
28e jaargang nr 1 • maart 2010

blad voor de amsterdamse nieuwmarktbuurt



OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, door en voor 
buurtbewoners.
OpNieuw wordt gratis huis aan huis verspreid in het ge-
bied dat begrensd wordt door Geldersekade, Oosterdok, 
Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, ‘s Gravelandseveer, 
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg.
Stadsdeel Centrum financiert mede het blad met middelen 
die met dit doel ter beschikking gesteld zijn aan Wijkcentrum 
D’0ude Stadt.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie 
instemt met de inhoud.

Redactie
Jorge Bolle, Piet van Harn, Greet van der Krieke, Martijn van der 
Molen, Henk Oldeman, Riet Paasman, Antje Postma en Gerrit 
Wijnhoud. 
Redactie Kinderkrant: Floris van den Brekel, Thomas van den 
Brekel, Roos Brouwer, Gaia van Maanen, Melle van Maanen, 
Sara de Monchy.
 
Medewerking
Els Agtsteribbe, Bert Baanders, Auke Bijlsma, Peter 
Commandeur, Jan-Joost van Hemel, Anneke Hesp, Mieke 
Lokkerbol, Aglaya Ovsiannikova, Pino, Liesbeth Pijper, Sandra 
Rottenberg, Willem Wijnands, Dunya Willeman. 

Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, Paula Bosch, 
Cocky de Graaf, Myrna van Hees, Femke Koens, Greet van der 
Krieke, Marten van der Krieke, Sjaak van der Leden, Machiel 
Limburg, Mieke Lokkerbol, Martijn van der Molen, Henk 
Oldeman, Antje Postma, Piet Seysener, Hans van der Sluis, Johan 
Suttorp, Dunya Willeman.

Vormgeving
Tom Blits

Druk
Leeuwenberg

Omslag: 
Voor: Martijn van der Molen
Achter: Sjaak van der Leeden, Pintobijeenkomst 14 januarii 2010

Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam
K.v.K.: 41209382
Redactieadres:
Recht Boomssloot 52 
1011 EC Amsterdam
Fax: 6201096
email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
web-site: www.opnieuw.nu
Giro: 6037046 t.n.v: Stichting OpNieuw, Amsterdam
Redactiecontact: Riet Paasman, tel. 6107651
Advertenties 
De advertentieprijs voor 2010 is vastgesteld op € 0,88 per vier-
kante centimeter. 
Inlichtingen en contact: opnieuw.amsterdam@gmail.com
Deadline volgende OpNieuw:
Maandag 31 mei 2010, 24.00 uur.

©Alle rechten voorbehouden

bespaar 
10% energie  
bij macbike
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       Woorden Kwam 
een studente op het 
spreeKuur…

TerugsTelen van de 
sTeler onze 
burgemeester op de 
valreep

eén passie drie 
Kunstverzamelaars 
te KijK

pinToperikelen
rembrandt wordt weer 
buurtgenoot

groenburgWal-
beWoners Worden 
Wakker
maar waar Kunnen ze 
ontbijten?

dynamisch
IJsterk zoekt een nieuwe direc-
teur. Iemand ‘met oog voor men-
sen’ staat er in de advertentie van 
13 maart 2010. Enig gevoel voor 
financiën zou ook geen luxe zijn 
blijkt uit de euro-tekorten die achter 
de Boomsspijkerbedreiging zitten. 
Wordt vervolgd.
Het vervolgverhaal over de 
Pintoperikelen komt tot een ontkno-
ping. Het nieuwe dagelijks bestuur 
– waarschijnlijk GroenLinks, D’66 en 
PvdA – van Stadsdeel Centrum zal een 
(kleine) bezuiniging realiseren in een 
Pintohuis-combinatie van activitei-
ten van het Rembrandthuis en buurt-
voorzieningen. Tijd voor de buurt om 
duidelijkheid te scheppen over welke 
voorzieningen. 
OpNieuw schreef eerder (juni 2009) 
over nieuwe voorzieningen die droog 
design op de Groenburgwal wil rea-
liseren. Die plannen vallen niet goed 
bij buurtbewoners die inmiddels 
meer dan 300 protesthandtekeningen 
hebben verzameld. 
We wonen in een dynamische buurt.
Ook dynamisch is de wereld van de 
wetenschap. 
Die zit in het hart van de buurt. De 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen aan de 
Kloveniersburgwal is al eeuwenlang 
een stille en bescheiden buurtgenoot. 
Hoogste tijd voor een nadere we-
derzijdse kennismaking. Van KNAW-
zijde gebeurt dat met een driejarig 
sponsorschap van OpNieuw. Van de 
kant van de redactie met een aan-
tal themapagina’s in het hart van dit 
nummer. Later meer, bijvoorbeeld 
over de Nobelprijswinnaar die in de 
Nieuwmarktbuurt werkte en eigenlijk 
een Nobelprijs te weinig heeft gekre-
gen; en over de apothekerszoon op 
de Oudeschans die diep doordrong in 
het allerkleinste, maar in verwarring 
raakte over het allergrootste.
Dus OpNieuw blijft ook dynamisch. 
Dat kan met financiële steun in de 
rug geven. Een basis wordt gelegd 
door een bijdrage die Stadsdeel 
Centrum via het Wijkcentrum ter be-
schikking stelt. Hierboven is het spon-
sorschap van de KNAW al vermeld. 
Ook de volgende vier jaar krijgen 
we weer eenzelfde bedrag (€1.000,-
) van woningcorporatie Ymere. 
Particulieren vermelden we – mede 
op hun verzoek – met initialen. De 
afgelopen maanden kregen we €50,- 
van mevrouw E. C. en € 200,- van me-
vrouw E.M.A. W. Hartelijk dank daar-
voor.

l8

Wiskunde is de koning 
der WeTenschappen
een pittig thema

l4
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Jan-Joost van Hemel

Droog heeft een ambitieus plan om de 
winkelruimte aan de Staalstraat te kop-
pelen aan het pand aan de Groenburg-
wal. Droog wil hiermee ruimte creëren 
voor een galerie, tentoonstellingsruimte, 
events, lezingen, discussies, workshops, 
brainstorms, sociëteit, een restaurant 
met 84 zitplaatsen en een hotel met tien 
kamers. Sociëteit, restaurant en hotel 
zijn alleen toegankelijk voor leden 
van een designersclub. Buurtbewo-
ners zijn niet welkom. In de brochure 
van Droog staat dat men voorziet dat 
het pand aan de Groenburgwal altijd 
druk bezocht zal worden en dat de bin-
nenplaats zal worden gebruikt voor per-
soonlijke ontmoetingen. Restaurant en 
sociëteit zijn open tot tenminste twaalf 
uur ’s nachts. Onder het hele pand wordt 

een manshoge kelder waarin de keuken 
en de installaties voor luchtbehandeling, 
afvoer en verversing worden geplaatst. 
Verschillende bezorgde buurtbewoners 
hebben vanaf de buitenkant gekeken 
naar het voormalige GGD-gebouw. Je 
hoeft geen designer te zijn om te zien 
dat alle  voornemens van Droog niet pas-
sen aan deze smalle gracht. De aan- en 
afvoer van alle mensen en materialen 
voor hotel, sociëteit en restaurant zul-
len de doorvoer van de gracht blokkeren 
en aanzienlijk meer mensen aantrekken 
dan de 60.000 bezoekers die Droog nu al 
jaarlijks trekt. Dit past niet meer op die 
plaats en al helemaal niet in deze woon-
buurt. In deze buurt zijn de laatste jaren 
steeds meer hotels en restaurants aan 
het uitbreiden. De meeste bewoners wo-
nen hier al decennia met veel plezier. Zij 
zien met lede ogen aan hoe de gezellige 

buurt steeds meer begint te lijken op een 
attractie voor toeristen, terwijl de bewo-
ners het telkens lastiger krijgen: de fijne 
onderlinge sfeer in de buurt wordt steeds 
vaker overschaduwd door geluidsoverlast 
en verkeershinder.
Er is nu al veel horeca rond de Staalstraat 
en Groenburgwal. In combinatie met 
uitgaanspubliek dat van het Rembrandt-
plein komt is er vaak overlast, waardoor 
bewoners ’s nachts wakker worden. Als 
de nieuwe plannen doorgaan, zal deze 
geluidsoverlast aanmerkelijk toenemen. 
Droog mikt op een bezettingsgraad van 
tachtig procent om het restaurant renda-
bel te kunnen exploiteren. Iedere avond 
moeten dus een kleine zeventig restau-
rantgasten arriveren en vertrekken. Deze 
zullen na het eten of ’s nachts na slui-
tingstijd van de sociëteit op straat napra-
ten. Het restaurant krijgt een rookruimte, 

Overlastdreiging aan Groenburgwal
Het zal je maar gebeuren – je woont met veel plezier in een fijne buurt en ineens word je 

geconfronteerd met vergevorderde plannen om daar een groot restaurant, sociëteit en hotel 
te gaan vestigen. Droog Design heeft grote plannen met het voormalige GGD-gebouw aan de 

Groenburgwal 44. De bewoners maken zich daar ernstig zorgen over.
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De Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuis en 
omgeving (VOLBG e.o.) blijft alert op de zware bedreiging 
die op het terrein rust. De Universiteit van Amsterdam vol-
hardt, tegen alle negatieve adviezen in, in pogingen haar 
plannen voor sloop en nieuwbouw door te drukken, tot 
dusverre niet gehinderd door ons stadsdeelbestuur. Dat 
heeft immers al een sloopvergunning afgegeven.
De rechtszaak waarin de VOLBG de sloopplannen aanvecht 
zal versneld worden behandeld, bericht de rechtbank. Ook 
heeft de VOLBG een aanvullende zienswijze ingediend 
bij het stadsdeel inzake de artikel 19-procedure. Dat is 
een procedure waarbij bouwplannen die niet in een be-
stemmingsplan passen toch kunnen worden uitgevoerd. 
Misschien zal ons volgende stadsdeelbestuur blijk geven 
van meer verantwoordelijkheidsbesef.
Er is één zwaluw gesignaleerd die mogelijk op een nieu-
we lente duidt. Op 4 maart 2004, één dag na de verkie-
zingen voor de nieuwe Stadsdeelraad waarin GroenLinks 
en D66 samen de meerderheid (15 van de 29 zetels) be-
haalden,  stelden deelraadsleden van de deze twee par-
tijen een serie vragen over de bouwplannen op het 
Binnengasthuisterrein. Uit die vragen klinkt kritiek door. 
Het nieuwe Dagelijks Bestuur van het stadsdeel moet met 
antwoorden komen.
Om te kunnen blijven doorvechten voor de schoonheid 
van dit deel van onze binnenstad heeft de vereniging geld 
nodig. Zij heeft tot dusverre de advocaat uit eigen zak 
betaald, maar kan dat niet blijven doen. Daarom zijn gif-
ten uiterst welkom op rekening ING 1277425 ten name 
van VOLBG Amsterdam, onder vermelding van ‘steun BG-
complex’. Als u de binnenstad liefheeft weet u wat u te 
doen staat, al is het maar een tientje.
Wij blijven u informeren over de voortgang in deze zaak.

Henk Oldeman

maar de ervaring leert dat bezoekers de 
voorkeur geven aan roken op straat, be-
halve bij barre temperaturen. Ook dit zal 
geluidsoverlast geven, zeker gezien het 
grote aantal bezoekers. Dit is overigens 
nu al het geval bij de feesten die hier, nu 
nog op incidentele basis, worden gehou-
den.
Veel gasten zullen per auto of taxi arri-
veren en vertrekken. Daarnaast brengen 
de plannen een uitgebreide logistiek met 
zich mee: denk maar eens aan alle hotel-
benodigdheden, drank, voedsel, onder-
houds- en schoonmaakpersoneel, laden 
en lossen en afvoer van afval. Al dit ver-
keer moet langs de smalle Groenburgwal. 
Als er één auto stil staat, is de verkeers-
stroom direct geblokkeerd. De sluitings-
tijden worden bij taxichauffeurs bekend, 
met een grote kans op standaard voor de 
deur wachtende taxi’s. Wat gebeurt er in 
de praktijk? Die jongen die ’s nachts al 
drie rondjes heeft gereden nadat hij zijn 
stapvrienden bij het Rembrandtplein 

heeft afgezet, kan niet alleen zijn auto 
niet kwijt: hij kan nu ook niet eens meer 
doorrijden. Die gaat dus claxonneren – 
nóg meer overlast.
Ook wordt het schilderachtige karakter 
van de Groenburgwal aangetast door de 
vele brommers, scooters, fietsen en au-
to’s die moeten worden gestald.
De bewoners maken zich ook zorgen 
over het uitgraven van een manshoge 
kelder onder het hele pand. Wat zullen 
de effecten zijn op de belendende perce-
len, de verlaging van het grondwaterpeil, 
de aanwezigheid van houten palen en de 
impact op funderingen? Maar er is toch 
een recent bestemmingsplan? Jazeker, en 
aanvankelijk dachten de bewoners ook 
dat dit bescherming zou bieden tegen de 
gevreesde overlast. Het pand heeft name-
lijk geen horeca- of hotelbestemming. 
Dat betekent dat je er niet zo maar een 
restaurant, hotel of sociëteit mag ves-
tigen. En in het bestemmingsplan staat 
overduidelijk dat nieuwe horeca niet is 

toegestaan. Maar er zit een grote adder 
onder het gras: het Dagelijks Bestuur van 
het Stadsdeel staat in beginsel positief te-
genover de plannen van Droog en men 
kan het bestemmingsplan wijzigen om 
de plannen mogelijk te maken.
De bewoners hebben een Raadsadres ge-
schreven. Dat is een formele brief, waar-
in de Stadsdeelraad wordt gevraagd om 
geen toestemming voor deze plannen 
te geven. De brief is door 287 bewoners 
ondertekend. Extra handtekeningen zijn 
welkom om dit initiatief te ondersteu-
nen. Via www.pimvandenberg.eu/groen-
burgwal - ga naar: ‘ondertekenen’ - kunt 
u een formulier downloaden en printen, 
waarop u uw handtekening kunt plaat-
sen. De extra handtekeningen worden 
dan nagestuurd naar de Stadsdeelraad. 
Op de site staan ook het Raadsadres, eer-
dere brieven en achtergrondinformatie. 
Stuurt u ook een email naar groenburg-
wal@live.nl: u wordt dan op de hoogte 
gehouden over het vervolg.

Binnengasthuisterrein
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Enkele buurtbewonrs hebben de groep 
Vrienden van de Boomsspijker opgericht 
om te voorkomen dat de activiteiten van 
het buurtcentrum zoveel mogelijk kun-
nen worden voortgezet. De buurtgroep 
heeft gesprekken gevoerd met de stads-
deelwethouder, de stadsdeelraad, amb-
tenaren, het wijkcentrum, werknemers, 
docenten en gebruikers van de Booms-
spijker. Doel van deze gesprekken was, 
erachter te komen wat er voor en na het 
faillissement van IJsterk is gebeurd en of 
de activiteiten van de Boomsspijker ook 
na de doorstart van IJsterk kunnen wor-
den voortgezet. 
De buurtgroep heeft ervaren dat het niet 
meevalt om achter de juiste informatie 
te komen. Zo worden belangrijke stuk-
ken over de subsidies en activiteiten niet 
of mondjesmaat verstrekt. Ook schuift 
iedereen de zwarte piet van het faillisse-
ment naar elkaar toe. Toch kon de buurt-
groep een duidelijker beeld samenstel-
len.
Een paar jaar geleden besloten de stich-
tingen Welzijn Binnenstad, waaronder 
de Boomsspijker viel, en de stichting 
Welzijn Westerpark te fuseren. Dit om 
efficiënter te kunnen werken en ster-
ker te staan bij aanbestedingen van het 
welzijnswerk. De betrokken stadsdelen 
steunden die fusie. 
De gevolgen waren rampzalig, omge-
keerd: in 2007 was er nog een beschei-
den winst, maar  in 2008 en 2009  sloeg 
dit om in een verlies van 2 miljoen euro 
per jaar op een jaarlijkse omzet van 13 
miljoen. Belangrijkste reden: er waren te 
veel mensen aangenomen voor projec-
ten waar onvoldoende financiering voor 
was. De subsidiërende stadsdelen Wes-
terpark en Centrum hebben dit onvol-
doende in de gaten gehouden. De Raad 
van Toezicht van IJsterk kwam er begin 
2009 achter, dat de beide bestuurders 
er een potje van hadden gemaakt en de 
raad onjuist hadden geïnformeerd. Het 
ene lijk na het andere kwam uit de kast 
rollen. 
Het bleek niet eenvoudig om de financi-
ele kluwen te ontwarren: zo bleken er 40 
bankpassen in omloop te zijn en er ook 

nog bankrekeningen te worden gebruikt 
van de moederstichtingen die na de fusie 
waren opgeheven. De twee bestuurders 
werden ontslagen. 
In opdracht van de subsidiegevende 
stadsdelen voerde het organisatiead-
viesbureau Price Waterhouse Coopers 
een onderzoek uit naar de financiële 
toestand van IJsterk. De buurtgroep be-
schikt over het onderzoeksrapport, hoe-
wel het nog steeds min of meer geheim 
wordt gehouden. Stadsdeelraadsleden 
mochten het alleen even inzien, nadat 
een van de leden een WOB-verzoek (Wet 
Openbaarheid Bestuur) had ingediend. 
Over democratische controle gesproken 
De Raad van Toezicht van IJsterk had in-
middels interim-manager Henk van der 
Veen aangesteld. In een recent artikel in 
Het Parool werd Van der Veen omschre-
ven als een redder die de boel op orde 
heeft gebracht. Het tegendeel is het ge-
val. Er is frictie ontstaan tussen hem en 
de Raad van Toezicht. In zijn voorstel 
aan de stadsdelen om het faillissement te 
voorkomen werd een zo hoog bedrag ge-
vraagd, dat de stadsdelen weigerden en 
werd faillissement onvermijdelijk. 

