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Levensecht
Er zit een gat in de redactie, een 
groot gat. Onze sterredacteur 
Piet van Harn is op 15 oktober 
plotseling gestorven. De redactie 
is er nog ontdaan van. De sporen 
zijn merkbaar in dit nummer van 
OpNieuw, maar dat zal ook in 
volgende nummers het geval zijn. 
Zo stond er bijvoorbeeld “Tendens” 
boven het laatste redactioneel dat 
Piet schreef en dat is een voorbeeld 
van zijn kwaliteit. Piet signaleerde 
en registreerde als journalist en had 
oog voor ‘politiek’. De tendens waar 
hij op doelde was toenemende druk 
op de binnenstad van Amsterdam 
als gevolg van de stop op nieuwe 
woningbouwprojecten in de stad 
en dus ook op onze buurt. Als 
concrete voorbeelden van die druk 
noemde Piet prijsopdrijving, verlies 
van sociale huren en splitsing van 
huurpanden in zelfstandige etages 
voor de verkoop. Dat waren dan 
ook zijn onderwerpen en daarin is 
Piet, in ieder geval vooralsnog, niet 
te vervangen. We plaatsen in dit 
nummer nog een nagelaten artikel 
van Piet over een toevoeging aan 
het bestemmingsplan voor de buurt 
waardoor uitbreiding van het aantal 
massagesalons onmogelijk wordt 
gemaakt. 
Er zijn gelukkig ook tekenen van 
leven. Zo is Evert van Voskuilen 
tot de redactie toegetreden, op 
zijn eigen kracht; u vindt zijn 
introductietekst in dit nummer. De 
middenpagina’s laten zien dat vele 
buurtbewoners midden in het leven 
staan. Op onze vraag “wat was 
het afgelopen jaar uw gelukkigste 
moment” reageerden ze oprecht, 
met herkenbare, dus levensechte, 
anekdotes. Onverminderd getuigen 
ook de bijdragen aan de rubriek 
Buurt in Beeld, die bedacht is door 
Piet van Harn, van het leven dicht 
om ons heen. Maar ach, dat geldt 
natuurlijk voor alle bijdragen die in 
OpNieuw staan: ze zijn steeds een 
illustratie van wat ons bezighoudt 
of van wat ons raakt. Wij gaan door, 
ook omdat het leven doorgaat.

l18 GelukkiGste 
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Gerrit Wijnhoud

in het artikel Rust Roest in de vorige 
OpNieuw beschreven wij hoe in het ka-

der van de wederopbouw van de Nieuw-
marktbuurt wegens geldgebrek veel pan-
den door de gemeente werden opgedeeld 
in de clusters Haast en Roest. Een groot 
deel van de panden van Cluster Haast 
moest zo snel mogelijk worden gereno-
veerd, waarbij sommige bewoners aan-
spraak konden maken op een terugkeer-
regeling, terwijl anderen in aanmerking 
kwamen voor de titel ‘stads-urgent’. De 
panden van Cluster Rust konden nog wel 
even wachten en zouden dan later aan 
de beurt komen, eveneens met behoud 
van recht op terugkeer voor bewoners en 
bedrijven. 

verhuizen
Halverwege de jaren negentig blijkt 
echter dat de gemeente de panden van 
Cluster Rust heeft afgeschreven en om 
niet heeft afgestaan aan de Algemene 
Woningbouw Vereniging (AWV), met de 
verplichting voor de AWV om te renove-
ren. Voor de gemeente – lees: het Grond-
bedrijf – is de kous daarmee af, voor de 
bewoners niet, want het recht op terug-
keer wordt niet opnieuw vastgelegd. Wel 
raadt de AWV de bewoners aan om zich 
te laten inschrijven bij Bureau Herhuis-
vesting. Sommige huurders doen dat, uit 
noodzaak, de woningen zijn in slechte 
staat als gevolg van achterstallig onder-
houd; dat wil je je opgroeiende kinderen 
niet aandoen. En er kunnen natuurlijk 
meer redenen zijn om ergens anders te 
gaan wonen, verandering van baan of 
studie bijvoorbeeld. Sommige bewoners 
verhuizen dan ook. In de verlaten pan-
den zet Stadgenoot meestal direct een 
anti-kraakwacht neer.

eenzijdig opzeggen
Maar er zijn ook bewoners die per sé in 
de Nieuwmarktbuurt willen blijven wo-
nen. Zij proberen zich te beroepen op de 
‘oude’ terugkeerregeling, zoals indertijd 
afgesproken met de gemeente en zo-
als ook toegepast voor de bewoners van 
Cluster Haast. Zo iemand is Peter Dorren. 
Hij wordt echter geconfronteerd met het 
eenzijdig opzeggen van de huurovereen-
komst door de AWV, inmiddels woning-
bedrijf Stadgenoot geheten. Hij gaat niet 

akkoord en krijgt vervolgens te maken 
met een zogenaamde bodemprocedure. 
Opmerkelijk is dat de advocaat van Stad-
genoot verzoekt om alvast de uitzetting 
te gelasten, in afwachting van de uit-
spraak in de bodemprocedure.          
Op 16 augustus wordt dat verzoek toege-
wezen en Peter moet zijn huis verlaten 
op 22 september 2010. Het feit dat hij 
nog steeds een huurovereenkomst heeft 
doet niet ter zake. Hij laat het er niet bij 
zitten en heeft via de afdeling ‘media-
tion’ een gesprek met Stadgenoot in de 
figuur van medewerker woonbegeleiding 
Monique Woltering. Hij krijgt een tijde-
lijke woning aangeboden op de Gelder-
sekade, maar wel tegen een marktcon-
forme huur. Omdat hij voor alles in de 
buurt wil blijven wonen hapt hij toe. 

uitzetting
De dag daarop krijgt zijn advocaat een 
e-mail van de advocaat van Stadgenoot. 
Er staat in dat hij tijdens het gesprek met 
Stadgenoot verzwegen heeft dat de rech-
ter al een datum voor de uitzetting had 
vastgesteld. Het aanbod van de woning 
op de Geldersekade komt daarmee te ver-
vallen, tenzij hij een huurcontract tekent 
waarin hij afziet van alle oude rechten 
op de Nieuwe Hoogstraat. Als hij niet te-
kent krijgt hij een woning aangeboden 
buiten de buurt. Hij moet binnen 48 uur 
beslissen, pure chantage dus, voor Peter 
een dilemma, want hij wil in deze buurt 
blijven wonen. En als Stadgenoot zegt 

dat hij hier niet meer inkomt moet je dat 
serieus nemen. Wie weet krijgt hij dan 
iets aangeboden in Osdorp of Buiten-
veldert, maar dat ziet hij niet zitten. Na 
overleg met zijn advocaat kiest hij eieren 
voor zijn geld. Zijn huis wordt hij toch 
uitgezet, dat staat vast, hij kiest dus voor 
de Geldersekade en tekent het contract.
 
vragen
De vragen blijven, hoe kan een rechter 
tot uitzetting bevelen terwijl de bodem-
procedure nog loopt? En getuigt het niet 
van vooringenomenheid als dezelfde 
rechter straks uitspraak moet doen in de 
bodemprocedure? Er lijkt iets helemaal 
scheef te zitten, juist daarom zou het 
van belang zijn geweest om door te zet-
ten, hoe dan ook, tot het bittere einde. 
Dat kan dus niet meer, het enige wat Pe-
ter nog rest is een klacht indienen tegen 
de algehele gang van zaken, bij de recht-
bank. Hij en zijn advocaat denken dat de 
uitzetting hoe dan ook onrechtmatig is 
geweest; hoe kun je uitzetting gelasten 
binnen een procedure die nog loopt? Zij 
willen inzage in het verslag van de zit-
ting die tot het bevel heeft geleid. Tot op 
heden heeft Peter dat nog niet gezien, 
eerst is de rechter met vakantie, daarna 
de griffier. Het is inmiddels al weer drie 
maanden geleden, maar Peter is vastbe-
sloten alsnog de onderste steen boven te 
krijgen. 

Wij wensen hem veel succes!

RUST ROEST
vervolg
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sommige plaatsen toen ook al glad, ’s 
middags gleed een meisje zijdelings met 
haar scooter het bruggetje af. Gelukkig 
konden beiden hun weg ongedeerd ver-
volgen, met alleen maar wat krasjes in de 
verf van het rijtuig. Hoewel, ik vond later 
nog een handrem van de motorfiets, af-
gebroken. Dat geeft te denken. Ook in de 
Nieuwe Hoogstraat is het glad, het pand 
op nummer drie staat verborgen achter 
een schutting, aan de voorkant volge-
klad met graffiti. De Groenburgwal oogt 
idyllisch. Maar mensen kijk vooral goed 
uit, het wordt nog kouder! Prettige feest-
dagen.

filmer. Hij is 98 jaar, woont in Londen en 
is verheugd dat er in Amsterdam belang-
stelling is ontstaan om zijn destijds ver-
vaardigde momentopnamen nu in het 
openbaar tentoon te stellen.
Afgelopen zomer zijn drie foto’s in groot 
formaat op vinyldoeken in staalkabel-
frames geplaatst aan de gevel van het 
verdeelstation van Alliander (voorheen 
Nuon) voor het pleintje. Het bericht 
daarover kwam te laat binnen voor ons 
septembernummer, daarom nu alsnog.
Aan de muur naast de gevel van Allian-
der is de bijbehorende gevelplaquette 
geplaatst. Daarop zijn de drie foto’s van 

Henk Oldeman

Zoals u wellicht weet is het pleintje in 
de Nieuwe Uilenburgerstraat verleden 

jaar heringericht. Daarna heeft het Be-
wonersinitiatief Nieuwe Uilenburgerstraat 
‘Plan Waterloo’ het plan ontwikkeld om 
daar historische foto’s te exposeren. 
In de beeldbank van het Stadsarchief 
hebben zij documentaire foto’s in zwart/
wit gevonden van de Joodse markt in de 
Nieuwe Uilenburgerstraat, die in 1935 
zijn gemaakt. De fotograaf, Wolf Su-
schitzky, geboren in Wenen, heeft inter-
nationaal naam gemaakt als fotograaf en 

Gerrit Wijnhoud 
Het is vrijdag drie december 2010 en er 
ligt al een laagje ijs op de gracht. Een 
zwaan wandelt op zijn Zwanenburgwal, 
op het Waterlooplein worden de kraam-
pjes opgezet, ook al vriest het. De koffie 
is warm, gelukkig is de oostenwind gaan 
liggen.  Langs de Raamgracht is een kar-
renspoor van sneeuw te zien. Eergisteren 
ging de overbuurman hier nog onder-
uit, op zijn motorfiets, toen er nog geen 
sneeuw lag. Volgens mij wilde hij indruk 
maken op een paar daklozen onder het 
poortje van het Pentagon, hij trok veel 
te hard op. Maar misschien was het op 

Cultuurhistorische foto’s in de 
Nieuwe Uilenburgerstraat

Het is weer winterweer!

