zeer plaatstrouw: ze 
komen ieder jaar naar dezelfde nestholte 
terug. Wat zou de  zomer boven de stad 
saai zijn als we het zonder het srie-rie 
van de gierzwaluwen moesten stellen. 
Dat srie -rie is een duet tussen het srie 
van het mannetje en het iets hogere rie 
van het vrouwtje. 

Auke Bijlsma & Wolter Bos 
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Wie wil er met mij lid worden van een 
leesgroep?
Sinds  twee jaar ben ik lid van een lees-
groep. Zo’n leesgroep werkt als volgt: uit 
een lange boekenlijst wordt  een korte 
lijst van zes of zeven boeken opgesteld. 
Ieder groepslid  leest  het boek. In de 
maandelijkse bijeenkomst wordt het be-
sproken aan de hand van vragen, recen-
sies, eigen visie en opmerkingen. Dus 
iedereen moet het boek lezen. De bijeen-
komsten zijn één keer in de maand en 
worden in het Pintohuis gehouden. De 
data van de zes of zeven leesgroepbijeen-
komsten worden vantevoren vastgesteld.
De eerste bijeenkomst is  vrijdagmorgen 
18 september 2009 van 10 tot 12 uur. 
Dan selecteert de groep de boekenlijst. 
In de maanden daarna volgen  de bespre-
kingen. Men kan het geselecteerde boek 
in de bibliotheek lenen. Uiteraard staat 
het iedereen vrij het boek te kopen. De 

leesgroep werkt onder de verantwoor-
delijkheid van de Vereniging ANBO, die 
voor iedere  bijeenkomst een leeswijzer 
en informatiemateriaal over het  te be-
spreken boek ter beschikking stelt. Je 
hoeft geen lid te zijn. Bij toerbeurt is een 
van de leden voorzitter/gespreksleider 
van een bijeenkomst..
Mijn persoonlijke ervaring is, dat een 
leesgroep mij verplicht iedere maand 
een boek te lezen. Het gevolg is, dat ik 
geïnteresseerd ben geraakt in het lezen 
van recensies, de bibliotheek vaker be-
zoek en daar veel plezier, verdieping en 
rust in vind. Ik zou het plezierig vinden 
zo’n leesgroep wat dichter bij huis te 
hebben. Vandaar mijn oproep. Wie doet 
er  mee? Er is plaats voor acht personen. 
Bel mij op 020 – 4222836, mail me op 
kleineaarde@kpnplanet.nl of doe 
een briefje in de bus op Kromboomssloot 
36.        Piet Seijsener

Oranje boven
In de laatste oorlogsjaren gebeurden veel 
bizarre dingen in onze buurt, waar veel 
Joodse families, bedrijven en winkels 
gevestigd waren. In de Sint Antonies-
breestraat was een feestartikelenwinkel 
van een Joodse eigenaar. De meeste 
winkels aan de rechterkant vanaf de 
Nieuwmarkt, liepen door naar achteren 
waar de magazijnen waren. Die kwamen 
uit aan de Kloveniersburgwal. Zo ook de 
feestartikelenzaak.
Van school af naar huis via de Klove-
niersburgwal zagen wij dat de grond-
luiken naar het keldermagazijn van de 
winkel open stonden. Hieruit kwamen, 
juichend en schreeuwend, veel buurt-
kinderen naar buiten met handenvol 
feestartikelen.
De eigenaar, een Joodse familie, was al 
een hele tijd geleden opgepakt en weg-
gevoerd naar Duitsland. Aangestoken 
door het gejoel, gingen m’n jongere 
broertje Kees en ik nieuwsgierig kijken. 
Nou, bij kijken bleef het niet. Wat wij 
zagen was ongelooflijk...
Grote hoeveelheden oranjemutsen, 
rood-wit-blauwe vlaggen, met portretten 
van Prins Bernhard en Juliana. Toeters, 
sjalen, slingers, confetti en haast alles 
over het koningshuis. Kortom, alles was 
‘Oranje boven’. Voor ons, kinderen, 
was ‘het koningshuis’ de ultieme vrij-
heid, tegenover de onderdrukking van 
de Nazi’s. Getooid met alles wat oranje 
was, vlaggetjes, toeters, kwamen wij luid 
‘Oranje boven’ zingend thuis. Onze ou-
ders schrokken zich wezenloos. Zij zagen 
dit als zuivere provocatie tegen de Mof-
fen en SS-ers. Alles werd ons afgenomen 
en werd opgeborgen in de kolenkist op 
de veranda.
Naïef als wij waren dachten wij, met 
bevrijdingsdag in het verschiet, dat het 
spul voor die gelegenheid bewaard zou 
worden. Nou, mooi niet. Mijn vader 
was zeer beducht voor huiszoekingen, 
‘razzia’s’ die toen vaak plaats vonden. 
De volgende dag stiekem in de kolenkist 
gekeken, maar alles was tot onze grote 
teleurstelling weg. Waarschijnlijk had 
vader, toen wij in bed lagen, alles opge-
ruimd en weggegooid. 
Voor even was er op die bewuste namid-
dag een groot oranjefeest op straat, maar 
daar kwam heel gauw een eind aan.  

Jan Stuyfersant

Succesvolle surfers
De gratis computerlessen voor ouderen in ons 
onvolprezen Pintohuis zijn nog steeds een groot 
succes. Na het stukje in het decembernummer 
van OpNieuw zijn er zoveel cursisten bijgekomen 
dat de groep in tweeën werd gedeeld. De eerste 
groep is voor gevorderde beginners, iedere vrij-
dag van 11.00 – 12.00 uur. De tweede voor echte 

beginners,  vrijdags van 12.00 – 13.00 uur. 
Tijdens de lessen leren de cursisten mailen, chatten en surfen over het wereldwijde 
internet. Spannend en handig. 
Inmiddels zijn de eerste vroegkomers afgestudeerd, zodat er plaats is voor nieuwe 
deelnemers. Er kunnen er vier geplaatst worden. Ook mensen die denken ‘Ik wil 
het wel leren, maar ik heb geen computer, dus heb ik er niets aan’. Al doende zien 
zij vanzelf of ze misschien tòch een computer willen hebben, wellicht een twee-
dehandsje. Mocht iemand in de buurt zich geroepen voelen om naast Leo van der 
Meer op te treden als leraar, graag. 
Nieuwe deelnemers en aspirant-leraren kunnen zich opgeven bij Lucie Schoof, 
Oudeschans 36e, telefoon 7765766 of Joke Vermeulen, Oudeschans 36c, telefoon 
6235953.

Henk Oldeman

Leesgroep
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Antje Postma

I
k sta voor de deur van haar atelier in 
de Rapenburgerstraat. Ook na her-
haaldelijk aanbellen blijft de deur 

dicht, dus haal ik mijn mobieltje tevoor-
schijn en laat een andere bel overgaan 
met meer succes. Yvonne Kracht is in-
middels een dame van tegen de tachtig. 
Wat meteen opvalt is haar rode bril die 
contrasteert met haar witte haar en haar 
inmiddels wat broze gezicht van iemand 
op leeftijd. We betreden een groot en 
licht atelier in de achtertuin waar zij nog 
steeds volop aan het werk is. Zoals ze zelf 
aangeeft is zij niet zozeer een prater maar 
iemand die gewend is zich uit te drukken 
in haar werk, in haar schilderijen, beel-
den en tekeningen.
Zij is getrouwd met Gerard Höweler, ook 
beeldhouwer. Samen hebben ze twee zo-
nen.
Ik vraag haar hoe het is om getrouwd 
te zijn met iemand die hetzelfde beroep 
heeft.
Yvonne Kracht: “Gerard is meer een ech-
te beeldhouwer in de zin dat hij beelden 
hakt en slijpt uit natuursteen en vaak in 
combinatie met water. Dat is een heel 
andere manier van werken.
Mijn werk komt voort uit mijn fascinatie 
voor ruimte. Ik werk vanuit een tweedi-
mensionaal vlak naar driedimensionaal 
of anders gezegd vanuit het platte vlak 
naar iets ruimtelijks. Ik ben door Mond-
riaan over de relatie tussen twee- en drie-
dimensionaliteit gaan nadenken. Hij 
heeft mij doen inzien dat een schilderij 
plat is. Dat is bijna een cliché maar voor 
mijn werk van heel groot belang. Je kunt 
op een plat vlak ruimte maken door die 
ruimte te suggereren. Daar zijn in de 
loop van de geschiedenis allerlei  mid-
delen voor ontwikkeld. Dat is bijna een 
methode op zich.
Je kunt van een velletje papier een prop-
je maken en zo vanuit een tweedimen-
sionaal vlak een driedimensionaal beeld 
maken. Je kunt ook systematischer te 
werk gaan en door middel van vouwen 
en knippen iets ruimtelijks creëren”.
Yvonne Kracht noemt zichzelf een con-
structivist. Het luistert erg nauw.  De 
meeste van haar beelden werden uitge-
voerd door vakmensen met een wiskun-
dige precisie. “Zonder die fantastische 
vaklui was ik nergens”, vertelt ze. “Tus-
sen 1970 en 1975 ontwierp ik drie bouw-

