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10% energie  
bij macbike

Breng je banden op spanning en trap lichter. MacBike heeft een gratis 
lucht- en waterpunt én een laadpunt voor elektrisch vervoer. Bij ons 
vindt u nieuwe en gebruikte fietsen, accessoires en repareren en onder-
houden we uw fiets. Alle dagen open: 09.00-17.45 uur, ook op zondag. 
Waterlooplein 311. Tel. 020 - 620 09 85, info@macbike.nl, www.macbike.nl 

Verhuur van fietsen, bakfiets en touw/blok bij MacBike, Nieuwe Uilenburgerstraat 116

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70    www.zeedijk129.nl

Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!

Het personeel is slecht en onbeschoft!

De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!

Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27   Tel 6278804
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Tendens
De voorpagina van dit nummer 
verwijst naar een ruim 800 jaar in 
Engeland geschreven tekst die in 
1931 door een Engelse taalkundige 
werd teruggevonden. Hoewel er 
Oud-Nederlandse teksten bekend 
zijn die twee- en driehonderd 
jaar ouder zijn, is ‘Alle vogels 
hebben nesten’ bekend geworden 
als eersteling in het geschreven 
Nederlands. Dat komt wellicht door 
het tijdstip van de ontdekking. In 
de jaren 30 van de vorige eeuw 
zaten we in een economische dip 
en was er grote behoefte aan 
een nationalistische, naar binnen 
gekeerde opstelling. Vandaag 
de dag zien we vergelijkbare 
tendensen, een grotere 
belangstelling voor het eigen nest.
Het was even schrikken toen 
Maarten van Poelgeest, 
wethouder ruimtelijke ordening 
van Amsterdam, deze zomer de 
ontwikkeling van alle nieuwe 
woningbouwprojecten in de stad 
voorlopig stopzette. Bezuinigingen 
dwingen de gemeente om nog 
eens goed te bekijken welke 
wel door kunnen gaan en welke 
plannen geschrapt worden. De 
wethouder wees ook op een van 
de consequenties van schrappen: 
“Lage- en middeninkomens 
kunnen de stad niet meer in en 
verhuizen binnen de stad wordt ook 
onmogelijk”. 
Dat betekent toenemende druk 
op de binnenstad, ook op de 
Nieuwmarktbuurt. Die uit zich in 
prijsopdrijving van allerlei vormen 
van vastgoed. In het verlies van 
sociale huren en de overgang naar 
huur in de vrije sector. In splitsing 
van huurpanden in zelfstandige 
etages voor de verkoop. In de 
verandering van permanente 
verhuur in short-stay and 
bed&breakfast. In de onttrekking 
van woningen ten behoeve van 
andere bestemmingen. In de bouw 
en uitbreiding van hotels en de 
vestiging van winkels en andere 
zaken die zich in de eerste plaats 
op toeristen en in mindere mate op 
buurtbewoners richten.
Het gaat niet om toekomstmuziek. 
Die tendens is al lang bezig en 
lijkt nu te worden versterkt. Dat 
zullen we in OpNieuw blijven 
volgen. Buurtbewoners die dat 
lezen, steunen dat. Sommige 
lezers doen nog meer. Zoals de 
heer en mevrouw J. die 100 euro 
overmaakten. Hartelijk dank 
daarvoor.
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Bij de achterpagina: de ODE-brug tussen de Prins Hendrikkade, Oosterdokseiland 
en De Ruyterkade is in drie dagen gebouwd. Halverwege augustus werden de 
leggers op hun plaats gelegd met twee kranen: één op de Prins Hendrikkade en één 
op een varend ponton. De brug moet vóór 2011 in gebruik worden genomen.
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RUST ROEST

Gerrit Wijnhoud

In de Engelbewaarder aan de Kloveniers-
burgwal zit Peter Dorren (1959). Hij is 
geboren in Oud-Zuid, maar al vroeg ver-
huisd naar Breda, waar zijn vader een 
nieuwe werkkring heeft gevonden. In 
1978 besluit hij terug te gaan naar Am-
sterdam, om daar filosofie te gaan stude-
ren. Eerst woont hij aan de Admiraal de 
Ruiterweg, daarna aan de Korte Prinsen-
gracht, tot hij in 1988 een woning krijgt 
aangeboden in de Nieuwe Hoogstraat. 
Hij krijgt een huurcontract van het Ge-
meentelijk Grondbedrijf dat jaarlijks stil-
zwijgend wordt verlengd, in afwachting 
van de noodzakelijk geachte renovatie. 
Na renovatie heeft hij dan het recht om 
terug te keren. Inmiddels zijn we 22 jaar 
verder en moet hij eruit, maar het recht 
op terugkeer is verdwenen.

snelweg door de nieuwmarkt
Het is nogal ingewikkeld, maar het be-
gint allemaal met het wederopbouw-
plan ‘Nieuwmarkt’, opgesteld door de 
gemeente in 1953, waarin de aanleg van 
een vierbaans snelweg wordt aangekon-
digd, bovenop de geplande metrotunnel. 
Daarvoor moet een groot aantal panden 
worden afgebroken, onder andere de ge-
hele oneven zijde van de Nieuwe Hoog-
straat, vrijwel de gehele Sint Antonies-
breestraat, de Dijkstraat, Keizersstraat 
en Lange Keizersdwarsstraat. Volgens 
hetzelfde plan moeten Nieuwmarkt 7 
en Nieuwmarkt 9 gesloopt worden ten 
behoeve van bouwverkeer voor de aan-
leg van de snelweg. De panden aan de 
oneven zijde van de Nieuwe Hoogstraat 
moeten plaats maken voor een bredere 
weg richting de Dam. De te slopen pan-
den worden aangekocht of onteigend 
door de gemeente. 
In juni 1964 krijgen de bewoners een 
brief van de gemeente waarin de toekom-
stige ontruiming wordt aangekondigd. 
Uiteindelijk komt er een streep door het 
wederopbouwplan, maar wel wordt een 
groot aantal panden gesloopt ten behoe-
ve van de aanleg van de metro-tunnel. 
Maar van de snelweg moet worden afge-

zien, en daarmee van de sloop van een 
behoorlijk aantal andere panden.

Het honderdpandenplan
In 1981 presenteert de gemeente nieuwe 
verbeteringsplannen voor de buurt. Als 
gevolg van het verzet tegen de metro zijn 
deze ditmaal gericht op behoud van de 
structuur van de buurt, op handhaving 
van de ‘rooilijn’. Veel panden zijn dan al 
heel lang niet meer onderhouden, som-

mige niet meer sinds het begin van de 
jaren ’60 of ver daarvoor. Er zijn panden 
bij die te slecht worden geacht om op te 
knappen, deze moeten plaats gaan ma-
ken voor nieuwbouw. In de nieuwe plan-
nen worden ook panden opgenomen uit 
gebieden die liggen buiten het oorspron-
kelijke gebied, er komen panden bij uit 
de Bethaniënstraat, Recht Boomssloot, 
Krom Boomssloot, Kloveniersburgwal, 
Zandstraat, Nieuwmarkt, Nieuwe Hoog-

Achter de ramen van de Nieuwe Hoogstraat 3 staat al een bord van de aannemer.  
De huurder moet eruit; het zoveelste slachtoffer van jarenlang achterstallig onderhoud van het 

Gemeentelijk Grondbedrijf
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straat even zijde, enzovoorts. Het wordt 
het zogenoemde honderd-panden-plan, 
gaandeweg worden steeds meer panden 
aangekocht. Het is de bedoeling om pan-
den te renoveren waarna de huurders 
weer kunnen terugkeren, veelal in het 
kader van sociale woningbouw met daar-
bij behorende huurprijzen. Een grote 
operatie, maar dat er wat moet gebeuren 
is overduidelijk.

Cluster Haast
Er wordt een serieus begin gemaakt met 
plannen voor de opknapbeurt en er 
komt intensief overleg met de huurders. 
Er worden architecten uitgekozen, wen-
sen van de huurders worden geïnventa-
riseerd en er vindt overleg plaats over de 
nieuwe renovatieplannen en de wensen 
van de bewoners. Maar het zijn wel heel 
veel woningen, die niet allemaal tegelijk 
kunnen worden aangepakt. Begin jaren 
negentig maakt het Projekt Management 
Bureau van de gemeente bekend dat 
wegens geldgebrek de hele verzameling 
panden is opgedeeld in ‘Cluster Haast’ 
en ‘Cluster Rust’.

Herhuisvesting
Een groot deel van de panden van Clus-
ter Haast moet zo snel mogelijk worden 
gerenoveerd, waarbij de bewoners aan-
spraak kunnen maken op een terugkeer 
regeling. Voor een aantal andere panden 
komt nieuwbouw in de plaats, de bewo-
ners daarvan worden ‘stadsurgent’. De 
panden van Cluster Rust worden voor-
lopig niet aangepakt, in plaats daarvan 
komt er een minimaal ‘water- en wind-
dicht’ onderhoud voor een periode van 
10 jaar. Daarna zullen ook deze panden 
zullen worden opgeknapt, eveneens met 
behoud van rechten op terugkeer voor 
bewoners en bedrijven.    
Halverwege de jaren negentig blijkt dat 
het Grondbedrijf alle panden van Clus-
ter Rust heeft overgedaan aan de Alge-
mene Woningbouw Vereniging (AWV), 
om niet, maar wel met de verplichting 
dat de AWV binnen afzienbare tijd moet 
renoveren. De gemeente heeft inmiddels 
de panden afgeschreven en wil niet ver-
der investeren in sociale woningbouw de 
buurt. Er worden bij de overdracht geen 
rechten van bewoners vastgelegd. Zij 
krijgen bericht dat hun contract automa-
tisch is omgezet in een huurcontract met 

de AWV en dus niet meer jaarlijks ver-
lengd hoeft te worden. Alle bestaande re-
gelingen zijn daarmee opgeheven, maar 
dat is vooralsnog niet helemaal duide-
lijk. Maar de gemeente is er klaar mee, de 
toekomst van de buurt is nu in handen 
van de AWV.
Op 19 mei 2003 krijgen de huurders van 
Cluster Rust een brief waarin wordt me-
degedeeld dat de AWV gaat renoveren. 
De AWV zegt dat ‘budget-neutraal’ te 
willen doen; de woningen die nu nog 
deel uitmaken van de sociale sector moe-
ten worden omgebouwd tot luxe appar-
tementen in de vrije sector. De Nieuw-
marktbuurt is inmiddels een aantrekke-
lijke buurt geworden waar hoge huren 
kunnen worden gevraagd. Ook de huur-
prijzen van winkels en bedrijfsruimten 
moeten marktconform worden. De hui-
dige bewoners wordt aangeraden zich bij 
Bureau Herhuisvesting te laten inschrij-
ven voor een andere woning.

Café Bern
Alle huurders van Cluster Rust - zowel 
bewoners als ondernemers – verenigen 
zich vervolgens in de huurdersvereniging 
‘Rust Roest’, om zo enig tegenspel te kun-
nen bieden. De vereniging heeft ten doel 
het behoud van de woningen en winkel/
bedrijfsruimtes voor de huidige huurders 
tegen een betaalbare huur en binnen de 
sociale sector. De huurders stemmen er-
mee in dat hun panden opgeknapt wor-
den, maar ze willen ook terug kunnen 
keren tegen een redelijke huur. Daarom 
willen ze inspraak in de plannen, het 
hoeft niet zo luxe, desnoods willen ze 
casco huren van de AWV. De huurders 

zijn niet tegen huurverhoging, maar het 
moet wel redelijk blijven. De panden zelf 
zijn immers volledig afgeschreven. 
De AWV gaat daar vooralsnog niet op in, 
maar wel wordt een aantal bewoners ge-
confronteerd met het opzeggen van de 
huurovereenkomst. De bewoners van 
Rechtboomssloot 4 en 6 gaan akkoord, 
de panden zijn zo slecht dat ze er graag 
weg willen, inmiddels is dit een complex 
met appartementen voor studenten. Ook 
de bewoners van Nieuwmarkt 9, waar 
Café Bern is gevestigd, krijgen een uitzet-
tingsprocedure aan de broek. Zij begin-
nen een kort geding, en omdat het AWV 
niet over de juiste vergunningen blijkt te 
beschikken moet de procedure worden 
stopgezet. Nieuwmarkt 7 staat inmiddels 
in de steigers.

geen terugkeergarantie
Daarna zijn de panden Nieuwe Hoog-
straat 3 en 5 aan de beurt. In 2006 wordt 
de huur opgezegd, maar de bewoners 
blijven gewoon zitten en er gebeurt ver-
der niets. Wellicht ontbreken ook hier op 
dat moment de vergunningen. In 2008 
wordt opnieuw de huur opgezegd, maar 
weer gebeurt er niets. Totdat in 2010 de 
AWV, inmiddels Stadgenoot, in een bo-
demprocedure het ontbinden van de be-
staande huurovereenkomst eist. Een bo-
demprocedure duurt normaal gesproken 
minimaal een jaar, maar binnen deze 
procedure ligt het verzoek om alvast de 
uitzetting te gelasten, in afwachting van 
de uitspraak.

Met als gevolg dat Peter Dorren zijn wo-
ning aan de Nieuwe Hoogstraat 3 per 22 
september 2010 moet verlaten, ook al 
heeft hij een nog geldende huurovereen-
komst. Hij krijgt een tijdelijke woning 
aangeboden op de Geldersekade, maar 
wel tegen de volle huur. Omdat hij voor 
alles in de buurt wil blijven wonen heeft 
hij dat geaccepteerd. Er liggen nog kan-
sen, het huurcontract voor de Nieuwe 
Hoogstraat is nog niet ontbonden, de 
bodemprocedure loopt nog steeds. Er is 
geen terugkeergarantie, en dat is wat hij 
wil, in de buurt blijven wonen tegen een 
betaalbare prijs, een redelijke huur. Waar-
om zou hij slachtoffer moeten worden 
van jarenlang achterstallig onderhoud? 
Inmiddels is achter de ramen al wel het 
bord van de aannemer te zien. 
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Greet van der Krieke

Ze zijn niet alleen het kleinste circus van 
Nederland maar ook nog eens het leuk-
ste! Met bovendien de jongste circusdi-
recteur van Nederland. Sammy Little, ne-
gentien lentes jong, zwaait nu de scepter. 
In haar piepkleine, knusse caravan zegt 
Sammy mij onmiddellijk dat zij niet de 
baas is. “Nee, zo werkt het niet in het cir-
cus. Ik ben niet de baas, ik heb geen men-
sen in dienst. Je doet alles samen, je hebt 
elkaar allemaal nodig. Als de lijnen niet 
goed gespannen zijn, kan de acrobaat 
zijn kunstje niet doen, als het zeil nat en 
glad is geworden, staan we allemaal te 
boenen. Het is achter de schermen even 
belangrijk als in de piste. Behalve dat ik 
mijn ballet- en goochelact doe, zit ik ook 
achter de kassa.” Al heel jong wist Sam-
my dat ze bij het circus wilde, dat ze mee 
wilde met opa Dick Hoezee. “Maar dat 
komt omdat ik ongeveer in de piste ge-
boren ben. Vanaf mijn twaalfde jaar wist 
ik het, ik wil circusartiest worden.Het is 

een leuk leven, nooit saai, altijd weer een 
andere locatie. Hier staan op de Nieuw-
markt voelt als wonen in een klein dorp-
je te midden van de grote stad. We zijn 
geen echt reizend circus zoals die hele 
grote collega’s maar we treden op waar 
we gevraagd worden. Ik studeer ook nog 
marketing en communicatie en dat kan 
ik nu goed gebruiken.” 

Het is Dick Hoezee die in 1983 het circus 
Rigolo begint. Sammy zegt dat hij echt 
altijd heel vrolijk is, “zoals zijn naam al 
zegt”. Opa Dick is de pater familias van 
dat hechte familiebedrijf. Het geheim 
van circus Rigolo begint bij hem. Als 
clown Didi draagt hij de show met zijn 
aanstekelijke vrolijkheid. En wat hem 
uniek maakt zijn zijn grapjes, voor jong 
en oud. Menig keer krijgt de oudere toe-
schouwer een onverwachte maar rake 
opmerking, altijd weer straalt het plezier 
van zijn optreden af. Het publiek bestaat 
voor het merendeel uit gezinnen met 
kinderen en de echte liefhebbers natuur-
lijk. Bijzonder zijn ze ook omdat ze geen 
wilde dieren tonen. Dat hebben ze hele-
maal niet nodig, zegt Sammy. In de be-
gintijd zijn er weleens leeuwen en kame-
len ingehuurd, maar die wilde beesten op 
de Nieuwmarkt vond de buurt geen fijn 
idee. Tante Bep de Gier heeft daar nog 
wel op de prominentenavond mee op-
getreden. Nu is de prominentenavond, 
geen ander circus heeft zo’n voorstelling, 
al jaren een absolute topper voor en door 
de buurt. Met liefdevolle ondersteuning 
van de echte circusmensen treden buurt-
bewoners voor u op. 