IJsterk maakte na het faillissement een 
doorstart met ingrijpende gevolgen. Zo 
werden van de 250 werknemers 75 ont-
slagen en konden anderen alleen ontslag 
voorkomen door slechtere arbeidsvoor-
waarden te accepteren. Vaste contracten 
werden omgezet in tijdelijke met een la-
ger salaris. Veel werknemers werd gecon-
fronteerd met acute geldproblemen, om-
dat de salarissen over oktober 2009 door 
het faillissement niet zijn betaald. Voor 
de freelancers, de cursusdocenten, was 
niks geregeld; zij moeten maar afwach-

ten of hun achterstallig loon over okto-
ber nog uit het faillissement zal worden 
betaald. Sommige cursusdeelnemers die 
vooraf hadden betaald kunnen naar hun 
geld fluiten. En dat terwijl er door Ijsterk 
bakken met geld zijn en worden uitgege-
ven aan juridische procedures met dure 
advocaten.
De buurtgroep heeft het stadsdeel erop 
gewezen dat ondanks de doorstart van 
IJsterk een belangrijk deel van de acti-
viteiten dreigt weg te vallen. IJsterk zou 
zorg dragen voor voortzetting hiervan. 
Maar beloften over publiciteit op de web-
site en in buurtbladen werden niet nage-
komen en het is aan de inspanningen 
van cursusleiders zelf te danken dat een 
deel daarvan alsnog doorgaat. In plaats 
van actief promoten en – zoals vorige ja-
ren – een centrale inschrijving te openen 
werd het cursusbureau opgeheven en 
blijkt het faciliteren door IJsterk niet veel 
meer in te houden dan het fungeren als 
zaalverhuurbedrijf. 
De stadsdelenraden hebben tot een na-
der onderzoek besloten. Ook de curator 
zal onderzoeken wat de oorzaak is van 
het faillissement en of daarbij sprake is 
geweest van onbehoorlijk bestuur. 
De buurtgroep streeft naar het behoud 
van het buurtcentrum de Boomsspijker 
als kleinschalige buurtvoorziening met 
voortzetting van de bestaande en de start 
van nieuwe activiteiten en met invloed 
van onderop, van de gebruikers zelf. Dat 
is heel wat efficiënter en goedkoper dan 
fusies met bestuurders met hoge salaris-
sen en dure interim-managers (salaris 
van interim-manager Van der Veen was € 
26.000,- per maand!).
Auke Bijlsma, buurtgroep Vrienden van de 
Boomsspijker

Boomsspijker 
nog niet 
uit de zorgen

Foto Martij van der Molen
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Commissie wil taart verdelen

PintOBieB
Henk Oldeman

En zo werd het dan ein-
delijk 14 januari, de dag 
dat onze Commissie 
Welzijn haar licht zou 
doen schijnen over het 
lot van onze zo geliefde 
Pintobieb. Er was op een 
grote opkomst gerekend: 
de vergadering was in de 
Boekmanzaal, terwijl an-
ders altijd de veel kleine-
re De Rooszaal groot ge-
noeg blijkt. Die opkomst 
was dan ook reusachtig. 
Honderden mensen had-
den kou en gladheid ge-
trotseerd om ons bestuur op de goede 
weg te helpen houden. Er bleven maar 
karren met stoelen aangevoerd worden. 
De borden met ‘De Pintobieb moet blij-
ven’ waren niet te tellen. Er hing een 
strijdlustige sfeer. Men was niet van plan 
zich het Pintohuis zo maar te laten afne-
men.
Eén buurtgenoot had zijn protest een bij-
zondere vorm gegeven: Ton Sol, van de 
pâtisserie in de Sint Antoniesbreestraat. 
Een reusachtige taart, onze bieb nauw-
keurig nagemaakt, met de tekst ‘Pinto-
huis, hart van de buurt, moet open blij-
ven’. Onder groot  applaus bood hij die 
taart aan de voorzitter aan in de hoop dat 
het zoet, hier aangeboden, de commissie 
zou bewegen op haar beurt te komen tot 
een voor de buurt zoete beslissing. We 
hebben er allemaal van meegekregen, hij 
was heerlijk. Negen insprekers kregen elk 
twee minuten om duidelijk te maken wat 
onze bieb voor ons betekent. Een tiende, 
niet aangekondigde, inspreker maakte 
grote indruk, althans op het publiek. 
Onze eigen Roos, van de kinderkrant. Ze 
had het niet voorbereid, zei ze. Ze sprak 
van de geur van boeken, die bij een èchte 
bibliotheek hoort en dat ze je er kennen 
en dat ze weten wat je wilt lezen. Dat het 
van de buurt is en niet weg mag. 
Het was duidelijk dat haar woorden recht 
uit het hart kwamen en het was een 
prachtige aansluiting op de andere spre-
kers, die vaak meer rationeel spraken. 
Zeer luid applaus. Zie de foto linksonder 
op het achterblad. 
Daarna kwam Peter Lankhorst aan het 

woord, de voorzitter van de werkgroep 
Pintohuis. Het rapport van de werkgroep 
was klaar, en, zoals te verwachten was, 
was het er uitsluitend op gericht dat het 
Rembrandtmuseum de nieuwe huurder 
zou worden van het Pintohuis. Hoe kan 
het ook anders, wanneer je datzelfde 
Rembrandthuis zitting geeft in de werk-
groep die over het lot van het Pintohuis 
moet adviseren. Het volledige rapport is 
te vinden als u op Google intikt “eind-
rapport werkgroep Pintohuis”.

De adviezen van de werkgroep luiden in 
het kort als volgt:
In de voorkamer van de begane grond 
kan een openbare leestafel voor de buurt 
komen met kranten en tijdschriften, in-
ternet en terminal-aansluitingen. In deze 
ruimte vindt nu de uitlening plaats.
De directiekamer links van de ingang, kan 
worden ingericht als een vergaderruim-
te. Te gebruiken door het Rembrandt- 
huis, maar ook met een buurtfunctie. 
Overdag in goed overleg met het Rem-
brandthuis, in de avonduren en in de 
weekeinden beschikbaar voor de buurt.
De ruimte waar nu de leestafel staat kan 
ingericht worden als het Rembrandt In-
formatie Centrum. Dat is een openbaar 
studie- en documentatiecentrum voor 
Rembrandt-liefhebbers, studenten en 
speciale bezoekers. Het is dus expliciet 
geen toeristische trekpleister. Het heeft 
veeleer het karakter van een stiltecen-
trum. Ook buurtbewoners die rustig een 
tijdschrift of een boek willen lezen kun-
nen hier terecht.

De huidige kinderbiblio-
theek van 60 vierkante 
meter wordt ingericht 
als ruimte voor educa-
tieve activiteiten van het 
Rembrandthuis, maar 
met de uitdrukkelijke 
toezegging dat hier ook 
buurtactiviteiten plaats-
vinden. Met name in 
de avonduren en in de 
weekeinden. Daarmee 
ontstaat een betaalbare 
plek voor de voortzetting 
en eventuele uitbreiding 
van de lopende buurtac-
tiviteiten.
Het lijkt duidelijk dat 

van zulk dubbelgebruik van ruimtes voor 
de buurt niet veel te verwachten is. Ter 
verduidelijking hier enige gegevens over 
de ruimtes in het Pintohuis.
De begane grond bestaat uit de huidige 
uitleenruimte van 52 vierkante meter, 
de leeskamer van 44 vierkante meter, de 
directiekamer van 16 vierkante meter en 
de kinderbibliotheek van 60 vierkante 
meter. Verder is er een keuken, een bin-
nenplaats en de gang naar de kinderbi-
bliotheek. Onder de leeskamer bevindt 
zich een gewelvenkelder, die nu voor op-
slag van de OBA wordt gebruikt.
Als het museum huurder zou zijn van 
het Pintohuis, zou het ook willen beslis-
sen over de inrichting van die ruimtes. 
De buurt zou zich daaraan moeten aan-
passen. Onze prachtige leeszaal, met de 
schouw en de plafondschilderingen zou 
worden ingericht als Rembrandt Infor-
matie Centrum. Ziet u het voor u, lezer, 
hoe in die ruimte ’s avonds of zondags 
een lezing of concert gehouden moet 
worden zoals dat nu gebeurt? Zou de 
buurt aan die inrichting iets mogen ver-
anderen of verschuiven? Voorts noemde 
Peter Lankhorst dat bij de laatste verga-
dering de buurtbewoners een ander voor-
stel hebben ingediend. Zij willen dat het 
stadsdeel de begane grond huurt en aan 
de buurtbewoners ter beschikking stelt. 
Als alternatief voorstel is dat in het rap-
port terug te vinden, maar er kon geen 
prijskaartje aan worden gehangen. Het 
voorstel kan nader worden uitgewerkt 
als de commissie dat wil. De huur zou 
ongeveer 38.000 euro per jaar bedragen. 
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Het hangt van de invulling van de ruim-
tes en van de beheersconstructie af wat 
de verdere kosten zullen zijn. 
De vergadering nam haar loop en de 
buurt, in groten getale aanwezig, nam 
duidelijk deel aan de besprekingen. De 
voorstellen van de werkgroep waren zo 
laat openbaar gemaakt, dat niemand er 
nog over had kunnen nadenken. Bij de 
bewoners wekten zij bevreemding, hoog-
stens vond het alternatieve voorstel enig 
begrip. In werkelijkheid wil de buurt 
haar bibliotheek niet kwijt en begrijpt 
zij niets van kreten als ‘de eisen van de 
tijd’, waaraan het Pintohuis niet meer 
zou voldoen en die door politici maar 
al te gemakkelijk als argument worden 
gebruikt. Sommige van hen, die àl te af-
standelijk redeneerden, konden rekenen 
op commentaar als “hier staat een rou-
wende buurt”, “Groen Rechts”, “wij wil-
len de Pintobieb houden” en zo meer. De 
SP en D66 waren de enige partijen die er 
iets voor over hadden om de bibliotheek 
open te houden, de andere kwamen niet 
verder dan dat het betreurenswaardig 
was dat dat niet kon. Uiteindelijk werd 
besloten dat de portefeuillehoudster zal 
laten berekenen wat de kosten zullen zijn 
wanneer het stadsdeel de begane grond 
van het Pintohuis huurt ten behoeve van 
de buurt. 

En nu maar afwachten hoe het zal gaan 
met de nieuwe deelraad. Het zou wel 
heel plezierig zijn wanneer we eindelijk 
eens van het grootschalig denken zou-
den kunnen afkomen. Het is toch al zó 
lang duidelijk dat mensen zich daarbij 
ongelukkig voelen. 
Al die verdwenen en nog te verdwijnen 
kleine buurtbibliotheken. En de ego’s 
blijven maar doorgaan monumenten 
voor zichzelf op te richten . . .
Maar, misschien, wie weet, ooit ?

Janrense Boonstra,
Directeur Museum Het Rembrandthuis

Het is al weer twee maanden geleden 
dat in de Boekmanzaal de druk bezoch-
te commissievergadering plaats vond, 
waar de toekomst van het Pintohuis het 
belangrijkste agendapunt was. Te mid-
den van de vele buurtbewoners en de 
sandwichborden, was ik zelf ook van de 
partij en heb alle insprekers – van jong 
tot oud – langs zien komen. Tussendoor 
en na afloop heb ik met enkele van hen 
gesproken en mijn visie op een en ander 
kenbaar kunnen maken. Graag doe ik dat 
ook in OpNieuw. 
Toen ik, inmiddels een half jaar geleden, 
als directeur van het Rembrandthuis 
aantrad was het hele verhaal natuur-
lijk nieuw voor mij en trof ik een dos-
sier vol spanningen. Eigenlijk merkte ik 
dit al buiten op straat, op weg naar het 
museum, door middel van de raambil-
jetten die het museum als de dief van de 
Pintobieb neerzetten. In de allereerste 
vergadering van de door het stadsdeel 
ingestelde werkgroep heb ik mij direct 
tegen dit beeld verzet en dat wil ik graag 
hier nog een keer benadrukken. Ik kan 
me heel goed inleven in de wens van de 
buurt om de Pintobieb te behouden – als 
ik buurtbewoner was zou ik waarschijn-
lijk ook zelf op de bres staan – maar het 
is nu eenmaal een onomkeerbaar besluit 

van de OBA zelf om dit filiaal te sluiten 
en naar een nieuwe vestiging in de Czaar 
Peterstraat te verhuizen. Het Rembrandt-
huis steelt dus niet de Pintobieb, de OBA 
is in dit geval zelf de dief van zijn eigen 
portemonnee.
Mijn voorganger is al in een vroeg sta-
dium met de eigenaar van het Pintohuis, 
Stadsherstel Amsterdam NV, in contact 
getreden om te informeren naar verhuur-
mogelijkheden voor het geval de biblio-
theek er uit zou gaan. Tijdens de com-
missievergadering in januari zag ik ach-
ter mij een bord met als tekst ‘Arrogant 
Rembrandthuis’. Misschien sloeg dat op 
het gevoel dat sommigen aan die voor-
geschiedenis hebben overgehouden. Ik 
kan in ieder geval zeggen dat ik me daar 
niet door aangesproken voelde. Vanaf 
het begin van mijn ‘Pintotraject’ heb ik 
mij open en constructief opgesteld in de 
hoop een ‘win-win’ oplossing te vinden 
die voor alle partijen bevredigend zou 
kunnen zijn. Zo’n oplossing betekent na-
tuurlijk een compromis en water bij de 
wijn, maar dat zijn we in ons poldermo-
del wel gewend.

Met een open vizier ben ik in september 
in de werkgroep gestapt. Henk Oldeman 
vond het nodig in OpNieuw 27 (2009) 
mijn deelname met de woorden ‘tot ie-
ders verbijstering’ te moeten typeren. 
Jammer, want dat is een erg tendentieuze 

Rembrandthuis steelt 
Pintobieb niet
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Op 20 april 2009 pre-
senteert Nico Keuning 
zijn biografie van Joh-
nny van Doorn, beter 
bekend als Johnny 
de Selfkicker. Aan de 
hand van Van Doorns 
gedichten, gesprek-
ken en documenten 
schetst Nico Keuning 
een veelkleurig beeld 
van de performer, 
dichter, schrijver en 
entertainer. Het boek zal op deze avond 
verkrijgbaar zijn. Aanvullend vertelt 
Yvonne van Doorn, de weduwe van Joh-
nny, haar eigen verhaal. 
Op 18 mei komt Tomas Lieske, pseudo-
niem van Ton van Drunen (1943), win-
naar van diverse prijzen voor zijn ge-
dichten, essays en romans, waaronder de 
Libris Literatuurprijs (2001) voor zijn ro-
man Franklin. “Ik leid de lezer niet naar 
een alledaagse wereld en ook niet naar 
een droomwereld, maar iets daar tussen-
in: bevreemdend als een droom en toch 
griezelig herkenbaar”, zei Lieske over dit 
boek. Dat geldt voor zijn hele proza. 
Op 15 juni vertelt Jan Brokken over zijn 
reisverhalen en zijn in 2008 versche-
nen roman ‘In het huis van de dichter’, 
over de Russische meesterpianist Youri 

Egorov, die op 22-ja-
rige leeftijd de Sovjet-
Unie ontvluchtte en 
zich vestigde in Am-
sterdam. ‘In het huis 
van de dichter’ is een 
meeslepend verhaal 
over de vriendschap 
tussen de pianist en 
de schrijver in het de-
cor van Amsterdam 
van de tachtiger jaren. 
Maarten ’t Hart heeft 

over dit boek gezegd “Ik neem heel diep 
mijn hoed af voor dit boek. Marjan Berk 
vindt het een bloedstollend verhaal. Een 
uniek en meeslepend boek. Van Brokken 
zijn boeken zijn drie boeken verfilmd, 
waaronder zijn debuut ‘De provincie’ 
met Tom Hoffman. 
De dinsdagavonden in het Pintohuis 
worden in samenwerking met over-
buurman boekhandel Pantheon georga-
niseerd.  Ze beginnen om 20.00 uur. De 
entreeprijs is vijf euro. Korting met bibli-
otheek- en stadspas. 
In maart en april exposeert Louis Leh-
mann in het Pintohuis. Louis Lehmann 
mag als een ware duizendpoot be-
schouwd worden. Naast beeldend kun-
stenaar en dichter is hij scheepsarcheo-
loog, prozaïst, essayist, dj , en danser. 

Henk Oldeman 
Regen en harde wind 
maakten het  de 
kooplui en klanten 
op de Nieuwmarkt 
niet gemakkelijk op 
de laatste zaterdag 
van februari. Door 
plichtsgevoel gedre-
ven voegde de actiegroep “De Pintobieb 
moet blijven” zich met een kraam bij 
deze ongelukkigen in haar strijd voor 
onze bieb. 
De groep had onderzocht  hoe de lokale 
partijen denken over de toekomst van 
de Pintobieb. Aan de hand daarvan werd 
een flyer gemaakt, zodat onze buurtge-
noten konden weten op wie ze de daar-
opvolgende woensdag moesten stem-
men om de bieb te behouden.

Tomas Lieske, foto Klaas Koppe

en ook niet te staven typering die mij wel 
gekwetst heeft. Het Rembrandthuis was 
al langer een partij in het Pintobieb ver-
haal en bij het begin van de werkgroep 
hebben alle deelnemers – ook de Actie-
groep – met de samenstelling ervan inge-
stemd. Terugkijkend op die werkgroep, 
die van september tot en met december 
2009 een aantal keren bij elkaar is ge-
weest, kan ik alleen maar zeggen dat deze 
in een opbouwende en positieve sfeer ge-
werkt heeft, alhoewel ik het jammer vind 
dat de Actiegroep, in de persoon van Ha-
ije Bouwman, al na de eerste vergadering 
zijn biezen pakte. In de werkgroep bleef 
een delegatie van de buurt, naast ande-
ren, al die tijd vertegenwoordigd door 
fotografe Martijn van der Molen. Tijdens 
de laatste decembervergadering bleek 
dat zij toch in de werkgroep een min-
derheidsstandpunt innamen, waardoor 
we helaas niet tot een unaniem voorstel 
konden komen.
Het eindrapport van de werkgroep Pin-
tohuis is openbaar en was aan de orde 
tijdens de commissievergadering van 14 
januari jl. in de Boekmanzaal. Ik heb mij 
in de vergaderingen van de werkgroep 
ingezet om tot een gezamenlijke oplos-
sing te komen en kan mij goed vinden 
in de eindconclusie: een gedeeld gebruik 
van de begane grond van het Pintohuis. 
Om dit te realiseren is vertrouwen in el-
kaar nodig. Tot in het recente verleden 
hebben het Rembrandthuis en de Pin-
tobieb goed samengewerkt in enkele 
educatieve en ook op de buurt gerichte 
projecten. Ik zie niet in waarom dit in de 
nabije toekomst niet zou kunnen in een 
samenwerking tussen het museum en de 
Nieuwmarktbuurt. Wel kom ik nog even 
terug op de eerder genoemde ‘win-win’ 
situatie. Mocht uiteindelijk toch voor 
de optie gekozen worden dat de gehele 
begane grond te allen tijde voor buurt-
functies beschikbaar moet zijn en het 
museum alleen de bovenverdieping(en) 
zou kunnen huren, dan is dat voor het 
Rembrandthuis geen realistisch alterna-
tief meer voor de verbetering van de edu-
catieve functie en de inrichting van het 
Rembrandt Informatie Centrum. In dat 
geval geven we ons eerste recht van huur 
terug aan Stadsherstel. Het Parool schreef 
op 15 januari jl. dat de publieke functie 
van het Pintohuis gered kan worden als 
het museum het volledige pand huurt. 
Het is nu aan het nieuwe bestuur en de 
deelraad van Amsterdam Centrum om 
hier een uitspraak over te doen. Laten we 
hopen dat die duidelijkheid op korte ter-
mijn ontstaat.

Kortweg: 
- de SP is voor behoud 
van de hele Pintobieb 
zoals die nu is, op twee 
verdiepingen
- D66 en PvdA zijn 
voor behoud van de 
bibliotheek en buurt-
bestemming op de be-

gane grond
- Groen Links verdedigt alleen de buurt-
functie van de begane grond
- VVD wil slechts een deel van de begane 
grond reserveren voor buurtactiviteiten.
Deze flyers werden uitgedeeld, samen 
met posters voor in het raam. Als mild 
omkoopmiddel werd warme chocolade-
melk verstrekt, wat goed hielp om warm 
te blijven. Onze beste propagandist was 
Titus, hier afgebeeld vóór de kraam.