Wolf Suschitsky gegraveerd, samen met 
één foto uit het Stadsarchief uit 1943, 
waarop een praktisch lege Nieuwe Uilen-
burgerstraat te zien is, met de ghettobor-
den ‘Joodsche wijk / Judenviertel’. 
De expositie heeft als doel bewoners, de 
buurt en vooral ook toeristen te kunnen 
laten genieten van het culturele verleden 
van de wijk en te attenderen op de his-
torische feiten door middel van de pla-
quette. Meer hierover is te vinden op de 
website http://planwaterloo.nl/. 
Het fotoproject is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van het Wijkcen-
trum d’Oude Stadt en het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst.
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leerde Piet kennen in de vroege ja-
ren van de Aktiegroep Nieuwmarkt 

omstreeks 1972. Hij had een pandje 
gekraakt in de Lange Keizersdwarsstraat, 
terwijl ik - om de hoek - in de Keizers-
straat woonde. Kende hem ook als 
journalist en schrijver van brochures en 
boekjes voor de organisatie Sjaloom in 
Odijk. ‘Kosmos-story’ heette de brochu-
rereeks waaraan hij werkte. Hij leerde 
ons in 1973 dat de multinational ITT 
slecht en de baas van Joegoslavië Tito 
een “revolutionaire realist” was. Wat dat 
laatste betreft woonde Piet niet alleen 
letterlijk een straatje verderop, voor mij 
die zojuist De Nieuwe Klasse van Milo-
van Djilas gelezen had, een kritiek op 
de Joegoslavische ‘klassenmaatschappij’ 

onder bewind van de Communistische 
Partij. Tegenover de verschillen tussen 
ons over hoe de strijd in ver gelegen 
Tweede en Derde Wereld landen te dui-
den, stond een eensgezindheid als het 
om het ons ‘eigen’ gemaakte straatje 
en buurtje ging. Piet had een vaste en 
vlotte pen en schreef menig actiepam-
flet en, beter nog, badinerende strijdlie-
deren en conferences. Hij behoorde ook 
tot de ‘geheime staf’ van de Aktiegroep 
Nieuwmarkt die de inzet van ‘tactische 
wapens’ tijdens de ontruimingsveldsla-
gen in 1975 regelde. Operaties georga-
niseerd vanuit de premisse dat wij niet 
van plan waren “te sterven voor een 
straatje”. Veldslagen die er weliswaar 
zeer gewelddadig uitzagen, maar waar-

bij geen enkele dode viel en de verwon-
dingen uiteindelijk beperkt bleven tot 
blauwe plekken, bloedneuzen en traan-
gasgehoest. Maar vooral... Piet gaf zwier 
aan het activistenleven dat wij ons toen 
aangemeten hadden. Plezier als doel en 
middel. Vertier als drijvende kracht. Dat 
maakte mede dat wij niet verwerden tot 
verbeten doctrinaire samenzweerders 
tegen de sloop en bouwplannen van De 
Gemeente, maar standvastige en opge-
wekte actievoerders. Die ‘joie de vivre’ is 
wellicht één van de doeltreffendste wa-
pens tegen de autoriteiten geweest. Dat 
is zoals ik mij Piet vooral herinner. Piet 
van Harn kreeg het afgelopen jaar enige 
ernstige kwalen en overleed op vrijdag 
15 oktober 2010.
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Piet van Harn

Het Bestemmingsplan Nieuwmarkt-
buurt (2004) is voor de eerste keer 

gewijzigd. Aan artikel 3, waarin de in de 
buurt toegestane bedrijfstypen worden 
omgeschreven, is een bepaling toege-
voegd waarmee een uitbreiding van het 
aantal massagesalons onmogelijk wordt 
gemaakt. De drie bestaande mogen blij-
ven: Geldersekade 45-C, Gelderseka-
de-113 F en Nieuwmarkt 11. Op die ma-
nier wil Stadsdeel Centrum voorkomen 
dat dit type bedrijven die men uit het 
Wallengebied wil weren naar omliggen-
de buurten uitwaaieren. Deze wijziging 
van het bestemmingsplan is minimaal. 
Bekend is dat het stadsdeel verschillende 
andere ‘economische zwakke’ bedrijfs-
typen uit postcodegebied 1012 weg wil 
hebben. In de afgelopen jaren zijn der-
gelijke bedrijven in de Nieuwmarktbuurt 
neergestreken en er komen er meer.

massagesalons
In een toelichting op de bestemmings-
planwijziging verwijst het stadsdeel naar 
ontwikkelingen in het postcodegebied 
1012. Daar steeg het aantal massagesa-
lons in anderhalf jaar van veertien naar 
veertig. Een van de hoofddoelstellingen 
van de in 2009 vastgestelde structuur-
nota voor dit deel van de binnenstad is 
het terugdringen van “criminogene en 
economisch laagwaardige functies. De 
stapeling van deze functies leidt tot een 
te grote aantasting van het woon- en 
leefklimaat.” De bekendste bedrijfstypen 
die voor sluiting of verplaatsing in aan-
merking komen zijn raambordelen, mas-
sagesalons en coffeeshops. Maar ook an-
dersoortige bedrijven staan op het ‘lijstje 
ongewenst’: minimarkten, nagelstudio’s, 
belwinkels, smartshops, wissel- en trans-
ferkantoren, kappers, voedselwinkels 
met open pui, seksshops, automatenhal-
len, schoonheidssalons, souvenirwinkels 
en boekingskantoren.

Het begin is er
In de afgelopen jaren hebben meer dan 
twintig winkels en bedrijfjes die tot bo-
venstaande categorie behoren zich in de 
Nieuwmarktbuurt gevestigd. Dat maakt 
de verzwakte en uitgedunde midden-
stand er niet sterker op. Die trend kan 

zich voortzetten. De wijziging van het 
bestemmingsplan is te zuinig om dat te 
doorbreken. Straks moeten er weer een 
of enkele bedrijfstypen worden uitge-

 

Happy end

Boven: massagesalon Nieuwmarkt 11. Onder: geldverzendkantoor Rita in de Koningsstraat.

zonderd. Je kunt het ook positiever zien. 
Het begin is er. Aan de uitbreiding van 
het aantal massagesalons komt gelukkig 
een einde.
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Greet van der Krieke
 

“opNieuw moet geen dooienblaadje 
worden!” sprak Piet krachtig.

Het is acht uur, de redactie van OpNieuw 
vergadert in de BinnenBantammerstraat. 
Piet is zoals altijd te laat. Ondertussen 
nemen wij de buurtnieuwtjes door en 
ook nu weer zijn dierbare buurtbewo-
ners doodgegaan. Ieder van ons heeft 
wel iets speciaals met ‘zijn’ tante Annie, 
maar ‘mijn’ oom Henk van om de hoek 
hoort ook echt in OpNieuw. Maar dan 
komt Piet en in Piet z’n optiek moet je 
van goeden huize komen om herdacht te 
worden in OpNieuw. Nee, geen dooien 
blaadje. Wij van OpNieuw hebben be-
sloten, of Piet dat nu goed zou vinden of 
niet, dat er in het volgende nummer een 
hele ‘Pietpagina’ komt. 
In het onlangs verschenen fotoboek over 
de Nieuwmarkt van Pieter Boersma met 
als titel Onverklaarbaar bewoonde woning 
staat een foto van een jonge Piet van 
Harn. De foto is in de Dijkstraat geno-
men, zo’n verstild achterafstraatje, vre-
dig in het zonlicht. Maar vergis je niet, 
het gonst er in 1975 van de activiteiten. 

Er wordt gekraakt, ontruimd en weer 
verhuisd. Op de foto Piet, met een lange 
ravenzwarte haardos. Piet is niet alleen 
kraker maar ook aanstaande vader, druk 
bezig om de wieg, de commode en de 
box voor het komende kind te verhui-
zen naar het huis van Otto op het Ra-
penburg. In september bevalt Francoise 
daar van een welgeschapen zoon Jules. 
Jules en onze zoon Heike zijn vriendjes 
geworden en hebben gedurende hun 
hele lagere schooltijd bij elkaar in de klas 
gezeten, op de Sint Anthoniusschool van 
de Eerwaarde zusters Augustinessen. Piet 
zou Piet niet zijn als hij zich niet onmid-
dellijk verdienstelijk zou gaan maken op 
school. Bij de verhuizing van de school 
van de Krom Boomssloot naar de nieuwe 
school aan de Recht Boomssloot schreef 
hij een spetterende musical met een 
hoofdrol voor de zusters. Een bezorgde 
moeder heeft toen, zeer tegen de zin van 
Piet, toch hier en daar de taal wat gekuist. 
Francoise heeft zich in die tijd ingespan-
nen om een aantal moeders uit de buurt, 
waaronder ik, Franse les te geven.  
Het is de tijd van spandoeken en acties 
en vergaderen tot diep in de nacht. Er is 

veel maatschappelijk bewustzijn in de 
buurt en veel talent op allerlei gebied. 
Dossiervreters, mensen die de stukken 
beter kennen dan de ambtenaren zelf. 
Actievoerders, die ingangen hebben tot 
in de hoogste bestuurlijke regionen van 
de stad. Het talent van Piet is zijn pen. 
Piet vertaalt ambtelijke taal naar de taal 
van de straat. Piet schrijft teksten bij 
posters en pamfletten. En zijn tweede 
talent, of zijn eerste, dat weet ik eigen-
lijk niet, is dat Piet als geen ander weet 
hoe belangrijk ‘savoir vivre’ is. Het leven 
als ware het een feest, eten, drinken en 
vrolijk zijn. Op straat dansen, feesten in 
de Smederij tot in de kleine uurtjes, veel 
vrolijkheid in café de Vriendschap. Maar 
ook relativeren, een beetje verder kijken 
dan tegenwoordig vaak die aktieneuzen 
staan. Grimmigheid, cynisme zijn Piet 
ten enen male vreemd. Nee, zoals Tjebbe 
zo treffend in zijn prachtige stukje op 
zijn website over Piet heeft verwoord: 
“sterven voor een straatje, dat doe je 
niet!”
Gerrit Wijnhoud en Els Agtsteribbe ha-
len Piet na zijn pensionering over om 
in de redactie van OpNieuw te komen. 

Piet van Harn 1946 - 2010

>
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Je zou kunnen zeggen, dat Piet weer te-
rugkeert naar zijn roots. Schrijven voor 
en over zijn buurt. Sinds de komst van 
Piet zijn de redactievergaderingen nooit 
meer saai. Het knalt soms alle kanten op, 
controversiële artikelen gaat hij niet uit 
de weg, maar als er vervolgens iets recht 
gezet of gelijmd moet worden, gaat Piet 
zelf langs. Piet de journalist, hij verstaat 
zijn vak als geen ander. Op zoek naar de 
bron van het gerucht! OpNieuw ligt al bij 
de drukker, maar een hevig verontruste 
buurtbewoner stuurt ons een noodkreet: 
er gaan bomen gekapt worden. Buurtbe-
woner wil een inlegvel in alle 4500 exem-
plaren, de actiegroep is al geformeerd en 
de spandoeken startklaar. Piet besluit 
om maar eens langs loket voorlichting 
te gaan om te vragen wat er nu werke-
lijk aan de hand is. En die zogenaamde 
uitslaande brand blijkt slechts een klein 
binnenbrandje. 