En hoe! Waar elders vind je een magic 
act door Anne-lize, Dé en Wilmar, waar 
is er een bloedstollende koorddansact 
door Peter en Wim, haalt de hele tent 
onder leiding van Wim Pavarotti flink 
uit bij het onvolprezen lied ‘Droomland’. 
Ook laat de ene Eveline een swingende 
zwoele Afrikaanse dans zien, terwijl de 
andere Eveline haar hondje een kunstje 
laat doen. Dus teveel om op te noemen. 
Waar elders in het land vind je dat? Toch 
alleen maar in onze eigen, onvolprezen 
Nieuwmarktbuurt bij circus Rigolo. 

De beide foto’s zijn afgestaan door circus 
Rigolo.

Circus Rigolo en de Nieuwmarkt

‘Rigolo’ is vreugde in het Italiaans en het circus doet zijn naam 
eer aan. Alweer voor de dertiende keer dit jaar staan ze op de 
Nieuwmarkt en als altijd samen met de hartjesdagen. 
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Een nieuwe legende

M
eer dan tweeduizend keer per 
jaar leidt een gids een groep Am-
sterdamkijkers langs het Trippen-

huis aan de Kloveniersburgwal. Hij of 
zij vertelt dan over dit prachtige stads-
paleis, zijn bewoners, de symbolen van 
wapenhandel op de gevel en het dak. In 
OpNieuw van maart 2010 hebben buurt-
bewoners er alles over kunnen lezen. 
Aan het eind van dat verhaal vraagt elke 
gids steevast aan de wandelgroep even 
om te draaien en over de gracht naar dat 
kleine pandje op nummer 26 te kijken: 
het Kleine Trippenhuis. Dan volgt de le-
gende, een verhaaltje met hele en halve 
waarheden. Omdat het om een legende 
gaat mag je wat sjoemelen met de feiten. 
Elke gids husselt en verdraait die op zijn 
en haar eigen manier.
Een groep gidsen heeft de redactie van 
OpNieuw gevraagd, welke legende nou 
het best bij het Kleine Trippenhuis past 
om voortaan aan toeristen en dagjes-
mensen te vertellen. Op deze pagina’s 
staan er vijf. 
De keuze van ‘een nieuwe legende’ is aan 
de lezers van OpNieuw. Stuur uw voor-
keur in: OpNieuw, Rechtboomssloot 52 
of opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl. Uit de 
inzenders worden 12 deelnemers aan de 
unieke Trippenhuisexcursie geloot.

1. De koetsier
“Ach, ik zou al gelukkig zijn met een huis 
dat zo breed is als de voordeur van mijn 
meester”, zei de koetsier van een van de 
gebroeders Trip die net het grootste huis 
van Amsterdam hadden laten bouwen. 
De heer Trip hoorde dat en zorgde ervoor 
dat zijn koetsier zo’n huis kreeg. Dat 
werd Kloveniersburgwal 26, sindsdien 
bekend als het Kleine Trippenhuis. Niet 
toevallig dat het juist de koetsier was 
die met die wens kwam. Koetsiers waren 
goed op de hoogte van de exacte maten 
van stegen, doorgangen en deuren, waar 
ze schadevrij in konden. 
In tientallen boeken, gidsen en websites 
staat, dat het Kleine Trippenhuis 2,44 
meter breed is. Een fout die alle auteurs 
van elkaar hebben overgeschreven. Die 
2,44 meter slaat op de houten onderpui, 
maar een goede kijker ziet dat die pui 
een stukje voor de gevel van de buurman 
uitsteekt. Zeven centimeter om precies 
te zijn. Het Kleine Trippenhuis is 2,37 
meter. Is dat ook de breedte van de deur 
van het grote Trippenhuis? Nee. De lin-
kerdeur meet 172,5 centimeter; inclusief 
de deurkozijnen is de breedte 2,28 meter. 
De rechteringang is een fractie smaller, 
iets gekrompen onder invloed van weer 
en tijd.
Het Kleine Trippenhuis is niet het smal-
ste huis in Amsterdam? Ook niet het 
pandje op Singel 7 zoals alle gidsen op 
rondvaartboten beweren. Het is de ach-

teruitgang van een breder huis. Voor het 
smalste huis moeten we hier even de 
hoek om, naar Oude Hoogstraat 22. Dat 
huisje is 2,02 meter breed.

2. Het poetsmeisje
Hendrik en Louis Trip lieten het grootste 
stadspaleis van Amsterdam bouwen en 
gaven met alle pracht en praal uitdruk-
king aan hun enorme materiële rijkdom. 
Dat wekte de nodige kritiek op in deze 
Calvinistische stad waar uiterlijke sober-
heid regel was. Om die kritiek te weerleg-
gen vulden de gebroeders de ingang van 
een oude steeg aan de overkant van de 
gracht met een huisje voor de armste van 
al hun bedienden, het poetsmeisje.
Een mooi verhaal, maar het klopt. Hen-
drik Trip overleed in 1665 en zijn broer 
Louis in 1686. Het Kleine Trippenhuis 
werd in 1696 gebouwd, zoals nu nog op 
de gevel is te zien. Opdrachtgever voor 
de bouw was dan ook Mathias, de oud-
ste zoon van Hendrik. De bewoonster 
was inderdaad een kamermeisje uit het 
grote huis aan de overkant, tevens maî-
tresse van Mathias Trip. Zijn vrouw wilde 
haar niet meer over de vloer hebben. In 
de volksmond heette het Kleine Trippen-
huis aanvankelijk het snoephuisje.
Later, toen het vroegere kamermeisje al 
lang uit de gratie was bij haar bescher-
mer, opende zij inderdaad een snoep- en 
koekwinkeltje op de begane grond. Het 
winkeltje stond bekend om allerlei lek-
kernijen waarin de kruiden en smaak-
stoffen waren verwerkt die de Oostindië-
vaarders aanvoerden: kruidkoek, peper-
bollen, gembergebak, drop en speculaas. 
Allemaal traditionele versnaperingen die 
nog steeds gegeten worden op het meest-
traditionele feest van de stad, de avond 
van Sinterklaas, de beschermheilige van 
Amsterdam. Oudere buurtgenoten ken-
nen het Kleine Trippenhuis nog als het 
snoepwinkeltje. Sinds eind vorige eeuw 
verkopen ze daar modern lekkers: seks-
kleding.

3. Bouwrestanten
Het Trippenhuis werd gebouwd naar een 
ontwerp van Justus Vingboons. Op de 
oorspronkelijke bouwtekeningen is het 
grote huis voorzien van een imposante 
koepeltoren, vergelijkbaar met de be-
kroning van het paleis op de Dam. Toen 

Trippenhuisexcursie
De deuren van het Trippenhuis 
staan niet open voor kijkers en 
nieuwsgierigen. In vrijwel alle 
ruimtes wordt gewerkt. Dankzij de 
samenwerking tussen de Koninklijke 
Akademie voor Wetenschappen en 
Opnieuw wordt daar een eenmalige 
uitzondering op gemaakt.
Maximaal 12 buurtbewoners 
kunnen in het najaar van 2010 
deelnemen aan een rondleiding 
langs de architectonische 
hoogstandjes, beschilderingen 
en andere schatten. Die 12 
buurtgenoten worden gekozen 
uit de deelnemers aan het 
keuzevoorstel ‘Een nieuwe legende’.

Deur van het grote Trippenhuis
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men aan de bouw van die koepel toe was, 
veranderden de gebroeders Trip van me-
ning en schrapten ze die versiering uit 
het oorspronkelijke ontwerp. Dat leidde 
tot grote ruzies tussen de opdrachtgevers 
en de bouwmeester. De laatste zag van 
verdere bouwbegeleiding en supervisie 
af, eiste (financiële) genoegdoening en 
vorderde de nog niet gebruikte bouw-
materialen. Omdat de ruwbouw van het 
Trippenhuis vrijwel voltooid was, kreeg 
hij zijn zin.
Als proeve van zijn bouwkunst en uit 
wraak op zijn vroegere opdrachtgevers, 
trok Justus Vingboons een elegant huisje 
op in een onooglijk plekje tussen twee 
bestaande panden. Het heeft dezelfde 
klassieke stijl als het grote Trippenhuis, 
met een gevel van dezelfde Benthemer-
steen. De houten trap achterin is een be-
wijs van zijn meesterschap. Het Kleine 
Trippenhuis, is overigens niet zo klein als 
de voorgevel doet vermoeden. Het  loopt 
uit op een binnenplaats die verbonden 
is met een achterhuis die over de volle 
breedte van Kloveniersburgwal 24 en 26 
loopt.
Bovenin de gekroonde voorgevel staat 
een zandloper. Daarmee gaf de bouw-
heer kommentaar op het familiemotto 
van de wapenhandelaars Trip: ‘Ex bello 

pax’, oorlog leidt tot vrede. Het was de 
bedoeling om onder de zandloper het ge-
bruikelijke ‘Memento mori’, te beitelen. 
Maar de Trippen waren toen al dood. Het 
alternatief ‘Tempus edax rerum’, de tijd 
vernietigt alles, is er nooit gekomen. 

4. Naatje
Het Trippenhuis en het Kleine Trippen-
huis hebben niets met elkaar te maken. 
Het kleine overbuurtje werd in 1696 
gebouwd, 35 jaar later dan het stadspa-
leis. Wie het huisje heeft laten bouwen 
en welke architect erbij werd betrokken 
is onbekend. De naam ‘Kleine Trippen-
huis’met een gevel van ruim twee meter 
breed is alleen bedacht om de omvang 
van het grote gebouw, bijna tien keer zo 
breed, te accentueren. Ook over de be-
woners door de eeuwen heen is weinig 
bekend. Met één uitzondering.
Volgens de bevolkingsadministratie in 
het stadsarchief werd het Kleine Trippen-
huis in het midden van de 19de eeuw be-
woond door twee ‘dienstbare’ vrouwen. 
Dat waren Naatje Vos en Naatje Beuker. 
Merkwaardig is dat de vrouwen niet al-
leen dezelfde voornaam deelden, maar ze 
waren ook op dezelfde dag geboren: 12 
oktober 1829. Destijds deden er verschil-
lende verhalen de ronde, waaruit moest 
blijken dat er iets niet klopte. Daar hoor-
den natuurlijk allerlei vermoedens bij 
over het gedrag van de vrouwen, maar 
niemand wist het zeker. De waarheid is 
ook nooit aan het licht gekomen.
Aan het eind van de 19de eeuw, het tijd-
perk van de romantiek vol volksverhalen 
en sentimentaliteit, werd het Kleine Trip-
penhuis uitgebreid met een nieuwe ver-
siering, half naast, half achter de kroon-
lijst. “Het cirkelvormig fronton is ver-
sierd met twee sfinxfiguren, de tors eener 
vrouw op het lichaam eener leeuwin”, 
schreef een kroniekschrijver uit die tijd. 
De twee vrouwen zijn direct herkenbaar. 
Er is geen sterker symbool dan de sfinx 
om aan te geven, dat we over de rest be-
ter kunnen zwijgen.

5. Kapiteinshuisje
Het Kleine Trippenhuis is een late verbas-
tering van ‘Trijpenhuisje’, de volksnaam 
van een winkel waar fluweelachtige stof-
fen (trijp, triep, trip) werden verkocht, 
populair voor de kleding van de gegoede 
Amsterdamse burgerij in de 17de eeuw. 
Zowel de stof als de naam zijn later uit de 
mode geraakt. Ook het stoffenwinkeltje 
verdween.
Het Kleine Trippenhuis werd vroeger ook 
wel het Kapteinshuisje genoemd. Het 

was bijna twee eeuwen eigendom van 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 
die het als tijdelijke woning beschikbaar 
stelde aan gezagvoerders (kapiteins) die 
tussen twee reizen een paar maanden in 
Amsterdam verbleven. De VOC maakte 
– zeker in de begintijd van de Indiëvaart 
– regelmatig gebruik van de diensten 
van Spaanse en Portugese zeevaarders 
die lang voor de Nederlanders veel ken-
nis en ervaring hadden opgedaan met 
de vaart om Afrika en India. Tussen twee 
afvaarten werden hun scheepsjournaals 
nauwkeurig bestudeerd en moesten de 
kapiteins wekenlang uitvoerige informa-

tie geven over routes, klippen koraalban-
ken, winden en vijanden. Die verhoren 
vonden plaats in het nabij gelegen Bus-
huis (Kloveniersburgwal-Hoogstaat).
Spaanse en Portugese kapiteins waren 
vaak streng katholiek, een klein onge-
makje in het verder gereformeerde Am-
sterdam. Dat vergde speciale voorzienin-
gen. Daarin voorzag het Kapiteinshuisje 
aan de Kloveniersburgwal. Achter het 
smalle pandje ligt een binnenplaats die 
uitloopt op een veel breder achterhuis, 
doorgaans bewoond door twee huis-
houdsters. Dat waren nonnen. Het ach-
terhuis stond in verbinding met restan-
ten van het Bethaniënklooster. Daarin 
zat een katholieke schuilkerk waar de 
hoge VOC-gasten ongezien ter commu-
nie konden gaan.  De volgende ochtend 
gingen ze dan weer ‘in trijp gekleed’ door 
de voordeur naar het Bushuis.

Gevel van het Kleine Trippenhuis De breedte van het Kleine Trippenhuis wordt 
gemeten
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Opera voor iedereen! 
De Mazali Opera Singers 
zingen de mooiste aria’s. 
Elke donderdag van 
11 maart t/m 17 juni 2010 
(m.u.v. 29 april) aanvang 
20.15 uur Vondelkerk. 
Kom genieten! 
www.operapertutti.nl 

Opera voor iedereen! De Mazali 
Opera Singers zingen de mooiste 
aria’s. Elke donderdag van 16 
september t/m 16 december 2010 
aanvang 20.15 uur Vondelkerk. Kom 
genieten! www.operapertutti.nl 

Voor een luttel bedrag van € 0,88 per 
vierkante centimeter had hier uw advertentie 
kunnen staan

Piet van Harn
Woningcorporatie Ymere wil een hui-
zenblok aan de Oude Waal, in de Mon-
telbaanstraat en de Nieuwe Jonkerstraat, 
splitsen in negentien zelfstandige appar-
tementsrechten. Splitsing komt meestal 
voort uit de wens een pand per etage te 
verkopen. “In dit geval heeft Ymere he-
lemaal geen verkoopplannen”, zegt An-
dré Bakker van Ymere. “Het is vooral een 
administratieve maatregel om een nieuw 
erfpachtcontract in overeenstemming te 
brengen met de bestaande situatie”. 
De bewoners zijn over de splitsingsplan-
nen geïnformeerd. Marijke Groeneveld, 
een van de huurders van Oude Waal 
18, is met die informatie naar Stads-
deelcentrum en het Woonspreekuur in 
Wijkcentrum d’Oude Stadt gestapt om 
meer te weten te komen over eventuele 
consequenties. “Volgens het stadsdeel 
maakt Ymere gebruik van enkele nog on-
gebruikte mogelijkheden tot splitsing. In 
het wijkcentrum werd mij duidelijk, dat 
splitsing je positie en rechten van huur-
der niet verandert. Er kan ook nooit een 
koopplicht uit voortkomen”.

Het Ymere-bouwblok op de hoek van de 
 Oude Waal en Montelbaanstraat werd in 
2008 opgeleverd, na een ingrijpende re-
novatie. Bewoners moesten naar een wis-
selwoning en konden terugkeren op een 
etage met sociale huur. Er kwamen ook 
grotere heringedeelde woningen met hu-
ren in de vrije sector. Onder de nieuwe 
bewoners was er de afgelopen jaren een 
vrij groot verloop. Ook nu staat een van 
de woningen leeg. De renovatie leverde 
ook de onofficiële (afgesloten) steeg Kol-
legat op, waaraan veertien studenten-
eenheden werden gebouwd. Dat aantal 
wordt met de splitsing teruggebracht 
naar tien. De voltooiing van de restau-
ratie werd twee jaar geleden door Ymere 
met trots aangekondigd, temeer omdat 
verschillende negentiende-eeuwse in-
terieurelementen in ere waren hersteld. 
“Dat is ook een reden dat we deze mooie 
rij monumenten graag willen behou-
den”, zegt André Bakker van Ymere. “In 
een huurcontract kun je afdwingen dat 
die behouden blijven; na verkoop verlies 
je de controle.”