Stemadviezen
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Els Agtsteribbe

D
apper, onvermoeibaar en gedreven 
zijn de woorden die je bij je opko-
men na een gesprek met mevrouw 

Leny Boeken-Velleman. Diep verdriet 
spreekt uit haar opmerking dat ze `te 
veel ellende voor één mensenleven heeft 
meegemaakt`. Desondanks gelooft ze in 
het goede van de mens. Ze heeft zichzelf 
de taak gesteld om als overlevende van 
de Tweede Wereldoorlog haar verhaal te 
vertellen met name aan de jeugd en te 
waarschuwen voor een mogelijke herha-
ling van de Holocaust. Ze is regelmatig 
gastspreker op scholen en in het Her-
inneringscentrum Westerbork en gaat 
sinds 1996 mee met de reis van het Ne-
derlands Auschwitz Comité naar Polen. 
Hoewel ze alles had verloren, haar fami-
lie, vrienden en bezittingen, pakte ze na 
de oorlog de draad weer op en vond ze de 
kracht om een nieuw leven te beginnen. 
Ze ontmoette Sven Boeken, ook een oud 
Auschwitzgevangene. Ze trouwden en 
in 1949 werd hun zoon André geboren. 
Ze werkten allebei hard en praatten niet 
met elkaar over het verleden. André nam 
de stoffenwinkel in de Nieuwe Hoog-
straat van zijn ouders over. Leny is nu 86 
jaar en werkt daar nog steeds drie dagen 
per week.

12 april herdenking
Vorig jaar was zij gastspreker voor de 
leerlingen van de Sint-Antoniusschool 
en de Oude Schansschool bij de jaarlijkse 
herdenking in de Nieuwmarktbuurt. De 
kinderen waren onder de indruk van dat 
frêle dametje van diep in de tachtig die 
de vreselijkste dingen zo rustig en vrien-
delijk vertelde en duidelijk maakte dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Wat het 
betekent om vernederd, gepest en bui-
tengesloten te worden en van de onder-
drukker en zijn trawanten niet te mogen 
leven. “De kinderen stelden veel vragen 
waarop je door je antwoorden kunt aan-
sluiten bij hun leefwereld. Vaak kun je 

daardoor meer dingen duidelijk maken 
dan door alleen je eigen verhaal  te hou-
den.” Na Leny’s verhaal droegen kinde-
ren zelfgeschreven gedichten voor en 
luisterden zij samen met de volwassenen 
naar de toespraken die namens het 12 
april comité werden gehouden. Zij leg-
den bloemen bij de gedenkplaat aan de 
gevel van het centrum van ouderen Fles-
seman voor de vier in het laatste oorlog-
jaar doodgeschoten kinderen en alle oor-
logsslachtoffers uit de Nieuwmarktbuurt. 
Na een minuut stilte lieten zij ballonnen 
op onder het uitroepen van: Vrijheid, 
Vrijheid, Vrijheid.

biografie
Tijdens een reis naar Polen van het Ne-
derlands Auschwitz Comité ontmoette 
de geschiedenisdocent Ben Nijhuis Leny 
Boeken. Hij raakte diep onder de indruk 
van haar en wilde haar ervaringen op-
schrijven in lesbrieven die op scholen 
gebruikt kunnen worden als een zinvolle 
aanvulling op de leerstof over de Tweede 
Wereldoorlog, antisemitisme en discri-

minatie. De vele gespreken die volgden 
resulteerden een biografie: Leny Boeken-
Velleman, ‘Breekbaar maar niet gebro-
ken’, het verhaal van een Auschwitz-
overlevende. Ben Nijhuis heeft zorgvul-
dig en in heldere taal Leny’s aangrijpen-
de ervaringen opgetekend en verwerkt 
tot een leesbaar boek.

een mooie kindertijd
Leny Velleman werd op 22 november 
1922 in Amsterdam geboren. Ze kwam 
uit een warm nest en had een onbezorg-
de jeugd met veel vrienden en vriendin-
nen en een fijne schooltijd. Ze was dol op 
haar moeder, vader en haar jongere broer 
Andries. Er was een hechte band met de 
familie. Iedereen was altijd welkom. Na 
haar opleiding aan de Nijverheidsschool 
ging zij werken. In juni 1941 verloofde 
zij zich met René. Datzelfde jaar werd 
zij ontslagen omdat joden niet meer sa-
men met niet-joden mochten werken. 
Ze kreeg angina en werd opgenomen in 
het ziekenhuis. Terwijl ze daar lag vond 
er een grote razzia plaats. Bijna alle pa-

een 
bijzondere 
vrouw 
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tiënten werden meegenomen, maar zij 
ontsprong de dans. Toen ze thuis kwam 
kreeg ze van haar ouders een zilveren 
kapstel.
In 1942 besluit het gezin Velleman on-
der te duiken. Na een kort gezamenlijk 
verblijf op twee adressen gaan haar ou-
ders en Andries samen en zij alleen naar 
een volgende adres. Ze weet dan niet dat 
dit een definitief afscheid is. Meer dan 
twee jaar verblijft ze op zes verschillende 
plaatsen. `Onderduiken is gevangen zijn 
met extra angst om ontdekt te worden´ 
karakteriseert ze de situatie. Op 18 au-
gustus 1944 wordt ze samen met de an-
dere onderduikers op haar laatste adres 
in Zeist, verraden en naar Westerbork 
gestuurd. Als onderduiker komt ze in de 
strafbarak. Daar is ze ´een gevangene in 
de gevangenis` en mag geen contact met 
anderen hebben. Op 3 september gaat 
Leny met het laatste transport uit Wes-
terbork naar Auschwitz. 

concentratiekampen
Bij aankomst in Auschwitz wordt ze ge-
selecteerd om te werken en niet direct 
naar de gaskamer gestuurd. Ze krijgt het 
nummer A 25239 in haar arm getatoe-
eerd. Op een dag lijkt haar einde nabij. 
Uren staat zij in de rij voor de gaskamer. 
Als blijkt dat de verbrandingsovens het 
tempo van de gaskamers niet bij kunnen 
houden worden de wachtenden terug-
gestuurd naar hun barakken. Een paar 
dagen later gaat zij op transport naar 
het vrouwenkamp Kratzau in Tjechoslo-
wakije. Daar wordt één van haar longen 
door een kampbewaarster kapot geslagen 
en wordt ze slachtoffer van een medische 
experiment van dr. Mengele.
Ze overleeft beide kampen door zich 
steeds te melden voor werk en zich zo 
onopvallend mogelijk te gedragen. Ze 
gelooft nog steeds dat ze haar familie 
zal terug zien en is vastbesloten om haar 
oorlogservaringen aan haar moeder te 
vertellen. Ze zorgde dat ze wist welke dag 
het was, wie ze zelf was en waar ze mee 
bezig was. “Je moest je gedachten de baas 
blijven en ervoor zorgen dat je je bewust 
bleef van jezelf als mens”. Als het Rode 
Leger het kamp in mei 1945 bevrijdt ligt 
zij doodziek in de ziekenbarak.

Terug in amsterdam
Uiteindelijk komt ze via allerlei omzwer-
vingen in Amsterdam aan. Daar hoort 
ze dat er bijna niemand van haar fami-
lie, vrienden of bekenden is terug geko-
men. Zij is de enige van het gezin die de 
oorlog heeft overleefd. Maar een enke-

Maak kennis met Baruch de Spinoza, 
groot filosoof, tijdgenoot van Rem-
brandt, geboren en getogen op Vlooien-
burg, tweede generatie Amsterdammer 
van Joodse afkomst die leefde van 1632 
tot 1677.

Zijn grondhouding tegenover de over-
heid was: “In een vrij staatsbestel is het 
een ieder toegestaan te denken wat hij 
wil en te zeggen wat hij denkt”. Amster-
dam was in die tijd zijn grote voorbeeld. 
De stad groeide en bloeide juist vanwege 
het feit dat daar zoveel vrijheid was en 
niemand er om zijn geloof of overtuiging 
werd ver volgd, als hij zich tenminste als 
een goed burger van deze stad gedroeg.

In onze tijd hebben veel mensen kerk 
en geloof vaarwel gezegd en missen een 
levensbe schouwing die hun kracht en 
inspiratie geeft. Spinoza wijst in zijn 
twee belangrijkste boeken, de Ethica en 
het Theologisch-Politiek Traktaat, een weg 
aan waar we in deze tijd veel aan kunnen 
hebben.

Tijdens deze interactieve workshop van 
5 avonden ligt de nadruk op de levensfilo-
sofie van Spinoza en hoe deze toepasbaar 
is in onze huidige tijd.

Data: donderdagavonden 25 maart, 1, 
8, 15 en 22 april 2010
Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: 5 bijeenkomsten ad € 30
Docent: Frank van Kreuningen
Locatie: De Boomsspijker, Recht Booms-
sloot 52 te Amsterdam.
Inschrijven: info@amsterdamsespino-
zakring.nl 
Meer informatie: 06 - 22.62.12.06 en 
www.amsterdamsespinozakring.nl

SPINOZA 
WORKSHOP

ling is teruggekeerd en op de bekende 
adressen wonen anderen. Ze zoekt naar 
een veilig onderdak maar vindt dat niet. 
Ze zwerft door de stad en slaapt op het 
station en in portieken. Na lang aarze-
len gaat ze naar het adres van René. Ze 
vertrouwt hem niet meer omdat in het 
laatste briefje van haar vader stond ”We 
zijn opgepakt en dat heeft er maar een 
geflikt”. Daar wacht haar nog een zware 
klap. René deelt haar mee dat hij de vol-
gende dag gaat trouwen met een ander. 
Hij zet haar na een nacht onderdak op 
straat en weigert haar eigendommen te-
rug te geven. Zelfs haar zilveren kapstel, 
het dierbare cadeau van haar ouders. Hij 
haar alles had afgepakt haar vrijheid, 
haar familie, haar bezittingen en haar 
vertrouwen.
Om de toekomst van zijn dochter veilig 
te stellen helpt vader Velleman zijn toe-
komstige schoonzoon om een bedrijf 
over te nemen en een huis te vinden. 
Hij vertrouwt hem het beheer van hun 
geld en goed toe. Eerst helpt René hen 
bij het vinden van onderduikadressen 
en vervolgens verraadt hij zijn schoon-
ouders en zwager en tenslotte zijn eigen 
verloofde. Voor zeven gulden vijftig per 
persoon. Hij was zoals later bleek lid van 
de NSB.

Ondanks alles wat Leny Boeken-Velle-
man heeft meegemaakt is ze doorgegaan 
en nog steeds draagt ze haar steentje bij 
en is mensen tot steun. Ze heeft een zorg-
zame zoon en kleinkinderen. Helaas is 
haar man kort na zijn pensionering over-
leden. Ze woont inmiddels in een aan-
leunwoning en gaat met de metro naar 
de zaak. Ze gaat ook onvermoeibaar door 
met het vertellen van de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog aan de jon-
gere generaties. Dat is bittere noodzaak. 
Er zijn immers nog steeds mensen die de 
Holocaust ontkennen of zeggen dat het 
allemaal zo erg niet was en die vinden 
dat het verkopen van dit soort leugens 
de grenzen van de vrijheid van menings-
uiting niet overschrijdt omdat dit niet 
tot geweld aanleiding zou geven. En wie 
kan een beter tegenwicht geven dan zij. 
Over deze bijzondere vrouw is een film 
gemaakt, een fotoboek uitgegeven en 
een fototentoonstelling geweest en deze 
biografie verschenen. Inderdaad ze is 
“breekbaar maar niet gebroken”.
Het boek is alleen te bestellen bij het 
Nederlands Auschwitz Comite, waaraan 
ook de opbrengst ten goede komt. NAC, 
postbus 74131, 1070 BC Amsterdam of via 
de website www.auschwitz.nl.
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De Zeedijk, een van de oudste straten van Amsterdam, heeft nieuwe duurzame 
bestrating gekregen van graniet en gebakken klinkers. De amsterdammertjes zijn 
verdwenen, daar zijn bredere trottoirs voor in de plaats gekomen. Het bestuur van 
Stadsdeel Centrum is trots op de nieuwe Zeedijk, zo blijkt uit de woorden van Erik 
Koldenhof, portefeuillehouder openbare ruimte: “Met de nieuwe inrichting ligt de 
Zeedijk er weer netjes bij en krijgen voetgangers en fietsers ruim baan. Een mooi 
ingerichte Zeedijk past bij de gezamenlijke doelstelling van ondernemers en het 
stadsdeel om Chinatown een nieuwe impuls te geven”.

De nieuwe inrichting past volledig binnen de gebiedsgerichte aanpak van de 
Wallen. Voetgangers en fietsers hebben ruim baan van woensdag tot en met zon-
dag van 18.00 tot 07.00 uur: dan is de straat afgesloten voor autoverkeer. De stoep 
is iets hoger dan de rijweg aangelegd. Alle amsterdammertjes zijn verwijderd, waar-
door de straat een open karakter heeft gekregen. 

Op onnavolgbare wijze heeft Riet Karsenberg, als ‘collega’ van wijlen Majoor 
Bosshardt, samen met wethouder Erik Koldenhof de vernieuwde Zeedijk feestelijk 
geopend.  

Séance de cinéma 
Eet- en Filmavond Jong Volwassenen
Zondagavond van 17.00- 21.00 uur.
Kosten € 8,-
Data: 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli en 5 
september. 
De Boomsspijker start voor Jong 
Volwassenen een activiteit waar je el-
kaar kunt ontmoeten, lekker kunt 
hangen, een hapje kunt eten en een 
film kunt bekijken in buurttheater de 
Boomsspijker. Het concept van de film-
avond met maaltijd voor volwassenen 
en ouderen, die al tien jaar een groot 
succes is nemen wij over, maar dan voor 
jonge mensen van 17 tot 27 jaar. We 
stellen een wergroep samen die films 
gaat selecteren, hapjes verzorgen en jul-
lie welkom heet in de Boomsspijker. Via 
mail of poster in de Boomsspijker maken 
we de filmkeuze en dergelijke van te vo-
ren bekend. 
Wij zijn super enthousiast. Jullie ook? 
Reageer dan en neem contact op met
cristel@gmail.com
a.uittenbogaard@ijsterk.nl

Blankenberg-
stichting gefuseerd

Sinds 1 januari zijn de Blankenberg-
stichting en Raster samengegaan onder 
de nieuwe naam: Centram. Centram 
wordt de grootste instelling voor 
Maatschappelijke Dienstverlening in 
Amsterdam en zal werken in stadsdeel 
Centrum en het nieuwe stadsdeel West.
Voor cliënten verandert er in de hulp-
verlening niets. Zij gaan naar hetzelfde 
adres en vinden daar dezelfde hulpver-
leners. Centram-medewerkers blijven 
zich als altijd inzetten voor bewoners 
van Centrum en West. 

Heropening Zeedijk
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Aangeboden: 
120 m2 Watergraafsmeer (1098 HW): 6 kamers en dakterras
Groen, rustig, veel scholen & relaxt parkeren

Gevraagd: 
Fijne kleinere woning Nieuwmarkt/ Lastage/ Kadijken/ Plantage e.o.

Interesse of tips?
mail: janetdeibert@gmail.com of bel: 06 4671 2163
Janet, Splinter & Martell (Antoniusschool)

WONINGRUIL

Een Frans Gesprek
Franse Conversatie
   en Cultuur
Info:020 6220810   mvenne@planet.nl
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Wetenschap
Ketting
Het zal in de late jaren negentig geweest zijn. Ik liep 

met ons hondje Neeltje op de Kloveniersburgwal, in 

de richting van de Nieuwmarkt. Een fietser haalde 

mij in, ik herkende onze burgemeester, Schelto 

Patijn. Hij fietste bedaard, remde en stapte af bij 

het Trippenhuis. Zijn fiets zette hij op slot tegen een 

stenen paaltje.

Hij keek nog even of de fiets goed stond en reikte 

toen in de zak van zijn regenjas. Zijn hand kwam 

weer naar buiten met iets glanzends, van metaal. 

Pas toen hij het, over zijn hoofd, om zijn hals had 

gehangen zag ik dat het zijn ambtsketen was. 

Hij liep de stoep op en ging naar binnen bij de 

Akademie van Wetenschappen.

Wat heerlijk, dacht ik, dat ik in deze stad en in deze 

buurt mag wonen, met deze burgemeester. 

Later is die gedachte nog wel eens bij me 

opgekomen.
Henk Oldeman
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Anneke Hesp

P
rofessor Lupardi van kapitein Rob is 
gek op macht en daarom in- en in-
slecht. Robert Oppenheimer wordt 

de vader van de atoombom genoemd. Is 
hij slecht? Heeft die bom de wereld meer 
geluk dan ongeluk gebracht? Wanneer is 
een wetenschapper slecht? 
Dat soort vragen vind ik leuk; ik ben nu 
eenmaal een nieuwsgierig type. Daarom 
laat ik me regelmatig overhalen, door een 
vriendin die op de Nieuwmarkt woont, 
om mee te gaan naar een lezing bij de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Meestal zie je 
ons op een maandagmiddag tegen half 
twee het trappetje van het Trippenhuis 
aan de Kloveniersburgwal nemen.  
De zaal is links af voor de jassen en dan 
rechtsaf en helemaal achteraan langs de 
schilderijen en foto’s van beroemde Ne-
derlandse wetenschappers. Nee, daar zit 
nog geen dame bij. Maar in de zaal zitten 
meestal zo’n zestig heren, vaak grijzend 
of kaal, en zo’n zes dames.  

Mosselen en moleculen
De KNAW biedt kosteloos twee lezingen 
aan van een half uur, met daartussenin 
een kopje thee en een koekje. Meestal lo-
pen de lezingen wat uit door het enthou-
siasme van de sprekers die met een power 
point, soms alleen met woorden, en een 
heel enkele keer zelfs nog met een over-
head projector, vertellen over wat hen 
het meest beweegt in hun wetenschap-
pelijke bestaan. De ene keer kan het gaan 
over geloof. Is Darwin lastig voor de ker-
ken of zijn de kerken lastig voor Darwin? 
De andere keer over de Q-curve. Dus zo-
wel een voordracht waar menigeen over 
mee kan denken, als een onderwerp waar 
alleen specialisten de draagwijdte van 
kunnen bevatten. 
Soms is het getoonde prachtig. Zoals de 
plaatjes die laten zien dat mosselen en 
moleculen overeenkomsten vertonen in 
de manieren waarop ze zich aan elkaar 
vastklampen. Dan vraag je je af of men-
sen dat ook op die manier doen. We be-

staan toch allemaal onder dezelfde ster-
ren? Ik geloof wel in niet horoscopen, ik 
begrijp ze niet, maar ik lees ze wel, zoals 
u merkt uit deze wazige redenatie. 