dozen bestaande uit ronde, vierkante en 
driehoekige vormen die steeds kleiner 
worden en in elkaar passen. Door middel 
van bouten kun je die vormen met elkaar 
verbinden en zo op verschillende manie-
ren steeds andere constructies creëren. 
Deze zijn uitgevoerd door instrument-
makers”.

Haar monumentale constructivistische 
beelden waren in de zeventiger jaren erg 
gewild en stonden op allerlei plekken 
blootgesteld aan weer en wind, meestal 
uitgevoerd in roestvrij staal. Na deze pe-
riode is ze wat vrijer gaan werken en ont-
wikkelde ze een nieuwe wat lossere stijl 
waarbij ze nog steeds wel de systematiek 

Bijna vijftig jaar beeldend  kunstenaar
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als uitgangspunt heeft, maar meer bewe-
ging inzet door het gebruik van dikke ja-
panse penselen waarmee ze, met zichzelf 
als middelpunt, in snelle spontane bewe-
gingen zwarte verf op papier aanbrengt 
in spiraalvorm.  De gedachte hierachter 
is het bewustzijn van haar plaats op aar-
de als een punt in het heelal en tegelij-

kertijd van ruimte in zichzelf.
Tegenwoordig werkt ze ook op de com-
puter met photoshop en het 3D-pro-
gramma Rhinoceros waarmee ze foto’s 
uit de natuur bewerkt en toepast in haar 
werk, in combinatie met bijvoorbeeld 
spiegels. De zoon van de drukker Ber-
nard Ruigrok die een bevriende kennis is, 

heeft haar wegwijs gemaakt op de com-
puter op haar vijfenzestigste. Ik zie een 
enorm beeldscherm en dito printer staan 
in het computergedeelte van haar atelier, 
waarmee ze digitale prints afdrukt. Ook 
in het atelier hangt een flink aantal digi-
tale werken.
Ik krijg een boek mee over haar werk met 
als titel ‘Intuïtie en ratio’.  Die titel dekt 
de lading. Iets speelt zich af in haar geest 
en komt in haar werk tot uitdrukking in 
een aantal opeenvolgende fasen. Vanuit 
een steeds ander uitgangspunt maakt ze 
een logische aaneenschakeling.
Uit de lange lijst van tentoonstellingen 
achter in het boek herinner ik me de 
beeldententoonstelling  in 1984 van de 
Kring van Beeldhouwers in het Amstel-
park. Daar stond een grote spiegelkubus. 
“Het grappige was”, vertelt Yvonne, “dat 
er een pauw was die graag in die kubus 
kroop. Kennelijk herkende hij zichzelf”. 
Dat moet een mooi gezicht zijn geweest.
Yvonne Kracht groeide op in Brussel en 
volgde haar opleiding aan de Konink-
lijke Academie voor Beeldende Kunsten 
in Den Haag. In 1953 vestigde ze zich in 
Amsterdam. Ze woont al veertig jaar in 
de Rapenburgerstraat.
Ik vraag haar of ze nog steeds dag in dag 
uit met haar werk bezig is.  Yvonne: “Ik 
ben nog altijd bezig met creëren. Je wilt 
dingen uitproberen. Dat proces ben ik 
nou eenmaal gewend en dat gaat steeds 
door. Dus wat dat betreft is er niets ver-
anderd. Er zijn nou eenmaal ideeën die 
je in je hoofd hebt en waarover je blijft 
nadenken en zoeken naar een oplossing 
die erom vraagt uitgewerkt te worden”.
Het is lastig om iemand die zich vooral 
ruimtelijk uitdrukt in haar werk in woor-
den te vatten. Haar werk is een aanrader. 
Ongetwijfeld zal er aandacht komen 
voor haar 50-jarig jubileum  als beeldend 
kunstenaar in 2011. Om in de gaten te 
houden. Een voorproefje is op haar web-
site www.yvonnekracht.nl te zien.

Spetterspatsproeier
Ravotten in de bossen, hollen op de heide en struinen in de zandduinen. Kinderen 
die op de basisschool (4 – 12 jaar) zitten kunnen in de zomervakantie naar een dag-
kamp op landgoed De Liebergh in het Gooise Natuurreservaat, vlakbij Laren. De 
Stichting Vakantiedagkamp Agnes ontvangt al 84 jaar gedurende zes zomervakan-
tieweken (6 juli – 14 augustus 2009) bijna 2.000 Amsterdamse kinderen in grote ten-
ten in een prachtig natuurgebied. De kinderen worden van maandag tot vrijdag ’s 
morgens tussen 8 en 9 uur met een bus opgehaald en om een uur of vier komen ze 
weer terug. 
Mooi weer? Een heerlijke spetterspatsproeier om te verkoelen of een grote glib-
berige zeephelling om op en af sjezen en voor de kleintjes is er een waterglijbaan. 
Regent het?
Airhockey in de sport- of hobbytent, tafeltennis, dammen, keramiek schilderen, te-
kenen, gips gieten, armbandjes van fietsbanden maken en nog veel meer.
Het kost 36 euro per kind per week. Ouderen met een Stadspas betalen maar 10 
euro per week.
Hoe meer kinderen hoe meer vreugd. Meer kinderen betekent ook dat er meer vrij-
willigers nodig zijn. Agnes draait op vrijwilligers. Meer informatie en aanmeldingen 
op de website www.dagkampagnes.nl of telefonisch bij Marion 06-13493008 en 
Jack 036-5372644.

Bijna vijftig jaar beeldend  kunstenaar
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Huurverhoging maximaal 
2,5%
De huurverhoging per 1 juli is maximaal 
2,5%. Verhuurders moeten die verhoging 
wel twee maanden van te voren, dus ui-
terlijk 30 april, schriftelijk hebben voor-
gesteld. Bezwaar maken tegen het voor-
stel kan tot 1 juli. In de Woonlastenkrant, 
die eind april huis aan huis verspreid is, 
staat informatie over de bezwaargronden 
en de mogelijkheden om huurverlaging 
aan te vragen. Voor hulp bij het invullen 
van het bezwaarschrift kunt u terecht bij 
het woonspreekuur of huurteam van het 
Wijksteunpunt Wonen. Voor de adressen 
en spreekuurtijden zie www.wswonen.nl 
of bel 020 622 42 88.
 
Jaarlijkse Huurverlagingsdag
Op 19 mei vond in het op het Diensten-
centrum Laurierhof de jaarlijkse huur-
verlagingsdag plaats. De hele middag en 
avond werden huurders geadviseerd over 
de mogelijkheden om de huurprijs te 
verlagen. De Huurverlagingsdag is ont-
staan als tegenhanger van de jaarlijkse 
huurverhoging. Uit de ervaringen van 
de huurteams blijkt dat de huurprijzen 
in de Amsterdamse binnenstad het wet-
telijk maximum vaak overstijgen. Met 
het starten van een procedure bij de 
huurcommissie kan de huurprijs terug-
gebracht worden naar het maximaal 
redelijke niveau. Ook ernstig achterstal-
lig onderhoud kan een reden zijn voor 
huurverlaging.