Ymerepanden Oude Waal 18-21 

Ymere splitst bouwblok 
Oude Waal
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‘t Was koninginnedag en bijna mei
laat in de middag tussen duizend 
 blije boten
kwam zonder treuzelen een nest
  voorbij
‘t dreef zomaar zonder zich aan iets 
 te stoten
ik peinzen: wordt hier queen’s day 
 ‘n futennest
uiteindelijk vóór de avond nog 
 funest
of brengt hier eendje net op tijd
een kostbaar ei 
toch nog een beetje dichter naar de 
 hei

tijn

Rectificatie
Tot onze eigen verbazing zagen wij 
dat in de vorige Opnieuw op blz. 11 
vermeld was dat de Stichting Open-
bare Bibliotheken de huur van het 
Pintohuis per 1 januari 2011 had op-
gezegd. Dat is een vergissing geweest 
en wij bieden onze lezers daarvoor 
onze welgemeende verontschuldi-
gingen aan. Wel vernamen wij dat de 
bouw van de bibliotheek in de Czaar 
Peterstraat waarschijnlijk uitloopt 
tot 2012.

de redactie

Vogelleven in de stad

Riet Paasman
Begin juli ploft een jonge Vlaamse gaai op de 
vensterbank, het blauw komt al goed door in zijn 
vachtje. Maar de vensterbank loopt af en zit dus niet 
lekker, vandaar dat Gaai verhuist naar een grote 
bloempot met vlinderstruik op mijn balkonnetje. 
Dat is een slim gekozen plekje, want een verdieping 
lager is een groot dakterras dat wordt beheerst door 
de katten van de buren. Gaai zit er zielig bij, vinden 
M. en ik, hij lijkt wel ziek. Volgens M. wordt het niks 
met hem en heeft hij zijn stekje bij ons uitgekozen 
om dood te gaan. In die tijd rookte ik nog, dat doe 
ik altijd op het balkon en dus delen Gaai en ik de 
ruimte; hij blijft stilletjes zitten als ik een paar keer 
kom paffen.
Later op de middag schalt opeens “koh koh” door de 
Nieuwe Ridderstraat. Nog voor ik erachter ben wat 
voor geluid dat is is er beweging op ons balkon: Gaai 
vliegt op en strijkt neer op de rand van het balkon. 
Nog een keer klinkt het “koh”-geluid en dan weet 
Gaai precies waar hij zijn moet. Samen met een van 
zijn ouders vliegt hij de straat uit. Even de weg kwijt 
geweest, maar netjes opgespoord. Je snapt het niet, 
dat vogelleven mogelijk is in Amsterdam.

De Verhalentafel 
wordt mobiel
Paulien Melis, Waag Society

Met de verhalenkoffer kunnen 
ouderen samen verhalen vertellen 
en herinneringen delen aan de 
hand van filmfragmenten en 
foto’s. De verhalenkoffer is  voor 
senioren en hun familieleden, 
activiteitenbegeleiders en 
therapeuten. Er is niet veel kennis 
van technologie voor nodig. 
Naast een uitgebreide database 
van filmpjes op de koffer kunnen 
gebruikers eigen beeldmateriaal 
toevoegen via Youtube. Bewoners 
van de Flesseman en het netwerk 
van Hogeschool Windesheim hebben 
meegewerkt aan de koffer. De 
verhalenkoffer is de opvolger van de 
verhalentafel.
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Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl
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In tijden van onzekerheid
waarin wij door afsplitsing,
onderling wantrouwen,
internationaal gezichtsverlies
en zorgwekkend wij-zij-denken
gefnuikt worden
ligt een serene tekst
voor de hand.

Chinees maantje in zomernacht
verheven boven aards bestaan

bij waterpartij ingezakt bruggetje
door achterstallig onderhoud vergaan

eenden verbreken stilte
met geplons en gesnater

mozes slaat op een steen
de mens verkeert in staat van water

Bert Baanders

Voor tony
bijzondere vriend uit Londen
die zo graag in Amsterdam
had willen blijven
-----

Like water streams
like fluent flowers
fly
by
midnight   citylight

-----

Bij nader inzien

uit vergezichten losgesneden
verhalen van anderen
om voor de ramen te hangen
en ondertussen liefgehad
als een blinde –
niets ontziend.

-----

ochtend

wat is vannacht gezien
is niet gezien
nu staat er ijzerkleurig licht-
de dag-
een dronken spiegeltuin-
de gracht-
en stratenmakers kloppen
steen voor steen :
ik zou wel vliegen willen
zo met je vleugels dichtgevouwen
nergens heen

Dunya

Cultuur als bindmiddel 
voor de samenleving. Dit 
is het motto van de werk-
groep Kunst & Cultuur. 
Het streven is bevordering 
van de saamhorigheid 
van de bewoners door het 
financieel ondersteunen 
van kleinschalige, niet 
commerciële culturele 
activiteiten. Voorbeelden 

van zulke aanvragen zijn 
exposities, lezingen, acti-
viteiten lezingen, concer-
ten. Belangrijke aspecten 
waar de werkgroep bij de 
beoordeling van aanvra-
gen naar kijkt zijn klein-
schaligheid en gerichtheid 
op bewoners van de bin-
nenstad, variëteit in het 
jaarlijkse aanbod, doel-

groep en plan van aanpak. 
Voor vragen en informa-
tie rondom een subsidie-
aanvraag kunt u contact 
opnemen met Veronika 
Esser, werkgroep Kunst & 
Cultuur van Wijkcentrum 
d’Oude Stadt, 
e-mail kunstencultuur@
oudestadt.nl of telefoon 
6 38 22 05.

Wijkcentrum d’Oude Stadt vraagt aandacht voor de 
werkgroep Kunst & Cultuur

‘Atelier gezocht voor 
een vriend’
Mocht een van de lezers van de 

OpNieuw een atelier weten voor 

een grafisch kunstenaar mail dan 

gerust naar info@jorgebolle.nl. Daar 

kunt u trouwens ook eventueel uw 

gedichten naar toe sturen.

Vieren

natuurlijk wil ik je
wel laten vieren
natuurlijk wil ik
mijzelf laten vieren

als vliegers door wolken
op weg naar manen
en kleurplaneten

en het vliegertouw
is ragfijn
als mijn handen
verleden vergeten

als ik de klos
met het oneindige draad
loslaat
zal ik kijken
staren en weten

zien dat we alles
hebben gevierd
wat er te vieren viel

Jorge Bolle

d i c h t e r s pa g i n a

Eind augustus was ik in galerie Chiellerie op de Raamgracht. Op de plek zijn 
vaak verrassende tentoonstellingen. Dit keer stonden de striptekeningen van 
Theo van de Boogaard centraal. De tentoonstelling werd onnavolgbaar ge-
opend door Peter van Straaten. Hij ontrafelde in een mooi betoog het ver-
keerde verhaal over de zogenaamde ‘klare lijn’, een begrip uit de stripwereld. 
Een uitspraak van de beroemde striptekenaar Hergé. Deze bedoelde indertijd 
de verhaallijn en niet de tekenlijnen. Dit zet de stripgeschiedenis enigszins 
op zijn kop. Ondergetekende is stripliefhebber en stond dan ook voorin de rij 
toen Theo van de Boogaard, samen met Wim T.Schippers, de scriptschrijver, 
het boek over cultfiguur van Oekel gingen signeren. Ze namen er echt de tijd 
voor en het was een klein feestje.
Anekdotisch werd het toen ik Wim T.Schippers mijn dichtbundel gaf als blijk 
van waardering. Ruim dertig jaar geleden kwam ik vaak in de IJsbreker en 
schreef ik als nog puistige dichter dingen op bierviltjes en in mijn overmoed 
heb ik hem toen een keer een serieus gedicht laten lezen. Hij maakte die zie-
leroerselen toen met de grond gelijk. Plat doch rechtvaardig. Hij had gelijk! 
Het heeft mij er niet van weerhouden door te schrijven.

Jorge
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Alcoholverbod 
Siebbeleshof 
verlengd

Het alcoholverbod in het Siebbeleshof, 
Pentagon, Zuiderkerkhof en steiger Zwa-
nenburgwal is verlengd en uitgebreid tot 
24 uur. Vanaf die datum geldt in dat ge-
bied dus een 24 uurs-verbod op het ge-
bruik van alcohol op straat.

Samen met een aantal aanvullende maat-
regelen van stadsdeel Centrum en de po-
litie - waaronder de inzet van politieca-
paciteit, straatcoaches, persoonsgerichte 
aanpak, dagbesteding en zorg - is een 
alcoholverbod op straat een uiterste mid-
del om overlast op straat tegen te gaan. 
Zo’n verbod is altijd tijdelijk en wordt 
regelmatig geëvalueerd. Door dit besluit 
loopt het alcoholverbod in deze buurt 
tot 1 november 2011.

Tot 5 augustus gold een ‘deeltijdverbod’ 
in het gebied (alleen ’s nachts, van 20.00 
tot 8.00 uur). Dit is per die datum uitge-
breid naar een 24 uurs-alcoholverbod. De 
reden hiervoor is dat de alcoholoverlast 
zich verplaatste naar de tijden waarop 
het deeltijdverbod niet gold. De verbods-
borden in het gebied zullen worden aan-
gepast aan de nieuwe situatie.

In opdracht van stadsdeel Centrum heeft 
O+S onderzoek gedaan onder bewoners 
van het Siebbeleshof en omgeving. On-
geveer tweederde van de bewoners (64%) 
in dit gebied geeft aan overlast te ervaren 
in de buurt. De meeste overlast wordt 
veroorzaakt door alcoholisten. Bijna 
driekwart van de bewoners (73%) is po-
sitief over het alcoholverbod. Het besluit 
is gebaseerd op dit onderzoek en op de 
ontwikkeling van de veiligheidscijfers.
Vóór 1 november 2011 zal het stadsdeel 
alle geldende alcoholverboden in de bin-
nenstad evalueren.

Wolk

Ria Stalman van De Rederij (Rechtbooms-
sloot) reageerde op een artikel over de 
verhuur van de Montelbaanstoren in het 
vorige nummer van OpNieuw:

“Leuk stukje over de verhuur van de 
Montelbaanstoren! Het was netjes ge-
weest als jullie even hadden geïnfor-
meerd naar onze belangstelling als 
huurder ervan. Wij waren inderdaad 
geïnteresseerd maar zijn lang geleden 
afgehaakt door de hoge huurprijs en de 
onmogelijkheid tot exploitatie.
U noemt de Wolk een nepstoomboot. 
Waar komt dat vandaan? Het was even-

eens netjes geweest even bij ons te infor-
meren hoe dat nou zit met die stoom-
boot. Met hartelijke groet, Ria Stalman

De Rederij stond op een lijstje van 16 
personen en bedrijven die de afgelopen 
jaren bij Stadsdeel Centrum naar de ver-
huurmogelijkheden van de Montelbaan-
storen informeerden. Omdat alleen dit 
bedrijf buurtbekendheid heeft, is dat in 
het artikel even genoemd.
Een stoomboot is een schip dat wordt 
aangedreven door een stoommachine. 
Dat is bij Wolk niet het geval. Er is wel 
een stoomketel aan boord, maar die 
voedt alleen de snerpende fluit die regel-
matig door de buurt klinkt. Vandaar dat 
voorvoegsel. de redactie

“Hoe zit dat nou eigenlijk precies met dat 
internet? Zou ik dat nou ook nog kunnen 
leren? Je leest het zo vaak: downloaden, 
surfen, software, e-mail. Geen idee wat 
het allemaal voorstelt, maar het lijkt me 
knap ingewikkeld.”
Nee: het is niet erg ingewikkeld. Jawel: u 
kunt het ook nog gratis leren.
 
Internetten is niet vreselijk moeilijk, het 
is leuk om te doen, en het verbreedt je 
blik op de wereld. Je kunt foto’s ontvan-
gen van je kleinkinderen, je kunt kijken 
welke kortingen de stadspas deze maand 
heeft, je kunt een hotelletje boeken op 
Ameland, je kunt opzoeken hoe laat 
welke bus vertrekt naar Purmerend, je 
kunt de termijn van je bibliotheekboek 
verlengen, of in het stadsarchief foto’s 
opzoeken van je geboortehuis, je kunt 

kaarten reserveren voor het concert, of 
opzoeken welke boeken die leuke schrijf-
ster nog meer geschreven heeft, je kunt 
kijken of het vanmiddag gaat regenen of 
wat het leukste betaalbare restaurantje is 
in Amsterdam Noord.
 
In de Pintobibliotheek worden iedere 
maandag- en vrijdagochtend gratis com-
puterlessen gegeven, voor iedereen die 
nog helemaal niets, of maar een klein 
beetje van internet afweet. Vanaf okto-
ber zijn er zowel op de maandag als op de 
vrijdag weer een aantal plaatsen vrij. De 
gratis lessen zijn 11.00 uur tot 12.00 uur 
en u kunt zich opgeven bij  Joke Vermeu-
len tel. 623 5953 (joke.vermeulen@kpn-
planet.nl), of bij de docent  Leo van der 
Meer, tel. 675 9801 (leovandermeer1@
gmail.com)

Met internet de wijde wereld in



 15 

Riet Paasman

O
nverklaarbaar bewoonde woning be-
vat 126 foto’s van Pieter Boersma 
over afbraak, verzet en nieuwbouw 

in Amsterdam. Boersma fotografeert al 
bijna vijftig jaar de stad Amsterdam. Do-
minant in beeld zijn afbraak en despera-
te kaalslag hier en daar, waaraan je kunt 
afzien dat de fotograaf een kritische in-
stelling heeft en geïnspireerd werd door 
verzet en actie. Van dezelfde instelling 
getuigt de inleidende tekst van Tjebbe 
van Tijen. Fotograaf en inleider waren 
nauw betrokken bij de acties van het ver-
zet in de Nieuwmarktbuurt tegen de aan-
leg van de metrolijn in de jaren zeventig 
en tachtig van de vorige eeuw.

Zelfs de foto’s van de in 1970 zojuist be-
woond geraakte nieuwbouwflats in de 
Bijlmer – Kruitberg – bevatten impliciet 
commentaar van de fotograaf: in elk 
interieur staat de televisie op dezelfde 
plaats, zo merkt van Tijen op, niet om-
dat de bewoners zo uniform zijn inge-
steld, maar omdat het stopcontact voor 
de centrale televisieantenne nu een keer 
in alle appartementen op dezelfde plaats 
zit. Of dat nu 
meteen leidt tot 
onverklaarbaar 
bewoonde appar-
tementen is even 
de vraag, maar dat 
zijn de woningen 
die Boersma aan-
trof in de Nieuw-
marktbuurt ten 
tijde van de acties 
zeker wel. ‘On-
verklaarbaar be-
woonde woning’ 
is een prachtige 
woordspeling, al 
eerder gebruikt 
maar opnieuw 
u i t g e v o n d e n 
door de krakers 
van de jaren ze-
ventig. Vaak, zo 

meenden ze, ging het helemaal niet om 
onbewoonbare woningen, maar liet de 
gemeente woningen verkrotten voor een 
hoger doel: afbraak ten gunste van groot-
scheepse stadsvernieuwing. Er waren 
immers plannen om een metrolijn aan 
te leggen dwars door de stad, met daar 
bovenop een vierbaansweg. Hele wijken 
zouden daarvoor gesloopt worden. Voor-
al vanuit de Nieuwmarkt kwam daarte-
gen veel verzet. 
Voor iemand die later, zeg eind jaren 
tachtig, in de buurt is komen wonen, is 
de omgeving in de oude gedaante vaak 
nauwelijks meer te herkennen, bijvoor-
beeld de Sint Antoniesbreestraat in 1969 
of de Lastageweg in 1975. En wat stond 
de Mozes en Aäronkerk er verweesd bij 
in 1982, toen een begin werd gemaakt 
met de bouw van de Stopera, waarvoor 
het Waterlooplein werd afgegraven. Je 
moet dus vaststellen dat de buurt door 
de aanleg van de metro een behoorlijke 
gedaanteverandering heeft ondergaan, al 
is het dankzij alle protesten gelukkig niet 
zo erg als de gemeentelijk plannenma-
kers op het oog hadden. Er zijn veel fo-

to’s van de drie ontruimingsgolven, van 
eind maart tot begin juni 1975, in onze 
buurt. Van Tijen gaat daar gedetailleerd 
op in en memoreert allerlei activiteiten 
op het gebied van architectuur, steden-
bouw, kraken en buurtactie, dat alles ge-
lardeerd met historische feiten en anek-
dotes. Zo schrijft hij bijvoorbeeld dat de 
Aktiegroep Nieuwmarkt in 1974, toen 
veel Surinamers naar Nederland kwa-
men vanwege de slechte economische 
omstandigheden in Suriname en de ko-
mende onafhankelijkheid van dat land 
en hier leegstaande flats kraakten, ter 
ondersteuning van deze krakers naar de 
Bijlmer trok om hen te bemoedigen en 
praktische tips te geven. Ook een aardige 
anekdote is dat in het begin van de jaren 
tachtig de Aktiegroep Nieuwmarkt nog 
een heroïneboot vlakbij de Nieuwmarkt-
buurt in het water naast het Centraal 
Station heeft geplaatst, in een poging om 
ter vermindering van de overlast voor de 
buurt aan verslaafden een beschutte ge-
bruikplaats te bieden. Kortom, een mooi 
kijk- en leesboek voor wie wil zien en we-
ten wat zich in Amsterdam vanaf eind ja-

ren zestig tot eind 
jaren tachtig heeft 
afgespeeld op het 
gebied van sloop 
en nieuwbouw 
of die zijn herin-
neringen daaraan 
wil activeren.