Piet en ik delen eenzelfde liefde namelijk 
die voor onze kleinzoons. Onze drieja-
rige Lucas heeft met zijn nieuwe fietsje in 
OpNieuw gestaan. Van Piet krijg ik daar-
op, zonder tekst, een prachtige foto van 
Milou zittend op een terrasstoel (ik neem 
aan bij café De Vriendschap): Milou leest 
OpNieuw. Per ommegaande mail ik Piet 
terug, dat deze foto coverwaardig is: vol-
gende keer geen kunstenaar maar Milou 
op de voorplaat. Het is zo verdrietig dat 
de kleine Milou niet meer aan de hand 

van zijn opa door de buurt zal wandelen. 
Piet, registrerend en fotograferend als 
de beste buurtchroniqueur van de we-
reld. Hij zou Milou zeker vertellen over 
de aanleg van de metro. “Ja Milou, die 
foto van die man op de muur van station 
Nieuwmarkt is opa Piet.” Over de beste 
actiegroep van de wereld. Dat ze vaak 
zo gelachen hebben. “Daar waar nu die 
nieuwbouw is, daar heb ik nog gewoond, 
en daar in die Smederij, daar waren al-
tijd de vergaderingen maar ook veel vro-
lijke feesten.” En over savoir-vivre zou 
Piet het zeker gehad hebben met Milou. 
Maar ik ben ervan overtuigd, dat Jules 
en Anna, Francoise en Carla niet zullen 
ophouden om Milou te vertellen wat een 
fantastische man en opa Piet was. 
Er was wel een kleine kanttekening bij 
Piet. Piet en de deadline. Menigkeer 
heeft Piet de eindredactie tot wanhoop 
gebracht. Piet, waar blijven je stukken 
man, de deadline is al lang overschre-
den! Het enige zekere was dan toch, dat 
ze altijd wel kwamen. En wat een varië-
teit aan onderwerpen, wat een kwaliteit; 
doorwrochte stukken waren het en zo-
veel achtergrondinformatie. Piet, dat je 
de deadline altijd overschreed is je ver-
geven, deze deadline heeft je zo gemeen 
ingehaald en is veel en veel te vroeg ge-
komen. 
Piet en café De Vriendschap, daar moet 
ook iets over gezegd. Piet die zijn on-
overtroffen Kerstsamenzang organiseer-

de, die zijn heel eigen kijk op het oude 
Kerstevangelie losliet op de verzamelde 
vrienden aldaar. En, naar ik heb verno-
men, de laatste jaren ook een Nieuw-
jaarsrede hield in navolging van de Ma-
jesteit. Daarbij het decreet uitvaardigde 
dat er één keer per jaar verplicht één uur 
binnen gerookt moest worden. Piet, die 
op zijn verjaardag op 28 april van dit jaar 
voorzichtig, na de operatie, weer nipte 
aan een pilsje. We hebben toen nog met 
elkaar geklonken en het leek allemaal 
wel goed te komen. 

Piet en ik delen nog iets. We zijn beiden 
opgevoed in de christelijke traditie, ko-
men uit een gereformeerd milieu zelfs. 
Piet in Spui in Zeeuws Vlaanderen en ik 
in Rijpwetering. Zo heel af en toe spraken 
we daar weleens over. We konden dezelf-
de taal spreken, de tale Kanaäns. Maar 
in positieve zin, we hebben daar allebei 
geen trauma aan overgehouden. Als er 
onverhoopt bij mij toch teveel ‘Kanaäns’ 
insloop, stuurde ik mijn stukjes wel even 
naar Piet. “Piet, kijk even kritisch en heb 
je nog een pakkende kop?” Bij een arti-
keltje over de groenteboer uit de Binnen-
bantammerstraat die het na 25 jaar voor 
gezien hield mailde Piet terug:”Je hebt 
het toch over die appels, die Golden de-
licious. Nou, zet erboven: in de Hemelse 
heerlijkheid. 
Moge Piet, voor nu en altijd, in de He-
melse heerlijkheid zijn.
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Evert van Voskuilen in de 
redactie

Graag stel ik me voor als nieuw redac-
tielid van de Opnieuw.

Al eerder heb ik wel eens een stukje ge-
schreven op persoonlijke titel, nu wordt 
het serieus. Het is een eer en een uitda-
ging te mogen schrijven voor dit gere-
nommeerde buurttijdschrift. 
Ik ben verwekt op het voormalige station 
van Goejanverwellesluis (Halteplaats He-
kendorp), geboren in Oudewater, opge-
groeid in het toen zwaar gereformeerde 
Nieuwer Ter Aa, woon sinds 1970 in Am-
sterdam en sinds 1977 in de Nieuwmarkt-
buurt. Ben getrouwd en heb drie kinde-
ren. Mijn beroep is stedenbouwkundige. 
Vanuit mijn vak volg ik de ontwikkelin-
gen in en rond de Nieuwmarktbuurt en 
heb ik veel belangstelling voor architec-
tuur. Ik houd van lezen en schrijven. Als 
consciëntieuze hardloper word ik wel 
eens herkend op straat. De donderdag-
avond is gereserveerd voor zingen in het 
Donderkoor, een leuk koor dat oefent in 
het gebouwtje van Speeltuinvereniging 
de Waag. Deze opsomming zegt iets over 
mijn activiteiten, maar nog niets over 
wie ik echt ben.
Ik hoop dat in mijn artikelen voor Op-
Nieuw tot uitdrukking te brengen.

Evert van Voskuilen

Dag redactie van de 
OpNieuw

Voor de Nieuwmarktbuurt en voor de 
buurtkrant is het overlijden van Piet van 
Harn een groot verlies. Mensen zoals 
Piet geven een buurt kleur, zoals hij ook 
een belangrijke bijdrage leverde aan de 
OpNieuw dankzij zijn kennis, betrokken-
heid en geheugen. Wij condoleren jullie 
met dit verlies en wensen jullie sterkte.
Namens Ymere
Locatie Amsterdam Centrum
André Bakker

In Memoriam Piet van Harn

“Niet lullen maar poetsen” leek het de-
vies van Piet van Harn.  
De Open Ateliers Nieuwmarkt stond hij 
altijd uitgebreid te woord. Ook al moet 
de druk van de deadline van Opnieuw 
groot geweest zijn. Hij deed niet moei-
lijk over onvolledige kopij of nagelaten 
informatie. Uit zijn mails en telefoonge-
sprekken sprak een hartelijk en zakelijk 
mensenmens. Een voorbeeld om na te 
leven.
Het bestuur van de Open Ateliers 
Nieuwmarkt
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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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winterweer
  
Herfstbladeren verdwenen 
in november achteloos 
met felle wind. 
Raakten soms de grond 
of verdwenen, blozend rood, 
in een heel oud boek. 
Lentezon is nog ver 
De winter zit er tussen. 
  
Dan ramt de dood 
dwars door de seizoenen. 
Niemand wordt gespaard. 
Ik kijk naar mijn moeder 
en zie haar vechten 
voor iedere meter. 
De eindstreep wordt 
steeds verschoven. 
  
Dan dringt de echo 
van nieuw leven tot me door. 
Kleine voetjes, 
navelstreng, 
kleine vingers, 
boem, boem, boem 
  
hartklop snel 
boem boem boem 

jorge

Zijn we alleen?
Wat een vraag

hoe kun je
als mens met grijze haren
nog weten hoe het is
het was

dat wanhopige
die liefde?

die pogingen 
om niet alleen te zijn

maar dat was niet alles

het opgaan in een ander
als golvend ritme
machtige body

toen je met afgrijzen keek
naar berusting
aanvaarding

vooral in het verwende westen
zijn we dat niet gewend

wel weet ik nog
het koeren van duiven
in de ochtendkoelte

als het aan mij gelegen had
was er nooit iets anders gebeurd
dan in de schaduw liggen
van een hete zomerdag

ruisen in de oren 
van bomen ofwel zee
of bloed/zonder enige diepgang

I buy it only as a present
want dat kost altijd pijn

dunya 

moeders 
 
dapper is ze 
die moeder van jou 
op weg los te laten 
onderweg naar ander licht 
  
dapper is ze 
die moeder van mij 
op weg los te laten 
onderweg naar ander licht 
  
dapper zijn ze 
die moeders van ons 
op weg los te laten 
onderweg naar 
ander licht 
  
ik gun ze kalme adem 
geluiden uit zee 
om hen heen 
genoeg liefde 
voor onderweg 
  
en daar, eenmaal aangekomen 
in een oase van lichtjes, 
rust en teder geluid 
pakken ze een nog snel 
meegegeven cadeautje uit 
  
vergeten wensen 
onuitgesproken woorden 
verloren gebaren 
vergeten stranden 
aangestoken kaarsen 
  
stoere stilte nadert 
stoere vrouwen zijn 
mijn moeder 
jouw moeder 
 

Jorge

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

Op zaterdag haal ik vaak een appelmeisje. Een heerlijk driehoekig appelge-
bakje met een krokant korstje en verfijnde appel. Het allerlekkerst is het als ze 
net uit de oven komen. Gemaakt door meesterbakker Ton Sol. Daarna loop ik 
door naar de biologische markt. In deze periode zoek ik de mooiste pompoen 
voor pompoensoep. Maar ook de goudrenet, voor een lekkere appelmoes. 
Een geheim van de kok is dat je de appels voor het lekkerste resultaat moet 
koken in appelsap. 
Voordat u denkt dat dit een kookrubriek gaat worden sla ik af naar ziekte en 
daarna naar de dood. Een bekende had een hartinfarct gehad en lag op zaal 
met Johannes van Dam. Hij heeft misschien verstand van eten, maar niet van 
ethiek. Natuurlijk mag hij klagen over het ziekenhuiseten, maar met veel de-
dain mobiel bellen waar de andere patiënten bij zijn… wat zullen we zeggen, 
ik geef een 3. 
Niet in cijfers uit te drukken, maar als het moet een 10... dat was de afscheids-
dienst van Piet. Een indrukwekkend samenzijn met prachtige woorden en bij-
zondere uitspraken. Mijn chaotische gedicht zal ook gaan over nieuw leven. Ik 
kijk, tijdens dit tikken, naar de bolle buik van mijn dochter. Ik word opa. 
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Brieven

dear redactie,
I am writing in English since my Dutch 
is rather poor. Thanks for the phone call 
and providing an mail address.In the 
September edition of OpNieuw, page 25, 
you are asking for the meaning of the 
flag that you can see in a window on the 
fist floor in Kloveniersburgwal 35. The 
answer is easy. This is the flag on my fa-
vorite Footbal Club which is FSV Mainz 
05. I am German and I am working in 
a Project in the Netherlands. I put the 
flag in June to prepare the new season. 
I am sorry that you tried so many times 
to ring my bell, but I was not in Amster-
dam for the entire month of July.

Best Regards, Michael

Geachte redactie,
Niet geheel verbaasd las ik het artikel over 
de panden Prins Hendrikkade/Schippers-
straat in het buurtblad OpNieuw. Een 
aantal weken geleden sprak een mijnheer 
mij aan voor mijn stoep in de Schippers-
straat, die zei: ik ben van het krantje en 
vroeg mij het een en ander. Niet te weten 

modeshow in de Flesseman
Op 23 oktober is in De Flesseman een modeshow gehouden voor de bewoners. De 
show was een initiatief van Suzie Radtke, die als verzorgende werkt in De Flesseman. 
Omdat haar grote hobby ‘fantasy’ is en eind oktober voor de bewoners een feestweek 
met het thema Fantasy werd georganiseerd, stond de show helemaal in dat teken. 
In de show presenteerden gelegenheidsmodellen zelfgemaakte fantasykostuums. Het 
was een benefietshow, dus alle deelnemers zorgden vrijwillig voor een geslaagde mid-
dag voor de bewoners van De Flesseman.

dat dit verhaal in het buurtblad zou ko-
men te staan. Met een geldig legitimatie-
bewijs had ik hem uit kunnen nodigen 
om mijn verhaal te doen.
Het artikel klopt dan ook aardig over wat 
ik vertelde, behalve dan dat ik niet één 
jaar maar er al zeven jaar alleen voorsta. 
Met wijlen mijn man mijnheer J.M. van 
der Erve hebben wij, na drie jaar proce-
deren in 2001, het kort geding gewon-
nen tegen de Stichting de Glorie met aan 
het roer de heer J.van Kampen en de heer 
P. Petersen, die het gehele perceel koch-
ten van de heer Mortel; deze laatst ge-
noemde persoon kocht de panden van 
de ABN AMRO in 1997.
Thans hebben E. Tol en zijn vrouw C. 
Sombroek de panden in handen, die het 
geheel weer willen verkopen. Zij boden 
mij vorig jaar juni 2009 een appartement 
aan in de Valkenburgerstraat 194 F, maar 
dat ging niet door vanwege de geldcrisis; 
daarom staat nu nog steeds een deel van 
mijn inboedel ingepakt.   