Only for expats!
Huurdersvereniging Centrum heeft bij 
de Commissie Gelijke Behandeling een 
klacht ingediend over het aanbieden van 
huurwoningen uitsluitend expats. De 
woningaanbiedingen zijn aangetroffen 
op de websites van de Makelaarsvereni-
ging Amsterdam en Keij & Stefels. Een 
advertentietekst luidde: Only for expats 
(no exeption). Al eerder oordeelde de 
commissie dat het uitsluiten van een 
groep op basis van nationaliteit in strijd 
is met de Algemene Wet Gelijke Behan-
deling. Expats zijn geliefd bij particuliere 

verhuurders aangezien zij tijdelijk in Am-
sterdam verblijven en slecht bekend zijn 
met de wet- en regelgeving ten aanzien 
van huur(prijs)bescherming.

Huurverlaging bij tijdelijke 
verhuur
Onlangs oordeelde de kantonrechter dat 
verhuurder RB Beheer de onverschuldigd 
betaalde huur van ruim 27.000 euro aan 
een huurder moet restitueren. De ver-
huurder had van de Dienst Wonen een 
vergunning gekregen om de woning tij-
delijk te mogen verhuren voor 435 euro 
per maand. Feitelijk verhuurde RB Be-
heer de woning voor maar liefst 1.150 
euro per maand. In artikel 16 van de 
Leegstandswet is bepaald dat als de wo-
ning voor een hogere huurprijs wordt 
verhuurd, de vergunningshuur daarvoor 
automatisch in de plaats treedt.

Energiebesparing voor 
bewonerscommissies
Energiebesparing is een hot item. Veel 
corporaties besteden er aandacht aan. 
Het Wijksteunpunt Wonen organiseerde 
in maart van dit jaar een voorlichtings-
avond speciaal bedoeld voor bewoners-
commissies die samen met hun verhuur-
der willen werken aan energiebesparing. 
De aanwezigen kregen concrete tips over 
de mogelijkheden om samen met de ver-
huurder energiebesparende voorzienin-
gen te realiseren. De trend is dat wonin-
gen steeds energiezuiniger worden. Hier 
ligt een kans voor huurdersorganisaties 
om mee te praten en invloed uit te oefe-
nen. Energiezuinig wonen is niet alleen 
goed voor het milieu, maar ook voor de 
portemonnee omdat de woonlasten er-
door dalen. Woont u in een complex 
waar een bewonerscommissie actief is, 
neem dan contact met ons op om de mo-
gelijkheden samen met uw verhuurder te 
onderzoeken.

Wijksteunpunt Wonen Centrum
www.wswonen.nl
centrum@wswonen.nl
Tel 020 622 42 88

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
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Het lawaai komt mij bekend voor. Er is 
vast en zeker alcohol in het spel. Dat be-
vordert op onmiskenbare wijze commu-
nity singing. Liever gezegd, de productie 
van een heleboel geschreeuw. Nee, het is 
deze keer geen bralboot in de sloot, die 
varen gelukkig meestal wel door. Hoe-
wel, effe aanmeren en gaan snacken op 
de Nieuwmarkt is tegenwoordig ook erg 
in! Het is de bierfiets. Niet onze fietsen-
de toeristen, hoewel je daar ook erg bij 
uit de buurt moet blijven. Zij presteren 
het wel om in de mandjes voorop de 
fiets een six-pack te hebben liggen, maar 
meestal houden ze wel één hand aan het 
stuur. De bierfiets, u welbekend? Al veel 
langer ergert dat ding mij en haalt het 
slechtste in mij boven. Die rijdende bar 
waar tien of twaalf mensen omheen kun-
nen zitten. Ze moeten trappen om voor-
ruit te komen maar het parool is vooral 
veel bier drinken. Terwijl men aan het 
verkeer deelneemt. Zoiets wordt niet als 
iets heel ongerijmds ervaren. Het mag 
domweg en ik sta erbij en kijk ernaar. Ga 
weg met die ongein, ga elders fietsen en 
lallen, maar niet in mijn buurt. Het is dit 
soort vermaak dat zo ontzettend onrecht 
doet aan ‘mijn’ Amsterdam. Alleen maar 
bezig zijn met grote hoeveelheden bier 
drinken. Om dat alles nog erger te ma-
ken zitten ze allemaal met hun rug naar 
de stad toe. Afgezien van de overlast, is 
de rijdende bar voor het overige verkeer 
een bron van ellende. Een gevaarlijke on-

derneming. Denkt u dat de zogenaamde 
Bob zich aan de verkeersregels houdt? In-
tegendeel. Ze zijn een middagje van god 
los. Ze staan regelmatig op de Gelderse-
kade, op de brug over de Rechtbooms-
sloot. U raadt het al, daar kun je zo han-
dig met z’n allen in de sloot plassen. Wat 
een lol. Ik verzin het niet. Parkeren op de 
Nieuwmarkt doe je ook gewoon. Dat is 
niet zo’n erg vergrijp toch, dat moet kun-
nen. Er zijn al eerder vragen over gesteld 
in de Bewonersraad. Erik Koldenhof, 
dagelijks bestuurder van het stadsdeel, 
zegde toe aandacht aan de zaak te zullen 
geven. Zoiets stemt mij nooit hoopvol. 
Hoeveel aandacht dan en wanneer en 
komt er nog een vervolg op die aandacht 
of blijft het daarbij. 
Inmiddels kreeg mijn ergernis een treu-
rig vervolg met gemengde gevoelens. 
Een bericht in Het Parool van maandag 
23 mei 2009. Een vrijgezellenfeestje van 
vrouwen - op de bierfiets - eindigt met 
drie vrouwen in het ziekenhuis. Een 
loopt een groot aantal gebroken ribben 
op, de ander moet een vingerkootje mis-
sen en de derde, een zwangere vrouw, 
wordt ter observatie opgenomen. Leuk 
feestje toch, moet kunnen nietwaar! Het 

verhuurbedrijf zegt desgevraagd dat men 
een contract moet tekenen, waarmee één 
deelnemer verklaart zich van alcohol te 
onthouden. Dat is de papieren versie. Ik 
geeft er geen cent voor dat zo’n contract 
wordt nageleefd. Zijn er eigenlijk regels 
over hoe het verder moet in het verkeer, 
over de veiligheid van andere fietsers 
en voetgangers? Hoe worden die regels 
nageleefd, als ze er al zijn? Kan het ver-
huurbedrijf daar iets over zeggen? Inte-
resseert het ze, welke route de fietsende 
tapmachine neemt? 
Volgens Het Parool wil Els Iping van het 
stadsdeelbestuur, de strijd tegen het voer-
tuig aanbinden wegens de overlast. Niet 
om veiligheidsreden. Maar een beetje 
veiligheid is nooit weg. Zie het ongeval, 
waarbij gelukkig geen andere slachtof-
fers gevallen zijn. Te grote snelheid zou 
de oorzaak zijn. Betekent dat niet dat je 
dan gemakkelijk de macht over het stuur 
kan verliezen? Ik was in ieder geval erg 
blij, dat ik niet bij dat tunneltje stond. 
Op de Wallen geldt een alcoholverbod 
op straat. Volgens Ton Boon, woord-
voerder van stadsdeel Centrum, is dat 
verbod aangegrepen om de bierfiets daar 
te weren en zodoende overlast tegen te 
gaan. Elders in de stad geldt dat verbod 
niet. Maar de verantwoordelijkheid van 
alle overheden voor de veiligheid van 
ons allemaal geldt wel overal. Ik wil dat 
die verantwoordelijkheid waar gemaakt 
wordt. Weg met die fiets!