Pieter Boersma, 
Onverklaarbaar 
bewoonde woning. 
Afbraak, verzet 
en nieuwbouw in 
Amsterdam – van 
Nieuwmarkt tot 
Bijlmer. Inleiding 
Tjebbe van Tijen. 
Amsterdam, Uit-
geverij De Ver-
beelding, 2010. € 
24,50

Lastageweg, tweede ontruiming, 7 april 1975

Deuren van gekraakte pandjes, april 1974

Onverklaarbaar 
bewoonde woning
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Brieven
Verdwijngeschiedenis
In OpNieuw nr. 2 pagina 28 noemt u 
mijn pamflet over het conflict met Wil-
lem Heemskerk. Ik heb in dit conflict al-
les verloren, waardoor ik nu naar een wo-
ning moet gaan zoeken. Door uw verslag, 
hoe goed ook bedoeld, dreig ik nu echter 
ook mijn geschiedenis te verliezen. Dat 
kan niet de bedoeling zijn.
Hoe men oordeelt over deze kwestie is af-
hankelijk van hoe de feiten worden ver-
slagen. Het is ook in uw belang, als peri-
odiek, om die zo goed mogelijk, zo waar-
heidsgetrouw mogelijk weer te geven. Of 
helemaal niet.
De geschiedenis is:
Heemskerk woont in een zeer groot huis 
met 3 slaapkamers, in zijn eentje. Die 
prachtwoning heeft hij helemaal aan mij 
te danken. De feiten zijn: ik heb hem in-
dertijd uit gebouw De Son gehaald waar 
hij krap zat en ongelukkig was, en heb 
hem vervolgens in de loop der jaren ten 
behoeve van zijn gezin twee maal een ka-
mer afgestaan – offers op het altaar van 
goed nabuurschap – en dat kostte mij tel-
kens grote moeite.
Drie keer heb ik mij dus – zonder voor-
waarden te stellen – ingezet voor zijn 
woningverbetering. Had ik dat echter 
niet gedaan, dan had hij hier niet meer 
gewoond. Dan had hij moeten verhuizen 
toen zijn kinderen een eigen kamer no-
dig hadden. Want die ruimte was er niet 
meer in dit pand. Zo liggen de feiten, zo 
is het gegaan.
Deze geschiedenis heeft echter nòch bij 
Willem Heemskerk, nòch bij mijn huis-
genoten, nòch bij rechters en nu ook 
niet bij u het juiste gewicht in de schaal 
gekregen. Nu is het net alsof ik het alle-
maal nìet heb gedaan. Waarom krijgen 
mijn inspanningen voor het welzijn van 
het gezin Heemskerk toch nergens weer-
klank? 
Sterker nog: Heemskerk wordt woedend 
als ik hem aan deze zaken herinner, en 
huisgenoten noemen dit zelfs chantage. 
En zo wordt wat ik in de loop van de ja-
ren heb bijgedragen aan de huisvesting 
van een huisgenoot zelfs tegen mij ge-
bruikt! 
Willem Heemskerk belooft een kamer 
aan ons, en na een jaar verbreekt hij die 
belofte. Hij schrijft: ‘Beloofd is beloofd is 
gestopt’. Hij noemt als redenen hiervoor 

dat hij misschien gaat samenwonen, dat 
hij mogelijk een bedrijf begint, dat hij 
kans loopt ontslagen te worden en dat 
hij last heeft van zijn knieën (deze brief 
is in ons bezit).
U schrijft: weg flexibiliteit. Maar het gaat 
er natuurlijk om: wat weegt een woord? 
Wat is een belofte? Hoe ga je met elkaar 
om?
U citeert Heemskerk: aan de voorwaar-
den is niet voldaan, de kwaliteit van de 
verbouwing is niet goed en er is geen 
huurverlaging toegekend.
Wat u afdrukt is onwaar. IJmere bevestigt 
wel degelijk schriftelijk dat Heemskerk 
huurverlaging zal krijgen volgens de 
puntentelling (brief in mijn bezit).
En wat de kwaliteit van de verbouwing 
betreft: de verbouwing is eenvoudig 
van aard en wordt onder toezicht van 
de bouwafdeling van IJmere uitgevoerd. 
Hoe slecht kan dat zijn?

Heemskerk breekt na een jaar zijn woord. 
En dat tegen de achtergrond van mijn 
driemalige medewerking aan zijn wo-
ninguitbreiding ten behoeve van zijn 
kinderen. 
De wending die deze geschiedenis heeft 
genomen is deze: ik moet verhuizen om-
dat ik een kamer heb weggegeven. Men 
oordele zelf.

John ter Marsch 

onderhoud van de bomen
De bomen op de Recht- en Krombooms-
sloot zitten vol met dood hout. Dit is 
slecht voor de bomen en een bron van 
ziektes en ellende, ze worden erg slecht 
onderhouden. Heel zelden wordt op zeer 
ondeskundige manier ‘gesnoeid’ door 
mensen die geen verstand van zaken 
hebben, ze zagen maar wat weg.

Veel telefoontjes naar stadsdeel centrum, 
groenvoorziening. Dan wordt plotseling 
het dode hout uit de boom voor mijn 
deur gezaagd, de helft blijft nog hangen. 
Weer bellen om te proberen uit te leggen 
dat het niet alleen gaat om de boom voor 
mijn huis maar om alle bomen.

Onverwachts werd ik teruggebeld door 
een ambtenaar van de groenvoorziening, 
hij erkende dat er een probleem is met 

de bomen, ze groeien slecht en schijnen 
zelfs terug te groeien. Ze doen het zo 
slecht omdat ze erge last hebben van het 
vele en zware autoverkeer op de te kleine 
gracht, men werkt aan een oplossing en 
denkt erover de bomen te kappen! Ik sug-
gereerde de man om de Recht- en Krom-
boomssloot autovrij te maken, dit is een 
betere oplossing.

Marnix Carpentier Alting

Beste buurtgenoten, 
Ik ben zeer verbaasd dat Secret Garden 
zijn onderkomen krijgt in de Montel-
baanstoren. De organisatie heeft geen 
binding met de Nieuwmarktbuurt en is 
zwaar gesubsidieerd. Ik heb niets tegen 
moslims dan wel homo’s, maar laten 
ze in Amsterdam West of Oost hun on-
derkomen zoeken waar hun doelgroep 
woonachtig is. 
De gemeente stelde een absurd hoge 
huureis zodat het voor geen enkele on-
dernemer rendabel te krijgen was zonder 
horecavergunning.
Ik ben van mening dat er iets dient te 
komen met een maatschappelijk belang 
voor de bewoners. Desnoods een dagop-
vang voor verslaafden, kindercrèche.
Ik heb een vermoeden dat ik niet de eni-
ge ben met dit onderbuikgevoel en ben 
benieuwd of jullie hier aandacht aan 
besteden of weten bij wie er aangeklopt 
kan worden?

Eduard Ponsen 
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schiller en kant over 
kunst
Nico Lamers, zaterdag 
2 oktober, 14.00 uur, 
Pintohuis 
“Over het schone en de 
kunst” schrijft Friedrich  
Schiller eind 18e eeuw 
27 brieven waarin hij 
zijn ideeën neerlegt over 
de mens en samenleving 
en de rol die schoon-
heid en kunst daarin 
kunnen en moeten spe-
len. Hij baseert zich op de filosofie van 
Kant, maar volgt Kants opvattingen niet 
klakkeloos. Hij is en blijft een dichter 
die de filosofie met enige argwaan te-
gemoet treedt. In zijn eigen tijd ziet hij 
veel gebeuren wat niet deugt. De Franse 
revolutie heeft hij toegejuicht, maar de 
terreur die erop volgt wijst hij af. Hij 
zet uiteen wat er mis is en hoe de mis-
standen van zijn tijd bestreden kunnen 
worden. Dat veel van die misstanden 
nog steeds bestaan, heeft hij niet kun-
nen voorzien. Maar het programma dat 

hij aanbeveelt - hij noemt het ‘de esthe-
tische opvoeding van de mens’ -  heeft  
zeker nog niet genoeg resultaat gehad. 
Wat Kant en Schiller over schoonheid en 
kunst hebben geschreven is niet achter-
haald in die zin dat hun ideeën alleen 
een historische betekenis hebben. In de 
hedendaagse discussie doen ze nog volop 
mee. In termen van vandaag zou je het 
onderwerp “is kunst noodzakelijk of vrij-
blijvend?” kunnen noemen. Mijn lezing 
zie ik zelf als inleiding tot een gesprek 
over dit onderwerp.

de nieuwmarktbuurt 
en de aanleg van de 
oostlijn 
Freek Toorop , zaterdag 
2 oktober, 
14.30 uur, Pintohuis.
De discussie over de 
aanleg van de Noord-
Zuidlijn is nog volop in 
gang. Ruim dertig jaar 
geleden gebeurde de 
aanleg van de oostlijn 
ook niet zonder slag of 
stoot. Kennelijk rust er 

in Amsterdam geen zegen op het aanleg-
gen van metro’s.
In zijn lezing tijdens de Open Atelier-
dagen Nieuwmarkt vertelt Freek Toorop 
van het ArchitectuurAtelier, in vogel-
vlucht iets over de problemen bij de aan-
leg van de oostlijn. Hij gaat ook in op de 
herbouw na de sloop van de huizen op 
het metrotracé.

De alom bekende Open Atelierdagen in 
de Nieuwmarktbuurt staan weer voor de 
deur.  Ruim 40 kunstenaars gunnen de 
argeloze bezoeker een kijkje in hun keu-
ken. Kunst, geheime procédés , theorieën 
en levensopvattingen worden hier vrij 
met het publiek gedeeld.
Dit jaar zal de kunstroute 
worden vergezeld door 
workshops en lezingen 
in verschillende discipli-
nes: dichten, schrijven 
en architectuur in het 
pittoreske Pintohuis. 
Daarnaast zullen enkele 
gerenommeerde con-
naisseurs rondleidingen 
geven in deze historische 
buurt onder de noemer: 
Van Rembrandt tot de 
Open Ateliers Nieuwmarkt 
2010. Vuurspuwers en 
omroepers maken het 
tot een Middeleeuws 
festijn ter lering en ver-
maak. 
Daarnaast is er ook aan-
dacht voor de contem-
poraine geschiedenis. 

Een Antilliaanse drumband roept de 
voorbijganger op de stoet te volgen naar 
de centrale expositie op de Raamgracht 
in het hartje van Amsterdam. Behalve 
dat kan het publiek ook zelf aan de slag 
in een beeldhouwworkshop.  Kinderen 
van alle leeftijden worden uitgenodigd 

een echt kunstwerk te maken in de vorm 
van een monoprint, onder leiding van 
een kunstenares. Bezoekers die zich van 
woorden willen bedienen kunnen te-
recht in de Hip-Hop-Tweet-SMS-Poetry-
Slam. Liefhebbers van de Argentijnse 
tango komen aan hun trekken in een le-

vendige danszaal. In de 
filmzaal van Buurtcen-
trum de Boomsspijker 
worden documentaires 
en films gedraaid.
De kunstenaar met het 
leukste of spannendste 
atelier zal dit jaar voor 
het eerst de Publieks-
lievelingprijs De Rare 
Kwast, in ontvangst ne-
men.
Centrale Expositie; 
Chiellerie Gallery, 
Raamgracht 58
Info: Anita Mizrahi, 
0206203887, 
0626952115, 
a.studio@online.nl 
Hans Puts: 0206256985, 
0628424737, 
hansputs@hotmail.com 

Open Ateliers Nieuwmarkt 2010
2 en 3 oktober, zaterdag en zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur
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Deelnemerslijst  Open Ateliers Nieuwmarkt  2 en 3 oktober 2010.

 23. Renee Aardewijn -  Zuiderkerkhof 5     
 39. 
 15. Amsterdam Royal Gallery - Koningsstraat 37
 2. Ton Bluekens - Rechtboomssloot 87-3
 3. Lida Blijdenstein - Rechtboomssloot 101
 1. BOOMSPIJKER - Rechtboomssloot 52
  Roland Broekhuis                  
  Marja Broersen
  Mathilde Mupe
  Anita Mizrahi
  Gerard Wiersum                                       
 26. CHIELLERIE Centrale expositie - Raamgracht 58
 16. Nannie Cordes - Rechtboomssloot 42 hs
 33. Heidi van Dijk - Leidekkersteeg 13
 5. Maria van Dijkman - Binnenkant 40
 7. Hanneke van den Eshof - Binnenkant 1 A-1
 6. Wies Fermie - Binnenkant 1 C
 40. FOTO TENTOONSTELLING - St. Anthoniesbreestraat
 36. Arthur Glasner - Nieuwe Hoogstraat 28 B
 32. The GRAND hotel - OZ. Voorburgwal 197
 38. GROEP KSV - Koestraat 5 E
  Antoinette Bleijenberg - van der Wal
  Beatrice van Dorp
  Gerard Groot
  Jette Hofman
  Liesbeth Kraaijpoel
  Gerda Lont
  Johan Raijmakers
  Susan Seunke
 29. Leentje van Hengel - Zanddwarsstraat 9
 34. Peter Heij - Warmoesstraat  99
 30. Arja Hop - Kloveniersburgwal 111 G
41. Bart Kleen - Kloveniersburgwal 15 A
 30. Inger Kolff - Kloveniersburgwal 111 H
 20. Iet Kortschot - Kromboomssloot 73
 30. Wilma Laarakker - Kloveniersburgwal 111 F
 10. Sacha de Leeuw - Binnen Bantammerstraat 4
 13. Frans Mensink - Koningstraat 32 B
 10. Martijn van der Molen - Binnen Bantammerstraat  4
 37. Harm Mouw - Koestraat 5 D
 31. STICHTING PERDU - Kloveniersburgwal 86
 24. BIBLIOTHEEK PINTOHUIS - St. Anthoniesbreestraat 69
 18. Hans Puts - Kromboomssloot 39 B
 14. Winfried Scholz - Zakslootje 16 B
 25. Ben Vollers - Zanddwarsstraat 24 B
 30. Pau Voûte - Kloveniersburgwal 111
 30. Marijke Vijfhuizen - Kloveniersburgwal 111
 27. Jane Waltman - Ververstraat 27
 6. Barbara Wichers-Hoeth - Binnenkant 1 C
 8. Anneliese Wolf - De Ruyterkade 110 - 4
 35. Ada van Wonderen - Geldersekade 86-sous
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Een letter 
is niet 
van steen

Foto en tekst Martijn van der Molen

“In de landen die ons omringen is het 
vak van letterhakker gewoner dan in 
Nederland. Dit heeft onder andere te 
maken met het feit dat Nederland geen 
natuursteenland is. Nederland is van al-
les, bijvoorbeeld een moerasdelta - maar 
geen natuursteenland.”

Dit vertelt Sacha de Leeuw, al zestien jaar 
letterhakker en gevestigd in de Binnen 
Bantammerstraat. “Nederland is wel een 
letterland”, vervolgt Sacha, “maar zodra 
je letters in steen wilt ben je over het al-
gemeen aangewezen op gezandstraalde 
computerletters in graniet. Ik vergelijk 
het wel eens met witte plastic Blokker-
stoelen bij je salontafel zetten. Het kán 
wel, het is alleen gewoon geen pan!”

“Iemand die letters in steen wil hakken 
moet eerst goed weten waarom een letter 
eruit ziet zoals hij eruit ziet. In de eerste 
plaats ben ik dan ook letterontwerper en 
eigenlijk begon ik pas letters in steen te 
hakken nadat ik had gemerkt dat ik dat 
goed kon. Dat gebeurde in 1994 in een 
workshop van Michael Harvey *) op de 
Haagse kunstacademie, waar ik de enige 
was die de mogelijkheid aangreep om 
aan het eind van die workshop een beitel 
te pakken om een letter te hakken. Ik heb 
dat steentje nog steeds.”
“Mensen denken bij het woord letter-
hakken meestal aan grafstenen, maar 
mijn werk is veel diverser dan dat. Denk 
aan geboortestenen, sokkels, gevelstenen 
en gevel- en vloerbelettering, maar ook 

aan de restauratie van een tekst van Von-
del op het poortje van de Eerste Stads-
schouwburg van Amsterdam. Geen twee 
opdrachten zijn gelijk.”
“Tot mijn verrassing vond ik twee jaar 
geleden een fijne locatie om te werken, 
waar ook een etalage bij is, en dus krijg ik 
veel aanloop van nieuwsgierigen en dat 
is heel leuk. Al zestien jaar ontwerp en 
hak ik nu letters; ik vind het een mooie 
manier om kunst en vakmanschap te 
combineren. Het verveelt niet, want er 
zijn nog altijd mensen die beter zijn dan 
ik!”

*) Michael Harvey, Brits letterhakker en 
letterontwerper, was ooit boekbandontwerper 
voor de Bezige Bij.

Over steentypograaf  
Sacha de Leeuw, de maakster 
van het kunstwerk op de 
voorplaat



 21 

Vis, vlees, fruit 
en groente
Jan Stuyfersant

Waar ik als kind een godsgruwelijke he-
kel aan had, was om in een rij te wach-
ten om aan de beurt te zijn.
Daar viel haast niet aan te ontkomen. 
Voedselproducten, zoals vis, groente, 
vlees en fruit werden op ongeregelde 
tijden aangevoerd.
Vis was bij de visboer op de Nieuwmarkt 
te verkrijgen. Op vaste tijd kwam hij 
op de markt, hiermede lange rijen ver-
oorzakend, waar hedendaagse files bij 
verbleken.
Moeder, thuis constant in de weer met 
strijken, wassen, stofzuigen, baby en 
andere jonge broertjes en zusjes verzor-
gen, had daar geen tijd voor. Dan maar 
Jantje sturen.
Geduld is een schone zaak, zegt men. 
Nou, ik heb veel schone zaken meege-
maakt.
Was het alleen maar om vis, maar nee, 
groente en fruit streden om de tweede 
plaats wat geduld betrof.
Soms als de vervoerswegen, in dit geval 
de kanalen en vaarten, het toelieten, 
kwamen binnenvaartschepen vol fruit 
en groente van het verre platteland.
Een geliefde aanlegplek was de Kromme 
Waal, nabij de brug Lastageweg. Er werd 
van te voren geen mededeling gedaan, 
omdat dit via radio of krant niet uitvoer-
baar was.
Maar er is iets wat de inboorlingen in 
verre tijden al hadden uitgevonden, de 
tam tam. Niets bleef in onze buurt onop-
gemerkt. Zodra weer een schuit vol was 
binnengekomen, stroomden de buurtbe-
woners toe.
Lange rijen, tot in de Lastageweg aan 
toe, blokkeerden de straatweg naar de 
Oude Waal. Het verkeer had daar amper 
last van, om reden dat er toen geen ver-
keer was.
Het was onwijs om voor een kilootje 
fruit of groente in de rij te staan. Was 
je aan de beurt, de Heer smekend dat 
de schuit al niet leeg was, dan kocht je 
kilo’s, voor zover je kon dragen. De vele 
appels (meestal goudreinetten) gingen 
naar de zolder om op planken verder te 
rijpen.
De overtollige groenten, meestal snij-
bonen, werden in grote weckflessen in-
gemaakt en op de waranda in een koele 
donkere kast bewaard.