Mindere god
Op 8 maart, ja natuurlijk, Internationale 
Vrouwendag, was er een speciale bijeen-
komst over hoe slecht een wetenschap-
per kan zijn onder de titel ‘Wetenschap-
pelijke Integriteit’. En wat er aan gedaan 
kan worden natuurlijk. Al viel daarbij 
de schijnwerper vooral op de onderlinge 
slechtheid van wetenschappers. Ze ver-
valsen, manipuleren, verzwijgen en ver-
zinnen in mindere of meerdere mate, net 
als andere mensen. Vaak staan reputaties, 
subsidies of idealen op het spel. Over het 
algemeen wordt geprobeerd dit soort 
kwesties op te lossen als collega’s onder 
elkaar, binnen het instituut, binnen de 
universiteit. En natuurlijk is er een lan-
delijk orgaan dat, net als in de lagere 
echelons van de wetenschap, vooral ad-
vies geeft en niet aan rechtspraak doet. 
Vaak is een teer punt bij publicaties van 
artikelen welke auteur het eerste ge-
noemd wordt. Begrijpelijk, want gemaks-
halve wordt de auteursvermelding in in-
dexen en dergelijke nog wel eens verkort 
tot de eerste naam. Daarachter komt dan 
te staan e.a., wat in goed Nederlands kan 
worden vertaald met ‘en anderen’. Dit 
speelt des te meer wanneer een oudere, 
hogere wetenschapper een jongere, min-
dere god begeleidt. Dat is pijnlijk als die 
laatste meent het meeste werk geleverd 
te hebben, en zich toch tevreden moet 
stellen met de tweede plek. Dat is slikken 
en vermoeden dat ook wetenschappelij-
ke macht corrupt kan maken. 

einstein en het knMi
Soms is er sprake van twee auteurs. Maar 
het kunnen er ook tweeduizend zijn 
die allemaal een bijdrage geleverd heb-
ben bijvoorbeeld aan een nieuw inzicht 
rond deeltjesversnellers. En wat doe je 
dan? Sommige mensen vinden dat de 

Hoe slecht kan een wetenschapper zijn?
Hoe zit het eigenlijk met de makers van het rapport over klimaatveranderingen. Waren ze slechte 
wetenschappers? Of zijn hun tegenstanders dat die roepen dat het hele idee van klimaatverandering 
uit de lucht is gegrepen en wat wij doen toch geen invloed heeft? 
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eer alleen toe moet komen aan de we-
tenschappers die zich bezig hebben ge-
houden met de inhoud van een uitvin-
ding. Maar Robert Oppenheimer, de va-
der van de atoombom, was nou net een 
wetenschapper die vooral de organisatie 
op zich nam rond ontdekkingen die an-
dere mensen hadden gedaan. En Albert 
Einstein had de Amerikaanse president 
getipt dat de wetenschappelijke kennis 
bestond om een atoombom te maken.  
Professor Lupardi kwam niet ter sprake. 
Wel het rumoer rond het rapport over 
klimaatveranderingen. Vooral weten-
schappelijke instituten als het KNMI 
weten heel goed hoe publiek hun taak 
is; missers in inhoud en communicatie 
ondergraven de geloofwaardigheid van 
wetenschappers.     

agenda
Moet je wetenschapper zijn om 
op een maandagmiddag om half 
twee binnen te stappen? Als je 
alles wilt snappen wel ja. Maar 
voor wie zich niet laat afschrikken 
door een paar moeilijke woorden, 
moet beslist eens de confrontatie 
met de wetenschap aangaan. Alle 
sprekers zijn uitmuntende weten-
schappers. Het is handig om vanaf 
veertien dagen van tevoren even 
‘KNAW agenda’ te googelen. Dan 
weet je wat je te wachten staat. De 
vaak afschrikwekkend moeilijke 
titels worden toegelicht. Voor de 
komende evenementen hierbij 
vast een toelichting. 
De voordrachten beginnen om 
13.30 uur, altijd op een maan-
dag. Nota bene: het zijn lezingen 
van wetenschappers, voor weten-
schappers, dus enige voorken-
nis van het onderwerp is wel ge-
wenst.   

Maandag 29 maart 
John Jansen onderzoekt hoe je 
rotte tanden weer zou kunnen ge-

nezen in plaats van ze te vervangen.  
“In de Middeleeuwen werden gezonde 
tanden bij horigen getrokken, om daarna 
geïmplanteerd te worden bij hun heer. 
Maar dat lukte nooit. Tegenwoordig wor-
den tanden vervangen door kunsttan-
den. Maar het beste is natuurlijk als rotte 
tanden weer kunnen genezen.” 
Eus van Zomeren presenteert onderzoek 
rond slaapproblemen. 
“Een op de tien mensen heeft daar last 
van. Bij een vergrijzende bevolking is het 
belangrijk om daar meer over te weten, 
want mensen die goed kunnen slapen 
hebben minder last van dementie.” 
Bauke Dijkstra deelt zijn inzichten rond de 
driedimensionale structuur van eiwitten.
Kennis daarvan is nodig bij onderzoek 
naar bacteriële immuniteit.

Maandag 12 april 
Theunis Piersma houdt een lezing over 
het behoud van het Nederlands land-
schap. 
“De weilanden worden steeds meer mo-
notone biljartlakens, overbemest en 
kurkdroog door de ontwatering. Dat is 
niet nodig, de keuze is aan ons. Willen 
we een land waar raaigraswoestijnen het 
beeld bepalen of een land met grote bio-
diversiteit, rijk gekleurd en vol vogels?”
Karin Hofmeester bespreekt Diamonds 
are forever…on the move. 

“Diamanten, zowel de sierdiamanten die 
als ‘waardepapieren’ gebruikt werden, 
als de industriediamanten waren voor 
de Duitse oorlogsvoering erg belang-
rijk. Daarom moest er een lijst van 500 
diamantbewerkers en 300 ondernemers 
opgesteld worden die een voorlopige 
vrijstelling moesten krijgen. 545 joodse 
diamantbewerkers vulden zelf aanmel-
dingsformulieren in met gegevens over 
zichzelf, hun partner en hun inwonende 
kinderen jonger dan 16 jaar, samen in to-
taal 1230 personen.”

Maandag 26 april 
Bert Poolman over hoe moleculen door 
celwanden dringen. 
“Als we weten hoe moleculen samenwer-
ken, kunnen we ze veranderen. Dan kun 
je medicijnen efficiënter maken. Onze 
droom is een hele cel te bouwen. “
Marijn Franx werkt als archeoloog in de 
sterrenstelsels.
“De blauwe kleur van het vroege heelal 
is het gevolg van de jeugdige leeftijden 
van de sterren die toen de sterrenstelsels 
bevolkten. Omdat we weten dat jonge, 
blauwe sterren veel meer licht uitstralen 
dan oude, rode sterren, kunnen we ook 
concluderen dat het aantal sterren in het 
jonge heelal veel lager was dan nu, want 
de totale hoeveelheid licht toen blijkt on-
geveer hetzelfde te zijn. Veel sterren zijn 

niet veel ouder dan onze zon.’

Maandag 31 mei 
Henk Broer over resonantie en 
fractale meetkunde.
Edward Lorenz: “De vleugelslag 
van een vlinder in Brazilie kan 
bepalend zijn voor het al dan 
niet optreden van een orkaan in 
Texas”. Zijn er wetten waaraan dit 
soort onvoorspelbaarheid gehoor-
zaamt? 
Bert Brunekreef over klimaatver-
andering en gezondheid
“In Nederland hebben we overal 
en altijd vrijwel de grootste lucht-
verontreiniging van Europa. Dit 
heeft een slecht effect op de lucht-
wegen. Astma zal steeds meer 
voorkomen als we niets doen.” 

Maandag 14 juni 
Cultureel nationalisme in de ne-
gentiende eeuw. Instituties als 
manifestatie, producent en ve-
hikel van ideeën van nationale 
identiteit. 
Nadere details staan en komen op 
www.knaw.nl/agenda 
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twee eeuwen oude Akademie is 
grootste buurtwerkgever

Riet Paasman

W
ie vanaf de Nieuwmarkt de oost-
zijde van de Kloveniersburgwal 
op wandelt kan het gemakkelijk 

ontgaan dat hij langs het Trippenhuis 
komt; de geur van de visgroothandel is 
een grotere aandachttrekker. Vanaf de 
overkant van het water valt het statige 
pand veel meer op. Dan zie je ook met-
een de onmiskenbare overeenkomst van 
de gevel van het Trippenhuis met de illu-
stratie op de voorflap van de romanserie 
Het Bureau door J.J. Voskuil, waar Gerrit 
Wijnhoud in dit themadeel over schrijft. 

Taken
Bij het bureau van de KNAW werken 
ongeveer 110 medewerkers die, samen 
met de directie, de leden, het bestuur, 
de raden en commissies en de instituten 
van de KNAW bijstaan in de uitoefening 
van hun taken. Uit zo’n omvangrijke 
staf laat zich afleiden dat de KNAW een 
grote organisatie is met een breed be-
reik. Dat klopt. De KNAW is zogezegd 
het forum, het geweten en de stem van 
de Nederlandse wetenschap. Ze adviseert 
de regering, universiteiten, geldverdelers 
en nationale en internationale onder-
zoeksorganisaties. De adviezen kunnen 
betrekking hebben op de inhoud van 
wetenschappelijk onderzoek, maar ook 
op bijvoorbeeld het loopbaanbeleid aan 
universiteiten en andere onderzoeksin-
stellingen om onderzoekers te blijven 
binden. Verder beoordeelt de KNAW de 
kwaliteit van het wetenschappelijk on-
derzoek, is ze koepelorganisatie voor we-
tenschappelijke onderzoeksinstituten, 
vormt ze een discussieplatform voor de 
wetenschappelijke wereld en bevordert 
ze de internationale wetenschappelijke 
samenwerking. 

instituten
Er  zijn negentien onderzoeksinstituten, 
met gezamenlijk bijna 1300 medewer-
kers, voor wie de KNAW de werkgever is. 

Bekende namen van instituten zijn het 
Meertens Instituut dat de verscheiden-
heid van taal en cultuur in Nederland 
onderzoekt en documenteert (beter be-
kend als ‘Het Bureau’ van Han Voskuil) 
het Huygens Instituut dat onderzoek 
doet op het gebied van literatuur- en we-
tenschapsgeschiedenis, het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD), het Nederlands Instituut voor 
Neurowetenschappen (NIN) en de Wad-
denacademie. 
Onderzoek van het NIN resulteerde 
een tijdje geleden bijvoorbeeld in goed 
nieuws voor atleten, scholieren en ieder 
ander die een complexe handeling moet 
leren: slaap bevordert het leren van zo’n 
complexe handeling. Als je vlak voor het 
slapen de vaardigheid die je wilt opdoen 
aandachtig bekijkt, ben je de volgende 
dag beter in het uitvoeren van die han-
deling. Een ander mooi resultaat van on-
derzoek is dat van het Huygens Instituut 
dat vijftien jaar lang samen met het Van 
Gogh Museum onderzoek deed naar de 
brieven van en aan Van Gogh. Die zijn 
nu voor iedereen in te zien op www.van-
goghletters.org. 

Methodenstrijd
Een belangrijke taak (de ‘oertaak’) van 
de KNAW is adviseren, zoals onlangs 
nog over het rekenonderwijs op de basis-
school, al jarenlang onderwerp van een 
felle discussie. Aanhangers van de zoge-
heten realistische en van de traditionele 
rekendidactiek stonden lijnrecht tegen-
over elkaar. Een van de uitgangpunten 
van de realistische rekenmethode is dat 
begrip essentieel is. Bij realistisch re-
kenen, ook wel verhaaltjesrekenen ge-
noemd, is de opdracht die een leerling 
krijgt verwerkt in een herkenbare situ-
atie, realistisch dus. De kinderen moe-
ten redeneren om het goede antwoord 
te verkrijgen. Zij bedenken dus zelf hun 
manier van oplossen. In de traditionele 
methode gaat het om ‘ouderwetse’ ver-

menigvuldigingen en staartdelingen. De 
KNAW heeft in kaart gebracht welk we-
tenschappelijk bewijs er is voor de effec-
tiviteit van beide methodes, en dat blijkt 
niet te leveren: leerlingen leren er even 
goed door rekenen. Bovendien maakte 
het onderzoek duidelijk dat de interactie 
tussen leraar en leerling een grotere rol 
speelt dan de didactische uitgangspun-
ten, oftewel de leraar is veel belangrijker 
dan de gebruikte methode.
 
Taartjes
De voorzitter van het bestuur van de 
KNAW – de president – geeft leiding 
aan de vergaderingen van het algemeen 
en het dagelijks bestuur en is dé ambas-
sadeur van de Nederlandse wetenschap 
in binnen- en buitenland. Hij wordt be-
noemd voor een periode van drie jaar. 

Sinds 1812 is de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de bewoner 
van het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal. Met een bureau van 110 medewerkers is de 
KNAW de grootste werkgever in de buurt. Die status en plaats wil de KNAW graag accent geven. 
In januari 2010 zegde de KNAW het bestuur van de Stichting OpNieuw toe het buurtblad enkele 
jaren financieel te zullen steunen.
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Momenteel is het Robbert Dijkgraaf. 
Sinds het eeuwfeest in 2008, toen de 
gevel van het Trippenhuis versierd was 
met een enorme zilveren lauwerkrans, 
lijkt de KNAW meer naamsbekendheid 
te hebben gekregen. Dat is voor een be-
langrijk deel de verdienste van Dijkgraaf. 
Een keer per maand is hij bijvoorbeeld 
te gast bij het tv-programma De Wereld 
Draait Door, waarin hij steeds twee jon-
ge wetenschappers introduceert die dan 
iets vertellen over het onderzoek waar ze 
mee bezig zijn. Het is knap dat die weten-
schappers er steeds in slagen in gewone- 
mensentaal uit te leggen wat ze onder-
zoeken en hoe ze dat doen. Als je goed 
oplet kun je Dijkgraaf ook tegenkomen 
bij bakker Kloppenburg. Dan haalt hij, 
zo kun je je inbeelden, taartjes omdat er 
in het dagelijks bestuur iets te vieren is.

Mensen…
Voor de mensen in de buurt springt de 
genootschapfunctie van de KNAW het 
meest in het oog.  Het Trippenhuis is te 
zien als een sociëteit voor de beste we-
tenschappers van het land in alle we-
tenschapsgebieden; die lopen dan ook 
regelmatig in en uit. Ze zijn de belang-
rijkste doelgroep van de congressen die 
er plaatsvinden en de wetenschapslezin-
gen die de KNAW er organiseert. De le-
zingen zijn ook toegankelijk voor andere 
geïnteresseerden, al zal niet iedereen er 
wijzer van worden: het is soms nogal 
‘zware kost’ wat er aan de orde komt. 
Ook in het verleden al had de KNAW die 
functie van sociëteit: volgens het eerste 
reglement van wat bij de oprichting in 
1808 het Koninklijk Instituut van We-
tenschappen, Letterkunde en Schoone 
Kunsten heette moesten de leden om de 
veertien dagen bijeen komen voor het 
bespreken van organisatorische en we-
tenschappelijke zaken. Gezaghebbende 
mannen als de schrijver Willem Bilder-
dijk, rechtsgeleerde Jonas Daniël Meyer, 
classicus en rechtsgeleerde Johan Rudolf 
Thorbecke, historicus Robert Jacob Fruin, 
meteoroloog C.H.D. Buys Ballot, natuur-
kundige H.A. Lorenz, waterbouwkundig 
ingenieur en staatsman Cornelis Lely en 
de econoom en later oprichter van het 
Internationaal Instituut voor Sociale Ge-
schiedenis Nicolaas Willem Posthumus 

hebben voet in het Trippenhuis gezet. 
In 1919 was Albert Einstein de gast van 
de afdeling Natuurkunde in het Trip-
penhuis. Vrouwelijke geleerden deden 
overigens pas halverwege de twintigste 
eeuw hun intrede in de Akademie. De 
eerste keer was in 1950 toen de kristallo-
grafe Carolina MacGillavry tot lid van de 
Akademie werd gekozen; in 1951 volgde 
de benoeming van de plantenziektekun-
dige Johanna Westerdijk, in 1955 die van 
de specialiste op het gebied van Middel-
nederlandse letterkunde Maartje Draak.

…en momenten
Dat de Akademie geen in zichzelf ge-
keerd gezelschap is blijkt niet alleen uit 
de namen van personen die er lid van 
waren. Ook uit gebeurtenissen blijkt dat 
ze niets heeft van het beeld van de ivoren 
toren dat men wel aan de wetenschap 
toekent. Begrip voor de harde werkelijk-
heid blijkt bijvoorbeeld uit een voorstel 
tijdens de jaarvergadering van 1820 om 
zogeheten ‘buitenleden’ van de Akade-
mie schadeloos te stellen voor de kosten 
die zij moesten maken voor hun komst 
naar Amsterdam, veelal per trekschuit. 
De presentiegelden stonden namelijk in 
geen enkele verhouding tot de werkelijke 
reiskosten. Vooral Groningse leden wa-
ren daarvan de dupe. Uiteindelijk zag het 
bestuur er van af om de post reis- en ver-
blijfkosten te herzien: het was te duur.  
Een soortgelijke realiteitszin blijkt uit 
verschillende bijdragen van onderzoe-
kers uit de Verslagen en Mededeelingen der 
Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen. De akademieleden hielden zich in 
het eerste jaar van hun werkzaamhe-
den bezig met zaken als de bodemda-
ling van Nederland, het bij Schildwolde 
gevonden fossiel van een hert, de groei 
en kleurverandering in vogelveren en de 
inwendige gesteldheid van hoornpitten 
bij antilopen. Getuige het Jaarverslag der 
Akademie over 1877 heeft het geleerde 
gezelschap aan de Kloveniersburgwal 
zich naar vermogen ingespannen ook 
een bijdrage te leveren aan het oplos-
sen van maatschappelijke problematiek 
in zijn directe omgeving. Want “ter zake 
ener hoogst belangrijke aangelegen-
heid, de verwijdering van de vuilnis der 
steden, werd ingevolge den wensch van 
den Burgemeester der Hoofdstad de aca-
demie geraadpleegd. Het gold de beant-
woording van twee vragen, die daarmeê 
naauw zamenhangen, te weten: welke 
eigenschappen bepalen de schadelijk-
heid voor de openbare gezondheid van 
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slag van elk van de zeven delen van Het 
Bureau bestaat uit een anders ingekleur-
de afbeelding van het Trippenhuis aan de 
Kloveniersburgwal, waarin sinds 1812 de 
Koninklijk Akademie van Wetenschap-
pen (KNAW) is gevestigd. De vraag is dan 
wat heeft Het Bureau te maken met de 
KNAW en waarom siert de gevel van het 
Trippenhuis de boeken van Het Bureau? 
Een link ligt er natuurlijk op het gebied 
van volkscultuur, tenminste als je de 
VOC-mentaliteit van reders en kooplie-
den in de 17e eeuw en later tot onderdeel 
van de Nederlandse cultuurcanon  wilt 
rekenen.  

van wapenhandel tot wetenschap
De Gouden Eeuw opende nieuwe moge-
lijkheden, ook voor de gebroeders Louys 
en Hendrick Trip, afkomstig uit een fami-
lie van wapenhandelaren, zowel van va-
ders- als  moederszijde. Door onderlinge 
huwelijken wisten ze belangen te bunde-
len en een machtig imperium op te bou-
wen. Hun ouders waren de in Zaltbom-
mel geboren Jacob Trip en de uit Luik 
afkomstige dochter van een ijzerhande-
laar, Marguerite de Geer. Vader Jacob, 
ooit begonnen als schipper-koopman op 
de Maas, verhuisde naar Dordrecht, waar 
hij samen met zijn broer Elias, getrouwd 
met Marguerites zuster Marie, een handel 
dreef in wapens, ijzer, zout en koper. De 
broer van Marguerite en Marie, Louys de 
Geer zat eveneens in de branche en deed 
zaken met Zweden, waar de ijzermijnen 
en geschutgieterijen waren. Met financi-
ele steun van de familie Trip wist hij daar 

in 1627 het monopolie te verkrijgen in 
de wapenindustrie. Ook de jonge broers 
Louys en Hendrick verbleven in die tijd 
enige jaren in Zweden; Louys in dienst 
van zijn oom, Hendrick als vertegen-
woordiger van het handelsbelang van de 
familie Trip. Bij hun terugkeer in Neder-
land  begonnen ze in 1634 in Amsterdam 
samen met hun oudste broer Jacob een 
eigen bedrijf: ‘Jacob, Louys & Hendrick 
Trip, kooplieden in waepenen, geschut, 
cogels & amonietie van oorloge’. 