De bierfiets
Greet van der Krieke  

opm.jun09.indd   27 6/23/09   7:35:11 PM



28 

KINDERKRANTRoos                     Floris                  Melle                     Thomas              Jonathan           Gaia                      Sara

Boys vs. girls
Tsjaa... wat kan je over dit onderwerp 
allemaal voor moois vertellen?  Toch 
altijd weer moeilijk, beginnen met een 
nieuw artikel, terwijl dat eigenlijk niet 
zo moeilijk hoort te zijn op onze leeftijd 
(creativiteit). En ja hoor door gewoon 
een beetje in onszelf te praten in het 
begin hebben we gelijk al mijn eerste 
aanknopingspunt gevonden. 
Tieners. Tieners zijn heeeel creatief, 
vooral meisjes hebben last van deze 
maffe eigenschap. Bij dit punt aangeko-
men zullen we het doel van het verhaal 
toelichten. De nieuwe titel zal je waar-
schijnlijk niet ontgaan zijn. Het doel is 
letterlijk de titel, het uitvinden wat het 
betere geslacht nou eigenlijk is. Hiermee 
zullen de jongens de battle opnemen 
tegen de feministen van onze kinder-
redactie. Van deze battle zijn de meiden 
nog niet op de hoogte ;-). Bij deze chal-
lengen wij jullie).
We willen niet onrespectvol overko-

Gaia’s column
Laatst toen ik ‘s avonds thuis zat ging 
de telefoon. Mijn broer nam op en zei: 
“Gaia het is Nina voor jou”. Leuk, dacht 
ik. 
-Hé Gaia, kan ik bij je logeren? 
-Natuurlijk! Lijkt me echt vet leuk! 
-Oké ik ga even eten (het was half ne-
gen) dan kom ik bij je langs. 
-Oké, doei, tot zo. 
-Jeej! 
Eventjes later kwam Nina. We gingen 
Holland’s got talent kijken, het meest 
foute progamma op aarde. “En Patricia, 
wat vind jij ervan?” zei Gerard Joling, 
dat overdreven mannetje in zijn glim-
mende pakkie. Hij is echt degene waar 
ik mij mateloos aan erger. 
‘s Ochtends gingen mijn vriendin en ik 
naar Carré voor een rondleiding. De 
gids was echt zo’n verhalenverteller. 
Hij had een krachtige stem en bewoog 
veel met zijn handen. Hij maakte er echt 
een spannend verhaal van en zei din-
gen zoals… Maar hij verzon een list. Op 
een dag…..blablabla. Na de rondleiding 
toen we naar de fiets liepen, kregen 
we een geniaal idee. Swirl’s! Een bril-
jant ijsje dat bestaat uit ijs, fruit en cho-
cola. We fietsten naar de Leidsestraat 
en kochten zo’n swirl’s. We gingen naar 
het Leidseplein, daar aten we ons ijs. Tot 
mijn schrik zag ik daar Willie Wartaal 
van De jeugd van tegenwoordig, een 
hele vette rapgroep. Nina! Nina! Kijk. 
Willie Wartaal! Nina had een goed idee: 
laten we hem volgen. Dat volgen was 
niet zo lang hoor, maar honderd meter. 
Het was een gezellige dag. And Nina if 
you read this… We are the swirl’s girls! 

Gaia van Maanen
Hevig verliefd en toch niet begrijpen wat 
dat inhoudt, die Liefde waar iedereen 
het over heeft. Waarom zeg je eigenlijk 
‘hevig’. Ik ben niet hevig... Ik ben hef-
tig... Heftig verliefd, dat ben ik. En nu ik 
dit op papier zet, weet ik dat het klopt. 
Dit ben ik. Dit voel ik. En het is gek, 
maar ik geef het eindelijk toe. Rosie is 
in Loohoove. En dan geen kleuterliefde 
of Saars theaterliefde. Dit is mijn liefde. 
Echte sterke liefde. 
Nu ik om privacyredenen toch niet ga 
verklappen wie de gelukkige is, kunnen 
we beter van onderwerp switchen. Ook 
een stom woord ‘switchen’. Ik gebruik 
vaak Engels door Nederlands heen, om-
dat ik mezelf dan beter kan uitdruk-
ken. Maar switchen is al bijna net zo 

Nederlands als de tulp. Die toevallig 
helemaal niet Nederlands is maar Turks, 
een immigrant dus. Ik wil geen zeikstuk-
je maken hoor. Maar er moet toch wel 
iets van die Blonde in. Of misschien doe 
ik dat toch maar niet. Ik wil niet zo grof 
worden. Het is ons trouwens gelukt he? 
We hebben een spot! I’m so happy. Latei. 
Liefde voor Latei. Echt. En Liefde voor de 
Waaah! Ik voel me nu Saar die altijd zo’n 
Liefde heeft voor iedereen en dat altijd 
opschrijft. Maar nog een keer probe-
ren. Liefde voor de Nieuwmarktbuurt en 
de OpNieuw  en de redactie, vooral de 
jeugdredactie natuurlijk. 
Liefde met een hoofdletter L. 
Liefde voor ieeedeereeen! (L)

Roos Brouwer

Liefde

men, maar we zijn toch van mening dat 
ons geslacht superieur is aan dat van 
jullie. Jongens zijn gewoon de mens 
2.0, een verbetering van de vrouw. Alle 
mankementen zijn vrijwel helemaal 
verwijderd. Zo hebben jongens geen tot 
nauwelijks last van jaloezie, hebzucht en 
dergelijke.  We zijn niet van mening dat 
jullie werkelijk zo veel minder zijn, want 
zonder jullie kunnen we ook niet. Een va 
onze mankementen is dat wij een zwak 
vertonen voor het vrouwelijke geslacht. 
Ook wordt kinderen baren een lastige 
(god vergat de baarmoeder bij ons in te 
bouwen).
We weten het, dit waren niet de beste 
argumenten voor het mannelijke ge-
slacht, maar we moeten nog even in de 
rivalensfeer komen. Dus nu de kans aan 
de ladies van de redactie om zich te ver-
dedigen. Succes! XX

Thomas & Floris van den Brekel
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Toen wij op een middagje door onze ge-
liefde Nieuwmarktbuurt aan het zwerven 
waren, kwam Roos op het briljante idee 
een spot te doen. Saar riep toen meteen 
uit: ”Latei! Want daar vertelt mijn moe-
der graag en vaak over”. Roos’ moeder 
ook en dat ontmoedigt ons een beetje, 
want is het dan geen oudewijvencafé? 
Maar we besluiten het er toch op te wa-
gen.
Wij zitten in Latei en Roos bestelt na-
tuurlijk de klassieker, warme chocolade-
melk. Wij zitten in Latei en Saar bestelt 
natuurlijk iets totaal vreemds, sap met 

veel onbekends erin. Later vraagt Roos 
ook nog een brownie, waar ze automa-
tisch twee vorkjes bij doen. Dat klinkt 
als iets heel kleins, maar toch is dat heel 
goed. Ze denken vooruit, want natuurlijk 
gaat Sara meeëten aan Roos’ brownie. Ze 
kijken daar niet raar als twee mensen één 
brownie zitten te eten: wat een zwervers, 
ze délen het! Een pluspunt.
Mijn chocolademelk, daar kon je aan 
proeven dat het geen Nesquick was of 
chocomelk uit pak. Je proefde de cacao; 
daar moet je van houden. Roos en Saar  
houden er toevallig van. 
Saar had iets meer moeite met haar exo-
tische, gezonde, veel ijzer bevattende 
drankje. Ze kreeg het namelijk niet op. 
Dat had waarschijnlijk niets met Latei 
te maken, maar met het feit dat Saar ge-
woon niet zo op bietensap gesteld is. Dus 
de chocomelk was lekker&vers. De bie-
tensap was vers maar die vonden we bei-
den, ook nadat er veel suiker in gedaan 
was, niet lekker. De brownie vonden we 
heel lekker; er zaten noten en rozijnen 
in. 
Het is erg leuk ingericht. Als je binnen-
komt zie ten eerste allemaal lampenkap-
pen en kroonluchters. Dan heb je zoiets 