19 oktober judith 
koelemeijer
De schrijfster van ‘Maria 
Zachea, een familiege-
schiedenis’ won de NS 
Publieksprijs, het Gouden 
Ezelsoor en de Zaanse 
Cultuurprijs. Ook  ‘Anna 
Boom’, haar tweede 
boek, groeide ook uit tot 
een bestseller. 

16 november Wanda 
reisel
Zij schreef ‘Plattegrond 
van een jeugd’. Het huis 
in de Van Eeghenstraat 
waar zij opgroeide, met 
5 verdiepingen en 16 ka-
mers, werd het domein 
van haar verbeelding en 
de kiem van haar schrij-
verschap. Zij neemt de 
lezer mee, dwalend van 
het ene vertrek naar het 
andere en aan de hand 
van haar verhalen ont-
staat de plattegrond van 
een jeugd.

14 december joosje 
lakmaker
‘Voorbij de Blauwbrug’ 
gaat over haar grootva-
der, Leman Lakmaker, 
over wie haar vader nooit 
sprak. “Het enige wat  ik 
van hem wist, was dat 
hij in 1942 in Auschwitz 
is omgekomen”. In deze 
speurtocht naar de ver-

zwegen geschiedenis van 
haar grootvader maakt 
Joosje Lakmaker haar 
lezers intens deelgenoot 
van het dagelijks leven in 
de periode tussen 1885 en 
1942. Zij schetst zijn be-
staan en verbeeldt tege-
lijk de joodse wereld van 
diamantbewerkers, siga-
renmakers en mandenma-
kers. Sappelen, onregel-
matig werk en steuntrek-
ken.

andere activiteiten

26 september
Uitreiking geveltuinen-
prijs

22 oktober tot 
19 november 
Campagne ‘Nederland 
leest’.  Bent u lid?  Dan 
krijgt u het bijzondere 
boek van Jacoba van 
Velde ‘De grote zaal’ ca-
deau. Hoewel het boek in 
1953 verschenen is, is het 
onderwerp nog heel ac-
tueel. Het verhaal speelt 
zich af in een verpleeg-
huis en beschrijft de laat-
ste dagen van een oude 
vrouw. De scènes zijn 
prachtig opgebouwd.

momenteel 
Expositie. Mooie verstil-
de monoprint/linoleum/ 

houtsneden met tekst: 
‘de genoegens van de rij-
ken’. Grafiek en tekst van 
Gerard Pouw.

Van 3 november tot en 
met 31 december
Waterloopleinfoto’s van 
Mathilde muPe. Het ka-
rakter van de wereldbe-
roemde markt beeldend 
vastgelegd.

oktober
Marja Broersen, kunste-
naar, geeft weer een the-
matische collage-work-
shop. De resultaten zijn 
altijd verrassend en bij-
zonder. Houd de aankon-
diging in de gaten. Ook 
op andere plaatsen zoals 
in de Boomsspijker.

2 oktober
‘Open Ateliers 
Nieuwmarkt 2010’. In de 
middag opening met dia-
presentatie en film plus 
lezing.

2011
Januari Tjitske Jansen. 
Haar gedichten zijn van 
een kristallijnen schoon-
heid en het is dan ook 
niet verwonderlijk dat ze 
in 2009 de Anna Bijnsprijs 
voor haar bundel 
‘Koerikoeloem’ kreeg. 

Liesbeth Pijper

Pintohuisprogramma
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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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S P A A N S
LEERT U BIJ JOSEPHINE!

Cursussen voor beginners en gevorderden.
Korte Koningsstraat 18, tel. 6385088

ADEM – STEM – MEDITATIE
 Cursus vanaf 11/12 oktober en privé sessies

020-6209742  toonbeeld.praktijk@zonnet.nl

www.mariarijnbout.nl

Een Frans Gesprek
Franse Conversatie
 en Cultuur
Info: 020 6220810   mvenne@planet.nl

kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen 
& educatie, opvoeding & ondersteuning, speeltuinen & 

buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief 
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra  

www.ijsterk.nl  020 5210200 

stimuleert 
ontwikkelt 
& verbindt 
mensen
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In de laatste Opnieuw stond een artikel 
dat iedere vriend van de Pintobieb vast 
wel heeft gelezen. De Heer Boonstra, di-
recteur van Het Rembrandthuis, kondig-
de daarin aan zijn visie kenbaar te willen 
maken. 
Het artikel begint met een staaltje zelf-
verdediging. Het Rembrandthuis steelt 
de Pintobieb niet, dat doet de OBA zelf 
én het was mijn voorganger, die actie 
ondernam om het Pintohuis te kunnen 
huren, niet ik.
Welnu, van een volwassen mens ver-
wacht ik dat hij, als hij een directeurs-
functie aanvaardt, dit ook met alle con-
sequenties doet. Vooral als hij de oude 
lijn ook nog eens voortzet.
De heer Boonstra schrijft heel loffelijk, 
dat hij een win-win-situatie nastreeft. 
Wat aardig, want daar zouden de buurt 
én het Rembrandthuis baat bij hebben. 
Dus ik las benieuwd verder, hoe mijn-

heer Boonstra een win-win-situatie 
in de daad wil omzetten. Maar he-
laas, dat stond er niet in, integen-
deel.

Nieuwe, vreemde mode-
termen zorgen veelal 

voor spraakver-
warring, mis-
verstanden en 

ook misbruik.  

Bij de win-win-situatie wordt er vanuit 
gegaan, dat alle deelnemers hetzelfde 
bestaansrecht hebben, zodat men met 
de behoeften van allen rekening dient te 
houden 
In het geval van de Pintobieb en het 
Rembrandthuis zou men dus kunnen kij-
ken, in hoeverre de educatieve plannen 
van het Rembrandthuis met de behoefte 
aan een knusse, mooie en klantvriende-
lijke (de klantonvriendelijkheid van de 
grote bieb is binnen korte tijd al berucht) 
bibliotheek in de buurt kunnen samen-
gaan. Zodra beide partijen in alle open-
heid en respect voor elkaar bijeenkomen, 
zou men kunnen gaan brainstormen en 
daarna de verrassende ideeën op papier 
kunnen zetten. Het zou kunnen zijn, dat 
noch het plan van het Rembrandthuis, 
noch het plan van de vrienden van de 
Pintobieb in hun oorspronkelijke vorm 
blijven bestaan. Deze openheid moeten 
we wel op kunnen brengen om ruimte 
voor een vernieuwende en iedereen te-
vreden stellende oplossing te scheppen.
Maar tot mijn teleurstelling las ik hele-
maal aan het eind van het artikel van de 
heer Boonstra, dat hij helemaal niet met 
(citaat:)’open vizier’ bij de besprekingen 
aanwezig is. Hij schrijft kortweg, dat hij 
het hele pand absoluut nodig heeft of 
helemaal niets. Geen woord erover, wat 
overblijft voor de buurtbewoners.

Met andere woor-
den, hij neemt 
alle ruimte voor 
onderhandelin-
gen bij voorbaat 
weg. Daarmee 

veroorzaakt hij 
niet alleen een conflict-

situatie en een vijan-
dige houding, maar 

ontneemt alle 
deelnemers 

de geestelij-
ke ruimte 

om op 

een creatieve manier een win-win-situ-
atie te bereiken. Is het dan een wonder, 
dat pamfletten vermelden, dat het Rem-
brandthuis van de buurtbewoners (gees-
telijke en materiële) ruimte steelt?
In het artikel van de heer Boonstra stond 
verder niet uitgelegd, wat zijn visie met 
betrekking tot zijn plannen voor het 
Rembrandt Informatie Center is, zodat 
meedenken niet mogelijk is, maar ook 
geen begrip voor de noodzaak, op het 
hele Pintohuis beslag te leggen. Ik hoop, 
dat het prachtige Pintohuis in dat geval 
wel in zijn oude staat mag blijven en 
niet eruit gaat zien als de ingang van het 
Rembrandtmuseum.
Laten we niet vergeten dat Rembrandt 
ook een buurtbewoner was, een hele cre-
atieve zelfs. Wat zou hij gewild hebben?
Met vriendelijke groet,

Christiane Renner

Ingezonden

Rembrandt was ook buurtbewoner 

Wethouder aan de 
slag met Pintohuis
Henk Oldeman
Tot ons geluk blijkt in de nieuwe stads-
deelraad meer belangstelling te leven 
voor het voortbestaan van het Pintohuis 
dan in de vorige. Al voor de verkiezin-
gen had de toenmalige lijsttrekker van 
de PvdA, Roeland Rengelink, ons verze-
kerd dat zijn partij daar grote waarde aan 
hecht. Gevraagd naar de concrete grootte 
van die grote waarde noemde hij een be-
drag van jaarlijks 150.000 euro.
Op 1 juli heeft een delegatie van het ac-
tiecomité ‘De Pintobieb moet blijven’ 
een gesprek gehad met de nieuwe stads-
deelwethouder Roeland Rengelink. Alle 
mogelijkheden werden daarbij nog eens 
doorgenomen, ook het voorstel dat het 
stadsdeel de benedenverdieping zou 
huren en aan de buurtbewoners ter be-
schikking zou stellen. Wanneer het niet 
zou lukken om de OBA te bewegen de 
Pintobieb in zijn geheel te handhaven, 
zou de buurt met één beroepskracht en 
verder vrijwilligers tòch een soort bibli-
otheekfunctie in stand kunnen houden. 
Ook ander gebruik van de ruimten zou 
kunnen, zoals er nu al geregeld lezingen 
worden gehouden en recitals worden ge-
geven. Een functie als ouderen-activitei-
ten-centrum zou bijvoorbeeld een reële 
optie zijn.
De wethouder zou ermee aan de slag 
gaan en wij zijn zeer benieuwd welke re-
sultaten uit de bus zullen komen.
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  Buurt in Beeld

langzamer
De gevels van het rijtje ou-
derenwoningen aan de Sint-
Antoniessluis zijn de afgelo-
pen zomer opgeknapt. Dat 
is grondig gebeurd, tot en 
met het huisnummerbordje 
naast het leprozenpoortje 
toe. Misschien vonden de be-
woners of de bouwvakkers 
zelf dat het allemaal wel wat 
lang heeft geduurd. Dat heb-
ben ze op symbolische wijze 
subtiel aangegeven. Het kan 
ook een knipoog zijn naar 
de schildpad die de toegang 
tot de Nieuwmarktbuurt be-
waakt. De slak sluit in elk ge-
val aan bij de tekst op de zuil 
die de schildpad torst: ‘De 
tijd kruipt met het bouwwerk 
heen. Van hier en daar rest 
soms een steen’.

Bouwplaat
Sommige bouwwerken zijn 
helemaal niet van steen. 
Dat geldt in elk geval voor 
de twee huizen die Jan van 
den Braak uit de Binnen 
Bantammerstraat in de ver-
koop heeft gedaan. Hij maak-
te een knip-,plak- en bouw-
plaat van z’n eigen pandje 
en dat van de buurman op 
nummer 12 en 14. De gemon-
teerde versie, compleet met 

dakkapellen en schoorstenen, 
staat in de etalage van zijn 
schildersbedrijf. De bouw-
plaat is drie deuren verder te 
koop bij De Wijnerij. De prijs 
is vijf euro. Een knutselaar 
moet zelf voor een beetje 
lijm en één lucifer zorgen om 
twee huizen te maken waarin 
je niet kunt wonen.

Wentelwiek
Maarten Esselink kan wel 
(blijven) wonen. Eind augus-
tus kreeg hij een ligplaats-
vergunning voor zijn woon-
boot ‘Wentelwiek’ aan de 
Zwanenburgwal. Daaraan 
ging een lange strijd, inclu-
sief een rechtszaak aan voor-
af. Het stadsdeel was van 
mening dat de woonboot het 
vaarverkeer belemmerde. 
Maarten verzamelde tiental-
len handtekeningen van ka-
piteins van rondvaartboten 
om die bewering te weer-
leggen. Binnenwaterbeheer 
ging overstag. De ligplaats-
vergunning werd verleend 
onder voorwaarde dat de 
‘Wentelwiek’ een meter dich-
ter bij de kant en twee meter 
verder van de brug wordt af-
gemeerd. Dat gaat Maarten 
doen. Hij wil op z’n boot blij-
ven wonen.

tuin van mirre
Net als Mirre. Ze woont met 
haar ouders op een woon-
boot aan de Kromme Waal. 
Dat heeft zo zijn voor- en na-
delen. Een nadeel is dat bo-

ten geen gevel hebben waar 
tegen een tuintje aangelegd 
kan worden. Dus geen kans 
om ooit de Auke Bijlsmaprijs 
te winnen. Mirre maakte toch 
een eigen geveltuintje, rond-
om een dikke boom aan de 
wal, net naast de loopplank. 
De plantjes en bloemen kun-
nen door iedereen worden 
bewonderd. Een naambord 
geeft aan van wie verant-
woordelijk is voor dit stukje 
stadsschoon 

Volksopvoeding
Stadsschoon wordt voort-
durend verziekt door buurt-
bewoners die te pas en te 
onpas hun vuilnis op straat 
zetten, soms vanaf één uur 
nadat de ophalers zijn ge-
weest. Ergernis alom, ook bij 
de omwonenden van de hoek 
Korte Koningsstraat-Korte 
Koningsdwarsstraat. In plaats 
van een protestbord met 
GVD in vette letters en veel 
uitroeptekens, plakten ze een 
uitgebreide verhandeling aan 
de muur over de kapotte-rui-
tentheorie van James Wilson 
en George Kelling, twee 
Amerikaanse criminologen. 
Compleet met verwijzing 
naar een website. Het heeft 
geholpen. Sindsdien is dit 
stukje stad weer schoon.

oplaadpunt
Een schonere stad is ook het 
doel van het gemeentelijke 
milieubeleid dat meer ruimte 
biedt aan elektrische auto’s. 
Inmiddels zijn er verschillen-
de oplaadpunten in de stad 
aangelegd. Het aantal moet 
de komende jaren uitgroei-

en tot tweeduizend. Ook op 
de Kloveniersburgwal, te-
genover het Folkloristisch 
Danstheater, is daarvoor een 
parkeerplaats gereserveerd. 
Daarmee heeft tevens een 
nieuw verkeersbord een en-
tree in de buurt gemaakt. 
Misschien nog een beetje on-
wennig, maar buurtbewoners 
en bezoekers zullen snel be-
grijpen wat er met het bord 
wordt bedoeld.

raadsel
Wat de bedoeling is van 
de vlag voor het raam 
van de eerste etage van 
Kloveniersburgwal 35 is op 
het eerste gezicht niet duide-
lijk. Ook niet na herhaald kij-
ken. Dan zit er niks anders op 
dan het te vragen. Aanbellen 
dus. Geen reactie. Een dag la-
ter weer. Er wordt niet open 
gedaan. Veertien dagen, och-
tenden, middagen, avonden 
geen antwoord kunnen krij-
gen. Buren weten het ook 
niet. Een bouwvakker die in 
het pand aan het werk was 
kon geen uitsluitsel geven. 
Wat is toch de betekenis van 
die vlag voor het raam? Is het 
een soort noorderzon en is de 
bewoner vertrokken. Of kan 
hij of zij het raadsel voor ons 
oplossen?

STERRE
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Piet van Harn

In een oud OpNieuwnummer (8ste jaar-
gang, nummer 1, maart 1990) vonden 
we het gedicht ‘De Rechtboomssloot’, 
een klein dorpstafereel met diverse perso-
nen op een verder stille zondagochtend. 
Waar zouden al die mensen gebleven 
zijn? Bellen, aanbellen, googelen, men-
sen aanspreken, mailen en buurtbewo-
ners uitvragen leverden de antwoorden. 
Eerst het gedicht van een trotse vader.

de rechtboomssloot
Zondagmorgen aan de Rechtboomssloot
De buurt rust uit en wil nog slapen
Slechts af en toe een zwak geluid, 
waarschijnlijk van een junk
die ijverig bezig is papiertjes op te rapen
Ik heb nu net aan Ster haar eerste fles 
gegeven
Ik houd haar op mijn arm en denk ik 
wacht nog even
tot zij een boertje heeft gedaan
Dat heeft zij nu, dus zijn wij bei voldaan
Al turend uit het raam zie ik de buurt 
ontwaken
Daar komt Van Beeren uit z’n kroeg
Hij kon vannacht het pokerspel niet 
staken
Drie Walenburgers voeren als gewoon de 
duiven en de eenden
Dat zijn mijn maten, maar helaas voor 
velen zeer onterecht ontheemden
Nu sluipt de Wringer langs, ik kon hem 
net nog zien
De ploert sliep als normaal bij Harkolien
De zon breekt door met al z’n pracht
Het wordt nu drukker op de gracht

Als trotse zwanen komen nu de 
rondvaartboten voorbij varen
Ik zie de passagiers heel druk gebaren
De rondvaartgids, dat hoorde ik reeds 
van verre,
vertelt vol trots aan tientallen toeristen,
alsof die lui dat werkelijk nog niet 
wisten:
dames en heren nu opgelet,
daar links van u op 35B woont nu de 
lieve Sterre Armand Z.