Het duurde niet lang voordat zij met 
hun nieuwe bedrijf de grote concurrent 
worden van oom Louys de Geer, met wie 
zij eerst zo nauw hadden samengewerkt. 
Door overname van een grote ijzergiete-
rij te Julethabruk in Zweden lukt het hen 
om de monopoliepositie van hun oom te 
doorbreken. Tot dan toe werd die ijzer-
gieterij gepacht door Mathias de Geer, 
toevallig de schoonvader van Hendrick 
Trip, die in 1646 met zijn dochter Jo-
hanna was getrouwd. Verstandshuwelijk 
of niet, het bleek een goede investering, 
want de producten van de fabriek in Ju-
litha Bruk alleen al leverden schatten op, 
daarnaast werd er goud verdiend in de 
handel in ijzer en teer. In 1651 kon dan 
ook broer Jacob worden uitgekocht voor 
het in die tijd astronomische bedrag van 
ruim 200.000 gulden. Vervolgens geven 
de twee overblijvende broers aan archi-
tect Justus Vingbooms de opdracht een 
ontwerp te maken voor een te bouwen 
dubbel woonhuis achter één grote geza-
menlijke gevel. Vanuit dit pand wensten 
zij zich de voorspoedige handel geza-
menlijk te kunnen voortzetten. Als loca-
tie kozen zij nu eens niet voor de grach-
tengordel, maar voor de Kloveniersburg-
wal, vlakbij de Sint Antonies Waag op 
de Nieuwmarkt. Het moest het grootste 
pand worden van de stad, met direct uit-
zicht op de Dam, over de huizen aan de 
ervoor gelegen Wallen heen. Er had ei-
genlijk nog een koepel bovenop gemoe-
ten, net zoals bij het pas gebouwde Stad-
huis op de Dam, maar zover is het nooit 
gekomen. Wel is bovenin het gebouw 
de houten fundering voor de te bouwen 
koepel nog steeds aanwezig. 
Vingbooms ontwierp de breedste grach-
tengevel van Amsterdam, uitgevoerd in 

Gerrit Wijnhoud
Wie kent ze niet, de serie van zeven boe-
ken van J.J. Voskuil met als gezamenlijke 
titel Het Bureau, waarin de schrijver ver-
telt over de carrière van zijn alter-ego, 
Maarten Koning. Als wetenschappelijk 
ambtenaar, verbonden aan het P.J. Meer-
tensinstituut onderzoekt de laatste de 
Nederlandse Volkscultuur. De boeken 
lezen als een trein, ondanks het feit dat 
het onderzoek dat wordt gedaan volgens 
Voskuil zelf nauwelijks interessant te 
noemen is. Tradities die verloren drei-
gen te gaan, gebruiken op het platteland 
en andere culturele uitingen (zoals ‘Wat 
doen we met de nageboorte van het 
paard?’) worden nauwgezet in kaart ge-
bracht en gearchiveerd. Dat is het dan, 
verder wordt er weinig mee gedaan, wel 
zijn er soms hilarische discussies tussen 
vakbroeders, maar toch krijgt de lezer 
de indruk dat het eigenlijk nergens over 
gaat. De verslagen van de bijeenkomsten 
over de entree van de kerstboom in Ne-
derland laten zich eerder lezen als een 
serie goed geslaagde grappen dan als een 
wetenschappelijke discussie. Te midden 
van dit alles lijkt ook Maarten zelf zijn ei-
gen wetenschappelijke werk nauwelijks 
serieus te nemen. Als boeren hem vragen 
waarom hij wil weten wat ze doen met 
een dorsvlegel weet hij niet goed wat hij 
daarop moet zeggen. Dan zegt hij liever 
dat hij bezig is met ‘een boekje over de 
streek’, dan dat hij zegt het belang van de 
wetenschap te dienen. Blijkbaar schaamt 
hij zich om te vertellen dat de verzamel-
de informatie vrijwel zeker niet zal wor-
den gebruikt, maar in plaats daarvan zal 
worden opgeborgen in kaartenbakken 
in het archief. De beschrijvingen van de 
karakters van zijn collega’s en hun werk 
zijn daarentegen geniaal in hun duide-
lijkheid. De luie collega die zogenaamd 
ziek thuis zit om zijn katten te voeren, 
de piet-precies die alleen maar met zijn 
eigen werk bezig is en de directeur die 
het ook niet meer weet maar probeert te 
redden wat er te redden valt.  En wat te 
denken van de ruzies met zijn vrouw Ni-
colien over de zinloosheid van dat alles?
Allemaal leuk en aardig, maar vanwaar 
nu ineens de aandacht voor Het Bureau 
in deze OpNieuw van de Nieuwmarkt-
buurt? Welnu, dat is het feit dat de om-
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de stijl van het Hollands classicisme. Het 
gebouw werd (en wordt nog steeds) ge-
karakteriseerd door een kolossale rij van 
acht Corinthische zuilen, dragers van 
een gigantische horizontale zandstenen 
kroonlijst. In het midden bovenop de 
kroonlijst een afgeplatte driehoek, met 
daarin het wapen van de familie Trip 
(drie klompjes) geflankeerd door vier ka-
nonlopen en aan weerszijden een voor-
raad kanonskogels. Boven de twee zuilen 
aan weerszijden springt de kroonlijst 
iets naar voren, waardoor een soort van 
schaduwwerking ontstaat. De afmetin-
gen van het geheel zijn gebaseerd op die 
van de tempel van de oorlogsgod Mars in 
Rome; niet geheel toevallig, gezien het 
beroep van de beide toekomstige bewo-
ners. Wie goed kijkt ziet dat ook de twee 
schoorstenen op het dak de vorm heb-
ben van grote mortieren. Opvallend is de 
aanwezigheid van olijftakken bij vrijwel 
alle decoraties, als een soort verwijzing 
naar de Latijnse spreuk ‘ex bello pax’: uit 
oorlog komt vrede. De broers Trip zagen 
zichzelf als vredebrengers, liever dan dat 
zij wapens leverden ten behoeve van de 
oorlog, om de commercie was het hen 
natuurlijk niet te doen. Aan de buiten-
kant van het gebouw is bijna niet te zien 
dat zich achter de gevel twee van elkaar 
gescheiden woonhuizen bevinden; al-
leen de twee ingangen verraden het. Elk 
van de huizen is elkaars spiegelbeeld, alle 
vertrekken zijn exact hetzelfde, zowel 
wat afmeting als bestemming betreft. 
De scheidingsmuur is achter de mid-
delste van de in totaal zeven ramen, en 
juist van deze ramen waren de vensters 
oorspronkelijk geblindeerd. In mei 1660 
startte de bouw; exact twee jaar later 
trokken Hendrick Trip en zijn vrouw 
Johanna de Geer in het linker gedeelte 
en Louys Trip en zijn vrouw Emerentia 
Hoefslager in het rechts gelegen huis. Het 
adres was (en is) Kloveniersburgwal 29, 
maar er waren nog wel paardenstallen in 
de tuin achter het huis, aan de kant van 
de Nieuwe Hoogstraat, waar een aparte 
toegang was. Het huis bleef tot begin ne-
gentiende eeuw eigendom van de fami-
lie Trip, waarvan drie leden tevens bur-
gemeester van Amsterdam zijn geweest. 
Het Trippenhuis is nu eigendom van de 
Rijksgebouwendienst. 

van Trippenhuis naar het bureau
Vanaf 1812 kreeg het Trippenhuis een 
nieuwe bestemming, toen koning Lo-
dewijk Napoleon er het door hem opge-
richte Koninklijk Instituut van Weten-
schappen, Letteren en Schoone Kunsten 
in vestigde, de voorloper van de huidige 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Opmerkelijk 
is dat in de periode 1815 tot 1885 tevens 
het Rijksmuseum in het Trippenhuis was 
gevestigd, blijkbaar was er ruimte ge-
noeg; ook De Nachtwacht heeft daar ge-
hangen. In 1885 krijgt het Rijksmuseum 
zijn eigen plek aan de Stadhouderskade, 
maar tot op de dag van vandaag is het 
Trippenhuis de zetel van de Akademie 
gebleven, die er in 2008 het 200-jarig be-
staan vierde. 
Als in 1930, als onderdeel van een scala 
aan werkgebieden, het Dialectenbureau 
wordt ingesteld, krijgt secretaris P.J. Meer-
tens (in Het Bureau meneer Beerta) de da-
gelijkse leiding. In eerste instantie krijgt 
hij een werkplek in het Trippenhuis. Ver-
volgens wordt in 1934 een Volkskunde-
commissie in het leven geroepen, maar 
dan zonder betaald personeel. In 1940 
komt er een Bureau voor Volkskunde, 
en in 1948 komt er een Bureau voor de 
Naamkundecommissie bij. In 1948 wor-
den deze drie bureaus samengevoegd 
onder de noemer van Centrale commis-
sie voor onderzoek van het Nederlandse 
Volkseigen oftewel Het Instituut voor 
Dialectologie, Volks- en Naamkunde, be-
ter bekend als Het Bureau. Meneer Meer-
tens/Beerta wordt directeur en verhuist 
met het instituut naar het gebouw van 
de voormalige Anna Visscherschool, ge-

legen achter het Trippenhuis op de Klo-
veniersburgwal en toegankelijk via de 
vroegere toegang naar de paardenstallen. 
In 2006, bij het afscheid van afscheid van 
Dr. A.C.M. Goeman van het Meertensin-
stituut schrijft zijn collega Har Brok hier-
over het volgende:

Tot 1969 was het Meertens Instituut geves-
tigd op de Nieuwe Hoogstraat 17. Een poort-
achtige ingang gaf toen de toegang tot het In-
stituut dat toen nog in de achtertuin van de 
KNAW gevestigd was. Als student-assistent 
ben ik daar regelmatig geweest. Het was een 
doolhof van kamertjes en boekenkasten, met 
her en der toen voor mij al oude mensen, die 
overigens vaak nu nog in leven zijn. De Dia-
lectologie is een levensrekkende baan . … Op 
de gevel hing een dik en stevig teakhouten 
bord met de handgeschilderde tekst: 

C E N T R A L E  C O M M I S S I E  V O O R 
O N D E R Z O E K  VA N  H E T

N E D E R L A N D S E  V O L K S E I G E N

Daaronder meer toegespitst: 

D I A L E C T E N B U R E A U , 
V O L K S K U N D E B U R E A U , 
N A A M K U N D E B U R E A U

En tenslotte de feiten:

G E O P E N D  VA N  8 . 3 0 - 5 . 1 5  U U R 
Z AT E R D A G S  G E S L O T E N

het bureau van Maarten koning
Daar begint in 1957 de wetenschap-
pelijke loopbaan van Maarten Koning. 
Tijdens een privébezoek aan meneer 

Poortje in de Nieuwe Hoogstraat gaf toegang tot Het Bureau
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Beerta, die hij al eerder heeft leren ken-
nen, vertelt deze hem dat hij iemand 
mag aanstellen voor het werk aan de At-
las voor Volkscultuur. Uit deel I: ‘Maar-
ten herinnerde zich dat vaag als één van 
de projecten die Beerta voor de oorlog 
had opgezet. Na de oorlog was het op de 
lange baan geschoven, omdat het teveel 
herinnerde aan de belangstelling van de 
nazi’s voor ons volkseigen. Onder stu-
denten werd er dan ook smalend over 
gesproken. Nu Maarten zelf een baan 
zocht, trok hem dat wel aan. Als er één 
uithoek was in het Nederlandse weten-
schappelijke bestel zonder enige preten-
tie, dan was het deze.’ Hij zei dus dat hij 
het wel wilde proberen, maar officieel 
moest hij zich voor zijn echte sollicita-
tiegesprek melden in het schoolgebouw 
waar het instituut was gevestigd. ‘Het 
bevond zich in de tuin van het Hoofd-
bureau, waarvan het een onderdeel was, 
en bestond uit drie lokalen. Beerta zat in 
het achterste lokaal. Het was in tweeën 
gedeeld. Beerta zat in de helft die uitkeek 
op de tuin. Zijn kamer bevatte een uit-
zonderlijk groot bureau dat lang geleden 
eigendom van een beroemd taalgeleerde 
was geweest, een zitje met drie stoelen, 
en een lange tafel, die grotendeels belegd 
was met stapels boeken en papieren. Te-
gen de drie wanden waren boekenkasten 
aangebracht. De deur bevond zich in de 
hoek bij het raam. In de bovenste helft 
zaten zes ruiten, waarvan de twee on-
derste aan de buitenkant bedekt waren 
met een roze gordijntje, zodat Beerta niet 
in het middelste lokaal, waar juffrouw 
Haan haar bureau had, naar binnen kon 
kijken.’ Er volgt een moeizaam sollicita-
tiegesprek en dan knikt meneer Beerta 
bedachtzaam: ‘Ik zal de Commissie voor-
stellen om je aan te stellen.’ De Commis-
sie was het overkoepelende orgaan dat 
in het Trippenhuis zelf gevestigd was, de 
KNAW, in het Bureau soms ook Hoofd-
bureau genoemd. Maarten durft niet 
te vragen hoe hij wordt ingeschaald en 
hoeveel hij gaat verdienen. Twee weken 
later krijgt hij een brief waarin Beerta 
hem mededeelt dat de Commissie hem 
heeft benoemd tot adjunct-wetenschap-
pelijk ambtenaar. Bij zijn eerste werkdag 
spreekt Beerta vervolgens de hoop uit 
‘dat deze dag voor jou de eerste is van 
een voldoening brengende wetenschap-
pelijke carrière.’ Vervolgens wijst Beerta 
Maarten zijn werkplek, waarna het groot-
ste deel van deel I van Het Bureau zich 
vooral binnenskamers af zal spelen. Zit-
tend aan zijn bureau, aankijkend tegen 
de rug van Beerta, hoort Maarten door 

het open raam de geluiden uit het smalle 
straatje. ‘Uit de verte, uit de Hoogstraat, 
klonk de schelle stem van de papegaai, 
een grote rood en blauwe papegaai, die 
daar elke ochtend voor de dierenwinkel 
op straat werd gezet, op zijn stok, met 
een ketting aan zijn poot.’
Veel meer verwijzingen naar de Nieuw-
marktbuurt zijn in Het Bureau niet te 
vinden; van het voormalige schoolge-
bouw in de tuin zijn vanuit het Trippen-
huis enkel nog de resten te zien. Alleen 
het eerste deel van de serie speelt zich af 
in het schooltje achter het Trippenhuis, 
deel II begint in 1969 met de verhuizing 
naar een voormalig verzekeringsgebouw 
aan de Keizersgracht. In 1979 wordt de 
naam veranderd in P.J. Meertens-Insti-
tuut voor Dialectologie, Volkskunde en 
Naamkunde. Maarten gaat met pensioen 
in 1989 en begint dan met het schrijven 
van zijn roman in zeven delen met meer 
dan vijfduizend pagina’s met als titel Het 
Bureau. Zijn (ex-) collega’s zijn absoluut 
niet blij met de manier waarop zij en 
hun werkzaamheden uitentreuren wor-
den beschreven. Rest de vraag waarom 
nu juist het Trippenhuis wordt afgebeeld 
op de omslag van alle zeven delen, Maar-
ten heeft daar nooit gewerkt. Daar zat de 
KNAW, oftewel het Hoofdbureau, met 
vergaderzalen voor de Commissies, met 
de gehele administratie en een gigan-
tische bibliotheek. Was een afbeelding 
van het poortje in de Nieuwe Hoogstraat 
niet toepasselijker geweest? Of anders 
het nieuwe, grotere, pand aan de Keizers-
gracht? En is het toeval dat er zeven de-
len van Het Bureau zijn verschenen, net 
zoveel als er ramen zijn in het Trippen-
huis? Bedoelt Voskuil te zeggen dat zijn 
boeken ook inzicht geven in de werk-
zaamheden van het Hoofdbureau zelf en 
daarmee in die van de KNAW? Zo ja, dan 
gaat het lijken op het sprookje van de 
zwavelstokjes. Van buiten door de ramen 
naar binnen kijken maar er niet echt bij 
horen. Een wetenschapper die niet deel-
neemt aan het debat, maar wel zegt on-
afhankelijk te willen zijn. Weliswaar een 
heel goede schrijver, maar toch komen 
we hiermee terug bij de wapenhande-
laar die zegt geen oorlog te willen voeren 
maar er wel zijn geld mee verdient. De 
lijfspreuk van de gebroeders Trip. Overi-
gens is in 1998 het Meertensinstituut al-
weer verhuisd naar een nog groter pand 
aan de Joan Muyskenweg bij metrosta-
tion OverAmstel. 
Bronnen: KNAW, Wikipedia, Architecten-
web, Het Bureau, Dr. A.C.M. Goeman
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het vuil van organischen oorsprong dat 
in de steden wordt voortgebragt; en aan 
wat wijziging zijn die eigenschappen on-
derworpen?”
En wat te denken van het kledingvoor-
schrift bij de oprichting van de Akade-
mie? De leden moesten een kostuum 
dragen dat bestond uit “eenen gekleeden 
zwarte rok, waarvan de kraag en de opsla-
gen geborduurd zijn met een lovertakje 
van goud en zilver ….. en voorts een vest, 
broek en kousen van zwarte zijde”. Ge-
klede rok, lovertak en kousen van zwarte 
zijde zijn er nooit gekomen. Nog in 1819 
besloot men tot het dragen van “eenen 
gekleeden zwarten rok met zwart onder-
goed en eenen driekanten hoed”. Ook 
daarvan kwam het niet. De kwestie van 
het ambtskostuum bleef tot 1939 op de 
agenda. Uiteindelijk is het niets gewor-
den: toch wel een bewijs van de nuchtere 
aard van de Akademieleden.
De KNAW wil de band met de buurt 
aanhalen. Ze heeft daartoe het idee ge-
lanceerd om incidenteel rondleidingen 
te houden door het Trippenhuis voor 
buurtbewoners. Dat is een prachtige ma-
nier om contacten uit te bouwen. Bestuur 
en redactie van OpNieuw laten de lezers 
in de loop van het jaar weten op welke 
manier belangstellenden de gelegenheid 
krijgen zich voor die rondleidingen aan 
te melden.
Literatuur
Een beeld van een academie. Mensen en 
momenten uit de geschiedenis van het 
Koninklijk Instituut en de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
1808-1998. Samengesteld door P.W. Klein. 
Amsterdam, 1998



 23 

Aglaya Ovsiannikova

Ik klop op de deur van de derde etage. 
De deur gaat open en daar staat tante 
Edith. Jaren geleden kwam ik hier om 
kopjes thee te drinken. Dat was toen een 
bijna dagelijks uitstapje. Dan ging ik in 
ons binnentuintje staan en riep naar het 
tweede balkon: “Tante Edith, mag ik even 
langs komen?” Als dat goed was ging ik 
drie hele trappen naar boven. Voor een 
kind is de wereld zo klein, een uitstapje 
naar de derde vond ik een groots avon-
tuur.
Hier keek ik voor het eerst tv, in zwart-
wit. Wij hadden er geen. Edith zat rustig 
te breien en dat wilde ik ook leren. Daar 
zat ik dan, een jaar of zes, met breinaal-
den die zo groot waren dat ik er eigenlijk 
niet mee overweg kon. 