Hartelijke groeten  mevrouw J.C. van der 
Erve (niet ‘van den’) 

Project ‘Over de Drempel’ 
verbindt buurtgenoten 
CentraM zoekt deelnemers en vrij-
willigers voor het project

In een grote stad als Amsterdam is het 
prettig als mensen een beetje aandacht 
hebben voor elkaar. Als er ineens iets 
gebeurt wat je onderuit haalt en je het 
gevoel hebt er alleen voor te staan, dan 
is het fijn als je buurtgenoten hebt die je 
een steuntje in de rug willen geven.

Begin 2011 start het project ‘Over de 
Drempel’. Het doel is om mensen met 
weinig of geen contacten te stimule-
ren er weer op uit te gaan en anderen 
te ontmoeten. Buurtgenoten die dit als 
vrijwilliger willen doen, kunnen hierbij 
een waardevolle rol spelen. Ze kunnen 
zich aanmelden, als deelnemer of als 
vrijwilliger.

Wilt u een steuntje in de rug?
Hebt u, bijvoorbeeld door het verlies 
van een dierbare, een echtscheiding, 
werkloosheid, ziekte of een handicap, 
steeds minder contacten en vindt u dat 
eigenlijk heel jammer? Wilt u er wel 
eens op uit en wat meer contact met 
anderen hebben, maar vindt u het moei-
lijk om die stap te zetten? Via ‘Over de 
drempel’ kan een vrijwilliger een paar 
keer per maand met u afspreken en 
meedenken over hoe u uw contacten 
en activiteiten kunt uitbreiden; hij kan 
er ook daadwerkelijk met u op uitgaan. 
Aanmelden kan bij onderstaande mede-
werkers van CentraM. Er volgt een ken-
nismakingsgesprek en wij zoeken ie-
mand die goed bij u past en die een jaar 
lang met u optrekt. Deelname aan het 
project is gratis.

Bent u dat steuntje in de rug?
Bent u die persoon die door te praten en 
samen activiteiten te ondernemen uw 
buurtgenoot helpt om zo zijn/haar net-
werk uit te breiden? Bent u geduldig, 
creatief, kunt u goed luisteren? We ma-
ken graag kennis met u. Het kost u on-
geveer een dagdeel per week; afspraken 
worden uiteraard in overleg gemaakt. 
U krijgt een training van enkele dag-
delen door de Vrijwilligers-academie. 
Verder is er iedere maand een bijeen-
komst met uw collega-vrijwilligers waar 
u over uw ervaringen kunt praten.

Aanmeldingen en/of meer informatie
Klary Welbedacht 
5573342 of 06-16025976
k.welbedacht@centram.nl

Janneke Doreleijers
5573345 of 06-43286294
j.doreleijers@centram.nl
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Brieven
aan de redactie
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam 
is Rachel Frankenhuis. Ik woon al 34 jaar 
aan de Oude Waal (Waaleilandsgracht) 
met als ik buiten kom uitzicht op de 
Montelbaanstoren. Deze heeft, nadat het 
waterleidingsbedrijf er was, geruime tijd 
leeg gestaan. Misschien was er daarna 
nog een ander bedrijf, maar dit is mij 
ontgaan.
Ik was verheugd toen ik hoorde dat er 
weer een nieuwe bestemming was en 
deze ruimte weer volop wordt gebruikt. 
Mijn ervaring in de Nieuwmarktbuurt is 
dat er ‘ruimte’ is voor verschillende cul-
turen en zoals ik dat tot op heden mee-
maak ook begrip en respect voor de af-
komst van verschillende bevolkingsgroe-
pen. Ik ben er dan ook trots op om hier 
te kunnen wonen en deel uit te kunnen 
maken van de bewonersgroep van deze 
buurt.
De reden waarom ik jullie schrijf is deze: 
ik ben nogal geschrokken van de publi-
catie van de brief van de heer Eduard 
Ponsen. Ik neem aan dat jullie het er mee 
eens zijn omdat ik nergens zie staan dat 
de redactie afstand neemt van dit inge-
zonden stuk.
Een paar opmerkingen over deze brief. 
De heer Ponsen laat weten dat hij niets 
tegen homo’s heeft (meestal komt er 
nog achteraan dat iemand een goede 
vriend heeft die homo is ...). Daarop 
volgt “maar laten ze in Amsterdam West 
of Oost hun onderkomen zoeken... waar 
hun doelgroep (...) enz”. Ik weet niet of 
de heer Ponsen de media heeft gevolgd 
over het in elkaar slaan en beledigen van 
homo’s, juist in buurten zoals Oost en 
West. En verder weet ik niet of hij zich 
heeft laten informeren over de keuze van 
de naam Secret Garden. Ook weet ik niet 
of hij zich heeft laten informeren of de 
bewoners in de buurt liever een andere 
bestemming (van een organisatie die wel 
de hoge huur had kunnen opbrengen en 
eventueel een bestemming had gegeven 
die bijvoorbeeld overlast zou kunnen ge-
ven) zouden willen.
Ik weet niet of de heer Eduard Ponsen 
ooit binnen is geweest en de ruimte ge-
schikt zou vinden voor bijvoorbeeld een 
kindercrèche (er zijn weinig ramen en er 
is geen enkele mogelijkheid om buiten te 
spelen).

Ze hebben er schijt aan
Sinds afgelopen zomer wordt de bin-
nenstad overspoeld met hardcore junks. 
Vanaf het Centraal Station werd blijk-
baar de nieuwe dealerroute uitgezet (na 
de tachtiger jaren van de vorige eeuw): 
Geldersekade, Nieuwmarkt, Sint Anto-
niesbreestraat, Jodenbreestraat en Wi-
bautstraat. De zaken gaan voorspoedig, 
zo te zien. Met behulp van mobiele tele-
foons houd je elkaar prima op de hoogte, 
dus de politie is een makkie.
De Zwanenburgwal, met handig door-
loopje naar de Ververstraat, is favoriet. 
Een trefpunt, mag ik wel zeggen, en dan 
met name onze portiek. Lekker beschut, 
wind- en waterdicht, de toegangsdeur 
ver naar achteren geplaatst, biedt riante 
gebruikersruimte – zeker voor zes perso-

nen, dus elke nacht en avond hoera.
Je kunt er fijn poepen en schreeuwen, 
het licht is vaak stuk (hoe zou dat nou 
komen?) en het kost weken bellen vóór 
Ymere de moeite neemt om het te laten 
repareren. 
Bovendien is ook de toegangsdeur om 
de haverklap stuk en niet afsluitbaar, dus 
ook bij de fietsenboxen beneden is het 
bal: poep, pies, condooms etcetera, zéér 
onveilig om daar langs te moeten naar je 
eigen voordeur, ook overdag, want stik-
donker en geen licht (onmogelijk vol-
gens Ymere).
Elke dag poep en pies ruimen en zo meer. 
Zoals bloed en injectienaalden.
Elke nacht de politie bellen wegens geen 
oog dicht doen – vooral voor de bene-
denburen.
Dan gebeurt er dit:
Politie: “Jongens, kunnen jullie even 
doorlopen?”
Junks: “We doen toch niks?”
Dat haalt je de koekoek, die zijn allang 
gewaarschuwd door de uitkijk. Dit zijn 
geen ouderwetse heroïnejunks, maar 
mensen met een keiharde blik als je je 
huis in wilt, of naar buiten.
We zijn allemaal bewoners die al jaren-
lang in deze buurt wonen en echt niet 
opkijken van een beetje overlast.
Ymere, word wakker!
We moeten een hek dat onze hele portiek 
afsluit. Zo snel mogelijk.

Dunya, Zwanenburgwal 108

Kortom, het lijkt mij dat zijn onderbuik-
gevoelens met andere motieven te ma-
ken kunnen hebben. Nogmaals, er zijn 
helaas veel mensen die zo redeneren. En 
ik wil me daar niet teveel mee bezig hou-
den.
Wat ik wel hoop dat ik met plezier de 
Opnieuw in de bus blijf vinden en niet 
meer, zoals nu, hem linea recta in de pa-
pierbak laat verdwijnen.

Mevrouw Rachel Frankenhuis
P.S. Ik heb tot op heden veel waardering 
voor de OpNieuw en de zorgvuldigheid 
waarmee jullie de buurtkrant vorm ge-
ven en inhoud.



16 

Dorien van Wessel

“als je niet kunt varen, dan moet je het 
niet doen”. Deze wijze woorden wor-

den ons toegeroepen als we vanaf de Amstel 
de bocht nemen richting de Oude Schans. 
Het zijn onze vrienden van binnenwater-
beheer. Compleet met afkeurende gebaren 
en gezichten onze richting uit maakt hun 
boot een noodstop. De reden is dat onze 
historische motortjalk – gezien de beperkte 
manoeuvreerbaarheid – nogal uitzwaait in 
de bocht. Jochem staat achter het roer en is 
hevig verontwaardigd. Hij heeft toch niet 
voor niets via de marifoon gevraagd “wil 
tegenvaart zich melden, in verband met 
het uitzwaaien van het schip”. En dat dan 
uitgerekend binnenwaterbeheer ’als uit het 
niets’ toch de hoek om komt …. Het gevoel 
van blijdschap over de behouden thuiskomst 
van ons woonschip Abel krijgt even een 
domper. Maar niet voor lang. Want als we 
onze vaste ligplaats aan de Oude Schans in 
het oog krijgen, zien we daar een ontroerend 
spandoek met de woorden “Welkom thuis, 
lieve buren”. We zijn weer terug na een 
vaartocht van vijf maanden over de Neder-
landse, Belgische en Franse binnenwateren. 

En de redactie van Opnieuw wilde graag 
weten hoe we het gehad hadden, dus we 
gaan van het emotionele einde van de tocht, 
naar het begin:  half mei 2010. 