Het gedicht is van Armand Zandwijken, 
bewoner van de Rechtboomssloot, die 
op 4 mei 1989 vader werd van zijn mooie 
dochter Sterre. Omdat de woning te klein 
was verhuisde het gezin spoedig daarna 
(1991). Armand Zandwijken overleed in 
1992 tijdens een lang gewenste vakantie 
in Suriname, waar een plotseling opge-
komen longontsteking niet doeltreffend 
kon worden behandeld.
Moeder en dochter Sterre kwamen in 
Enschede terecht. Daar wonen ze nog 
steeds. 
- Kom je nog wel eens in Amsterdam?
Sterre: “Heel vaak eigenlijk. Ik heb veel 
familie in Amsterdam. Onlangs heb ik 
daar nog enkele weken gelogeerd toen ik 
stage liep in Uithoorn. Ik ben een beetje 
verliefd op Amsterdam”.
- Bij welke opleiding hoorde die stage?
Sterre: “Ik heb een textielopleiding in 
Enschede gedaan. Ik weet nog niet pre-
cies welke kant ik op wil. Als ik een baan 
in Amsterdam zou kunnen vinden, wil 
ik weer graag terug naar mijn geboorte-
grond. Wie weet, zie je me dan weer in 
de Nieuwmarktbuurt”.

Gerrit van Beeren veranderde in 1981 
zijn groentezaak op de hoek van de Ko-
ningsstraat en Kromboomssloot in een 
café. Daar bleef hij na sluitingstijd vaak 
nakaarten met klanten die doorgaans 
meer in de pokerpot dan in de barkas 
moesten stoppen. Midden jaren 90 ver-
kocht Gerrit zijn zaak en ging verder in 
Café Eilders bij het Leidseplein. Hij over-
leed op 5 december 2000.

De Walenburgers waren bewoners van 
het gelijknamige pand in de Montel-
baanstraat, een opvang voor daklozen en 
sociaal zwakkere mannen, onderdeel van 
Hulp voor Onbehuisden. Aan het eind 
van de vorige eeuw verhuisden ze naar 
een nieuwe vestiging op Oostenburg.
Ook Jan de Wringer woonde in de Mon-
telbaanstraat. De term ‘ploert’ moet 
een persoonlijk plagerijtje van Armand 
Zandwijken zijn geweest. Jan was zijn 
beste buurtvriend. “Jan en ik hadden des-
tijds een pendelrelatie”, zegt Harkolien 
Meinsma die nog steeds in de Zandstraat 
woont. “We hebben veel met Armand 
gelachen”. Jan woont inmiddels in de 
Verversstraat.
Rest nog die naamloze junk. Junken zijn 
mensen die erg veel van een genotmid-
del houden en er dagelijks alles voor 
doen om dat te bemachtigen. Ze lopen 
zelfs naar de straatstenen te kijken in de 
hoop een zilverpapiertje te vinden met 
een restje van dat genotmiddel. Dat zag 
je vroeger vaak. Nee, junken zijn er niet 
meer in de Nieuwmarktbuurt.

Foto’s uit het album van Sterre ‘toen’ en ‘nu’

STERRE
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Toerist in eigen stad

artis
Voor gezinnen met kinderen is een Ar-
tis-lidmaatschap ideaal, niet goedkoop, 
maar als je regelmatig gaat heb je het er 
zo uit. Voor kleine kinderen zijn er speel-
tuinen met een zandbak en klimtoestel-
len en er is de kinderboerderij. Zelf kun 
je een goed boek kunt lezen in de stra-
lende zon of in de schaduw van één van 
de vele prachtige bomen. En een rondje 
te maken om de dieren te bekijken blijft 
leuk, kinderen vinden het prachtig. Thuis 
krijg je gratis het tijdschrift van Artis met 
reportages over de dieren met prachtige 
foto’s en op vertoon van je Artis-kaart 
krijg je korting op toegangsprijzen van 
dierentuinen in Nederland en gratis toe-
gang bij de ZOO in Antwerpen. Geslaagd 
is ook een dagje Antwerpen, de dieren-
tuin daar ligt direct naast het station.

rondvaartboot
Voor mensen die niet over een eigen 
bootje beschikken en toch eens over de 
grachten willen varen is er natuurlijk ge-
woon de rondvaartboot. Ook mooi wan-
neer er familie uit de provincie langs-
komt met wie je niet goed weet hoe de 
dag door te brengen. De rondvaartboot 
is dan een geweldig alternatief, met bij-
behorende uitleg over de panden en de 
gevels aan de grachtengordel, inmiddels 

een stukje cultureel werelderfgoed, en 
met de verwijzing naar Klein-Venetië en 
het smalste huis van Amsterdam. Het is 
minder duur dan je denkt, volwassenen 
betalen € 8,50 per persoon, kinderen van 
4 t/m 12 jaar betalen € 5,= en t/m 3 jaar 
is het gratis. Als je een groep van maxi-
maal veertig personen bij elkaar krijgt 
betaal je bij Rederij Kooy een vast bedrag 
van € 200,= per uur en je hebt een rond-
vaartboot voor jou privé. Rederij Plas is 

iets goedkoper, € 202,50 voor een groep 
van 45 personen, daarboven € 4,50 per 
persoon extra.

sail
Maar er is meer te doen, tijdens grote 
evenementen zijn er aanbiedingen voor 
toeristen waar je ook als Amsterdammer 
veel plezier aan kunt beleven. Zo was er 
tijdens Sail Amsterdam 2010 de speciale 
rondvaart langs de grote Tall Ships in de 
haven. Op zondagmiddag om 12.00 uur 
stapten wij in bij de aanlegsteiger van 
Rederij Kooy tussen Centraal Station en 
het Victoriahotel, en kwamen terecht in 
een boot van Rederij Plas. Kennelijk was 
er voor deze gelegenheid een samenwer-
king aangegaan tussen beide rederijen. 
De tocht duurde ruim vijf kwartier, van-
wege het feit dat een dergelijke armada 
zijn eigen tempo heeft en je gewoon niet 
harder kunt. Met af en toe bijna ongeluk-
ken, zo was er een schipper die ineens 
van schrik meer gas gaf, vervolgens ach-
teruit ging varen om achter onze boot 
langs weer om zijn as te draaien en weer 
tevoorschijn te komen. De paniek stond 
op zijn gezicht te lezen. 
Wij betaalden € 12,= per persoon, daar 
kun je toch waarachtig zelf geen bootje 
voor onderhouden.

pampus
Er is trouwens ook een veerdienst naar 
Pampus, tot en met 3 oktober met de 
Sailboa. De vertrektijden vanuit IJburg 
zijn van dinsdag tot en met zondag om 
10:00, 12:00, en 14:00 uur. De vaartocht 
duurt 40 minuten waarna u op het fort-
eiland Pampus een twee uur durende 
rondleiding krijgt aangeboden. Pam-
pus maakte ooit deel uit van de Stel-
ling rond Amsterdam; maar het gezegde 
‘voor Pampus liggen’ betekent weer iets 
heel anders, namelijk dronken zijn, of in 
zwijm liggen door de warmte. Aanslui-
tend op de rondleiding vertrekt de boot 
weer naar IJburg. Inclusief entreekaartje 
en rondleiding voor kinderen van 4 t/m 
11 jaar € 10,50, voor volwassen € 14,50. 
Voor meer informatie en reserveringen 
bel met Sailboa (020- 4278888) of kijk op 
www.ijburgpampus.nl. 

Soms is het leuk om gebruik te maken van voorzieningen die eigenlijk alleen maar voor 
toeristen zijn bedoeld.

Gerrit Wijnhoud
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Even schrok ik, ze zijn toch niet stiekum alvast 
aan ’t ontruimen?

Henk Oldeman
In de vorige Opnieuw kon ik U betrek-
kelijk goed nieuws melden. Het dagelijks 
bestuur van ons stadsdeel zal nieuwe be-
sluiten, zoals het eventueel verlenen van 
de sloop- en bouwvergunning, opschor-
ten tot na afronding van de gerechtelijke 
procedures en bespreking in de deelraad.
Sindsdien is het op dit front stil gebleven. 
Tot deze maand een bericht verscheen in 
Folia, weekblad van de Universiteit van 
Amsterdam:
‘Om geld te besparen gaat de Universi-
teitsbibliotheek (UB) aan het Singel twee-
duizend vierkante meter vloeroppervlak 
‘teruggeven’ aan het College van Bestuur 
(CvB). UB-directeur Verhagen: “Wij zijn 
bezig met het ontwikkelen van een nieu-
we visie op de toekomst van het boek.”

De UB gaat twintig kilometer publica-
ties verplaatsen naar Zuidoost. Daardoor 
komt tweeduizend vierkante meter vloer-
oppervlakte vrij. “Het gaat om een bezui-
niging,” zegt UB-directeur Nol Verhagen. 
“Maar daarnaast zijn we ook bezig met 
het ontwikkelen van een nieuwe visie op 
de toekomst van onze collectie boeken 
en tijdschriften. Steeds meer daarvan 
komt digitaal beschikbaar en dan hoef je 
de gedrukte versie niet meer bij de hand 
te hebben.” 
Dat de digitalisering van de UB-collectie 
een nieuwe bibliotheek Geestesweten-
schappen op het BG-terrein onnodig zou 
maken, is volgens Verhagen een ijdele 
gedachte. “Geesteswetenschappers wer-
ken vooral met tastbare boeken en do-
cumenten. Het zal bovendien nog wel 
tien tot vijftien jaar duren voordat die al-
lemaal zijn gedigitaliseerd. Wel zullen in 
die nieuwe bibliotheek minder boeken 
en juist meer studieplekken en –facilitei-

ten te vinden zijn dan oorspronkelijk ge-
pland. Het liefst zou ik willen dat er hele-
maal niet meer wordt gesproken over’de 
bibliotheek op het BG-terrein’, maar over 
‘het studiehuis op het BG-terrein’”. 
Het nieuwe pand op het BG-terrein moet 
dus een multifunctioneel karakter krij-
gen. Verhagen: “Kijk naar de nieuwe bè-
tafaculteit. Als je daar in de bibliotheek 
komt moet je even zoeken voor je een 
boek vindt. De ruimte is veel meer een 
studievoorziening waar je ook boeken 
kunt lenen.”
Het mag dan een ijdele gedachte zijn, 
deze ontwikkeling ondersteunt wel de 
twijfel aan de noodzaak van een zo in-
grijpende sloop en bouw. Met deze nieu-
we inzichten zou misschien over een an-
dere oplossing van de noden van de UvA 
gedacht kunnen worden.

Buurtbemiddeling 
onderdak

Buurtbemiddeling helpt al langer bu-
renruzies en conflicten in de buurt op te 
lossen of te verzachten. Eind 2009 werd 
besloten te stoppen met de buurtbemid-
deling van de Blankenberg stichting. 
De getrainde vrijwilligers, die al jaren 
actief waren en vaak het positieve effect 
van buurtbemiddeling zelf mee konden 
maken, hebben alles op alles gezet om 
toch door te kunnen gaan. Ze zijn hoog 
in de politieke boom geklommen en uit-
eindelijk heeft dat opgeleverd dat Am-
sterdam Centrum niet verstoken blijft 
van buurtbemiddeling.
De buurtbemiddeling zal nu plaatsvin-
den onder de vlag van Beterburen, een 
organisatie die in alle buurten van Am-
sterdam buurtbemiddeling verzorgt.
Aanmeldingen kunnen naar Beterburen: 
020-6891859 of www.beterburen.nl 

DOKSALON
Voor de 10de keer organiseren 22 professionele kunstenaars een bruisend feest, 

met betaalbare kunst, swingende muziek, kinderactiviteiten en hapjes en drankjes.

Datum: 16 en 17 oktober 2010
Tijden: zaterdag en zondag van 12.00 to 20.00 uur

Lokatie: Plantage Doklaan 8-12 (tegenover de parkeerplaats van Artis)
Website: www.doksalon.nl

De entree is gratis en iedereen is van harte welkom!

Op 26 augustus j.l. is overleden mevrouw 
Esther de Kok-Waterman. 
Esther is de laatste jaren liefdevol verzorgd 
door haar dochter Annie.

Esther was een markante dame, geboren en 
getogen in de Nieuwmarktbuurt. In de oorlog 
zaten haar Joodse grootouders van vaders kant 
bij haar thuis ondergedoken. Na de oorlog 
woonde ze met man en dochter in een klein 
huisje in de Korte Dijkstraat, waar ze later ook 

nog mede de zorg voor de zes kinderen van haar zuster op zich nam. 

Esther kende de buurt door en door. De verhalen, de gebruiken.
Toen bij een van mijn buren een kindje geboren werd, stond Esther de volgende 
dag op de stoep met een biefstukje, een pakje boter, en zes eieren – “voor de 
kraamvrouw, om aan te sterken, want dat is een oud gebruik in deze buurt”.

Met Esther is een stukje geschiedenis van de buurt doodgegaan.
Wij, buren, zullen haar missen. 

Welmoed Koekebakker

Schept digitalisering ruimte op 
het Binnengasthuisterrein? 
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We kregen aardige reacties op het wie-
lerverhaal over buurtgenoot Hein van 
Breenen in het vorige nummer van Op-
Nieuw. Bij het artikel stond een foto van 
een feestelijk inhaal van Van Breenen in 
Amsterdam. “Waarom niet die foto van 
het buurtfeest voor Hein?”, was een van 
de vragen.
We hebben die foto opgediept. Buurtbe-
woners huldigden hun sportheld in juli 
1952 na de deelname van Hein van Bree-
nen in de Ronde van Frankrijk. Het was 
zijn eerste tour. Hein eindigde als 67ste. 
De foto is genomen voor de groentezaak 
van zijn vader, Korte Koningsstraat 20.
De mensen waren uitgelaten. Rechtsbo-
ven, op het dak van het naastliggende 
onderstuk, staat zijn buurman Ab Franz 
die drie huizen verderop woonde en nog 
steeds woont.

In zijn garage en opslagplaats aan de 
Kromboomssloot staat Heins oude race-
fiets. Na wat schuif- en trekwerk konden 
we hem naar beneden halen en hebben 
we hem even uitgelaten op de Krom-
boomssloot. Hij ziet er nog gaaf uit voor 
zijn leeftijd, 55 of 56 jaar. Opvallend is 
dat een fiets van een profwielrenner toen 
al boordevol reclame zat. Op elk onder-
deel is in letters en logo’s de naam van de 
maker of leverancier geplakt of geponst. 
‘Nieuwenhof Type Wereldkampioen’ 
staat er in grote kleurrijke letters op. De 
bouwer was JNA, Tweede Boomdwars-
straat 14 in Amsterdam. Hij gebruikte 

Bep de gIer 17/03/1936 - 29/08/2010
De ras-echte Amsterdamse Bep de Gier 
– de Groodt is niet meer. Geboren in 
de Jordaan verruilde zij op 29 augustus 
de Nieuwmarktbuurt voor een hopelijk 
nog betere plek. Veel buurtbewoners 
hebben ‘Tante Bep’ gekend, aanwezig 
als zij was bij allerlei activiteiten in de 
Boomsspijker en de Flesseman, of ge-
woon van het klaverjassen in Café De 
Bank, De Boekanier, of Smitje op de 
Zeedijk. Waar zij kwam, was het altijd 
feest, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat. Tot een paar jaar geleden sprong 
zij nog regelmatig bij in Café Stopera 
van haar zoon Henk, ik heb haar daar 
nog horen zingen. Een lied van Manke 
Nelis, wijze: ‘Twee ogen zo blauw’, maar 
dan iets ondeugender. De laatste ja-
ren deed zij het rustig aan, wel bleef zij 
meedoen aan de prominentenavond in 
Circus Rigolo op de Nieuwmarkt, met de 
duivenshow of als slachtoffer bij het messenwerpen. Tot haar spijt kon ze dit jaar 
niet meedoen, omdat ze aan haar bed was gekluisterd. De rouwkaart zegt het al, 
‘de wil was er nog, maar de kracht niet meer’. Dan houdt het op, Tante Bep, het ga 
je goed! Heel veel sterkte aan de familie en nabestaanden toegewenst.