Eenmaal binnen komt er ook een schuld-
gevoel bij me naar boven. Wat is Edith 
oud geworden en ben ik schandalig lang 

niet langs geweest. We zetten water op 
in de keuken. De Zuiderkerktoren is hier 
goed te zien. De klok slaat vertrouwd en 
het geluid galmt over de oude daken. We 
lopen naar de woonkamer waar alles nog 
steeds hetzelfde is: de knusse kussentjes 
op de bank en de sierlijke kunstbloemen 
in de vazen. De fluitketel gaat af alsof ik 
nooit ben weggeweest. We schenken thee 
in en gaan zitten. De scherpe zon schijnt 
de kamer binnen. Edith doet haar zonne-
bril op. Al dat licht vindt ze maar niets. 

Als ik tante Edith voorzichtig vraag over 
de oorlog, wordt ze  stil. “Aglaya”, zegt 
ze “alles wat ik denk loopt door elkaar. 
Ik heb er geen grip op; het is allemaal zo 
lang geleden”. Ik zie dat ze het er eigen-
lijk niet over wil hebben. Ze verandert 
van onderwerp en vraagt hoe het met 
mijn oma is. Mijn oma woont in het 
zelfde pand op de eerste en is jaren be-
vriend geweest met Edith. Ze hebben al-
lebei veel meegemaakt tijdens de oorlog 

en vonden steun bij elkaar. Oma kwam 
op de thee bij Edith en Edith werd op 
haar beurt uitgenodigd voor Russische 
borrels. Na de dood van hun mannen is 
deze vriendschap vervaagd. De man van 
Edith is hier in dit huis gestorven. Mis-
schien is dat wel de voornaamste reden 
waarom ze hier niet weg wil.
“Als je je man verliest, verlies je alles”, 
zegt ze.
Samen met hem vluchtte ze midden in 
de nacht. Ze droeg hoge zwarte laarzen, 
dat weet ze nog. Met wat spulletjes ver-
trokken ze op zoek naar een schuilplek. 
Haar ouders waren toen al weggehaald 
en vermoord in de kampen. Haar zusje 
heeft ze nooit meer terug gezien. 
“Waren zij Joods?” vraag ik. Ze vertelt 
dat ze zichzelf helemaal niet als Joods 
beschouwde. “We gingen nooit naar de 
synagoge, deden niet aan sabbat”.  Edith 
is één van de mensen die pas Joods werd 
toen de oorlog begon. Niet dat ze tot het 
geloof kwam, maar het waren de Duitsers 
die haar meer Joods maakten dan ze ooit 
geweest was.

Met haar man Johan heeft ze jaren on-
dergedoken gezeten. Ergens in Friesland. 
Janke en Douwe waren boeren die Edith 
en Johan hadden opgevangen op hun 
boerderij. Echt slecht hadden ze het niet, 
er was voldoende te eten.
“Jorwerd”, zegt ze ineens, “ja, zo heet het 
dorp waar we zaten”. 
In de oorlog was Edith rond de twintig. 
Elke dag stond ze om vier uur op en hielp 
de boer. Koeien eten geven, melken, het 
huishouden verzorgen. Na de oorlog re-
gelde een buurman een huis in Amster-
dam voor hen. Het zag er niet uit. Alle 
muren waren bruin geverft en het rook 
er smerig. Zes weken lang zijn ze bezig 
geweest het huis op te knappen. Terug in 
Amsterdam vond ze fantastisch. “Ik prijs 
mezelf gelukkig dat ik hier mag wonen”. 
Amsterdam geeft haar een gevoel van 
vrijheid. Hier is ze gelukkig geweest. Hier 
leefde ze met haar man. Hij en de buurt 
staan centraal in haar leven en ook al is 
ze 93, aan een verzorgingstehuis wil ze 
niet denken. Het uitzicht is haar dierbaar 
en de klokken zijn zo vertrouwd. 
Ze zingt zachtjes:
“Langzaamaan verdwijnt de levenslach
Langzaamaan komt de oude dag
Zilveren draden tussen ’t goud.
Ja, mijn schat, we worden oud”.

Kopje thee op de derde
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Drie Joodse kunstverzamelaars 
Antje Postma
Het gaat om Andries van Wezel (1865-
1921), Willem Wolff Beffie (1880-1950) 
en Salomon Slijper (1884-1971). Tot op 
heden is er nog weinig bekend over de 
rol die zij hebben gespeeld met betrek-
king tot verzamelen van hedendaagse 
kunst in Nederland. De drie verzamelaars 
investeerden geld in een kunstcollectie 
van toen nog onbekende kunstenaars. 
Vaak ondersteunden ze hen in hun le-
vensonderhoud, stelden hun huis ter be-
schikking en bouwden vriendschappen 
op voor het leven: ze leefden hun geza-
menlijke hobbies uit en bovenal maak-
ten ze veel plezier.
Onder de kunstenaars bevonden zich 
grondleggers van de Haagse School, Am-
sterdamse impressionisten en nu inter-
nationaal gewaardeerde schilders als Piet 
Mondriaan, Jozef en Isaac Israels, Jan 
Sluiters, Alexej Jawlensky en Marc Cha-
gall.

Van Wezels collectie kwam na zijn dood 
terecht bij het Rijksmuseum en Slijper 
doneerde bij zijn overlijden een uitge-
breide Mondriaan-collectie aan het Ge-
meentemuseum in Den Haag. De col-
lectie van Beffie is over de hele wereld 
verspreid geraakt en was daardoor het 
lastigst te traceren. De reden is dat hij 
zijn werk graag uitleende aan vrienden 
en familie met de toezegging dat ze het 
na zijn overlijden mochten houden. Aan 
de hand van twee schriftjes en aanteke-
ningen is er naspeurwerk verricht.
Het onderzoek naar de verzamelwoede 
van deze drie joodse collectioneurs heeft 
een tentoonstelling opgeleverd die een 
prachtig beeld geeft van de omstandig-
heden waarin het verzamelen zich moet 
hebben afgespeeld. De introductiefilm 
geeft daarbij een mooi tijdsbeeld en laat 
zien hoe de tentoonstelling tot stand is 
gekomen.
Andries van Wezel werd geboren in een 
arm gezin in de Rapenbugerstraat. Hij be-
gon op veertienjarige leeftijd te werken 
in de diamantindustrie. Hij vergaarde 
al vroeg zijn kapitaal in de zogenaamde 
Kaapse tijd waarin Amsterdam tussen 
1871 en 1875 werd overspoeld met dia-
manten uit Zuid Afrika die hier gekloofd, 
gezaagd en geslepen en tot edelsteen wer-
den verwerkt. Rond 1888 kwam hij via 
de diamantair Jacob Batavier in contact 

met Frank van der Goes, penningmees-
ter van het in 1885 opgerichte tijdschrift 
‘DeNieuwe Gids’. Via hem kwam hij met 
schilders en schrijvers van de beweging 
‘De Tachtigers’in contact. Hij raakte ge-
interesseerd in kunst en zo is hij begon-
nen met het aanleggen van een kunst-
verzameling. Hij kocht een huis in de 
deftige Sarphatistraat en liet een portret 
van hemzelf en van zijn tweede vrouw 
Adèle van Meekren maken. Zo kwam hij 
in contact met Jacobus van Looy, Edu-
ard Karsen, George Breitner, Jozef en  
Isaac Israels en Jacob Maris. Met som-
mige kunstenaars zoals met Willem Wit-
sen en Eduard Karsen bleef Van Wezel tot 
aan zijn dood bevriend. Hij toonde zijn 
collectie af en toe aan het publiek en in 
1916 huurde hij een zaal in het Stedelijk 
Museum waar hij zestig schilderijen ten-
toonstelde.

Willem Wolff Beffie is geboren op de 
Zwanenburgwal 48 met aan de over-
kant de overbevolkte wijk Vlooienburg, 
waar nu het Waterlooplein is. Hij was de 
jongste van tien kinderen van diamant-
slijper Isaac Wolff Beffie en Sofia Eliazer 
Suikerman. Het gezin verhuisde in een 
later stadium naar de Groenburgwal 27. 
Ook Beffie groeide op in de diamantslij-
perij en vergaarde er zijn kapitaal. Hij 
investeerde in kunst en bracht zo’n vijf-
honderd werken bijeen. Zo kocht hij drie 
schilderijen van de toen nog onbekende 
Russisch-joodse schilder Marc Chagall 
tijdens een tentoonstelling van De On-
afhankelijken in 1914 die later in het 
Stedelijk terecht zijn gekomen. Hij ging 
letterlijk op jacht naar kunst en maakte 
er een sport van, zozeer dat zodra de buit 
eenmaal binnen was hij zijn interesse 
vrijwel direct verloor en de werken aan 
deze en gene uitleende. Hij was iemand 
die graag op zichzelf was en één van zijn 
grootste liefhebberijen was dansen. Zo-
dra hij ergens was, zoals bijvoorbeeld in 
New York, zocht hij naar een plek waar 
hij kon dansen en uiteindelijk is zijn le-
ven geëindigd op de dansvloer ergens in 
New York. Hij werd ter plekke getroffen 
door een hartaanval zonder dat iemand 
precies wist wie hij was. Een familielid 
moest overkomen om hem te identifice-
ren en hij is ook in de nabijheid van New 
York begraven. 

Op 14 februari ging in 
het Joods Historisch 
Museum een bijzondere 
tentoonstelling van start 
gewijd aan drie Joodse 
kunstverzamelaars uit 
eind 19e- en begin 20e 
eeuw. Zij ontwikkelden 
allen gaandeweg één 
passie: het verzamelen 
van moderne kunst met 
geld dat ze grotendeels 
hadden verdiend in 
de diamanthandel. 
Hun handel en wandel 
wordt van nabij belicht 
en is te zien in deze 
tentoonstelling met als 
titel ‘Gedurfd Verzamelen’.
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Salomon B. Slijper leefde van 1884 tot 
1971. Ook zijn familie werkte in de dia-
mantindustrie. Hij werd geboren in een 
joods gelovig gezin en woonde de eerste 
jaren van zijn leven aan de Binnen Am-
stel nummer 296 tegenover het in 1879 
net geopende Carré. Slijper ging naar de 
Handelsschool en zijn eerste werkgever 
was de Amsterdamse Bank, waar hij al 
snel goed verdiende. In een later stadium 
werd hij makelaar en toen zijn vader in 
1903 overleed liet deze hem een behoor-
lijke erfenis na. Hij woonde een tijdlang 
in Duitsland bij zijn stiefmoeder, maar 
keerde terug naar Amsterdam en kocht 
een bovenhuis aan de Nicolaas Witsen-
kade nummer 27. ‘s Zomers verruilde hij 
Amsterdam voor een pension in het Gooi 
waar hij voor het eerst in contact kwam 
met een schilderij van Piet Mondriaan 
dat in de eetzaal hing. In eerste instan-
tie voelde hij niets voor  ‘die abstracte 
strepen’, maar dat veranderde gaande-
weg. Zijn belangstelling ging in die tijd 
meer uit naar impressionistisch werk van 
kunstenaars zoals George Breitner en  
Isaac Israels en andere kunstenaars van 
de Haagse School. Een aantal van deze 
kunstenaars heeft hij leren kennen in het 
Gooi tijdens gezamenlijke maaltijden ge-
organiseerd voor en door kunstenaars. 
Zo ontmoette hij ook Piet Mondriaan. 
Slijper hield van biljarten, dansen, jazz-
muziek, mooie kleding, lekker eten en 
mooie meisjes en daarin vonden Sal Slij-
per en Piet Mondriaan elkaar. Mondriaan 
woonde eigenlijk vanaf 1911 in Parijs 
maar kon na een familiebezoek in Neder-
land niet terug vanwege het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog. Zo raakten 
zij steeds meer bevriend en nam Slijpers 
interesse voor het werk van Mondriaan 
toe met als gevolg dat hij werk van deze 
kunstenaar ging aankopen. Mondriaan 
was blij met deze koper, hij kon het geld 
goed gebruiken. Gaandeweg was er spra-
ke van een groeiende vriendschap tussen 
hem en Slijper. De eerste aankoop betrof 
vijf schilderijen maar dat aantal nam 
in de loop der tijd toe. Slijper hield van 
mooie kleding en vond het belangrijk 
er goed uit te zien. Toevallig hadden hij 
en Mondriaan dezelfde maat. Zo kwam 
het dat hij Mondriaan weleens een jasje 
of een pak uitleende als zij gezamenlijk 
op stap gingen. Soms duurde het wel erg 

lang voordat Slijper zijn kleding terug-
kreeg. Mondriaan maakte in ruil voor 
een jasje zelfs een portret van Slijper in 
een enigszins afwijkende stijl. Dit schil-
derij is te zien op de tentoonstelling.

In 1917 vestigde Slijper zich definitief in 
Blaricum in het Gooi als vastgoed make-
laar. In de oorlog dook hij onder in zijn 
eigen huis. In datzelfde huis op zolder 
lagen zijn schilderijen verborgen onder 
een stapel met tapijten en dekens. Zowel 
Slijper als zijn kunstwerken overleefden 
de oorlog ongeschonden. Om een lang 
verhaal kort te maken Slijper heeft tij-
dens zijn leven de grootste verzameling 
werken van Mondriaan bijeengebracht 
die hij na zijn dood in zijn testament 
naliet aan het Haags Gemeentemuse-
um. Dankzij hem is de grootste collectie 
Mondriaan ter wereld nog steeds in Ne-
derland en voor iedereen toegankelijk.

Wat deze tentoonstelling zo bijzonder 
maakt is niet alleen het getoonde werk, 
maar met name de verhalen rond het le-
ven van deze drie verzamelaars, het beeld 
van de tijd waarin zij geleefd hebben en 
het plezier dat zij ontleenden aan het 
bijeenbrengen van hun verzameling. De 
tentoonstelling duurt  tot 16 mei 2010.

Andries van Wezel door Willem Witsen (1860-
1923), olieverf 1912.

Willem Wolff Beffie door Jan Sluiters (1881-
1957) olieverf 1912.

Salomon Slijper door Henri van de Velde (1896-
1969) olieverf, 1930. 
Foto’s: Joods Historisch Museum
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Informatie over de cursussen en activiteiten is te 
vinden op www.welzijn.ijsterk.nl.  

Als een cursus al van start is gegaan kunt u nog in-
stromen! Informeer naar de mogelijkheden en de kosten 
bij de docent (gegevens in het overzicht)

Cursusoverzicht Buurtcentrum 
De Boomsspijker
Rechtboomssloot 52, 1011 EC, 
tel. 020-6264002

Maandag 
Het Amsterdams Promenade-
koor
Tijd: maandagavond van 20.00-
22.00 uur (drie keer per maand).
Voor informatie en inschrijving: 
020-6267959 of gvtijn@prettel.nl

Pilates / Stretching
Tijd: maandagavond 20.00 uur-21.00 uur
Inschrijving per mail: damasu@hetnet.nl of 020-6254576
Meditatie
Tijd: maandagavond 19.30-21.00 uur

Voor informatie en inschrijving: 
premakasha@orange.nl 
Dinsdag
Yoga (Hatha)
Tijd: dinsdagavond 19.15-20.45 uur
Voor informatie en inschrijving: roberta@poppentje.nl of 
06-24606386

Woensdag
Bodyshape/Aerobics
Tijd: woensdagochtend 9.15-10.15 uur    

Voor informatie en inschrijving: dejongannie@hotmail.com  
Gemengde technieken
Tijd: woensdagochtend 10.00-12.00 uur
Voor informatie en inschrijving: De Boomsspijker, 020-6264002 

Iyengar Yoga
Tijd: woensdagavond 19.30-21.00 uur
Voor informatie en inschrijving: deborah@pepup.net 

Donderdag
Spinoza workshop
Tijd: donderdagavond 20.00-22.00 uur
Voor informatie en inschrijving: info@amsterdamsespinoza-
kring.nl

Vrijdag
Bodyshape/Dansconditie
Tijd: vrijdagochtend 9.15-10.15 uur 
Voor informatie en inschrijving: renske.tewitt@gmail.com  

Cursusoverzicht Buurtcentrum 
De Witte Boei
Grote Wittenburgerstraat 200, 
1018 LJ, tel. 020-6223879

Maandag 
Conditietraining mannen
Tijd: maandagavond 21.00-22.00 
uur
Voor informatie en inschrijv-
ing: Casper Staubesand, 020-
6156285
Bodyshape
Tijd: maandagavond 18.45-19.45 
uur 
Voor informatie en inschrijving: 
info@slimslanksterk.nl, www.
slimslanksterk.nl 

Poweryoga
Tijd: maandagavond 19.45-20.45 uur 
Voor informatie en inschrijving: info@slimslanksterk.nl, 
www.slimslanksterk.nl
Eilandenkoor
Tijd: maandagavond 20.15-22.15 uur
Voor informatie en inschrijving: ainhoa@corazona.org 

Woensdag 
Koor Het Levenslied
Tijd: woensdagochtend 10.00-12.00 uur
Voor informatie en inschrijving: De Witte Boei 020-6223979

Donderdag
Yoga (Hatha)
Tijd: donderdagavond 19.00-20.30 uur
Voor informatie en inschrijving: roberta@poppentje.nl of 
06-24606386

Vrijdag
Tekenen & Schilderen
Tijd: vrijdagochtend 9.30-11.30 uur
Voor informatie en inschrijving: De Witte Boei 020-6223979

Stichting IJsterk Actief Burgerschap & 
Participatie 
Dochter van Stichting IJsterk Beheer 
Postbus 14878, 1001 LJ, Amsterdam 
Tel. 020 5210202 
www.ijsterk.nl

Cursussen en activiteiten in de 
Buurtcentra van IJsterk

Het programma voor volwassenen in de buurtcentra De Boomsspijker en De Witte Boei is in volle gang en heeft veel 
te bieden. Cursussen, lessen, clubs en activiteiten worden door docenten, vrijwilligers of verenigingen aangeboden, 
vaak voor een zeer schappelijke prijs. De medewerkers van de stichting IJsterk Actief Burgerschap & Participatie 
zorgen in de buurtcentra voor de ondersteuning en de faciliteiten.
Van yoga tot zangkoor en van Spinoza workshop tot schilderen, er valt voor menigeen wat te beleven bij IJsterk. 
Ook zijn er sportclubs, verenigingen, zang- en theatergroepen die de accommodaties van IJsterk benutten voor hun 
activiteiten.
Activiteiten voor kinderen worden door de stichting IJsterk Scholen & Educatie via de basisscholen aangeboden. Alle 
leerlingen krijgen via school een speciaal programmaboekje mee naar huis.
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delen aan de toeloop voorziet dit project 
duidelijk in een behoefte. Mocht u nog 
twijfelen, geef u op voor de wachtlijst. 
U hoeft dan niet meteen te beslissen, als 
u aan de beurt bent krijgt u vanzelf be-
richt.

De lessen zijn iedere vrijdag, van 11.00 – 
12.00 uur voor gevorderden en van 12.00 
– 13.00 uur voor beginners. De eerstko-
mende tijd worden er ook extra lessen op 
de maandag georganiseerd, om de wacht-
lijst niet te lang te laten worden.
U kunt zich rechtstreeks opgeven bij 
de docent, Leo van der Meer, 020 – 675 
9801 of bij Lucie Schoof, Oude Schans 
36e, tel. 7765766 of Joke Vermeulen, 
Oude Schans 36c, tel. 6235953.