Van Montelbaans- naar 
Eiffeltoren 
Op 18 mei 2010 gaan de trossen los van 
ons varend woonschip en worden we uit-
gezwaaid door buren en oud-buren. Dag 
Oude Schans, dag Nieuwmarktbuurt. Tot 
over een maand of vijf! Het is bijna een 
maand later als we over de Seine varen. 
Voor ons doemt de toren der torens op. 
Natuurlijk is onze eigen Montelbaansto-
ren met klok veel mooier. Toch overvalt 
ons een gevoel van ontzag als we met 
ons hele huishouden vlak langs de Eiffel-
toren varen. Ondertussen razen enorme 
beroepsschepen en vele rondvaartboten 
langs ons heen. Het vervoer over het wa-
ter is in hartje Parijs hectisch en druk en 
vraagt grote oplettendheid van de schip-
per. Zes kilometer na de Eiffeltoren verla-
ten we de brede Seine en varen via Port 
Arsenal dwars door en onder Parijs over 
het Canal St. Martin. Dit is een ware be-
levenis, waarbij we met ons schip 1,5 km 

lang via een tunnel onder de Place de la 
Bastille doorvaren. In dit prachtige stuk-
je Parijs zitten ook enkele oude sluizen 
waar we onder grote belangstelling van 
Parijzenaars en toeristen geschut worden 
voor twee euro per sluis. We meren af in 
het “Bassin de la Villette”, waar we gratis 
mogen liggen.

van de amsterdamse grachten naar 
het Canal du nivernais
De Amsterdamse grachten en ook Parijs 
liggen al weer ver achter ons als we in juli 
over het Canal du Nivernais varen. We 
kunnen zeggen dat we zowel letterlijk als 
figuurlijk in rustig vaarwater terecht zijn 
gekomen. Alle spanning en drukte van 
het werkzame leven zijn van ons afgeval-
len. Het verlies van mijn werk krijgt een 
plek en Jochem geniet van zijn spaar-
loonverlof. We varen door prachtige na-
tuur en komen bijna geen andere boten 
tegen. Het kanaal heeft 119 sluizen, dus 
we hebben een aardige dagbesteding. 
Deze sluizen zijn voor een groot deel 
handbediend, waarbij het sluiswachter-
schap een gewilde vakantiebaan is voor 
Franse jongeren. Ondertussen hebben 

Met je huis op reis
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we al diverse gasten te logeren gehad. 
Ook buren komen over, zodat we tijdens 
onze reis goed op de hoogte blijven van 
nieuwtjes en wetenswaardigheden van-
uit onze thuishaven.

in de Bourgogne tijdens de sail 
We zijn zo’n drie maanden verder. Ons 
vaarwater is soms zo smal en ondiep, dat 
we ons erover verbazen dat we de tocht 
steeds voort kunnen zetten. In Amster-
dam is nu de Sail aan de gang. En terwijl 
sommige vrienden en bekenden hun ja-
loeziegevoelens over onze reis hebben ge-
uit, is het nu even andersom. We missen 
de Sail-in en tochtjes over het sailvaarwa-
ter. Maar ja, wij hebben wel iedere avond 
een rust zoals je die nog zelden aantreft 
in Nederland. ’s Avonds gaat aan boord 
alle elektriciteit uit. In de boot is het he-
lemaal stil en daarbuiten horen we alleen 
de geluiden uit de natuur: een roepende 
uil en het zachtjes ruisen van de bomen. 
Dat is nog eens wat anders dan de gelui-
den op de Oude Schans van rondvaart-
boten, lallende feestgangers (die zich bij 
voorkeur op open boten over de Amster-
damse grachten verplaatsen) en kleine 
bootjes met benzinemotoren waar zo’n 
herrie uitkomt dat de passagiers elkaar 
toe moeten schreeuwen omdat anders 
de conversatie niet mogelijk is. Er zijn 
mensen die gek zouden worden van de 
mensarme natuur waardoor we ons nu 
in Frankrijk verplaatsen. Maar wij slapen 
er juist extra goed door en maken, naar-
mate onze reis vordert, steeds langere 
nachten. Na het bevaren van het Canal 
du Bourgogne ben ik twee kilo aangeko-
men. We arriveren in Dijon en genieten 
van de gratis musea in deze stad.  Na-
tuurlijk slaan we ook mosterd in.

Franse pruimen en amsterdamse 
rioolperikelen
Er is een stremming aangekondigd op het 
Canal de la Meuse (de Franse Maas). Dit 
betekent dat we uiterlijk 15 september 
in Givet – nog net in Frankrijk – moeten 
zijn omdat we anders een maand vertra-
ging krijgen. Om op te schieten maken 
we een paar lange vaardagen met wei-
nig rusttijd. Dat is jammer, want de Vo-
gezen waar we nu snel doorheen varen 
zijn schitterend. En natuurlijk is snel nog 
steeds relatief. We varen zes tot acht km 
per uur.  De omgeving van het vaarwater 
is verlaten en de sluizen zijn geautomati-
seerd (we bedienen ze met een afstands-
bediening). Veel sluiswachtershuisjes 
staan er onbewoond en vervallen bij. Het 
leuke voor ons is dat bij iedere sluis een 

appelboom en een pruimenboom staan. 
Precies in de pruimentijd varen wij voor-
bij, dus er worden kilo’s pruimen geplukt 
die tot jam en pruimentaart worden ver-
werkt. We krijgen veel gasten die graag 
een stukje meevaren over de prachtige 
kronkelende Franse Maas. Het vaargenot 
wordt een klein beetje verstoord door 
verontrustende telefoontjes en sms’jes 
van het thuisfront. Net nu we zo ver weg 
zijn,  worden er op de Oude Schans riool-
afvoerputten geplaatst. We krijgen totaal 
onverwacht inspraak over de plaats van 
deze put, maar we kunnen er geen zinnig 
woord over zeggen omdat er nog geen 
rioolexpert bij ons aan boord geweest 
is. Op 14 september liggen we in Givet, 
aan de Belgische grens, maar nog net in 
Frankrijk. Daar blijven we vijf dagen lig-
gen op een vrijwel verlaten jachtsteiger 
midden in de Maas.  We zwaaien onze 
oud-buurvrouw Anneke uit die bijna een 
week met ons heeft meegevaren.

terug naar de oude schans via 
dinant, maastricht, Biesbosch en 
amstel
Van Givet naar Amsterdam is het met het 
openbaar vervoer een dagje reizen. Met 
de auto ben je er in vier uur. Wij hebben 
er ruim drie weken de tijd voor. En eigen-
lijk zijn die drie weken nog te kort om al-
les wat we nu onderweg tegenkomen te 
bekijken en te bezoeken. We varen door 
de Belgische Ardennen en ‘wonen’ ach-
tereenvolgens in Dinant, Namen en Huy. 
In Dinant ervaren we voor het eerst weer 
de drukte van een stad. Het verkeer raast 
langs de smalle boulevard en het is echt 
even wennen voor ons. Ook scheeps-

hond Max moet zich weer aanpassen aan 
het stadse leven. Op veel ligplaatsen kon 
hij zo van de boot de kant op rennen. 
Gelukkig is zijn aanpassingsvermogen 
groot.
Eind september bereiken we Maastricht. 
Iedereen spreekt weer Nederlands en 
vooral de vele fietsers vallen ons op. Wat 
heerlijk dat we in zo’n fijn fietsland wo-
nen. Dat vanzelfsprekende fietsen heb-
ben we echt een beetje gemist. Er volgt 
nog een zonovergoten weekend in de 
Biesbosch. Op 13 oktober varen we de 
Amstel af en meren ’s middags weer aan 
op de Oude Schans. 

tot slot
We hebben gevaren met ons hele huis 
en ‘gewoond’ op meer dan honderd ver-
schillende plaatsen. We hebben gelegen 
in Parijs, in de natuur en in en nabij 
Franse, Belgische en Nederlandse dorpen 
en steden. Het was geweldig. Maar als je 
ons vraagt waar we ons echt thuis voe-
len, dan is dat toch echt in onze eigen 
vertrouwde Nieuwmarktbuurt.
En met wie hebben we het op diezelfde 
13 oktober meteen nog even helemaal 
uitgepraat? Natuurlijk met onze vrien-
den van binnenwaterbeheer. Toen we 
helemaal aangemeerd waren en alle tele-
foon- en elektriciteitskabels weer waren 
aangesloten, kwamen ze voorbij gevaren. 
Natuurlijk waren ze best bereid om even 
langszij te komen voor een soort nabe-
spreking over de bijzondere ontvangst 
van die middag. Het was tien minuten 
daarna dat er op beide schepen weer har-
telijk gelachen werd.
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Annelies Baars 
Bij ons op de Groenburgwal 
wil Droog Design iets 
neerzetten. Met die plannen 
gebeurden verschillende 
dingen erg snel achter 
elkaar zonder dat de buurt 
er zeggenschap in had. Ik 
ben toen handtekeningen 
op gaan halen. Bij mensen 
aanbellen en spreken over 
die plannen. Niet meteen 
tegen, het is ook wel een leuk 
idee, maar de manier waarop 
het gaat is niet ònze manier. 
Het was het mooiste voor mij 
om te ontdekken hoeveel 
aardige en leuke mensen 
hier wonen op het  grachtje. 
Iedereen deed open en was 
bereid te praten. 
Ik was 17 of 18 en op weg 
naar het Waterlooplein, 
kwam over het grachtje en 
hoorde vogels zingen. Hoe 
kan dat, midden in de stad? 
Wat een kostbaar plekje, zo-
veel stilte. Daar moeten we 
zuinig op zijn. Dat weet ik 
nu nog en daarom moeten 
we zorgen dat er niet opeens 
veel meer verkeer bij kan ko-
men.

Bob van Brummelen 

Ik heb een vrouwtje uit 
Engeland leren kennen dat 
steeds opnieuw voor me 
terugkomt, met Oud en 
Nieuw is ze er weer!
 

Chimera Elaiza 
Liefden
In 2010 werd ik blij omdat ik 
eindelijk een mobiele tele-
foon mocht van mijn ouders; 
nu mag ik veel meer dingen 
alleen doen omdat zij mij dan 
kunnen bereiken. Laatst ben 
ik voor mijn beste vriendin-
netje alleen een verjaardags-
cadeautje wezen kopen en 
toen ik daar in mijn eentje 
op straat liep wist ik hoe blij 
ik was dat ik groter word en 
meer mag en dat is leuk.

Christophe 
Vermeulen, 
Mijn vader en zijn vriendin 
gaan verhuizen en zij hebben 
mijn partner en mij hun 
huis in Hilversum te koop 
aangeboden voor een luttel 

bedrag. Het huis staat vlak bij 
het station en alles is dichtbij. 
Het heeft een tuintje en 
Hilversum is de stad waarin 
ik opgroeide. Dat alles was 
dus wel heel aanlokkelijk. 
We hebben het serieus 
onderzocht. Weekeinden 
gaan logeren als zij er niet 
waren. En uiteindelijk 
hebben we het niet gedaan. 
Ik merkte dat ik toch wel heel 
dol ben op dit huis, op het 
licht in huis, op deze gewel-
dige stad, op alles wat je hier 
ook hebt, en waar je voor 
leeft. Het was een groot ge-
luk om dat weer eens zo diep 
te beseffen.

Dunya Willeman 
Het gelukkigste moment? 
Moeilijk te kiezen. Toen mijn 
kleindochter (zie foto) haar 
Havodiploma haalde.
Het samenzijn met kinderen 
en kleinkinderen.
En het in handen houden van 
de eerste gedrukte exem-
plaren van mijn verhaal “De 
Afwezige” met bijna hon-
derd tekeningen, perfect 
gerealiseerd door lithograaf 
Henk Pothoff en grafisch ont-
werper Emma van Loohuizen.
Nu nog een uitgever. Maar 
dat wordt 2011.

Johanneke 
Guldemond
In het warmste weekend van 
2010 voeren wij in een boot-
je over de Maas.
Wij: tien vrouwen samenge-
bracht op dit tochtje door 

een vriendin Marijke naar 
aanleiding van onze betrok-
kenheid rond het overlijden 
van haar moeder. Het was 
een geweldig weekend: aan-
meren op een afgelegen 
plek, heerlijk eten met on-
dergaande zon, zwemmen en 
vooral ongelooflijk veel ple-
zier met elkaar.

John ter Marsch
Geluk is natuurlijk een eigen-
aardig goed. Het is als een 
vliegende schaduw, je hebt 
het en zó ben je ’t weer kwijt. 
Je hebt ook geluk in heel veel 
soorten. Ik werk veel met ac-
teurs, die hebben wat ik vaak 
noem ‘het grote geluk’. Ze 
staan voor een volle zaal, het 
stuk is gedaan en ze krijgen 
heel veel applaus; dat is een 
groot ogenblik en een heel 
groot geluk. 
Maar als je een beetje anders 
leeft dan is het niet zo groot, 
dan is het vaak wat beschei-
dener. En mijn geluk van het 
afgelopen jaar was, dat ik 
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merkte dat de mussen weer 
terug waren. Mussen zijn 
mijn favoriete vogels want ze 
zijn klein en bruin en met zo 
veel en ze kletsen zo leuk als 
een vol café. 
Ze waren weg. Inderdaad, 
allemaal weg. Er stond in de 
krant een vreselijk verhaal 
dat ze zich niet meer konden 
handhaven in de biotoop van 
de stad. Er werd zelfs een 
partij opgericht, de “partij 
van de mus” dat was in de 
tijd van de verkiezingen van 
de gemeenteraden. En nu 
zijn ze in groten getale weer 
terug.
Er zit ook een klein verhaaltje 
aan vast. Zie pagina 31 (Red.)