van huhh?! Dan zie je allemaal schoenen 
aan de muur hangen en heb je zoiets van 
whatthefuck? Vervolgens zie je allemaal 
behangrollen en begint er wat te dagen. 
Ooooh! Het is ook nog een winkel! Dat is 
heel leuk, want alle spulletjes die ze daar 
verkopen zijn ook nog eens superschat-
tig. Je kan er ook een krantje lezen of een 
oude Tina. Die oude Tina’s vonden wij 
echt heel leuk. Ze waren uit 1968 of zo. 
Ooooud!
Er waren veel ‘oude’ dames, inderdaad 
onze moeders leeftijd, die daar gezellig 
zaten. Er zaten ook ‘trendy’ studentjes 
die helemaal into biologisch zijn. Hele-
maal retro ;). Duh. 
 Toch denken wij dat het een leuke spot 
is, als je gezellig met je vriend of vriendin 
wilt chillen en gezellig de Tina wilt lezen 
en je ook eventjes trendy wilt voelen. 
Dat kost je natuurlijk niet niks. Trendy is 

niet goedkoop. Het kost 6,80 euro voor 
een bietensap, een chocolademelk en 
een heerlijke brownie. Als er nou meer 
jongeren zouden komen - we hopen dat 
dat in deze spot gaat gebeuren - wordt 
deze plek helemaal super. 
Food&Drink:  8 ( Ze hebben namelijk 
ook nog allemaal lekkere broodjes en 
soep)
Space:  6.5 (Je kan niet lekker in het zon-
netje zitten)
People:  9  ( Bediening was echt cool)
Atmosphere: 10 (!)
Kortom, topplek, helemaal met jongeren 
erin! Latei, Zeedijk 143. 

Sara de Monchy & Roos Brouwer

SPOT Latei

Saartje is aandachtig aan het proeven

Wat een leuke lampjes allemaal!

Saartje voor Latei
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KINDERKRANT
14 augustus 1969. Beth, Jimmy en Me-
gan lagen onder de sterrenhemel. Ze wa-
ren moe van de lange reis die ze vanuit 
Albany te voet hadden gemaakt. Ze wa-
ren op reis naar een festival even buiten 
Woodstock. Nadat Jimmy zijn laatste 
jointje had opgerookt gingen ze slapen.
De volgende morgen liepen ze verder 
met nog een groepje mensen die ook 
naar het festival zouden gaan. Naarmate 
ze het terrein naderden werd het dui-
delijker dat het een groot festival zou 
worden. Je hoorde al muziek en gillende 
mensen. Ook werd het steeds drukker op 
de wegen en je hoorde de werkende boe-
ren boos toeteren en schreeuwen naar de 
knetterstonede menigte die het terrein 

op probeerde te komen. 
Door alle drukte heen konden ze steeds 
slechts een glimp van de podia zien waar 

KINDERKRANT

Een bloem in je haren
Waar denk ik aan als ik aan fl ower power denk, in connectie met de Nieuw-
marktbuurt? Aan niks, ik denk dan aan niks. Ik zie niks wat fl ower power in 
verband brengt met de buurt waar ik woon. Nou, wacht, misschien de stoners, 
die zitten te blowen op de bankjes, want wiet is sixties, sixties is fl ower power. 
Maar ik bedoel de andere kant van fl ower power, de mensen met bloemen-
broeken, bloemen in hun haren. Vrolijk roepend ‘peace’ en dansend en zin-
gend. Kan je je een beeld vormen van de mensen die ik in mijn hoofd heb? Ik 
zou hier wel een plaatje aan toe willen voegen, maar deze pagina is zwart-wit, 
dus zoveel heb je daar niet aan. Want hallo, zwart-witbloemen. Maar okee, 
heb je wel eens van dat soort mensen gezien? Ik kan je vertellen, ik kan ze op 
mijn hand tellen. Kijk nu eens naar buiten. Misschien zie je bomen, auto’s, fi et-
sers.  Misschien regent het, dan zie je de fi etsers ineengedoken op hun fi ets 
zitten om zo min mogelijk van de regen te voelen. Kijk nu eens naar jezelf. 
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, kijk ik ook naar mezelf en ik begin 
te beseffen dat wij allemaal één grote klerenmassa zijn: heel veel blauwe, grij-
ze, bruine en zwarte kleren op een hoop gegooid. Soms, heel soms springt er 
iets uit. Een felle neonkleur, een bloem. Misschien ben jij die bloem wel die de 
vrolijkheid uit de massa probeert te wekken. Ik hoop dat het je lukt. Want een 
bloem maakt iets zoveel mooier.

Sara de Monchy

Woodstock

verschillende mensen optraden. De hele 
dag zaten en lagen de mensen op het 
terrein te joelen, blowen, dansen, zoe-
nen, slapen en te vrijen. Ze sliepen aan 
de rand van het terrein vlakbij de weg, 
want in het midden viel niks te slapen. 
Daar gingen de optredens dag en nacht 
door. Ze werden ‘s nachts vaak wakker 
gemaakt door de langsrijdende tractoren 
en Jimmy die het meest aan de buiten-
kant sliep, was ook een paar keer van het 
dijkje waar ze op sliepen afgerold.   
Twee dagen lang genoten ze met jointjes 
van de muziek en leefden in dit tempo 
door. De derde dag kwam er langzaam 
een einde aan. Er gingen mensen weg 
en er was ook iemand overleden aan een 
overdosis cocaïne. Beth, Jimmy en Me-
gan besloten nog een nacht door te bren-
gen en dan naar huis te gaan.
Drie dagen hadden de boeren overdag 
niet veel kunnen werken en daarom 
werkten ze ‘s avonds wat langer. Boer Joe 
reed in zijn tractor rond 3 uur ‘s nachts 
nog de laatste hooibalen naar de zuid-
kant van zijn land. Hij had zin om weer 
op normale tijden te kunnen werken en 
slapen. Hij begon zich een beetje te er-
geren aan die provotypes bij zijn erf. Hij 
had vandaag die lui wel drie keer weg 
moeten jagen uit zijn schuur. Hij gaf nog 
wat extra gas, toen hij zijn eindbestem-
ming zag. Terwijl hij langs de slapende 
mensen reed zou hij toch zweren dat hij 
iets onder de band van zijn tractor hoor-
de kraken. Hij dacht bij zichzelf dat het 
waarschijnlijk wel het slechte wegdek 
zou zijn en kieperde de laatste balen op 
het land.

Melle van Maanen
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KINDERKRANT
Aan die allereerste hutspot zelf man-
keerde helemaal niets, integendeel over-
heerlijke hutspot zelfs. Dat kan ook niet 
anders, kok Joost kookt de sterren van 
de hemel, geflankeerd door ‘zijn’ vrijwil-
lige dames Marieke, Ingrid en Marianne. 
Ze vormen de vaste ploeg die de maal-
tijd voorafgaand aan de film verzorgt. 
De film is door de filmploeg gekozen (is 
er een dvd van of alleen een video?) en 
door een van de leden vooraf bekeken en 
op geschiktheid getoetst. Dan volgt de 
voorbespreking van een passende maal-
tijd. Daar is die clubsterk in. Het streven 
is om bij de Engelse film echt Engels te 
koken. Is er gekozen voor een Nederland-
se film dan moet er een Hollandse pot 
op tafel. Het water loopt je bij voorbaat 
al door de mond. Ik spreek uit ervaring, 
omdat dat overleg af en toe aan mijn 
keukentafel wordt gevoerd. De flyerploeg 
en boodschappenbrigade komen in ac-
tie. De intekenlijst moet netjes bijgehou-
den worden en de financiële afwikkeling 
dient kloppend te zijn. Meestal draaien 
ze quitte! En mochten er na afloop nog 
gelden over zijn, dan wordt dat netjes af-
gedragen aan de Boomsspijker.  
Maar waar kwamen die hindernissen dan 
vandaan? Welnu, al zes jaar wordt in ons 
aller buurthuis op de tweede vrijdag van 
de maand een bijzondere avond gehou-
den. U denkt bij buurthuis de Booms-
spijker toch hopelijk niet meer aan gei-
tenwollen sokken, want dan loopt u echt 
een beetje achter. Het buurthuis biedt 
een groot en gevarieerd programma aan. 
Ook ‘voedsel met film toe’. Tot groot 
genoegen van een steeds uitdijende 
schare buurtbewoners. Het is een leuke, 
ontspannen manier om het weekend te 
beginnen en andere buurtgenoten weer 
eens onder het genot van iets te spreken. 
De maaltijd is afgestemd op de film. Als 
La Luna, De Fietsendieven of een andere 
Italiaanse ouwe wordt vertoond eet u 
een voortreffelijke pasta. Onlangs stond 
Left Lugguage met een prachtige rol van 
Jeroen Krabbé op het programma. Het 
verhaal speelt zich af in het joodse Ant-
werpen. Vooraf moest het eigenlijk kip-
pensoep zijn,  maar de asperges zagen er 
ook zo lekker uit. Joost besloot om asper-
gesoep te maken. Het suddervlees werd 
bereid met Belgisch kriekenbier. Het 
smolt op je tong. Daarbij ook nog een 