Hein ‘Tarzan’ 
van Breenen

een frame van Reynolds, patentremmen 
van Inmaan en een versnellingssysteem 
van Campagnola.
Aardige details vormen de persoonlijke 
naamplaatjes. Waarschijnlijk ruilden 
beroepsrenners die met collega’s uit bin-
nen- en buitenland. Op de fiets zit na-
tuurlijk het persoonlijke ruilplaatje van 

de eigenaar: ‘Hein van Breenen, Tour 
de France 1953’. Onder het zadel zitten 
de plakplaatjes van beroemde Belgische 
wegrenners uit de jaren vijftig: Rik van 
Steenbergen, Briek Schotte en Sylvère 
Maes. Ook die andere grote Amsterdamse 
wielrenner is er bij: ‘Henk Faanhof, We-
reldkampioen 1949’.  

Fiets van Hein van Breenen Huldiging in de Korte Koningsstraat in 1952
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Tien voor half negen, kleine Saar, kleine Sophie en moeder lo-
pen gehaast Groenburgwal 59 uit, op weg naar school. Denk 
aan een film, die versneld afspeelt. Altijd haast, een snel mu-
ziekje, klassiek, denk aan Vivaldi, speelt eronder. Zwart wit, 
er wordt met jassen gesjord, haren worden in elastiekjes ge-
bonden. 
Op dat moment vertraagt de film, en komt er een vrouw in 
beeld. Ze heeft wit haar en loopt langzaam voorbij. Een aan-
gelijnd wit hondje loopt naast haar.  
De familie stopt even met waar ze mee bezig zijn. Ze staan 
stil met het jassen aandoen, achterop springen en appels in 
tassen doen, om deze mevrouw hallo te zeggen. We kennen 
haar nauwelijks, weten haar naam niet eens, maar toch zien 
we haar elke dag op de Groenburgwal voorbijkomen. 
Goedemorgen, zeggen we. Ze glimlacht. En ze loopt weer 
door, met haar hondje naast zich. En de film gaat verder. 
Even suist het door mijn hoofd als ik achterop bij mijn moe-
der zit die zich haast naar school. Ik ken haar niet. Waarom 
zet ze me zo aan het denken? De derde keer die week kom 
ik erachter waarom de witte vrouw me zo fascineert. Het zijn 
die ogen van haar, je voelt gewoon als je naar haar kijkt, in 
deze vrouw zit geschiedenis. Ze heeft veel meegemaakt, ze 
kent de Nieuwmarktbuurt door en door. 
Ze is hier vast geboren, bedenk ik me, als ik in mijn klaslokaal 
van groep vijf zit. Je merkt gewoon, door de manier waarop 
ze op de straat loopt, dat ze denkt: De keien, die hier vroeger 
lagen, liepen veel comfortabeler. Of een binnenpretje dat ze 
heeft. Die ene keer, dat ze ging zoenen met haar vriendje in 
1938 bij de brug van de Staalstraat, om drie uur ‘s nachts, en 
dat er politie kwam. 
Ja, dat waren nog eens tijden... In de klas, als we eigenlijk 
rekenen hebben, maak ik een tekening van de mevrouw met 
het witte haar, zoenend met haar minnaar. Naarmate ik ou-
der word, zie ik de vrouw met het hondje steeds minder.  
Nu nog maar eens in de twee weken, hooguit. Maar altijd op 
hetzelfde plekje, voor de Groenburgwal. Nooit ergens an-
ders. Ik ga naar de middelbare school, en dat betekent dat ik 
haar eigenlijk nooit meer zal zien, want ik ga nu niet meer 
om tien voor half negen weg, maar om kwart over acht. 
Soms, als ik te laat ben op school, dan zie ik haar nog. Weer 
de haast, ik stop de laatste boeken in mijn tas als ik al voor 
huis sta, en mama komt me narennen met mijn brood. De 
film loopt snel, en stopt dan weer abrupt. Ik groet met een 
glimlach. Goedemorgen. Daar is ze. En dan zit ik in mijn eer-
ste uur latijn weer te mijmeren hoe haar leven vroeger zou 
zijn geweest. Ze moet in het verzet hebben gezeten. Dat 
straalt ze uit. Ik bedenk me dat ze vast met haar dunne han-
den valse etensbonnen moet hebben gemaakt.  
En dat haar vriendje een soldaat was, ja, een duitse soldaat, 
die ze had ontmoet op vakantie, en dat hij moest vechten, 
maar dat helemaal niet wilde.  
En dat haar vriendje niet terugkwam en dat ze iedere week 
met die dunne, trillende handen waarmee ze valse etensbon-

nen maakte, enveloppen openscheurde om te kijken of haar 
vriendje tussen het lijstje omgekomenen zat. En dat zat hij. 
En dat ze toen vijf jaar na de oorlog verbitterd joden hielp 
om hun oude huis in de Jodenbreestraat weer op te zoeken, 
want ze woonde er toch naast, en ze had toch niets anders te 
doen, want haar vriendje die geen nazi wilde zijn was omge-
komen. 
En toen vond ze tien jaar daarna de liefde van haar leven, 
met wie ze boven een boekwinkeltje ging wonen naast de 
Nieuwmarkt. Ze werd schrijfster, en gaf haar boeken uit in 
het winkeltje onder haar. Ze schreef avonturenromannen 
waarvan ze er ook een paar echt had meegemaakt. 
Toen haar man doodging, in 1980, nam ze maar een wit 
hondje, met wie ze elke ochtend ging wandelen. 
Dan kom ik thuis uit school en hoor ik dat een oude vrouw uit 
de buurt was gestorven. Erg plotseling, zeggen ze, maar ook 
niet onverwacht, want ze was al oud. 
Mijn adem stokt. Had ze wit haar en een wit hondje? 
Ja, dat had ze. 
Een hele dag ben ik verdrietig, omdat ik niet de moed had 
gehad een keer meer te zeggen dan ‘goedemorgen’, een 
keer te vragen naar haar geschiedenis. Waarom had ik dat 
nooit gedaan? Op school praat ik altijd heel veel, waarom 
durfde ik zoiets niet gewoon? Nu hield ik het maar bij mijn ei-
gen fantasieen. Kon ik het haar nooit meer vragen. Maar, een 
week of drie later ging ik weer te laat weg van huis en ik kan 
het nauwelijks geloven: Daar liep ze over de Groenburgwal, 
met haar witte hondje aangelijnd. De gestorven vrouw bleek 
iemand anders te zijn, niet zij.  Dus nu moet ik het doen, nu 
moet ik het gewoon eens vragen: Mevrouw, heeft U zin in 
een kopje koffie?  Ja. Ik ga het doen           Sara  

de vrouw met het hondje
KINDERKRANT
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Het thema is themaloos. Of is er geen 
thema? IkIk vind het allemaal best.
Niet zomaar best. Ik vind dit super cool.  
Spang, tof en weergaloos. Ik kan nu 
schrijven over wat ik maar wil. Over mijn 
computer die steeds vastloopt terwijl ik 
dit stukje schrijf. Over de jongen waar 
ik afgelopen nacht over gedroomd heb. 
Over hoe lekker de kaas wel niet is, die 
ik nu zonder boterham aan het eten 
ben. En hoe fijn het wel niet is om alleen 
thuis te zijn, omdat je dan rustig iets kan 
schrijven voor de Opnieuw en lekker on-
gegeneerd kaas naar binnen mag wer-
ken. Ik kan ook schrijven hoe erg ik op 
de eindredacteur/trice gesteld ben. Die 
alle spel-, grammatica en formulerings 
fouten uit mijn stukje haalt. En me dan 
ook nog eventjes lief emailt en feedback 
geeft. Handig. Want dan weet ik wat ik 
volgende keer beter kan doen. Zodat ik 
ooit een geniaal schrijfster kan worden. 
Niet dat ik dat nu nog niet ben hoor. 

Maar nog genialer zou toch wel handig 
zijn. Handig. Overigens is het alleen op 
papier dat ik me thuis voel in thema-
loosheid. Ik zou het bijvoorbeeld heel 
fijn vinden als we elke dag ons volgens 
een bepaald thema moesten kleden. Of 
als mijn huis ingericht zou zijn volgens 
een bepaald thema. Ik ken een meisje 
en haar huis is helemaaaaaaal wit. Dat 
is pas strak. Niet aangerommeld. Een 
thema, en daar houden wij ons aan. 
Wauw. Het fijnste thema is natuurlijk 
een thema wat helemaal niets overlaat 
aan de fantasie. Het thema chocopasta 
bijvoorbeeld. Je weet dat het over cho-
copasta moet gaan. Dus je schrijft of 
over het land van herkomst, de ingre-
diënten of waar het natuurlijk allemaal 
goed voor is (wat bij chocopasta natuur-
lijk een heel kort stukje wordt). We heb-
ben een tijdje geleden als Opnieuw ook 
een thema gehad wat ‘de fiets’ luidde. 
Dat was natuurlijk veels te breed. Ik kon 

schrijven over hoe ik me voelde op de 
fiets, waarom fietsen zo goed is voor 
het milieu, wat de nieuwe eisen zijn 
voor fietsen van tegenwoordig en ik zou 
ook een mooi opiniestuk kunnen schrij-
ven over al die toeristen met helmpjes 
op (die met helmen zijn altijd Frans) op 
een rode fiets die opeens midden op 
een kruispunt naar een kaart beginnen 
te turen. Maar kijk mij nou! Als er geen 
thema is waar ik over moet schrijven 
ga ik schrijven over wat een cool thema 
zou zijn. Ik weet wel waarom ik het doe. 
Het komt door mijn natuurlijke drang. 
Om het zwarte schaap te zijn. Om niet 
over de dam te lopen, maar in de nieuw-
markt buurt te blijven. Waar had ik het 
nou over? Oja. Ik ga tegen de stroom 
in. Ik doe precies het tegenovergestelde 
van wat men wil dat ik doe. Als er een 
thema is in de Opnieuw, dan ben ik al-
tijd heel eigenwijs en dan schrijf ik ver-
volgens iets wat helemaal niets met dat 

Ik heb de theatervoorstelling ‘Bloed 
op de dansvloer’ gezien, solovoorstel-
ling van Sarah Jonker. Daarin komt een 
vrouw in een lange jas het toneel op. 
Ze kijkt in de verte en vraagt zich af 
welke dikke streep ze ziet in de verte. 
“Het is de horizon,” vertelt iemand 
haar, “ben je naar de horizon op zoek?” 
“Misschien,” zegt ze. “Ik denk het wel, 
want iedereen is altijd op zoek.” 
Sarah speelt zichzelf in ‘bloed op de 
dansvloer’, een jonge actrice die even 
geen werk heeft. Daarom gaat ze in de 
ochtenden bij een postordebedrijf wer-
ken, ze moet post sorteren. Sarah ont-
moet haar baas, Achmed, en haar col-
lega, de Surinaamse Nisa. Ze vertelt hoe 
haar maanden bij het postorderbedrijf 
liepen, en beetje bij beetje kom je er-
achter wat er schuilgaat achter de ban-
ge Sarah.

Sarah kan de personages van Achmed 
en Nisa heel erg goed nadoen, maar ze 
maakt geen typetje van ze, en ik vind dit 
een van de sterkste punten van de voor-
stelling. Je komt herkenbare dingen te-
gen in ‘Bloed op de Dansvloer’. Als ie-
mand in het toneelwereldje bijvoorbeeld 
jou vraagt hoe het gaat, dan is het nor-
maal dat je antwoordt met welk project 
je bezig bent. Ook zet ze heel scherp de 
Nederlandse cultuur neer.

Gedurende de voorstelling komen Nisa 
en Achmed langzaam tot leven en merk 
je hoe ze het denken van Sarah gaan 
veranderen. Want beetje bij beetje komt 
Sarah los. Ze gaat van haar nieuwe colle-
ga’s houden. Nisa voelt dat Sarah niet zo-
maar werkloos is, en laat Sarah alles eruit 
gooien. Ze zou een komisch duo vormen, 
alleen is de tweede helft van haar komi-

themaloze. randomness. 

Bloed op de dansvloer
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sche duo geschept door een auto.
Voor de eerste keer voert ze voor Nisa 
de act uit die ze zou doen met haar 
vriendin: ’Blood on the dancefloor’, met 
als ondertitel ‘Alle vrouwelijke kunst is 
baarmoederlijk belast’. 
Sarah Jonkers laat de wilde act zien, 
waarin er alles wordt gedaan wat je 
maar met tampons en jezelf kan doen. 
Sarah gaat helemaal los, ze gooit al-
les eruit. Maar nu zien we eindelijk het 
verdriet wat ze met zich meedraagt: Het 
verlies van haar vriendin.  
 
Ik heb nog nooit zo hard gelachen en ik 
ben nog nooit zo diep geraakt in een en 
dezelfde voorstelling. Dit moet iedereen 
zien, het speelt vast nog wel als deze 
Opnieuw uitkomt. (Jammer genoeg niet 
meer. Red.)

Sara

themaloze. randomness. 
thema te maken heeft (Wat wil je als 
je thema ‘de fiets’ is, met alle respect) 
Maar als er geen thema is, voel ik me 
plotseling verloren. Niets om tegenin 
te gaan. Om tegen aan te schoppen. 
Merde. Merde. Merde. Niemand stelt 
eisen aan mij bij dit thema. Toen ik ver-
ward uit mijn bed gebeld vroeg wat het 
thema was, werd resoluut en medogen-
loos gezegd: ‘Er is geen thema’. Ik hoor-
de op de achtergrond iemand geniepig 
lachen. (Geniepig? Wat betekent dat?) 
Maarja. Ik ben nu alweer 575 woorden 
verder, dus dit gaat me toch aardig goed 
af. En ik hoop dat ze mijn stukje niet 
willen inkorten omdat ik teveel schrijf 
over helemaal niets. En dat dat zonde is 
van de inkt.

xxxxxxxxx Rosie

De OpNieuwredactie heeft wegens 
plaatsgebrek dit stuk moeten inkorten.

Piet van Harn
Mevrouw Van den Erve laat zich niet 
gek maken. Ze woont al 49 jaar in haar 
huurhuis op Schippersstraat 1. Eerst met 
haar man en het afgelopen jaar als we-
duwe. Het pand vormt samen met Prins 
Hendrikkade 138 en 139 een bouwblok 
waarmee de afgelopen jaren druk gespe-
culeerd is. Ook nu staat het weer te koop 
en weer staat er op de makelaarssite dat 
de panden direct leeg kunnen worden 
opgeleverd. Ze houden blijkbaar geen 
rekening met mevrouw Van den Erve 
die in de loop der jaren alle huurrechten 
heeft opgebouwd en heel goed weet wat 
die rechten zijn. “Ik ben niet onwillig om 
te vertrekken”, zegt ze. “Maar dan moet 
mij wel iets goeds in de buurt worden 
aangeboden dat me bevalt. Vorig jaar 
kwam de eigenaar met een aanbod op de 
Valkenburgerstraat. Ik wilde in principe 
wel, maar heb er nooit meer iets over ge-
hoord. Al dat gespeculeer betekent dat 
al deze panden al jarenlang niet worden 
onderhouden. Om een noodzakelijk re-
paratie uitgevoerd te krijgen moet je de 
grootste moeite doen. Maar ik zet door”.

miljoen 
De drie panden op de hoek Prins-Hen-
drikkade/Schippersstraat zijn sinds drie 
jaar eigendom van Edward en Carola 
Tol uit Volendam. Zij hebben onlangs 
een vergunning bij Stadsdeel Centrum 
aangevraagd om er 19 hotelappartemen-
ten in te vestigen. Die zijn wat groter en 
luxer dan simpele kamers. Met een ge-
bruiksoppervlakte van meer dan 1.300 
vierkante meter is daar ook ruimte voor.
De eigenaars zijn helemaal niet van plan 
zelf een hotel te gaan runnen. De pan-
den staan sinds een paar maanden weer 

te koop. De vraagprijs is inmiddels opge-
lopen tot 2,4 miljoen euro. Vandaar wel-
licht de werktitel van het nieuwe project: 
DeMillion Apartment Hotel. Volgens de 
eigenaars is er al een toezegging van het 
stadsdeel om hier een hotel te mogen 
vestigen. 

oude kantoorgebouwen
Die toezegging past in de uitvoering 
van het hotelbeleid 2008-2011 van de 
gemeente Amsterdam en Stadsdeel Cen-
trum. Dat beleid voorziet in de bouw van 
7.000 nieuwe hotelkamers in Amster-
dam, waarvan er 1.000 in de binnenstad 
worden gerealiseerd. Het stadsdeel wilde 
aanvankelijk alleen nieuwe hotels op de 
oostelijke eilanden en in de Plantage, 
maar werd gedwongen een grotere sprei-
ding in het hele centrum toe te staan. Het 
gaat om het centrum, niet om het Oos-
terdokseikand, waar City Inn, het groot-
ste hotel in Nederland met meer dan 
duizend bedden, de voltooiing nadert. 
Een groot deel van die duizend centrum-
kamers komen in drie kantoorgebouwen 
die de afgelopen jaren zijn ontruimd: 
het gerechtshof op de Prinsengracht, de 
oude openbare bibliotheek op de Keizers-
gracht en het kadastergebouw tegenover  

De Prins Hendrikkade is toch 
al een roetsjbaan op het randje 
van de buurt en daar kijkt men 
niet op een touringcar, taxi, 
cateringwagen of parkeergast 
meer of minder. Alle ruimte 
dus voor speculaties en 
nieuwe hotels.