Dag OpNieuw
Als er ruimte is, mag dit er 
dan ook in?
Ik heb echt waar drie keer zo 
bot gevangen, deze wil ik er 
graag in.
In het kadertje van de foto, 
deze tekst:

“Nee, ik wil niet op de 
foto in OpNieuw!”

En dan de tekst eronder:
“Geluk in het afgelopen jaar?
Nou nee, dat kan ik niet zeg-
gen, gewoon alles zo’n beet-
je.
Je leeft van de dag in de 
dag.”
Als ik voorzichtig opper dat 
‘gewoon’ toch misschien wel 
een beetje geluk is, stokt het 
gesprek.
Waar gebeurd, 
Groet Greet

Philippine Putman 
Cramer
Mijn gelukkigste moment 
op de Recht Boomssloot: 

Zomer in Amsterdam. Het 
Chinese buurthuis is begon-
nen aan de yogales en de 
deuren staan wagenwijd 
open. Ik betrap enkele fana-
tieke Nederlanders op het 
stiekem omvallen. Mijn huis-
genoten fietsen/lopen af en 
aan, vanuit het Vondelpark, 
muziekgebouw aan ’t IJ of 
een dagje varen. Ik kijk op 
mijn horloge en besef dat 
ik de hele dag niks hoeft te 
doen. Ik installeer me op mijn 
fatboy (grote zitzak) aan de 
kant van het water met een 
goed vriendinnetje naast me. 
Een Canadees komt langs 
en noemt zich ‘the travel-
ling chef’, hij is op bezoek bij 
vrienden en besluit iets voor 
ons te koken. Twee uur later 
krijgen we een heerlijk toetje 
voorgeschoteld en hij schuift 
aan. Een uur later zitten we 
met zijn 10en (alle meiden 
uit huis 4 of 6 hebben zich 
aangesloten) aan de gracht 
en voordat ik het doorheb 
is het 23 uur ’s avonds, zulke 
avonden mogen zich einde-
loos herhalen, tot in het on-
eindige. 

Veerle Bisschop
Het huis waar we wonen is 
eigenlijk te klein voor ons 
gezin maar toch wonen we 
er graag, want mijn vader is 
onze benedenbuurman en 

dat betekend veel voor me. 
Hij ziet zijn kleindochters van 
dichtbij opgroeien en helpt 
waar hij kan. Af en toe sa-
men eten of praten over de 
politieke toestanden in de 
wereld geeft een gevoel van 
saamhorigheid en daar ben 
ik blij en dankbaar voor.

Mike

Mike: “Ik realiseer me dat ik 
dit jaar vijf en twintig jaar 
hier in het Mozeshuis aan het 
Waterlooplein werk. Ik kwam 
binnen als dienstweigeraar, 
daarna ben ik in vaste dienst 
gekomen. Ik heb het hier 
goed naar mijn zin. Voor jul-
lie allemaal ook veel geluk in 
je werk.

René ter Horst 
De iepen hier op de 
Raamgracht zijn dit jaar uit-
zonderlijk mooi verkleurd. 
Als je in het weekeinde een 
dag thuis bent, zit je met je 

hoofd bijna ìn de goudkleu-
rige bladerpracht. Prachtig 
vind ik dat, daar geniet ik 
dan van. 
Een ander moment waar ik 
ontzettend van genoten heb 
- ik heb een opera-abonne-
ment - was Der fliegende 
Holländer van Wagner. Zo 
mooi, dat was prachtig. Wij 
wonen achter de opera, als ’t 
even kan ga ik erheen en de 
mooiste opera van het afge-
lopen jaar was deze. 
Dat waren mijn geluksmo-
menten.

Thérèse van Beeck
Zonder verder diep te zoeken 
of er lang over na te denken 
een heel gelukkig moment 
van dit jaar: fietsend door de 
velden in Zeeland, niets hoe-
ven, er gewoon zijn samen 
met een goede vriendin; met 
onze tentjes op een natuur-
camping, niets hoeven, niets 
hoeven, er gewoon zijn.

 19 

WaT WaS jE gElUkkigSTE MOMEnT HET afgElOPEn jaaR?



gehouden worden. Bovendien is het 
een representatief,  goed bereikbaar en 
ondanks de hoogte behaaglijk gebouw. 
Daarmee hadden andere gemeenten die 
graag het NHM een onderkomen hadden 
verstrekt – onder meer Groningen, Apel-
doorn en Opmeer – het nakijken.  Gezien 
echter de visie van het NHM zijn die ste-
den nooit serieus gegadigde geweest.

Blijkens hun website beoogt het NHM 
geschiedenis toegankelijk te maken 
voor een zo breed mogelijk publiek en 
vanuit meerdere perspectieven. Er staat: 
“Een museum voor historische verbeel-
ding, enthousiasme voor geschiedenis, 
nieuwsgierigheid naar het verleden. Met 
zijn wortels stevig in het heden en mid-
den in de maatschappij. Het Nationaal 
Historisch Museum brengt de rijke ge-
schiedenis van Nederland in kaart. Het 
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Evert van Voskuilen

de Zuiderkerk krijgt een 
nieuwe bewoner. Nadat 

jarenlang het informatiecen-
trum van de dienst Ruimte-
lijke Ordening (dRO) er was 
gehuisvest vindt nu het Na-
tionaal Historisch Museum 
(NHM) er zijn fysieke onder-
komen. Verrassend, onver-
wacht en intrigerend. Kon 
je bij dRO  informatie halen 
over de stedenbouwkundige 
ontwikkelingen van Am-
sterdam of over nieuwe wo-
ningen, straks kun je je hart 
ophalen aan de nationale ge-
schiedenis. 
Het NHM ziet de Zuiderkerk 
als een tijdelijk onderkomen 
in opmaat naar een perma-
nent museumgebouw.  Voor 
permanente huisvesting is 
de Zuiderkerk te klein en be-
perkt in haar mogelijkheden. 
Nu de regering een kras heeft 
gezet door de subsidie voor de 
nieuwbouw in Arnhem  gaat 
het NHM een campagne ont-
wikkelen om met privaat geld alsnog een 
permanente locatie te realiseren. Tot die 
tijd zal de Zuiderkerk fungeren als het 
onderkomen voor museale activiteiten 
en de ontwikkeling van de programme-
ring voor de beoogde nieuwbouw.  De 
kosten van de huur van de Zuiderkerk 
zullen niet uit overheidsbijdragen wor-
den betaald, maar uit private middelen 
zoals fondsen en verhuur aan derden.
De directeur van het NHM,  Erik Schilp, 
ook commissaris bij Stadsherstel en, 
smeedde het ijzer toen het heet was.  
Een permanente locatie in de Randstad 
was al in beeld lang voordat het nega-
tieve bericht over de financiering van de 
nieuwbouw bekend werd. Het is voor het 
Nationaal Historisch museum belang-
rijk om op diverse plaatsen in Nederland 
zichtbaar te zijn en daar hoort een eigen 
kantoor en tentoonstellingsruimte in de 
Randstad bij. Het hoofdkantoor blijft in 
Arnhem gevestigd.
De Zuiderkerk is al ingericht voor ten-
toonstellingen, biedt ruimte voor pu-
blieksmanifestaties en er kan kantoor 

biedt activiteiten, maakt pro-
gramma’s voor het onderwijs 
en zoekt aansluiting bij de we-
tenschappelijke wereld. Het 
museum organiseert overal in 
het land boeiende activitei-
ten. Een gedreven team van 
medewerkers zet zich hier en-
thousiast voor in.”
Het museum werk actief sa-
men met organisaties op het 
gebied van erfgoed, geschie-
denis, onderwijs, wetenschap, 
media en kunst, zoals bijvoor-
beeld het Joods Historisch 
Museum en het Amsterdams 
Historisch Museum. Gezien 
de nabijheid van deze en an-
dere musea en de historische 
omgeving zou je kunnen stel-
len dat het echte museum-
kwartier niet rond het Muse-
umplein, maar in de oostelij-
ke binnenstad ligt. 
Het NHM maakt  graag ge-
bruik van de nieuwe techni-
sche mogelijkheden.  Naar 
verwachting zal  in 2011 het 
eerste volledig virtuele mu-
seum ter wereld wordt in-

gericht. De geschiedenis wordt levend 
gemaakt vanuit het perspectief van per-
soon, plaats, chronologie en thema. 
De thema’s omvatten zes zogenaamde 
‘Werelden’ : Ik en Wij, Land en Water, 
Lichaam en Geest, Mens en Macht, Oor-
log en Vrede en Rijk en Arm. De voorlo-
pige thuisbasis van het NHM zal gebruikt 
worden voor experimenten met kennis-
overdracht en proefopstellingen van de 
bovengenoemde thema’s. Wie nu echter 
op internet gaat zoeken naar het Natio-
naal Historisch Museum kan via www.
innl.nl  al kennis maken met een schat 
aan informatie. Al is het maar vanwege 
de betrokkenheid bij de Canon van de 
Nederlandse Geschiedenis.

Op 1 januari 2010 trekt het NHM in de 
Zuiderkerk. Het museum heeft al laten 
weten de buurtbewoners begin 2011 te 
willen uitnodigen voor een kennisma-
kingsborrel op de plek waar de vloer-
verwarming er voor zorgt dat het zelfs 
behaaglijk is voor de daar ooit begraven 
mensen. 

De Zuiderkerk blijft verwarmd
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Jan Stuyfersant

Hoera, eindelijk was het zover. De be-
vrijding gloorde al enige dagen. Het 

gonsde van de geruchten. De Amerika-
nen en Canadezen waren in aantocht. 
Mannen van het verzet werden als B.S.-
ers (Binnenlandse Strijdkrachten), met 
stenguns en helmen, hier en daar al 
waargenomen.
Wij naar de Dam. Massa’s volk overal. De 
Dam en omgeving stond vol met blije 
en zingende mensen in gespannen af-
wachting van de bevrijders. En ja hoor, 

In september 2008 is de redactie be-
gonnen een serie jeugdverhalen van 
Jan Stuyfersant in OpNieuw te plaat-
sen. Kort tevoren had Jan zijn herin-
neringen achter elkaar opgeschreven 
omdat, zo zei hij, “hoe kinderen door 
de oorlogstijd heen kwamen te wei-
nig is belicht.” Uit die verhalen moch-
ten wij een selectie maken en die is 
in de afgelopen twee jaar opeenvol-
gend in ons blad opgenomen. We 
hadden de vrije hand en hadden met 
Jan over de plaatsing van de verhalen 
geen verder contact. Zo kon het ge-
beuren dat wij nu pas vernamen dat 
Jan Stuyfersant op 26 oktober 2009 
is gestorven. Wij zijn hem dankbaar 
voor de vreugde die hij onze lezers en 
ons heeft gegeven met zijn geschie-
denissen.
Hieronder vindt u het laatste verhaal 
uit de selectie, over een gebeurtenis 
die, zelfs na zoveel jaren, nog altijd 
afgrijzen opwekt. 
Jan Stuyfersant was niet alleen vlot 
met de schrijf-, maar ook met de te-
kenpen. Ter afsluiting van deze serie 
dus ook een pentekening van zijn 
hand.