bloemig aardappeltje en witlof met een 
dakje. Koffie met een Belgische bonbon 
toe. Bij een Zweedse film staan er na-
tuurlijk Zweedse gehaktballetjes op het 
menu en ga zo maar door. Als u zich aan-
meldt kunt u ook uw vegetarische wens 
kenbaar maken. Vorig jaar werd ‘Van de 
koele meren des doods’ vertoond met re-
gisseuse Nouchka van Brakel als speciale 
gast. Na afloop van de film vertelde ze 
hoe de film gemaakt is en beantwoordde 
ze vragen. Het was een enige avond. 
Alle disgenoten vinden dat Joost een ster 
verdient. Onlangs werd ik vriendelijk 
aangesproken met de vraag: ‘wanneer is 

het eten er weer, want het is lekker hoor 
en dat voor maar tien euro’. Reserveren 
is inmiddels een must, want meer dan 
45 gasten kan het kookteam niet aan. 
De gasten zijn bekende en onbekende 
buurtbewoners die weer andere vrienden 
en kennissen meenemen. Vaak een won-
derlijk allegaartje. Er is een constante 
groep bezoekers, maar meestal, als u zich 
vroeg aanmeldt, kunt u er nog wel bij. Er 
zijn zelfs vriendschappen ontstaan. Oud-
buurtbewoners weten de weg naar de 
Boomsspijker weer te vinden, maar vol is 
onherroepelijk vol. 
Met de hutspot van het begin en dat 
mandarijntje toe zat het wel goed. U 
heeft van mij die hindernissen nog te-
goed. Nou, uiteindelijk viel dat ook wel 
mee. Aanvankelijk werden er video’s ver-
toond. Gehuurd bij de plaatselijke video-
theek met alle makke van dien. Halver-
wege de video een flinke kras, akelig bib-
berende beelden en de film liet het even 
afweten. Of de videorecorder met dat 
tegenstribbelende snoertje gaf niet thuis. 
De Boomsspijker bezat nog geen beamer. 
Toen is besloten om uitsluitend films op 
dvd te vertonen. Daarvoor is een beamer 
nodig en uit de opbrengst van een aan-
tal filmavonden kon de beamer voor de 
Boomsspijker worden aangeschaft. Met 
Dehab achter de bar, de vaste vrijwillig-
ster van de filmavond die iedreen altijd 
met een stralende lach begroet, kan uw 
avondje ‘maaltijd met film’ niet stuk. 

Hutspot met hindernissen
Greet van der Krieke

lunchen in de regen 
is weer mogelijk bij Captein & Co!

De hele zomer zijn we geopend 
vanaf 12 uur!

Fietsendieven (1948) van Vittorio De Sica
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W
as er in de afgelopen nog buurt-
nieuws dat vermeld moet wor-
den? Nee eigenlijk niks gebeurd.

Een paar zonnige dagen. Wat regen, 
maar niet zo veel. Eigenlijk iets te koud. 
Een rustig voorjaartje mag je wel zeg-
gen. Wacht even, toch iets waarover bij 
het marktkraam gegonsd werd, waarover 
in de winkels en op straat werd gespro-
ken en onderwerp was van discussies in 
cafés. Eind april, begin sneeuwde het ie-
penbloesem en daarna bleven die bomen 
er wat schlemielig bijstaan. Een soort 
Biafrabomen. Zeker vergeleken met de 
platanen op de Nieuwmarkt, de lange 
populieren op speeltuin De Waag en de 
beschutte esdoorn op het Zuiderkerk-
hof die zich snel in volle voorjaarsglorie 
ontwikkelden. Veel gehoorde mening: 
iepenziekte. Dat riep zo veel vragen en 
speculaties op, dat de gemeente Amster-
dam besloot het volk gerust te stellen 
met een iepenproclamatie. Vanaf 18 mei 
2009 stonden de ‘Kale iepen’ op de web-
site van het stadsdeel Centrum. 

Inmiddels hadden de stadsduiven zich 
rond gegeten, net als de eksters die zich 
een paar dagen lang in grote getale in 
de buurt lieten zien. De verstopte veeg-
wagentjes van de stadsreiniging waren 
weer schoon gemaakt en hadden de 

Kale iepen
Dit voorjaar dragen de iepen in Amster-
dam en daarbuiten veel meer zaad dan 
andere jaren. Ook de bladontluiking 
komt dit jaar heel laat op gang, waardoor 
de iepen er nu als een ‘kaal geplukte kip’ 
uitzien. Of er extreem veel meer zaad aan 
de 75.000 Amsterdamse iepen zit is moei-
lijk vast te stellen. Groot verschil met an-
dere jaren is dat het zaad veel langer aan 
de iepen blijft zitten en dat de zaden in 
één week tijd massaal van de bomen zijn 
gevallen. 
Normaal vallen de zaden vanaf half april 
van de iepen, over een periode van drie 
tot zes weken. De hoeveelheid zaadval 
verspreid zich dan over een langere pe-
riode, waardoor het lijkt of er minder 
zaadvorming optreedt. De hoeveelheid 
zaad is mede afhankelijk van het soort 
iep; er staan in Amsterdam meer dan der-

Het regende dubbeltjes
Piet van Harn

Er staan 338 iepen in de Nieuwmarktbuurt, kleine en grote, pas geplante sprieten en uitgegroeide 
volwassenen. Geen echte oude bomen. Honderden bomen overleefden de Tweede Wereldoorlog 
niet; ze verdwenen in de potkacheltjes van buurtbewoners. De oudste iepen in de buurt 
(Rechtboomssloot, Oudeschans) dateren van begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Wie een 
honderd-plussers wil zien moet even naar het Binnengasthuisterrein. Alle iepen in de buurt zijn 
anoniem, behalve één. Op de Raamgracht staat een Huntingdon-iep waaroop een naambordje met 
botanische gegevens is gespijkerd. 

grachten die drie keer per week worden 
doorgespoeld de drijvende dekens afge-
voerd. De kale iepen bleven achter. Het 
duurde nogal lang voor de bladeren zich 
uitrolden. Eind juni zijn de bomen nog 
steeds niet volgroeid tot de iepen die we 
’s zomers gewend zijn. De voorjaarstoe-
risten kunnen vanuit de rondvaartboot 

veel meer van de grachtengevels zien 
dan anders in deze tijd van het jaar. De 
buurtbiologen kunnen gewoon vanuit 
hun raam aan de Zwanenburgwal de 
gierzwaluw bestuderen. Vanaf elke plek 
op de Oudeschans kun je nog steeds op 
de Montelbaanstoren zien hoe laat het 
is. Niet normaal.

tig verschillende soorten. 
De hoofdoorzaak van deze overdadige 
vruchtdracht ligt vrijwel zeker in de 
weersomstandigheden van vorig jaar 
juni. De bloemknoppen worden in de 
zomer aangelegd. Door de warme, droge 
periode vorig jaar zijn meer bloemknop-
pen aangelegd en minder bladknoppen. 
De weersomstandigheden dit voorjaar 
hebben weinig te maken met de omvang 
van de zaadproductie, behalve dat de 
harde wind van de afgelopen periode de 
oorzaak is dat veel zaad in korte tijd van 
de bomen wordt geblazen.
Daarnaast hebben iepen, net als veel 
fruitsoorten (appels en peren), zogehe-
ten ‘beurtjaren’. De omvang van de zaad-
productie vertoont een trend, waarbij er 
jaren zijn met veel en weinig zaadvor-
ming. Een combinatie van deze factoren 

is vermoedelijk de reden van deze om-
vangrijke hoeveelheid zaadvorming.  
Vrijwel al het zaad is onvruchtbaar. Toch 
zitten er elkaar jaar weer honderden za-
den tussen die vruchtbaar zijn en zich 
nestelen in kieren, gaten langs gevels. 
In Amsterdam staan duizenden iepen en 
iepjes die zich op deze manier spontaan 
hebben gevestigd. Nadeel is dat al deze 
nakomelingen, in tegenstelling tot veel 
van hun ouders, erg vatbaar zijn voor ie-
penziekte.
Maar geen zorg. De bomen zijn kernge-
zond en met iepenziekte heeft het niets 
te maken. Nu het meeste zaad van de 
bomen is gevallen, worden de ‘slapende 
knoppen’ geactiveerd en staan de iepen 
binnen vier tot zes weken weer volop in 
blad.
Bron: Website stadsdeel Centrum, 18-05-09
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6 mei.