Henk Oldeman 

Nieuwe rijrichting 
Breestraten
Henk Oldeman 
Het dagelijks bestuur heeft besloten één-
richtingverkeer in te stellen op de oost-
zijde van de Geldersekade, naar de Prins 
Hendrikkade toe. Tegelijk zal de rijrich-
ting in de Sint Antoniesbreestraat en de 
Jodenbreestraat tot aan de Houtkopers-
dwarsstraat worden omgekeerd, in de 

Willem Wijnands
De lege bierblikjes staan weer op de pick-
nicktafel, de eerste tekenen van het aan-
komende lenteseizoen. Dan komen de 
regels van het alcoholverbod, tussen acht 
uur s’ avonds en acht uur in de morgen, 
weer van pas. In de winter, in de kou, is 
het stil op het steiger aan de Zwanen-
burgwal.
Dan hebben de vogels daar het rijk al-
leen. Behalve eenden, meerkoeten en 

zwanen die de Zwanenburgwal eer aan 
doen, soms in een optocht van veertien 
stuks achter elkaar, zijn er natuurlijk de 
meeuwen die een graantje willen mee-
pikken van het oude brood dat rondge-
strooid wordt. En de duiven scharrelen 
de restanten bij elkaar.
Er komen ook bijzondere gasten langs. 
Zijn er in de zomer ook futen te zien in 
de gracht, in de winter zitten er nijlgan-
zen en aalscholvers op de steiger en dat 
zijn toch geen echte stadsvogels. Een aal-
scholver die de vleugels droogt op een af-
meerpaal is een extra attractie.
Maar straks krijgen we heel andere vo-
gels voor de deur. Vreemde vogels, rare 
vogels uit alle windstreken die daar op 
de steiger neerstrijken en soms tot diep 
in de nacht blijven rondhangen, alco-
holverbod of niet. De meest luidruchtige 
zijn de zogenaamde exoten die uit an-
dere landen afkomstig zijn en zich hier 
hebben gevestigd, gelijk de halsbandpar-
kieten. En dan heb je de vogels uit oost 
europa die andere geluiden maken en 

Vogels uit alle windstreken
buitengewoon dorstig van aard zijn. En 
verder het hele seizoen zwermen trekvo-
gels, tortelduifjes, piepkuikens en dwaal-
gasten die volledig de weg kwijt zijn. Een 
oude bekende is een vogel die al lang in 
de rui is. Een zwerver met een rugzakje. 
Hij maakt gedichten op een stukje kar-
ton in het Italiaans, die hij als dankbaar 
gebaar voor een kop koffie op het balkon 
achterlaat. Vanaf dit balkon is er een 
doorlopende voorstelling te zien met op 
de achtergrond het bewegende decor van 
schepen en bootjes waar je nooit op uit-
gekeken raakt. Soms voeren de schepen 
een vogelnaam, Albatros, Zilvermeeuw, 
Jan van Gent, Stern, Kolibrie, Stormvo-
gel. Op die manier houden we onze vo-
gelkennis bij.
Er gaan heel wat schepen langs in het 
hoogseizoen. Maar de roeiers en roeisters 
met een skiff of een gestuurde vier die af 
en toe aan de steiger afmeren blijven het 
mooist om te zien. Die lijken het meest 
op vrije vogels in de Amsterdamse wate-
ren. 

richting van de Nieuwmarkt.
Dit is een voorbereiding voor de stede-
lijke plannen voor het nieuwe kruispunt 
bij de Odebrug (OosterDoks Eiland brug), 
die in het Oosterdok komt te liggen. 
Het kruispunt zou ‘verkeerskundig on-
regelbaar’ worden als de Geldersekade 
tweerichtingsverkeer zou houden. 
Men verwacht de nieuwe brug in de 
herfst van 2011 klaar te hebben. Wij zul-
len zien, er wil nog wel eens iets uitlopen 
in Amsterdam...
Bewoner Ton Sol uit de Sint Antonies-
breestraat verwacht dat de nieuwe rij-
richting deels gunstig, deels ongunstig 
voor hem zal zijn. Met zijn bestelwagen 
naar het C.S. gaat hij nu via het Mr. Vis-
serplein, de Valkenburgerstraat en de 
Prins Hendrikkade, die vaak vaststaat 
met de stoplichten. Met de omgekeerde 
rijrichting kan hij in één keer doorrij-
den. Aan de andere kant is meer verkeer 
te verwachten in de smalle Breestraten, 
waar niemand blij mee is. We moeten 
maar afwachten hoe het uitwerkt.

Computerles in de 
Pintobieb
Zoals steeds, ook nu weer even aandacht 
voor de kosteloze internetcursus. Te oor-



28 

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

Sorry, wij hebben 
geen 

steakmessen!
Onze biefstuk van 

het Black-Angusrund 
is met een lepel te 

snijden!

Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27

tel 6279921

Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit 
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opval-
lende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is 
hét huis van de Nederlandse wetenschap.

Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de ge-
broeders Trip, sinds 1808 thuisbasis van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van 
de KNAW zijn de beste wetenschappers van het land lid. 
Zij bezoeken het Trippenhuis voor symposia en work-
shops; voor evenementen – zoals de uitreiking van de 
KNAW Onderwijsprijs en van de KNAW Merianprijs – en 
voor vergaderingen. De KNAW adviseert de regering en 
beheert negentien onderzoeksinstituten, verspreid over 
het hele land. 

Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar – wie 
wil weten welke, kan kijken op www.knaw.nl. 

Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing de 
Nachtwacht in het Trippenhuis.

www.knaw.nl
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Séance de Cinema 
Eet en Filmavond Jong Volwassenen
Zondagavond van 17.00- 21.00 uur.

Kosten € 8,-
Data: 11 april, 9 mei, 6 juni, 4 juli en 5 september. 

De Boomsspijker start voor Jong Volwassenen een activiteit 
waar je elkaar kan ontmoeten, lekker kan hangen, een 
hapje kan eten en een film kan bekijken in buurttheater de 
Boomsspijker.
De filmavond met maaltijd is al 10 jaar een groot succes voor 
volwassenen en ouderen.
Dit concept nemen wij over, maar dan voor jonge mensen.
(17 en 27 jaar).
We gaan een werkgroep starten  die films gaan  selecteren,  
hapjes verzorgen en 
jullie welkom heten  in de Boomsspijker. 
De filmkeuze e.d worden door ons via mail of poster in de 
Boomsspijker van te voren bekend gemaakt. 
Wij zijn super enthousiast jullie ook , reageer en neem 
contact op met:
cristel@gmail.com
a.uittenbogaard@ijsterk.nl
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Winterlandschap
 
Glinster wit bedekt de bomen 
diamant dringt voor kristal 
witter kan het wit niet stralen 
scheller licht verlicht de val 
stuifsneeuw sprankelt 
breekbaar zonlicht 
nog geen stap is hier gezet 
ogen dicht, 
het gaat weer sneeuwen 
glinster licht 
breekt het verzet.

Jorge Bolle

leugenliedjes
 
Leugenliedjes beuken 
op de open fontanel 
van mijn in haast 
gemaakte schedel. 
Met een gele zuidwester 
loop ik in mijn blote kont 
door de windstille kamer 
en zie het blad 
van de vingerplant 
krullen naar de wijzers 
van de kapotte klok. 
Ook venijnige alliteratie 
zal dit uur niet redden. 
Een korte stroomstoring 
zorgt niet voor stilte. 
Dan maar zelf zingen 
en voor het zingen 
de kerk uit. 
Zonder kerk.

Jorge Bolle

(altijd winter)

de aap is een geboren mens
de aap krabt zich op zijn kop
de mens trekt haar schoenen uit
zij steekt de armen in de lucht
zij is uitgeroepen
tot de lieveling van de eeuw

de dag ziet er uit als een dag
wij worden er niet wakker van
de mensheid stelt zich op de hoogte
van mijn opstanding
de goede werken zullen doorgang vinden

de winter is uit zicht
nooit meer zullen wij elkaar
nog in de ogen kijken
in het westen blijft het licht
daarvoor hoeven wij ons niet te schamen

Bert Baanders

nacht
 
Bij mij zijn zwanen voor de deur
die daar ‘s nachts slapen
hun poten steunend op een halfgezonken boot,
koppen aan het eind van opgevouwen halzen
over hun rug van diep in eigen veren
en door mijn kijker 2xwit en extra groot.
 
Soms maken ze ook urenlang toiletten
van ijdel veren strijken trots geduld,
ik gluur nog even door mijn kijker in ‘t geniep
en slaap hun samen witte stilte extra diep.

Martijn

kind 
mijn adem
was jouw adem
was de wind

dit is gebeurd:

kleiner dan een speldenknop
ons hele universum
meteen aanwezig
in de allerkleinste
splinter tijd/
en al
dat ooit maar
worden zal

jouw pijn
toen jij geboren
werd mijn pijn

niets is vergaan
maar wij verstaan het niet

dunya

een oude lap
onbeweeglijk
op een matras /
te zien is de vorm
zonder het zwaarwegende 
leven
dat wegvlucht
en tot niets dient /
slechts de voortdurende rust
in de mantra
in de slaap
die ieder ding verheldert

Pino

visie

ik heb absoluut
de stad nodig
de voeten in de kou
het ijs
en het hart
en alle geschenken
die de mensen voortbrengen
in hun bedoening
in de draaikolken van licht
absoluut,
ik heb de stad nodig

Pino

Wetenschappelijke beschouwingen kunt u van deze dichter niet verwachten. Toch zie ik 
verband tussen de grote toestroom van gedichten in deze OpNieuw, de tijd waarin wij leven 
en de roering die in onze buurt is. Hoe verwarrender de tijd, hoe meer behoefte er is aan 
ontsnapping en aan kunst. Gedichten schrijven is soms een vorm van overleven, soms het 
van de daken schreeuwen van gevoel en soms het ronduit genieten van de rijke taal en het 
volgen van welke letters, woorden en zinnen er nu weer, als bij toverslag, komen.
Steentypografe Sacha de Leeuw zei het heel mooi zo: ‘Een letter is niet van steen!’
Naar aanleiding van de raadsvergaderingen betreffende onze Pintobibliotheek kun je een 
zwartgallig gedicht schrijven over de mensen achter de raadstafels.
Hun nietszeggendheid en onbetrokkenheid zouden in mijn beleving Shakespeariaans 
afgemaakt kunnen worden. Maar aan de andere kant stond de liefde van de bewoners voor 
onze buurt en voor alles wat weerloos was.
Ik kan niet kiezen. Dan begin ik maar met de winter. Die smetteloosheid was vaak 
betoverend. Lang leve de lente!

Jorge Bolle

d i c h t e r s pa g i n a
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Roos                     Floris                  Melle                     Thomas              Jonathan           Gaia                      Sara

Gesprekje met Job Cohen, onze burgemeester
sara de Monchy en roos brouwer

Wat we van hem weten is dat hij elke 
dag langs ons huis naar zijn kantoor- 
het stadhuis loopt. Wat we ook weten 
is dat hij een nieuwe regel die hij heeft 
bedacht, de pluk-ze-wet: Spullen wor-
den afgepakt van jongeren die een ver-
mogensdelict hebben gepleegd. Zo’n 
aanpak is nog nooit voorgekomen: Hier 
willen we meer van weten!
Een belletje naar Job Cohen leek ons 
dat wel waard, en na wat geregel krij-
gen we, spannend spannend,  de burge-
meester aan de telefoon! 
 
- Wat wilt u bereiken met deze maatre-
gel?
Ik wil dat mensen geen voordeel krijgen 
van wat ze hebben gedaan. Je pakt iets 
af van iemand anders, en daar moet je 
alleen maar nadeel van krijgen.

 Dit begrijpen we niet helemaal...

- Maar als ze een gewone gevangenis-
straf krijgen hebben ze er toch ook geen 
voordeel aan?
Ik wil dat ze extra merken dat dit niet 
goed is. Ze moeten echt weten en voe-
len dat ze er niks aan hebben. Dan heeft 
het voor hun geen zin meer om te ste-
len.
Vaak werd niet achterhaald wat er pre-
cies met bijvoorbeeld gestolen geld is 
gedaan. Als mensen nu in dure auto’s 
rondrijden, mooie schoenen hebben, 
en je weet ook dat ze geen goede baan 
hebben en  al eerder crimineel gedrag 
hebben vertoond, is er een grote kans 
dat dit niet eerlijk in diens handen is ge-
komen. Mensen moeten bewijzen hoe 
ze aan die mooie spullen zijn gekomen. 
Als ze dat niet kunnen, worden de spul-
len afgepakt. 
- Nu wordt de misdaad gestraft. Maar 
hoe zit het met het voorkomen ervan?
We hopen dat vermogensdelicten min-
der gaan gebeuren omdat dit aangeeft 

dat misdaad niet loont. We doen dui-
zenden dingen om jongeren op het 
rechte pad te houden, en wat mij be-
treft zou deze erbij kunnen komen. 
- Zoals? Wat doen jullie dan precies?
We proberen ze op school te houden, 
helpen ze met banen vinden, er komen 
mensen met ze praten, en zo kan je nog 
wel even doorgaan. 
- Hoe wilt U dit allemaal eigenlijk in 
praktijk brengen? Waar gaan de afge-
pakte spullen dan bijvoorbeeld naartoe?

Dit vindt Cohen een moeilijke vraag. Hij 
stamelt wat en dan zegt hij dat het er 
hem vooral om gaat dat het doorgaat, 
dat jongeren zich dit alles meer gaan 
beseffen. Naar ons idee heeft Cohen 
hier nog niet heel lang over nagedacht. 
We vragen toch nog even door..

- Maar we kunnen hier niet zo’n goed 
beeld bij maken: Gaat U dan naar ie-
mands huis om zijn spullen te gaan on-
derzoeken?
Nee, maar als je in de gaten hebt dat 
iemand rondloopt met mooiere spul-
len dan hij kan betalen. Hee, hoe kom 
je aan die spullen, zeg je dan. Iemand 
die dat niet kan uitleggen heeft een 
probleem! Als je bijvoorbeeld eerst een 
computer hebt gestolen, en je koopt 
van dat geld een horloge, wordt dat ook 
afgepakt, ook al heb je dat horloge mis-

schien wel eerlijk gekocht. 
- Zijn er al proeven of pilots gedaan?
Nee, nee, nog helemaal niet. Ik werd op 
een goed moment zo boos door inbra-
ken die er zijn gepleegd. Het heeft echt 
veel invloed op mensen die overvallen 
worden, en dat vind ik zo erg. Het aan-
tal vermogensdelicten is ook zeer toege-
nomen.  Ik wou iets doen,  en snel ook. 
We investeren zoveel in dit soort pro-
jecten, maar als dat niet werkt, gaan we 
andere dingen bedenken. Dit moet op-
houden! 
- Waarom wordt dit alleen met vermo-
gensdelicten uitgevoerd en niet ook met 
bijvoorbeeld dingen als mishandeling?
Ik vind wel dat er een relatie moet blij-
ven tussen wat je gedaan hebt en de 
straf die je krijgt. Je moet geen plezier 
hebben van je gestolen spullen. Je moet 
natuurlijk ook geen plezier hebben van 
mishandeling, maar dat heeft geen di-
recte relatie met de straf. 

Zo, nu hebben we wel genoeg tijd van 
de burgemeester gejat. We bedanken 
hartelijk en we sluiten af. Maar wat vin-
den we er zelf nou eigenlijk van?
Dit gesprek heeft onze mening veran-
derd. Eerst vonden we namelijk dat het 
een soort terugpakken was: Je steelt iets 
terug van de steler en ga zo maar door.
Maar Cohen heeft ons verteld dat dit 
niet het geval is: Je steelt van de die-
ven, maar hun gestolen spullen worden 
gewoon afgepakt. We begrijpen niet 
dat dit idee niet eerder is doorgevoerd, 
want wat is er mis met gestolen spullen 
afpakken, toch? Jammer dat dit nu pas 
komt, anders zouden er nu veel minder 
gelukkige crimineeltjes hebben rondge-
lopen.
Ons enige bezwaar ligt bij de uitvoe-
ring en dat is waarschijnlijk ook de rede 
waarom het nooit echt is uitgevoerd: 
Het is moeilijk om te reduceren waar 
alles vandaan komt en het is een kwes-
tie van vertrouwen wat je wel of niet in 
iemand hebt.
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twee mannen hevig spartelen vooral de 
ene met de tulband, die ik nu goed kan 
zien.
Ook hem herken ik nu. Maar dat kan 
toch niet? Hij kan het toch niet echt 
zijn? Maar ik zag hem toch echt. De 
mannen zijn nu hersteld van de schrik 
en zwemmen zo hard mogelijk naar de 
overkant, ik erachteraan. Ze klimmen 
doorweekt op het trappetje bij de brug 
en slaan de hoek om. Daar zie ik ze on-
handig weer de andere kant op ren-
nen met twee agenten er achteraan. 
Ik zie verderop nog een steeg waar ik 
ze probeer af te snijden en zie nog net 
de jurk van Osama Bin Laden, een bor-
deel ingaan. “Houd de dief!”roep ik 
erachteraan. Ik ren het pand in en zie 
een soort mensenhoop liggen waarin ik 
geen onderscheid kan maken tussen de 
armen en benen. Nu rennen de agenten 
ook het pand in en duiken op de men-
sen. Ik hoor geschreeuw en gevloek. De 
twee zijn in de boeien genomen en de 
enorm dikke prostituee krabbelt met 
moeite overeind van de botsing met de 
inbrekers.
De volgende ochtend is het overal op 
het nieuws: 
Ladies and Gentlemen, we got Them” 
(*Arabisch voor: Snel linksaf hier!)

Melle van Maanen

Hallo,
Ik ben Professor Justus. Hoe gaat het? Ik 
ben weer eens op onderzoek uitgegaan. 
Dit keer bij Nemo (of het wel weten-
schappelijk is). En ja het was uiterst we-
tenschappelijk. Er zijn daar echt super 
leuke dingen zoals allemaal televisies 
radio’s en dat soort dingen die je uit el-
kaar kan halen en er iets anders van ma-
ken, heel erg leuk. En je kan gehoor 
testjes doen en al dat soort dingen. 
Maar even het echte wat ik wou vertel-
len. Er is een heel leuke tentoonstelling 
over de “puberteit”. Fascinerend! Er zijn 
twee soort spelcomputers en daar kan 
je lekker op spelen. Maar er zijn ook al-
lerlei andere dingen zoals een compu-
ter die vragen stelt, en bij de uitkomst 
kan je dan zien of je avontuurlijk bent. 
En nog veel meer. Het was daar dus erg 
wetenschappelijk. Ik ga maar weer op 
onderzoek uit.                                                                                                          
Professor Justus Mensink.

Roos                     Floris                  Melle                     Thomas              Jonathan           Gaia                      Sara

Wat is wetenschap nou eigenlijk? 