daar kwamen de eerste Canadese leger-
voertuigen over het Rokin aangereden. 
De voertuigen kwamen haast niet door 
de juichende en schreeuwende mensen-
massa. Tanks en legertrucks werden aan 
alle kanten beklommen door vooral jon-
ge vrouwen. De soldaten vonden dit na-
tuurlijk geweldig. Na een rondje om de 
Dam verdwenen zij via de Nieuwe Zijds 
Voorburgwal, het volk in extase achter-
latend.
Op de hoek van de Dam en de Kalver-
straat echter staat een groot gebouw, in 
de volksmond ‘de Grote Club’ genoemd. 
Als kind nooit geweten wat voor een club 
dat was. In de bezettingstijd was het een 
Duits onderkomen. Voor de toegangs-
deur en op de hoek had je twee wacht-
posten met gewapende Duitse soldaten 
in vol legertenue. Uiteraard werden zij 
door de uitzinnige menigte uitgejouwd. 
Uit veiligheidsoverwegingen trokken zij 
daarom naar binnen en sloten zij de toe-
gang af. Het feesten en schreeuwen ging 
alsmaar door. Pa, Kees, Reg en ik liepen 
met de massa mee. Op een gegeven mo-
ment waren Kees en Reggie bij ons van-
daan, opgegaan in de mensenmenigte. 
Toen begon het.
Er werd geschoten en niet zo’n beetje. 
Mitrailleurvuur, staccato, aangevuld 
met geweervuur, knalde over de Dam. 
Mensen, vreselijk in paniek, vlogen alle 
kanten op. Pa sleepte mij mee naar de 
zijkant van Peek en Cloppenburg om uit 
het schootsveld te raken. Via het Rokin 
en de Nes bij een kennis in een der zij-

straten naar binnen om op verhaal te ko-
men. Daarna naar huis.
Ondertussen waren Kees en Reggie, mee-
gesleurd door de massa, bij de Bijenkorf 
beland. Het schieten ging maar door. 
Mensen probeerden zoveel mogelijk dek-
king te zoeken, achter lantaarnpalen, 
kiosken, in portieken. Kees en Reggie 
kwamen door de dekking zoekende men-
sen in de verdrukking. Daardoor werd 
Reggie, als door een draaikolk, de andere 
kant opgesleurd. 
Kees kwam ònder dekkingzoekende 
mensen terecht, waarbij zijn brilletje ver-
pletterd werd. Desondanks wist hij zich 
te ontworstelen en naar huis te rennen. 
Onze tante Jo, een echte paniekzaaister, 
van verder   op in de straat, kwam naar 
onze moeder en schreeuwde “Coba, 
een groot bloedbad op de Dam, er zijn 
honderden doden gevallen”, moeder 
in grote angst achterlatend. Kees kwam 
als eerste ongedeerd thuis, behalve zijn 
brilletje dan. Reggie, tien minuten later, 
onder het bloed. Ma schrok zich wezen-
loos. “Reggie, wat mankeer je?” Reggie, 
een heel flegmatiek, parmantig knulletje 
van zeven, “Niks, ik mankeer niks, ik ben 
over een lijk gestruikeld.” Naderhand 
kwamen Pa en ik thuis en hoorden wij 
wat met Kees en Reggie gebeurd was. Blij 
dat we heelhuids de schietpartij over-
leefd hadden.
Wat als een groot bevrijdingsfeest begon-
nen was, eindigde in een groot drama, 
waarbij vele tientallen doden en nog veel 
meer gewonden gevallen zijn. 

Dodelijk bevrijdingsfeest
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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.
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S P A A N S
LEERT U BIJ JOSEPHINE!

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

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust

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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vandaag. Maar daar verschijnt een vro-
lijk groepje buurtbewoners. De Gaai 
wordt van zijn tijdelijke verblijfplaats 
opgehaald en per auto naar de Nieuw-
markt vervoerd. De plek is bekend, stra-
tenmaker Reinier en Tim staan start-
klaar. Vakkundig wordt een holletje ge-
maakt. Schep speciaal zand erin, beetje 
naar links, beetje naar rechts en Gaai 
weer terug op zijn roots. Als het laatste 
gat gedicht is, knalt de champagne, een 

Greet van der Krieke

weet u het nog? Die stoeptegel van de 
Nieuwmarkt, voor Waalsteeg num-

mer 1 van de vrachtwagen gevallen, is 
door beeldhouwster Klaartje Verhoeven 
in een prachtige ‘Gelderse Gaai’ omge-
toverd! Ik zou u op de hoogte houden 
van het wel en wee. Welnu, suggesties uit 
de buurt, ideeën uit onverwachte hoek, 
mondige meedenkers over een mogelijke 
plek? Geen enkele reactie heeft OpNieuw 
mogen ontvangen. Dus ga ik zelf op pad, 
Amstel 1 is het doel. 

Bezoekerspas op de borst: ‘G. van der 
Krieke/OpNieuw’, de deuren van het 
stadhuis openen zich. De sector Open-
bare Ruimte, afdeling dienstverlening, 
verwacht mij. Op de tweede verdieping 
strekken zich meters lange gangen voor 
mij uit. Het flitst door me heen “een wit 
rolschaatsplan zou misschien niet eens 
een gek idee zijn”. Zie het voor u: alle-
maal ambtenaren vrolijk zwierend rich-
ting hun bureau. Bas Peters, gebiedsbe-
heerder Nieuwmarkt, verwacht mij met 
thee, ik hoef mijn komst niet uit te leg-
gen. De toegestuurde tekst uit OpNieuw 
plus de foto van de stoeptegel liggen 
uitgeprint op het bureau. Kijk, dat geeft 
de burger moed, het verzoek van Klaar-
tje om de tegel weer terug te geven aan 
de Nieuwmarkt is niet onder op de stapel 
beland. Integendeel, er is duidelijk naar 
gekeken. En het idee wordt omarmd om 
de stoeptegel weer cadeau te doen aan 
het Plein! Al pratend en overleggend 
met Bas wordt de Gaai opgemeten: hoe 
scherp zijn de uitsteeksels, hoe diep is 
de tegel. Er moeten mensen voor geor-
ganiseerd worden om hem weer terug te 
plaatsen in het plaveisel, afspraken ge-
maakt. Maar voordat ik het weet praten 
Bas en ik over een afspraak om samen 
met Klaartje een kijkje te gaan nemen op 
de Nieuwmarkt. Is er een plaats waar de 
Gaai vrachtwagenproof kan liggen? Dan 
lever ik m’n pasje weer in, kijk met ande-
re ogen naar de sector Openbare Ruimte. 
En op voorhand mede namens de hele 
buurt, dank ik Bas Peters hartelijk voor 
zijn welwillendheid.

En dan is het zo’n grauwe grijze novem-
ber middag. Het wordt niet echt licht 

in een bedje van speciaal zand
(of: hoe het verder ging met de Gelderse Gaai) 

hartverwarmend applaus klinkt. Echt 
een feestje, omstanders, toeristen blij-
ven spontaan staan: “wat gebeurt hier?” 
Met trots vertel ik hun het verhaal en 
een beetje ontroerd doe ik u, mede na-
mens Klaartje, verslag van een middagje 
Nieuwmarkt.
Wat waardeloos leek is weer in ere her-
steld. 
De Gelderse Gaai ligt tegenover café Bern 
Nieuwmarkt oostzijde. 

Foto’s van Aukje Rammelt 
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Afwatering
Bij sommige delen van het 
Pentagon is de regenwater-
afvoer zó primitief geregeld, 
dat bewoners emmertjes 
onder de waterstromen zet-
ten om te voorkomen dat 
hun gevel en vooral de per-
ken daar continu veranderen 
in modderpoelen. Het is voor 
hen te hopen dat Stadgenoot 
daar snel een blijvende oplos-
sing voor vindt. 

Kabouter
Sommige huizen in onze 
buurt staan onder kabouter-
lijke bescherming. Nu slaapt 
hij nog, want het is dag. 
Maar reken maar dat hij ak-
tief wordt zo gauw de groot-
stedelijke nacht valt.

Kathodische 
bescherming
Een raadselachtig paaltje op 
de Staalkade. ‘Kathodische 
bescherming’ door het 
Waternet. Vroeger, op school 
bij natuurkundeles, werd 
gesproken over kathode en 

anode. Ook kwamen die 
wel voor in radiolampen. 
Wikipedia leert ons dat ka-
thodische bescherming een 
vorm is van corrosiebestrij-
ding bij ijzeren voorwerpen 
door middel van electrische 
stroom. IJzeren waterleiding-
buizen zullen dan minder 
snel roesten. 

Maupoleum
Wat waren we blij, in 1994, 
toen dat lelijke Maupoleum 
eindelijk gesloopt werd.
Maar als je nu, in 2010, op 
hetzelfde punt gaat staan en 
je afvraagt wat we er nu ei-
genlijk mee opgeschoten zijn, 
wat is dan je antwoord?

Protest
Als de Portugese (thans ge-
sluierd) en de Grote Sjoel 
neerkijken op de olijfbomen 
op het Mr. Visserplein zul-
len zij ongetwijfeld het beeld 
voor zich krijgen van de hon-
derdduizenden vernielde 
olijfbomen in de Gazastrook. 
Ze zullen vervuld worden met 
verdriet om de dwaasheid 
van de mensen. Een Joodse 
voormalige buurtbewoonster 
raakte getroffen door deze 
gedachte. Als symbolisch pro-
test heeft zij sommige van 

die bomen een wit doekje 
gegeven.

Omgekeerde wereld
Dit is de omgekeerde we-
reld: de auto op de stoep en 
de voetganger op de straat-
weg omdat de stoep geblok-
keerd wordt door de auto. 
Het gebeurt natuurlijk vaker 
en het valt zelfs niet altijd 
meteen op, maar meestal 
staan auto’s ook geluk-
kig niet op de stoep, want 
daar horen ze niet. Je 
zult daar maar met je kinder-
wagen langs moeten of met 

je rollator en dan komt er 
natuurlijk altijd wel weer een 
haastige automobilist vlak 
achter je die boos roept dat 
jij als voetganger uit de weg  
moet gaan. En haal je dan je 
schouders op? Of word je dan 
kwaad? Wie het weet mag 
het zeggen.

Opvallend tekstje
Iedere keer als ik de 
Kromboomssloot op fiets 
denk ik: staat dat opval-
lende tekstje daar nog op 

de Armeense kerk? Of is het 
al overgeschilderd? En dan 
zie ik dat die tekst er nog 
zit. Als het een heel schun-
nige tekst zou wezen dan 
zou die het daar geen weken 
en maanden zo uithouden, 
maar met deze heeft men 
geen al te grote haast om 
hem weg te poetsen.
Zou dat komen omdat het 
bijna kerstmis is of is dit een 
vorm van rechtvaardigheid?

Verhullen
Een prachtige fototentoon-
stelling van Angèle Etoundi 
Essamba (Kameroen, 1962) bij 
de Stopera. Jammer dat wij in 
het Westen alleen maar ge-
loven in het onthullen, en de 
kunst van het verhullen kwijt 
zijn geraakt.

Zwanengezin
Gespot in de Groenburgwal. 
Niet eens heel bijzonder, wel 
iets om blij mee te zijn, zo-
veel schoonheid nog eens ex-
tra in dit al zo mooie gracht-
je.