Het sneeuwt geen sneeuw
Maar Iep, of is het Linde?
Zijn het nu zaadjes, vliesjes, 
blaadjes?
Iets wat stekt?
Wat steekt dwars door het raam?
Een boom sneeuw van de straten?
Wat heeft mijn stad van binnenuit 
bedekt?

Martijn van der Molen

Begin juni werden de iepen weer wat voller en begon het overhangende bladerdak boven het water 
van de Raamgracht zich te verdichten. Toen kwamen de snoeischaren en motorzagen. De Raam-
grachtiepen likken nog steeds hun wonden.

Toch nog maar even gebeld met Hans 
Kaljee, bomenconsulent bij de Dienst 
Ruimtelijke Ordening van de Gemeente 
Amsterdam.
- Wordt het dit jaar nog wat met de iepen 
in de Nieuwmarktbuurt?
Hans Kaljee: “Even geduld. Het komt al-
lemaal goed. Eind juni, begin juli heeft 
de bladontwikkeling de achterstand he-
lemaal ingelopen. Als mensen van va-
kantie terugkomen zien ze geen verschil 
meer met voorgaande jaren”.”
- Maar het is toch geen normaal iepen-
jaar?
“Dit jaar hadden de iepen extreem veel 
zaaddracht en daarvoor hebben ze veel 
voedsel gebruikt. Als je het over een pe-
riode van jaren bekijkt was dat overigens 
niet abnormaal”.
- Toch blijven veel mensen vrezen voor 
de beruchte iepenziekte?
“Daar heeft het niets mee te maken. Bo-
vendien hebben we in Amsterdam de 
iepziekte helemaal onder controle”. 
- Hoe wordt die ziekte bestreden, met 
verdelgingsmiddelen of door kap? 
“Alle bomen in Amsterdam worden in-
tensief, tenminste twee keer per jaar ge-
controleerd. Als de iepziekte optreedt 
grijpen we in een vroegtijdig stadium in. 
Het hout wordt afgevoerd.”
- Wat voor soort iepen staan er in de 
Nieuwmarktbuurt?
“Vijf of zes verschillende soorten. De 

meeste zijn Hollandse iepen (Ulmus Hol-
landica Belgica) en Huddingtons”.
- Een nieuwe slag voor de buurt was de 
snoei van de prachtige overhangende ie-
pen langs de Raamgracht begin juni. Is 
het nou wel een goede tijd om te snoei-
en? 
“De zomertijd is de beste tijd. Dan heb-
ben die bomen hun volle kracht en ge-
nezen de snoeiwonden snel. Snoeien in 
deze tijd van het jaar vermindert het ri-
sico dat de bomen op een of andere ma-
nier worden aangetast.

Voor wie ‘alles’ over iepen wil weten: 
Hans Kaljee is een van de auteurs van het 
boek ‘Iep of olm. Karakterboom van de 
Lage Landen’. KNNV Uitgeverij, Zeist. 
ISBN: 978 90 5011281 9. Prijs � 29,95.

Niet ziek 
wel gewond

Juni 2009. De iepen zijn nog zo kaal dat de 
meerman op de Montelbaanstoren zich nopg 
steeds vanaf elke plek op de Oudeschans laat 
bewonderen. 
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Enige tijd geleden bezocht iemand het 
spreekuur, omdat zijn verhuurder aan-
spraak maakte op zijn zolderberging. Die 
was zes vierkante meter en de verhuurder 
wilde op de zolder een woning bouwen 
waar die ruimte voor nodig waren. Juri-
disch is zo’n situatie eigenlijk heel duide-
lijk. Men huurt een woning en de zolder 
hoort erbij, zodat het niet redelijk is om 
die af te staan. Maar deze verhuurder 
ging naar de kantonrechter en tot ieders 
verrassing werd hem de berging toegewe-
zen. De rechter oordeelde niet of het re-
delijk was om de woning zonder berging 
in de verhuur te doen, maar hij maakte 
een soort vrije belangenafweging: hij 
woog het belang van een kleine berging 
af tegen dat van een hele woning. De uit-
komst daarvan is  duidelijk en de huur-
der raakte zijn berging kwijt. 
Rechters houden van belangenafwegin-
gen, want daarin zijn ze vrij om te beslis-
sen wat ze willen. Onlangs maakte ik op 
soortgelijke wijze mee hoe iemand een 
compleet tuinhuis kwijt raakte: de corpo-
ratie wilde daar woningen neerzetten. En 
dat was volgens die rechter belangrijker 
dan een tuinhuis.

Vroeger, op de eerste klas van de middel-
bare school, heb ik geleerd dat a+a gelijk 
is aan 2a. Maar a+b blijft a+b, want appels 
en peren kun je niet bij elkaar optellen 
en twee appels wel. Maar rechters die ‘be-
langen afwegen’, zoals dat zo mooi heet, 
trekken appels en peren wel gewoon van 
elkaar af. Wat is dan de gemeenschap-
pelijke noemer? Wat maakt belangen 
vergelijkbaar, zodat de een ‘belangrijker’ 
gevonden kan worden dan de ander? Je 
kan deze vraag afdoen met de opmerking 
dat een woning natuurlijk belangrijker 
is dan een berging of een tuinhuis. Maar 
‘natuurlijk’ is hier net het goede woord, 
want de natuur kent een harde strijd om 
het bestaan. Achter dit woord verbergt 
zich vaak en ook hier de naakte macht. 
De verhuurder, zeker een corporatie, wil 

investeren, onderneemt grootschalige 
projecten die een groot maatschappelijk 
belang hebben. ‘Natuurlijk’ wegen haar 
belangen zwaarder dan die van een enke-
le huurder die alleen maar woont en dat 
ook wel zonder berging of tuinhuis kan 
doen. Of gewoon ergens anders, als zijn 
woning in de weg staat.
Verhuurders zijn maatschappelijk zwaar-
wegend en machtig; huurders niet. En 
die macht blijkt ineens de maatstaf waar-
langs belangen vergeleken worden: wie 
meer macht heeft, krijgt gelijk. Wie in 
het bezit is, woont in het recht. Voor een 
rechter is het verleidelijk om de macht 

met haar zo belangrijke belangen haar 
gang te laten gaan. Dat is initiatief, leven, 
bruisend en daardoor noodzakelijk of 
zelfs praktisch. Het is een oud beeld van 
de jurist: de slippendrager van de macht, 
degene die achter de coulissen de brute 
macht van de machthebber zo’n vorm 
weet te geven dat ze acceptabel wordt. 
Want macht is nu eenmaal noodzake-
lijk. Van Anatole France is de bekende 
uitspraak dat het recht in zijn majestu-
euze onpartijdigheid zowel de rijke als de 
arme verbiedt onder bruggen te slapen. 