Onverwacht bezoek deel II

Als je wetenschap in het woordenboek 
opzoekt krijg je dit :  
Het systematisch geordende geheel van 
het weten en van de regels waarmee 
verdere kennis verkregen kan worden... 
1 opmerking hierover : “dit slaat hele-
maal nergens op”.
Ik vond dit niet terecht dus ik ben eens 
gaan kijken wat het begrip wetenschap 
nou eigenlijk inhoudt. Ik dacht dat het 
makkelijk was maar hier schijnt  dus al 
jaren over gediscussieerd te worden. 
Ik kwam tot een paar conclusies. Het 
begon allemaal met het Latijn. Dit is een 
oude taal die ze heel vroeger gebruik-
ten en die je nu als je wil nog op school 
kunt leren. Scientia (een oud latijns 
woord) betekende kennis en is de verta-
ling van wetenschap.
Nja. Hier schiet je natuurlijk niet heel 
veel mee op dus ik ben verder gaan kij-
ken en ik kwam uiteindelijk op 1 ken-
merk:  het verzamelen van nieuwe ken-
nis. Maar hoe kom je dan eigenlijk aan 
deze nieuwe kennis? Dat leer je op 
school. 
Eerst heel goed gaan kijken naar iets: 

dat is de waarneming. Dan ga je een 
duidelijke vraag zoeken: de vraagstel-
ling. Dan probeer je met je eigen ken-
nis alvast een antwoord te bedenken 
op deze vraag: dat is de hypothese. Dan 
moet je goed nadenken hoe je het on-
derzoek gaat uitvoeren en bedenk daar-
bij goed wat je moet gebruiken: dat is 
de methode. Wat kan je zeggen over je 
gevonden resultaten en klopt dat dan 
met je hypothese: dat is de conclusie 
Maar met deze manier van onderzoe-
ken heb je niet gelijk een antwoord op 
de vraag wat wetenschap nou eigenlijk 
is. Het blijft een zoektocht. Als ik later 
100 ben en ik heb het antwoord dan zal 
ik jullie het persoonlijk vertellen. 
Thomas

De twee mannen zetten het nu op 
een lopen en ik ren achter ze aan. De 
ene met de oosterse jurk en tulband 
schreeuwt “ررر ررررر ررررر!”* De man met 
het Amerikaanse accent in het blauwe 
pak en rode stropdas, met aapachtige 
trekken en flaporen, is hem al voor-
gegaan en slaat nu linksaf. Nu zie ik 
de eerste politiewagen aan komen rij-
den maar die kan niet door het nauwe 
steegje. Midden in de Wallen ligt een 
klein grachtje waarin een klein rubber 
opblaasbaar bootje ligt, met een nogal 
grote motor erop. Het bootje hangt he-
lemaal naar achteren van het enorme 
gewicht ervan. De twee mannen sprin-

gen erin en de man in het blauwe pak 
vloekt terwijl hij de motor aan probeert 
te krijgen: “goddamn it, stupid engine!” 
Ik sta te bedenken wat ik moet doen. 
De agenten uit de auto zijn inmiddels 
uitgestapt en rennen er nu op af, maar 
ik zie dat ze niet op tijd zullen komen 
om de inbrekers te pakken, dus doe ik 
een wanhopige poging om ze te stop-
pen. Ik spring op de boot met mijn volle 
gewicht, het bootje kantelt vervaar-
lijk en slaat om met mij en de inbrekers 
erin. Water, kou en een ranzige lucht 
komen me tegemoet. Een van de meest 
onaangename combinaties op een vrij-
dagavond als je het mij vraagt. Ik zie de 
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Een vertrouwd beeld in de Nieuwmarkt-
buurt was Marietje Estéjé, maar wij zul-
len haar niet meer tegenkomen. Jongst-
leden 1 februari overleed Marietje Estéjé 
Bindervoet. Zij woonde meer dan zestig 
jaar in de Dijkstraat en was weduwe van 
Gerrit Estéjé. Gerrit had samen met zijn 
broer Frans, een halve eeuw een zaak met 
groente en fruit van de allerbeste kwali-
teit op de Nieuwmarkt. Marietje hielp 
vaak in de winkel, maar zij hield ook veel 
van handwerken en breien en dat deed 
ze zomers dikwijls  in het zonnetje mid-
denin de legendarische tuin van Jan De-
laere. 
Marietje hield veel van kinderen, zij 
vond ze allemaal lief. Haar allergrootste 
verdriet was het verlies van haar eigen 
en enige zoon en oogappel Gerrie. Gerrie 

was de jongen met de gouwe handen; hij 
verongelukte op zijn brommer in Grie-
kenland. Gerrie was kort voor zijn tra-
gische dood vader geworden van een 
klein meisje, Sarah. Marietje en Gerrit 
Estéjé hebben met hart en ziel en zoveel 
ze konden bijgedragen aan een geluk-
kige jeugd voor hun kleinkind Sarah, die 
in Parijs opgroeide en die zoveel op hun 
eigen zoon leek. Ontelbare keren ging 
Marie met de trein naar Parijs om haar 
kleinkind te zien en om mee te helpen. 
Dat meisje Sarah is nu 22 jaar. 
Ook vele mensen uit Amsterdam voelden 
Marietje als een moedertje. Een moeder-
tje met een altijd perfect kapsel omdat 
haar beste vriendin Ria kapster was. Ma-
rietje is 84 jaar geworden.

 Bonnie en Martijn 

Ontwerpwedstrijd
‘Best scene in town’ is een ontwerpwed-
strijd voor creatieve Amsterdammers die 
een spel (game) willen maken dat op een 
computer of mobiele telefoon kan wor-
den gespeeld en waarin de stad (pleinen, 
gebouwen, buurten, stadswandelingen) 
een prominente rol speelt. Het lijkt iets 
voor uitgesproken digitale specialisten, 
maar met ondersteuning van de Waag 
Society kan een veel grotere groep geïn-
teresseerden daar met succes aan deelne-
men. Door deelname aan een workshop 
leert men snel grote stappen te zetten. Er 
zijn thematische workshops op 14 april 
(architectuur en planologie), 28 april (ar-
chieven, kunst) en 12 mei (film, theater). 
De Waag Society geeft ook open work-
shops waarin ieder met eigen vragen te-
recht kan en/of ervaringen kan delen op 
10 april, 4 en 17 mei. Steeds in de Waag. 
Steeds van 15.00 – 19.00 uur. Geen kos-
ten. Meer informatie en aanmeldingen 
op www.events.waag.nl  
De beste games worden gepresenteerd 
tijdens de ‘Nuit Blanche’ op 19 juni 2010 
waarin Amsterdam één nacht wordt ge-
vuld met theater, muziek, installatie- en 
lichtprojecten.

Anatomisch Theater
Waag Society & Amsterdam City Walks 
heropenen de deuren van het Theatrum 
Anatomicum (1691) in de Waag op de 

Nieuwmarkt. Een keer per maand is er de 
mogelijkheid om onder leiding van een 
gids het theater te bezoeken. 
Het Anatomisch Theater in de Waag was 
vroeger een van de grootse toeristische 
attracties van Amsterdam. In het theater 
verrichtten doctoren anatomisch on-
derzoek op de lijken van kort ervoor ter 
dood gebrachte criminelen. Van heinde 
en verre kwamen bezoekers om de open-
bare ontledingen bij te wonen. Deze ana-
tomische lessen waren niet alleen tot le-
ring maar ook zeker tot vermaak; het was 
een ongekend spektakel. Aanmelden kan 
via  
http://www.amsterdamcitywalks.
com/aanmelden_form.html

OpNieuw on-line 
Sandra Rottenberg
Onze onvolprezen Sjaak van der Leden 
heeft er enkele jaren geleden voor ge-
zorgd dat de inhoud van Opnieuw ook 
on-line beschikbaar was. Voor de ‘digi-
talen’ onder ons, het adres http://www.
nieuwmarktbuurt.nl/opnieuw/html/
index.php bood zowel toegang tot de in-
houd van OpNieuw als tot een prachtig 
archief. Met gewoon googelen op tref-
woorden buurtblad Opnieuw vind je de di-
gitale Opnieuw trouwens ook makkelijk. 
Sjaak regelde dat allemaal dankzij de me-
dewerking van de Waag Society. 
Nu veranderen de digitale methoden 
en technieken voortdurend; ineens was 

het systeem verouderd. Tegelijkertijd 
droeg Sjaak zijn activiteiten over aan een 
nieuw bestuur. Wij zijn heel blij om te 
kunnen melden dat we een nieuw con-
tract hebben kunnen sluiten met De 
Waag Society. Omdat de medewerkers 
van De Waag Society nog steeds zowel de 
oude als de nieuwe media een warm hart 
toedragen, gaan zij deze dienst om niet 
aan Opnieuw leveren. Het komt erop 
neer dat hun dochtermaatschappij Cul-
ture Grid* ervoor gaat zorgen dat vanaf 
nu de inhoud van Opnieuw weer digitaal 
beschikbaar zal zijn. Zo gaan we weer op 
in de vaart der volkeren. Fijn ook te we-
ten dat we onderdeel zijn van de digitale 
wetenschap die op ons Nieuwmarktplein 
ontwikkeld wordt. 
* Culture Grid biedt culturele instellingen en 
initiatieven toegang tot breedband internet 
en kennis over de mogelijkheden ervan. 

Marietje 
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Enige tijd geleden kwam er een studente 
op het spreekuur die een half jaar ging 
werken in Mozambique en haar woning 
gedurende die tijd aan een vriendin wilde 
geven, want de huur was hoog. De cor-
poratie had toestemming gegeven. Het 
leek gere geld. Maar helaas had de vrien-
din een druk sociaal leven en weinig zorg 
voor de woning. Ze gaf veel feestjes, er 
bleven dikwijls vrienden en vrien dinnen 
slapen en de buren begonnen te kla-
gen. Het liep uit de hand en de vriendin 
is twee maan den voor het einde van de 
periode boos en op staande voet uit de 
woning vertrokken. De corporatie wilde 
geen toe stemming meer geven voor een 
nieuwe bewoonster en zei bij de eindin-
spectie van de wo ning dat er sprake was 
van huisbe waring, zo dat de bewoonster 
kon vertrekken wanneer ze wilde.
Corporaties en ook de Dienst Wonen 
spreken van ‘huisbewaring’ wanneer ie-
mand zijn woning tijdelijk aan iemand 
anders geeft omdat hij in het buitenland 
gaat werken of op proef gaat samenwo-
nen of een wereldreis gaat maken. Juri-
disch echter is dat onjuist, omdat de ver-
meende bewaar der gewoon de huur voor 
de woning betaalt die anders de offi ciële 
huurder zou hebben be taald. Volgens het 
Burgerlijk Wetboek betaalt een ‘bewaar-
nemer’ niet voor wat hij bewaart, maar 
moet hij juist salaris ontvan gen. Als ie-
mand betaalt voor waar hij woont, is er 
per defini tie sprake van huur en, in dit 
geval, van onderhuur.

Het recht is gebouwd op woorden, defi-
nities en formules, die allerlei feitelijke 
gevolgen hebben. Als de wereld van 
Harry Potter ergens bestaat, is dat in het 
recht. Een ver huur der kan de huurover-
eenkomst pas opzeggen als hij de woning 
dringend zelf wil gebruiken. ‘Dringend 
eigen gebruik’ heet dat in de wet. Zoals 
in de boeken van Harry Potter iemand 
pas magisch kan wor den gedood als de 
woorden ‘avada keda vra’ tegen hem wor-
den uitge sproken, zo kan een huurder 

pas worden ont ruimd als ‘dringend ei-
gen gebruik’ tegen hem kan worden ‘in-
geroepen’. Zulke woor den worden dan 
gebruikt. Ik verzin niets. 
In 1985 heeft de Hoge Raad besloten 
dat een renova tie een vorm kan zijn van 
‘dringend eigen ge bruik’. Hiermee be-
doelen ze dat de wens om te reno veren 
een geldige reden kan zijn om een huur-
overeenkomst op te zeggen. Maar na-
tuurlijk reno veert men een woning om 
die voor een be paald doel te gebrui ken. 

De renovatie zelf van de woning is geen 
ge bruik en kan daarom ook geen drin-
gend eigen gebruik zijn, tenminste niet 
in normaal Neder lands. De jurist moet 
de beteke nissen van de benodigde woor-
den leren op dezelf de wijze als Harry Pot-
ter zijn toverspreu ken op Hog warts. Het 
zijn formules. 
Ik weet niet of u weleens een dagvaar-
ding hebt ontvangen. Ik hoop natuurlijk 
van niet. Als dat gebeurt kunt u het beste 
op het spreekuur langskomen, niet al-
leen omdat er iets ernstigs aan de hand 
zal zijn maar ook omdat dagvaardingen, 
gek genoeg, voor de leek onleesbaar zijn. 
Ze zijn opgesteld in een negentien de-
eeuws Neder lands, met veel kenmerken 
van het zeventiende-eeuws. Bovendien 
getuigt de taal van oude gebruiken, die 
ver vreem dend werken. Zo geeft de aan-
hef aan dat de deur waar der geacht wordt 
de dagvaarding voor te lezen, een herin-

nering aan de tijd dat het grootste deel 
van de bevolking analfabeet was. Nie-
mand durft dit te verande ren, omdat er 
volgens de wet al ler lei dingen in moeten 
staan om de gedaag de te informe ren. Als 
je iets veran dert, zal er mis schien zo’n 
wet telijke ver plich ting ontbreken en 
wordt de dagvaarding ongel dig, ‘nietig’ 
in de termen van de wet. Dat risico wil 
niemand lopen. Maar het gevolg hiervan 
is dat geen gedaagde meer be grijpt wat 
er in de dagvaar ding staat. De wettelijke 
ver plich ting tot infor matie loopt uit op 
desin for matie, want de vaste formules, al 
eeuwen trouw overgeschreven, moeten 
gehandhaafd blijven uit angst voor on-
geldigheid. 
Medewerkers bij corporaties en de Dienst 
Wonen vinden onderhuur illegaal en 
immoreel. Als zij het hebben toege-
staan, moet het daarom anders heten: 
bewaring. Dit taalgebruik is echter niet 
alleen in strijd met het normale Neder-
lands, maar ook met de wet. De juridi-
sche woordmagie werkt dan niet meer: 
de huur be waar ster blijkt een on der huur-
ster, die de gewone opzeg ter mijn heeft 
van elke huur der, één maand, en de huur 
niet kon op zeg gen voor de afge spro ken 
ter mijn. Ze had iemand anders kunnen 
voor dra gen, maar dat had de corporatie 
verboden.
Het recht gebruikt vaste woorden, for-
mules ter wille van de rechtszekerheid. 
Maar door het ver langen naar meer ze-
kerheid, door het verlangen naar vast-
legging van de werkelijkheid zo als je die 
graag zou willen, wor den de verbreiding 
en de kracht ervan veel groter dan ooit 
bedoeld was. ‘Finite incan tatem’, zou 
Harry Potter uitroe pen. Maar waar is dan 
nog onze zekerheid?

Peter Commandeur
Woonspreekuur D’Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en 
‘s avonds van 7 tot 8
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
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In de bijeenkomst van de 
Bewonersraad Nieuwmarkt 
op 11 februari 2010 kwamen 
diverse buurtontwikkelingen 
aan de orde die de afgelopen 
maanden speelden, momen-
teel aan de orde van de dag 
zijn en in de komende maan-
den kunnen worden ver-
wacht. De Pintobiebperikelen 
staan elders in het blad, De 
belangrijkste andere punten 
waren:

Metro
In de zomer 2010 gaat de 
metro gaat weer anderhal-
ve maand dicht. Er worden 
werkzaamheden uitgevoerd 
om de veiligheid te verbe-
teren. Eerdere plannen om 
de kunstwerken in Station 
Nieuwmarkt van ondermeer 
kunstenars/buurtbewoners 
Louis van Gasteren, Bert 
Griepink, Tine Hofman en 
Jan Sierhuis te restaureren 
zijn in de ijskast beland. De 
architect heeft blijkbaar z’n 
ideeën over de aanpak van 
het station. De bewoners zal 
later besluiten of het goed is 
een gesprek tussen arichitect 
en kunstenaars op gang te 
brengen. 

omkering rijrichting 
geldersekade
Het besluit om de rijrich-
ting te laten lopen vanaf het 
Meester Visserplein naar het 
het Centraal Station is defi-

nitief. Het is onder meer be-
doelt om sluipverkeer tegen 
te gaan. Bewoners van de 
Geldersekade hebben een 
zienswijze ingediend over de 
luchtkwaliteit. Bij het stop-
licht op de Prins Hendrikkade 
zal er voortaan veel statio-
nair draaiend verkeer staan 
met nadelige gevolgen voor 
de luchtkwaliteit. Ook vraagt 
men zich af wat de risico’s 
zijn voor nieuw sluipverkeer. 
De Geldersekade is een 30 km 
zone, maar dat wordt  niet 
gehandhaafd.

geveltuinendag 
Op 15 mei is er weer een 
Geveltuinendag. Je kunt ko-
pen op het Siebelishof. In de 
loop van de zomer worden 
de geveltuinen beoordeeld 
voor de Auke Bijlsma-prijs.
Meer informatie bij Veronika 
Esser, Wijkcentrum d’Oude 
Stadt, telefoon 020- 6382205. 
Ook vrijwilligers voor de 
Geveltuinendag kunnen zich 
aanmelden.

evaluatie herinrichting 
nieuwmarktplein 
 Er worden pogingen gedaan 
het Platform Nieuwmarkt 
nieuw leven in te blazen. 
Dit platform, bestaande uit 
ondernemers, bewoners 
en ambtenaren Stadsdeel 
Centrum, was destijds betrok-
ken bij de herinrichting van 
het Nieuwmarktplein (lan-

taarns, hekwerk, banken, bo-
men, terrassen). Later meer 
hierover.

boomsspijker
Er was toegezegd dat na de 
doorstart van welzijnstich-
ting IJsterk 90 procent van de 
activiteiten door zou gaan. 
Ook in de Boomsspijker. Dat 
is niet gebeurd. Wat er wel 
doorging is goeddeels te dan-
ken aan personeel en docen-
ten. De Boomsspijker heeft 
nu  vier personeelsleden 
minder voor hetzelfde werk. 
Docenten moeten de cursus-
sen voor volwassenen voort-
aan zelf organiseren. Een 
deel van de cursussen is door-
gegaan. De kindercursussen 
gaan voortaan vallen onder 
de zogenaamde wijkarrange-
menten, georganiseerd door 
de Stichting Scholen IJsterk. 
Misschien is dat wel beter en 
krijgen de docenten meer 
betaald. Er is nog veel ondui-
delijkheid. Er komt een cur-
suskrant uit, maar pas in sep-
tember.

voormalig ggd-gebouw 
groenburgwal
Galerie droog in de 
Staalstraat wil van het voor-
malig GGD-gebouw aan de 
Groenburgwal een restau-
rant-sociëteit-hotel maken. 
Buurtbewoners hebben in 
oktober 2009 een brief ge-
stuurd aan het dagelijks be-

stuur van Stadsdeel Centrum 
waarin ze bezwaar maken en 
aangeven dat deze plannen 
niet stroken met het bestem-
mingsplan. In het bestem-
mingsplan staat dat er geen 
extra-horeca mogelijk is in 
de Nieuwmarktbuurt. Maar 
het vorige dagelijks bestuur 
stond in beginsel positief 
tegenover de plannen en 
overwoog het bestemmings-
plan te wijzigen. Er is nu een 
raadsadres gestuurd, met 287 
handtekeningen. Men heeft 
contact opgenomen met de 
verschillende fracties met de 
vraag om het raadsadres in 
een commissievergadering te 
behandelen en niet alleen in 
het dagelijks bestuur.
In de later vastgestelde 
Hotelnota van de Gemeente 
Amsterdam staat dat de ge-
meente  11.000 nieuwe ho-
telkamers wil, waarvan dui-
zend in het centrum. In een 
interview met OpNieuw 
zei Els Iping, voorzitter van 
het dagelijks Bestuur van 
Stadsdeel Centrum, dat er in 
de Nieuwmarktbuurt 50 nieu-
we hotelkamers komen. In de 
bewonersraad was enige dis-
cussie over de vraag of alleen 
opwaardering van bestaan-
de hotels mogelijk is of ook 
nieuwbouw. De kwestie ligt 
op het bord van de nieuwe 
deelraad. 
Met veel dank aan Mieke 
Lokkerbol.
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