Hotelappartementen in 
speculatiepanden

Meer dan 1.300 vierkante meter ruimte voor 19 
hotelappartementen
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niet betalen en toch straffeloos

Enige tijd gele den deed zich het geval 
voor van een huurder die zijn energie-
kosten betaalde in de huur, maar zijn 
verhuur ster betaalde die ener giekosten 
niet meer aan het Nuon. Die had ge-
dreigd met afslui ting omdat er een beta-
lings ach terstand was van inmiddels een 
jaar, met kosten: € 1850.

De ver huurster rea geerde nergens op en 
om afslui ting te voor ko men had de huur-
der zelf de achterstallige rekening met 
de invorderings kosten be taald. Maar hij 
had de ener gierekening natuur lijk ook 
al in de huur betaald, en daarom begon 
hij een procedure bij de kanton rechter. 
Ook hier verdedigde de ver huur ster zich 
niet. De eis wordt dan door de rechter 
stan daard toegewe zen. De huurder dacht 
toen natuur lijk dat de zaak rond was: die 
ver huurster zou hem nu die energiekos-
ten toch wel terugbeta len. Maar zo ging 
het niet. 
Een vonnis moet naar een deur waar der 
worden ge stuurd. Die kun nen vonnis-
sen, zoals dat met een mooi suggestief 
woord wordt ge noemd, execu teren. Ze 
kunnen be slag leggen op de inboedel 
van een schuldenaar en deze verkopen. 
Maar van deze verhuur ster was uit het 
huur contract alleen een adres aan de 
Marnix straat bekend en dit bleek on-

bewoond te zijn. Een deurwaar der kan 
ook bij het UWV opvragen of iemand in 
loon dienst is of een uitke ring heeft. Daar 
kan dan voor een ge deelte beslag op wor-
den gelegd, meestal onge veer 10%. Maar 
de verhuurster bleek in loondienst te zijn 
bij vermoede lijk een familielid, en die 
wilde niet meewerken met een loonbe-
slag. Dat was hij wel ver plicht maar een 
procedure bij de recht bank om hem 
daartoe te dwingen, zou veel geld kosten. 
Wie moest dat betalen? De deur waarder 
pro beerde ook beslag te leggen op de 
bankreke ning waar de huur der de huur 
op had overge maakt. Maar daar stonden 
al leen schulden op. Deurwaarders zeg-
gen dan: het beslag kleeft niet. De ver-
huurster was eigenaresse van de woning. 
Ook hierop zou beslag gelegd kunnen 
worden en vervolgens zou de woning 

op een executieveiling verkocht kunnen 
worden. Helaas lag er op de woning een 
hypotheek van E 180.000 en het was niet 
zo duide lijk of de wo ning bij verkoop 
wel meer dan dat bedrag zou op brengen. 
Als de woning minder opbracht, zou de 
huur der de kos ten van de veiling moe-
ten betalen, onge veer E 2,5 dui zend; en 
op een executieveiling plegen woningen 
weinig op te brengen. De huurder was 
inmiddels ver huisd, zodat hij geen huur 
kon inhou den.
Gerechtigheid kost tijd en geld, en soms 
veel geld. Mensen leggen zich daar om 
vaak neer bij onrechtvaardige situa ties. 
Maar als een deur waar der geen geld kan 
vinden, ge beurt dat terwijl een rechter 
“in naam der konin gin” -want dat staat 
altijd op de vonnissen- heeft gezegd dat 
je gelijk hebt en recht hebt op het geld. 
Het is voor veel mensen nogal ver bijs te-
rend en het onder mijnt hun ver trouwen 
in de rechtsstaat als dan toch degene die 
hun dat geld verschuldigd is, niet betaalt 
en dat ook nog straffeloos.
Wordt vervolgd.

Peter Commandeur
Woonspreekuur d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
Woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
Woensdagavond van 7 tot 8 uur
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het Centraal Station. Kleinere nieuw-
bouw- en uitbreidingsprojecten worden 
over alle centrumbuurten verdeeld.

rijp voor besluitvorming?
Het stadsdeel houdt rekening met 50 
tot 80 nieuwe hotelkamers in de Nieuw-
marktbuurt. Dat is een uitbreiding van 
de huidige hotelcapaciteit (325 kamers, 
waarvan de helft in het Amrâth Hotel/
Scheepvaarthuis) in de buurt met 20 à 
25 procent. Het exacte aantal is wat on-
duidelijk. In de nota ‘Hotelbeleid Bin-
nenstad 2008-2011’ van het stadsdeel 
staat: “Nieuwmarktbuurt, exclusief Prins 
Hendrikkade, Rembrandtplein en het ge-
bied tussen de Nieuwe Herengracht en 
de Valkenburgerstraat – samen circa 80 
kamers”. In een interview met OpNieuw 
(september 2008) preciseerde toenmalig 
stadsdeelvoorzittter Els Iping dat aantal: 
“In de Nieuwmarktbuurt is plaats voor 
50 nieuwe hotelkamers. Eventuele bouw-

aanvragen die rijp zijn voor 
besluitvorming worden te 
zijner tijd natuurlijk ter vi-
sie gelegd”. In het recente 
overleg met bewoners van 
de Groenburgwal over de 
hotelplannen van Droog 
(8 juli 2010, zie elders in 
dit nummer) kwam Bou-
dewijn Oranje, lid van 
het dagelijks bestuur van 
het stadsdeel, weer met 
het getal 80: “In het ho-
telbeleid is de binnen-
stad in verschillende zones opgedeeld. 
Het gaat hier om de Zone Nieuwmarkt. 
In dat gebied mogen er 80 hotelkamers 
bij komen; het maakte niet uit waar die 
in dat gebied komen”.

geen rekening gehouden
Hoe het nou precies zit met de aantallen, 
de verschillen tussen Nieuwmarktbuurt 
en Zone Nieuwmarkt en de vraag waarom 

dan de Prins Hendrikkade daar 
blijkbaar buiten valt, kon een 
woordvoerder van het stads-
deel ook niet duidelijk maken. 
Wellicht heeft het iets te ma-
ken met mogelijke buurtpro-
testen tegen hotelbouw met 
aantrekkend verkeer van bus-
sen, taxi’s en leveranciers. 
Dat is in elk geval gebleken 
bij het eerste en beste ho-
telplan dat ter visie werd 
gelegd, de buurtbezwaren 
tegen de sociëteits- en ho-

telplannen van Droog Design (10 of 11 
kamers) op de Groenburgwal. Dergelijke 
acties worden kennelijk niet verwacht 
van bewoners van de Prins Hendrikkade 
en omgeving. Dat is toch al een roetsj-
baan op het randje van de buurt en daar 
kijkt men niet om een touringcar, taxi, 
cateringwagen of parkeergast meer of 
minder. En met mevrouw Van den Erve 
hebben ze ook geen rekening gehouden.
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Onrust rond Groenburgwal 44
Jan-Joost van Hemel
De zorgen van 330 bewoners zijn bespro-
ken in de stadsdeelraad. Nu gaat het Da-
gelijks Bestuur van het stadsdeel overleg 
starten tussen het stadsdeel, Droog en de 
bewoners. Op 8 juli was de eerste infor-
matieavond was bedoeld om de bezwa-
ren van de bewoners te inventariseren. 
De avond werd geleid door Boudewijn 
Oranje, lid van het Dagelijks Bestuur, en 
Robby van Beveren, rayonmanager van 
de afdeling Bouwen en Wonen. Namens 
Droog waren mevrouw Renny Ramakers, 
directeur, en de heer Machiel Brautigam, 
projectleider, aanwezig. De opkomst 
van de bewoners was, net als een maand 
eerder, goed: er waren rond de zeventig 
buurtbewoners aanwezig.

alleen cosmetisch
De avond begon met vragen vooraf van 
bewoners. Er bleek veel ontevredenheid 
te zijn over de gang van zaken – bijvoor-
beeld over de verkoop van het pand aan 
Droog, de prijs die Droog ervoor heeft 
betaald en die niet marktconform lijkt, 
en hoe het kon dat andere marktpartijen 
niet op het pand hebben kunnen bie-
den. 
Daarna volgde een presentatie van 
Droog, waarin de verbouwingsplannen 
werden uitgelegd. Droog heeft de oor-
spronkelijke plannen op drie punten 
gewijzigd: er komen geluidswerende 
maatregelen voor de ramen; het aantal 
zitplaatsen in het restaurant wordt terug-

gebracht van 84 naar 55; en de ingang 
wordt verplaatst van de Groenburgwal 
naar de Staalstraat.
In een eerdere fase hebben bewoners ove-
rigens al aangegeven dat deze maatrege-
len grotendeels cosmetisch van aard zijn: 
zo is dubbel glas niet toegestaan omdat 
het een monument is, en het verplaatsen 
van de uitgang is slechts het verplaatsen 
van de overlast.

gebakken peren
Tenslotte was er gelegenheid voor be-
woners om al hun bezwaren te verwoor-
den. Er wordt significante geluids- en 
verkeersoverlast verwacht. In de huidige 
planning zal de sociëteit door de week 
tot twaalf uur ‘s nachts open zijn, in het 
weekend tot 1 uur ’s nachts. Veel men-
sen en materialen moeten iedere dag en 
nacht worden aan- en afgevoerd. Door 
de functieverandering wordt het karak-
ter van deze rustige woonbuurt ingrij-
pend veranderd – overigens in strijd met 
het bestemmingsplan. En als Droog alles 
na verloop van tijd verkoopt, zit de buurt 
helemaal met de gebakken peren: ook de 
huidige winkel zou dan bij het hotel ge-
trokken kunnen worden en het is maar 
afwachten wat voor ondernemer er in 
komt, als het pand eenmaal een horeca-
bestemming heeft gekregen. Het is zeer 
de vraag in hoeverre toezeggingen van 
het stadsdeel, dat de bestemming niet-
overdraagbaar zou zijn, in de praktijk 

houdbaar zullen blijken. Ook zijn er zor-
gen over het lawaai van de luchtbehan-
delings- en keukeninstallaties, en over de 
consequenties voor naburige panden van 
het uitgraven van een manshoge kelder 
onder het hele pand.

en verder
Het stadsdeel heeft een verslag van deze 
avond geschreven, waarin de lange lijst 
met bezwaren te lezen is – maar waarin 
ook constructieve alternatieve suggesties 
van bewoners zijn opgenomen. Mocht u 
het verslag willen lezen, stuurt u dan een 
mailtje naar groenburgwal@live.nl . Het 
raadsadres en meer informatie is te lezen 
op www.pimvandenberg.eu/groenburg-
wal.

De volgende stap is een overleg op kleine 
schaal tussen het stadsdeel, Droog, en 
een kleine delegatie van bewoners. Hier-
in zal worden bekeken of partijen nader 
tot elkaar kunnen komen. Naar verwach-
ting zal dit overleg in september 2010 
plaatsvinden.
Wellicht organiseert het stadsdeel later 
dit jaar opnieuw een bewonersavond, 
waarin eventueel aangepaste plannen 
worden besproken. Uiteindelijk is het 
de stadsdeelraad die zal beslissen wat er 
wel, en wat er niet gebeurt met het pand. 
Bedoeling is om dit nog in 2010 te laten 
gebeuren.
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Droog Design wil in het 
voormalig GGD-pand aan de 
Groenburgwal 44 een hotel, 
restaurant, sociëteit en galerie 
vestigen. Buurtbewoners 
maken zich ernstig zorgen om 
de aantasting van de buurt 
en de overlast die hiervan het 
gevolg zal zijn.
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Bijeenkomst Bewonersraad 
nieuwmarkt op 10 juni 

Groenburgwal 44 (Droog)
Op 8 juni is het antwoord 
van het Dagelijks Bestuur 
op het Raadsadres over 
Groenburgwal 44 behandeld 
onder grote publieke belang-
stelling. De meeste politieke 
partijen waren positief, maar 
vragen zich af of die plannen 
in strijd zijn met het horeca-
beleidsplan. Ze willen dat het 
DB overleg tussen Droog en 
de bewoners tot stand bren-
gent. PvdA- en SP-fractie 
willen onderzoek naar de 
verkeersaantrekkende wer-
king van de plannen. De por-
tefeuillehouder Boudewijn 
Oranje wil meewerken, is nog 
niet tegen de hotelplannen 
en wil geen verkeersonder-
zoek. Volgens de buurt laat 
de grote opkomst zien dat 
de omwonenden tegen de 
plannen van Droog zijn. Men 
heeft hoge verwachtingen 
van overleg tussen alle partij-
en over Groenbrugwal 44. 

Veiligheid
Het gaat goed in 
Nieuwmarkt-Noord: geen 
woninginbraken en onlangs 
voor het eerst sinds maanden 
een tippelaarster en drie fiet-
sendieven. 
In Nieuwmarkt-Zuid waren 
er twee meldingen van over-
last van jongeren op het 
Siebbeleshof. In de Nieuwe/
Oude Hoogstraat en de Sint 
Antonies breestraat is er ’s 
ochtends drugsoverlast, met 
name tijdens de wisseling 
van de nacht- en de ochtend-
dienst. De politie werkt nauw 
samen met zorg waarbij men-
sen die overlast veroorzaken, 
worden geplaatst in zorgin-
stellingen.

speelplaats
Het Actieplan Speelruimte is 
in 2009 door het Stadsdeel 
vastgesteld. Wat betreft het 
Keizersplein is het van be-
lang dat dit geen hangplek 

voor jongeren wordt, maar 
een sportieve speellocatie 
blijft. Verder zijn er voor de 
kleinsten het Siebbeleshof 
en Speeltuin de Waag. De 
staalconstructie op het 
Keizersplein (het zg. Zwarte 
pleintje) wordt als onprettig 
ervaren, maar is onvermijde-
lijk vanwege de verlichting. 
Er komt buurtoverleg, ook 
met jongeren.
Het huisje van Speeltuin de 
Waag wordt gesloopt en 
in het voorjaar wordt een 
nieuw gebouwd met kelder, 
souterrain en groen dak. De 
kosten zijn € 350.000.
 
eénrichtingsverkeer
Het éénrichtingsverkeer op 
de Geldersekade is het gevolg 
van het project de ODE-brug 
en bijbehorend kruispunt. 
De Oosterdoksdam wordt 
afgebroken en anders zou 
het verkeer over de brug niet 
goed regelbaar zijn. Maar 
ook moet iets gedaan wor-
den met de Jodenbreestraat 
en de Antoniesbreestraat. 
Meer info op www.centrum.
amsterdam/projecten/alle 
projecten/geldersekade aan-
passing rij richting.
Dit alles ontmoedigt sluipver-
keer vanaf het Mr. Visserplein 
door de Nieuwmarkt. 
Daarom wordt ook de 
Geldersekade versmald, er 
komen drempels en er wordt 
her en der met grote cijfers 
30 ‘ingeklinkerd’. Het fiets-
pad wordt verbreed (4 m), 
de rijweg wordt 3.50 m.  Aan 
het voetpad wordt nu niets 
gedaan want de huidige in-
greep moet zo zuinig moge-
lijk gedaan worden. 

Blom en Walenburg 
Vertegenwoordigers van 
IJmere zeggen dat sinds eind 
2004 voor het Blom terrein 
een ruimtelijk model ontwik-
keld is: heren huizen, rug aan 
rug met inpandig parkeren.  
Walenburg kan niet gesloopt 
worden, HVO kan ook niet 
terug. Bovendien, zeiden de 

heren, is ook ouderenhuisves-
ting in sociale woningbouw 
niet mogelijk. Het plan voor 
ouderenhuisvesting in de 
vrije sector is uit gewerkt en 
er is overeenstemming over 
met het Stadsdeel. De finan-
ciële haal baarheid is nog 
steeds lastig. Het bestem-
mingsplan ligt nu klaar om 
door het stadsdeel behandeld 
te worden. Rest nog de finale 
behandeling bij IJmere, dat 
nu onderhandelt over de erf-
pacht. Reserveplannen zijn er 
niet. Er is nu overleg met de 
Centrale Stad over het grond-
prijsbeleid. 

De werkgroep Ouderen 
vraagt waarom zorg en zelf-
standig wonen in het plan bij 
elkaar gevoegd worden, ter-
wijl in de maatschappij het 
uitgangspunt is om zolang 
mogelijk zelfstandig te blij-
ven wonen en de zorg daar-
van gescheiden te houden. 
IJmere antwoordt dat zij op 
veel plaatsen dat principe van 
zelfstandig wonen en klus-
teren van zorg in de buurt 
uitvoert: 20 – 25% van het 
bouwprogramma. Er  is ech-
ter ook behoefte aan woon-
ruimte voor mensen die niet 
meer zelfstandig kunnen 
wonen zoals bijvoorbeeld in 
Huize Plantage. Dit dure ver-
pleeghotel is een gat in de 
markt. Zo zal ook Walenburg 
een aanvullende voorziening 
worden, zodat mensen die 
wel verzorging nodig hebben 
daarvoor niet hun huis uit 
hoeven. Zo ziet het Stadsdeel 
het ook. 
De werkgroep Ouderen wil 
deze unieke plek een bestem-
ming geven voor zelfstan-
dig wonen voor ouderen. 
Voor IJmere gaat het hier om 
vrije sector woningen met 
vrije toewijzing. Als IJmere 
door wil met het project, dan 
komt het dit jaar nog in de 
Stadsdeelraad.

Met veel dank aan Mieke 
Lokkerbol
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