Niettemin behoren rechters niet uit te 
gaan van wie belangrijk is en mach-
tig. Gelukkig is het recht ook vaak ge-
noeg, ongeacht de uitspraak van Ana-
tole France, van een onpartijdigheid die 
majestueuze trekjes heeft. Ook Shell, of 
tenminste de onroerend-goedafdeling 

die een aparte BV is, kan je gewoon dag-
vaarden voor de rechtbank, omdat die 
te veel watergeld in rekening heeft ge-
bracht. Het huurrecht heeft een bescher-
mende functie voor de huurder en dat 
dringt maatschappelijke belangen naar 
de achtergrond. 
Maar het is problematisch dat het huur-
recht de exclusieve bevoegdheid is van 
de kantonrechter. Juist deze groep van 
rechters ziet zichzelf graag als praktische 
mensen, die letten op wat de praktijk 
vraagt, ook als daartoe het formele recht 
iets terzijde geschoven moet worden. 
Volgens een collega van mij is de kan-
tonsector een casino waar elke uitkomst 
mogelijk is, zodat een huurder ineens 
tegen alle rechtsgeleerde verwachting in 
zonder bescherming blijkt te zijn.
In de kwestie met de zolderberging is 
beroep ingesteld. Onlangs heeft het hof 
uitspraak gedaan. Hogere rechters zijn 
formeler en passen niet zomaar een vrije 
belangenafweging toe. Het hof vroeg 
zichzelf in de eerste plaats af, zoals de 
wet voorschrijft, of het redelijk was dat 
de huurder zijn berging kwijt raakte. De 
rechters meenden van niet, omdat een 
bewoner nu eenmaal bergruimte nodig 
heeft. In het algemeen en ook in het on-
derhavige geval.

De verhouding tussen machtige belan-
gen in de samenleving en het recht is las-
tig: men moet niet wereldvreemd zijn en 
ieder het zijne willen geven. Maar grote 
belangen moeten zeker niet ‘natuurlijk’ 
het zwaarst wegen. Dan wordt de wereld 
onveilig en onbetrouwbaar en datgene 
waar men zich aan kan hechten omdat 
het blijvend is, raakt verloren.
 
Peter Commandeur
Woonspreekuur D’Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s 
avonds van 7 tot 8
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam

recht en macht
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In de vergadering van 12 
maart en 9 april 2009 werd 
gesproken over de plannen 
voor de bouw van een par-
keergarage onder de hui-
dige parkeerplaats op het 
Oosterdok, tegenover het 
Amrâth Hotel. Die plannen 
zitten, na een eerste schrif-
telijke en mondelinge in-
spraakfase, inmiddels in een 
volgend stadium. Zie pa-
gina 13 in dit nummer van 
OpNieuw.

Verkeerscirculatie
Omdat in de vergadering 
van 9 april Erik Koldenhof, 
dagelijks bestuurder verant-
woordelijke voor openbare 
ruimte, verkeer en economi-
sche zaken, op bezoek was, 
werd er lang gesproken over 
een nieuw verkeerscirculatie-
plan in en om de buurt. Het 
duurt allemaal lang, maar 
besloten is dat er wordt 
voortgeborduurd op plan-
nen die al in 2005 naar bui-
ten kwamen. Kernpunt voor 
de buurt is dat de rijrichting 
voor auto’s van zuid naar 
noord zal gaan: vanaf het 
Mr. Visserplein via de Joden- 
en Sint-Antoniesbreestraat 
(allebei éénrichtingsver-
keer), over de Nieuwmarkt 
en Geldersekade naar de 
Prins Hendrikkade. Vanaf 
de Prins Hendrikkade gaat 
de tegenrichting via de 
smalle Wallenkant van 
de Geldersekade naar de 
Nieuwmarkt. Dat wordt een 
van de toegangswegen naar 
de buurt. Het verkeer op de 

Prins Hendrikkade wordt via 
een nieuwe brug, de ODE-
brug die eind 2010 of begin 
2011 klaar moet zijn, naar 
het Oosterdok en (de ach-
terkant van) het Centraal 
Station geleid. Het verkeer 
dat uit de IJtunnel komt gaat 
daar dus een knik naar rechts 
maken. 
De bewonersraad wees op 
nieuwe knelpunten en sluip-
wegen die doorgaand ver-
keer door de buurt alsnog 
mogelijk zouden kunnen 
maken. Een ervan wordt op-
gelost door omkering van 
het verkeer door de Korte 
Koningsstraat, dus richting 
Oudeschans. Hoe het stuk-
je Kalkmarkt, momenteel 
nmog tweerichtingsverkeer, 
in het plaatje past werd niet 
helemaal duidelijk. 
Over het tijdstip waarop 
dat allemaal gerealiseerd 
is, kon Erik Koldenhof geen 
exacte informatie geven. 
Inmiddels is begonnen met 
de herinrichting van het 
Mr. Visserplein, als gevolg 
waarvan verkeer richting 
Uilenburg en Nieuwmarkt 
(tijdelijk) onmogelijk is. Een 
tweede obstakel is  de appar-
tementenbouw op het ter-
rein van Granaat op de Oude 
Schans die nog wel een jaar-
tje duurt. Tussendoor is er 
deze zomerafsluiting van de 
IJtunnel (23 juli – 26 augus-
tus); ook volgend jaar zomer 
zal de IJtunnel waarschijnlijk 
weer een poosje dicht zijn. 
De Sint-Antoniesbreestraat 
moet geherprofi leerd wor-

den. Dat staat op de agenda 
2009 van de deelraad, maar 
niet zeker is of dat dit jaar 
nog gebeurt. Vervolgens is 
de versmalling van de rijweg 
op de Geldersekade (oneven-
zijde, met een verbreed fi ets-
pad of trottoir) aan de orde.

Laden en lossen
Bewoners van de Konings-
straat en de Binnen Bantam-
merstraat vroegen om een 
laad- en losregiem, beper-
king tot een enkele uren 
per dag, in hun relatief 
smalle straten. Daar bleek 
Erik Koldenhof niks voor te 
voelen. Volgens hem zou 
dat de bevoorrading van 
bedrijven te veel bemoeilij-
ken. Hij wilde ook geen toe-
zeggingen doen voor een 
snelle oplossing van plaatse-
lijke problemen in de Korte 
Koningsstraat (verkeers-
drempel die volgens hem bij 
een 30km-zone hoort) en op 
de Binnenkant (ophoging 
van het wegdek door boom-
wortels).

Overlast
Groepen jongeren die van 
buiten de buurt komen, 
overloopgroepen heeft dat 
in het jargon, zorgen regel-
matig voor lawaai en andere 
overlast in de Siebbeleshof 
en op de Zwanenburgwal, 
op de hoek van de Raam-
gracht. Bewoners kost het 
nachtrust. Verschillende 
instanties (Jeugd- en 
Veiligheid, politie, geüni-
formeerde straatcoaches) 

houden toezicht van zes 
uur ’s avonds tot twee uur ’s 
nachts. Inmiddels is bekend 
gemaakt, dat de gemeente 
wellicht een nachtelijk al-
coholverbod (20.00 – 08.00 
uur) voor de Siebbeleshof zal 
instellen. Binnenkort wordt 
– met de bewoners – nage-
gaan of dat tot verbeterin-
gen leidt.
De smalle stoepen in de 
Binnen Bantammerstraat le-
nen zich eigenlijk niet voor 
het plaatsen van horecater-
rassen die voldoende loop-
ruimte overlaten. Toch heeft 
het stadsdeel drie vergun-
ningen afgegeven. In het 
nieuwe horecabeleid zijn de 
regels verruimd. Wel wordt 
volgend jaar nagegaan of 
het werkt. Voor smalle stra-
ten in de Jordaan, maar de 
Binnen Bantammer behoort 
ook tot die categorie, kun-
nen terrasvergunningen per 
1 september 2010 worden 
ingetrokken. Er blijft wel een 
mogelijkheid opklapbare ge-
velbankjes te plaatsen.
Er is weer tippelprosti-
tutie gesignaleerd op de 
Geldersekade. Dat was al 
eerder het geval op de hoog-
te van de Bantammerbrug. 
Onlangs is vastgesteld dat 
ook de hoek Geldersekade-
Rechtboomssloot daarvoor 
wordt gebruikt. Er wordt ge-
surveilleerd.

Met veel dank aan Veronika 
Esser en Mieke Lokkerbol die 
de bewonersraadsverslagen 
leverden. 

DUBBELDIK
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