  Buurt in Beeld
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Antje Postma

naar aanleiding van haar boek Voorbij 
de Blauwbrug. Het verhaal van mijn 

joodse grootvader (2008) sprak ik met 
schrijfster Joosje Lakmaker in Arti et Ami-
citae. We praatten over haar schrijver-
schap in het algemeen en over haar loop-
baan die eraan voorafging. Zij was onder 
andere beleidsmedewerker in de Tweede 
Kamer voor de PSP en zat in het bestuur 
van de onderwijsvakbond, ABOP. Inmid-
dels is Joosje Lakmaker met veel plezier 
full-time schrijfster. Zij schreef het boek 
Voorbij de Blauwbrug naar aanleiding 
van de zelfmoord van haar vader Hans 
Lakmaker in 1991. Hans Lakmaker was 
de enig overlevende uit het gezin van 
zijn vader Leman Lakmaker. Leman, zijn 
vrouw Fie en hun oudste zoon Bert kwa-
men in 1942 om in Auschwitz. “De man 
over wie mijn vader nooit sprak” staat er 
op de omslag van het boek.

Joosje deed samen met haar nicht Fieke 
uitgebreid onderzoek naar de achter-
grond van haar familie en de tijdgeest 
waarin Leman Lakmaker leefde en op-
groeide. Zij raakte gefascineerd door de 
figuur van haar grootvader, die zich van-
uit een analfabeet arbeidersgezin wist op 
te werken tot uitgever bij de Wereldbi-
bliotheek. Ze typeert hem als een duike-
laartje: iemand die zich steeds opnieuw, 
dankzij een ijzeren wil en doorzettings-
vermogen, wist waar te maken en weer 
wist op te krabbelen.

Leman Lakmaker kwam uit een gezin 
waarvan beide ouders analfabeet waren. 
Hij werd geboren in 1885 in de Ververs-
straat, waar hij met zijn ouders en ne-
gen kinderen in twee kamers woonde, 
zonder wc en zonder keuken. Zijn vader 
was schijvenschuurder, een hulpvak in 
de diamantindustrie. De diamantindu-
strie vierde hoogtij in die dagen en was 
een typisch joods beroep. Het gezin was 
arm en de hygiënische omstandigheden 
waren erbarmelijk, waardoor men zich 
niet goed kon beschermen tegen besmet-
telijke ziektes; een van de bekendste was 
trachoom, een oogziekte waar kinderen 
zelfs blind van konden worden en die 
uitsluitend in de joodse wijk voorkwam 
vanwege de hoge bevolkingsdichtheid. 

In het boek beschrijft Joosje hoe haar 
grootvader zich afzette tegen het joodse 
geloof en al heel jong betrokken raakte 
bij het socialisme. Hoe hij in contact 
kwam met belangrijke mensen zoals 
Henriëtte Roland Holst en Frank van der 
Goes, van wie hij op cultureel en politiek 
gebied veel kennis opdeed. Ze schetst 
het leven in de Jodenbuurt en de manier 
waarop Leman Lakmaker zich ontwor-
stelde aan zijn milieu, verhuisde naar an-
dere delen van de stad en even zelfs naar 
het Gooi. Zij beschrijft ook het leven van 
het gezin Lakmaker met hun drie kinde-
ren: warm en open met veel vrienden en 
kennissen vanuit de SDAP en het opko-
mende socialisme. Leman en zijn vrouw 
streefden naar een betere wereld, gevoed 
door socialistische ideeën. Zij kwamen 
op voor de onderdrukten in de samenle-
ving. Ze wilden een goede toekomst voor 
hun kinderen. Zoon Hans Lakmaker stu-
deerde medicijnen en daar waren ze bij-
zonder trots op. Hij werkte jarenlang als 
huisarts aan de Kromme Waal en ging in 
1985 met pensioen.

Het boek bestrijkt de periode van 1885 tot 
aan 1942, het jaar waarop Leman en zijn 
familie  werden opgepakt en afgevoerd 
naar Auschwitz. Hans overleefde als eni-
ge van het gezin. Hij verbleef op dat mo-
ment elders en ontsprong de dans. Op 

mijn vraag in hoeverre het Joosje gehol-
pen heeft de dood van haar vader te ac-
cepteren en te verwerken is het antwoord 
niet eenduidig. Het heeft haar vooral 
geholpen begrip te hebben als kind van 
de tweede generatie met joodse afkomst, 
voor wat haar vader en zijn familie is 
overkomen en heeft meegemaakt. Hans 
Lakmaker sprak nooit over de oorlog, zo-
als veel joodse ouders. Joosje zegt erover: 
“Mijn vader was ruim zes jaar met pen-
sioen. Hij kon zijn draai niet goed meer 
vinden in die tijd en het ging al geruime 
tijd niet zo goed met hem. Het was in de 
tijd van de Irak-oorlog en ik herinner me 
uitspraken van hem waarin duidelijk was 
dat hij zich identificeerde met de oor-
logssituatie op dat moment. Mijn moe-
der was niet van joodse afkomst en dat 
maakte groot verschil. Ik heb daardoor 
niet het gevoel gehad dat ik een specifiek 
joodse achtergrond heb, omdat ik vooral 
in haar sfeer ben opgegroeid. Wij woon-
den op de Kromme Waal, niet direct het 
joodse gedeelte van de Nieuwmarktbuurt 
waar mijn vader een huisartsenpraktijk 
had. Hij was zeer geliefd bij zijn patiën-
ten vanwege zijn grote betrokkenheid.”

Bij toeval gingen Joosje en ik in onze 
jeugd naar dezelfde school, namelijk de 
ASVO-school op het Frederiksplein. Aan 
de hand van wat oude foto’s halen we 

Interview met Joosje Lakmaker

joodse grootvader
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enige her-
inneringen 
op aan de 
toenmalige 
juff ies  en 
meesters en 
hoe we naar 
school lie-
pen. Onze 
f a m i l i e s 
w o o n d e n 
in die tijd 
niet ver van 
elkaar van-

daan, zodat we elke ochtend hetzelfde 
traject aflegden naar school via de Staal-
straat en het oude Waterlooplein langs 
de Amstel over de bruggen naar het Fre-
deriksplein. Onze beide families hadden 
een gecombineerd haal- en brengsysteem 
voor het naar school brengen van de kin-
deren, waarbij een afwisselend stel ou-
ders de kinderen ’s ochtends naar school 
bracht. Op school zaten aardig wat twee-
de-generatie joodse kinderen met ouders 
die heel wat hadden meegemaakt. Het 
waren met name veel kinderen uit het 
toenmalige kunstenaarsmilieu en dat 
bepaalde de sfeer op een bijzondere ma-
nier.

Bronnen napluizen en voorbereidend 
onderzoek doen voor het schrijven van 
dit boek is Joosje Lakmaker zo goed be-
vallen dat zij op dit moment werkt aan 
een biografie over actrice Ester de Boer-
Van Rijk (1853-1937), de beroemde ac-
trice in de stukken van Herman Heijer-
mans, zoals Op Hoop van Zegen. Verder 
schrijft ze regelmatig voor het historisch 
maandblad Ons Amsterdam. Ik ben be-
nieuwd wat ons nog meer te wachten 
staat aan interessante en prachtige boe-
ken van haar hand in de komende jaren.

Voorbij de Blauwbrug is een aangrijpend 
en ontroerend persoonlijk verhaal, ge-
koppeld aan een nauwgezet historisch 
tijdsbeeld. Het boek werd erg goed ont-
vangen en Joosje Lakmaker oogstte er 
veel lof mee, niet alleen van de critici 
maar vooral van veel individuele lezers 
die haar bedankten voor het schrijven 
van dit boek. Mocht u het nog niet ge-
lezen hebben, woont u in deze buurt en 
bent u nieuwsgierig naar wat zich hier zo 
al heeft afgespeeld in het verleden, dan 
kan ik u aanraden het boek vandaag nog 
aan te schaffen of te lenen bij de Pinto-
bieb, want die heeft het vast en zeker! 

Foto door Antje van Joosje Lakmaker

sinds 12 oktober is de buurt een gevel-
steen rijker. Na een lange zwerftocht 

van ruim een eeuw is gevelsteen Schut-
terop weer terug op de plaats waar hij 
ooit zat: aan de Keizerstraat 12.
Vermoedelijk is gevelsteen Schutterop 
in 1711 geplaatst in een woning in de 
Keizerstraat van heer Franszoon, bijge-
naamd van Schuttorp, een dorp vlak 
naast Bentheim, dat net over de grens in 
Duitsland ligt. Het zandsteen waarvan de 
gevelstenen gemaakt werden kwam van 
Bentheim. Gevelstenen waren gevelte-
kens, ze gaven aan wat er achter de gevel 

te doen of te halen was of wie er woonde; 
dat systeem was al bij de Romeinen in 
zwang. De uitdrukking ‘waar hang je uit’ 
verwijst er nog naar. Heer Franszoon zet-
te zijn eigen naam op de gevelsteen en 
liet zo dus weten waar hij uithing. Gevel-
stenen mochten niet verplaatst worden, 
want het was in die tijd niet alleen een 
teken waar iemand uithing, maar ook 
een kadastrale aanduiding; pas aan het 
einde van de achttiende eeuw werden 
huisnummers ingevoerd in Amsterdam. 
Het pand van heer Franszoon werd ver-
moedelijk omstreeks 1900 afgebroken. 
Sindsdien was de gevelsteen zoek. Na-
speuringen brachten aan het licht dat 
de steen in 1943 ingemetseld zat in een 
tuinmuur achter pand Keizersgracht 223; 
dat pand was eigendom van Han van 
Meegeren, de beroemde vervalser van 
schilderijen van Vermeer. Later werden 
dat huis en de inboedel geveild. Uitein-
delijk kon Vereniging Vrienden van Am-
sterdamse Gevelsteen (VVAG) de steen 
kopen. Woningbouwvereniging Ymere, 
die de geschiedenis van de buurt koestert 
en probeert tastbaar te respecteren, heeft 
samen met de VVAG besloten de steen 
te laten restaureren en te herplaatsen in 
de gevel van de nieuwbouw aan de Kei-
zerstraat. Jos Otten, voorzitter VVAG, en 
Anke Huntjens, regiodirecteur Ymere, 
verrichtten de onthulling, die werd bij-
gewoond door verwanten van de familie 
Schuttorp.

Gekoesterd verleden
Riet Paasman



te zien. En zomaar een kilootje erbij is 
geen uitzondering. Om mij één en ander 
nog eens krachtig in te peperen zijn onze 
naaste buren tien prachtige jonge blom-
men! Tenminste veertig jaar zit er tussen 
ons maar het troost wel: we hebben een 
prima verstandhouding met onze buur-
meisjes. Onder mijn steeds dunner wor-
dende haardos opgeleukt met blonde 
streepjes is het ook al kommer en kwel. 
Het brein werkt niet meer zoals vroeger. 
Vroeger: niets vergetend, alert tot en 
met en alles kon ik mij feilloos herinne-
ren. Drie dingen tegelijk doen, ook dat 
is lang geleden. Hoe lang weet ik ook al-
lang niet meer! Zoals de stad onderhoud 
behoeft, heeft ook het lijf af en toe een 
APK keuring nodig. En goedgekeurd voor 
nog weer een paar jaar kan ik mijn geluk 
niet op. En nog meer wordt er gelet op 
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Greet van der Krieke

alles slijt! De stad 
slijt, het lijf slijt. 

Allereerst de stad; daar 
wordt aan gewerkt. 
Tot genoegen valt in 
de bus de mededeling 
dat de sector Open-
bare Ruimte de Recht-
boomssloot aan gaat 
pakken. Groot onder-
houd aan het straat-
werk, ik juich het 
van ganser harte toe. 
Want het is nodig, de 
stad wordt voor meer 
dan honderd procent 
gebruikt. Uitgebuit 
soms, zeker in de zo-
mer. Die zomer wordt 
door zeer velen uit-
bundig gevierd met 
wijn, bier en gein. De 
restanten van de hoge 
omzet van de heer 
Heineken vinden wij 
achteloos nagelaten 
op onze vensterbank. 
Dat is nog netjes, bier-
glazen en flesjes op de 
rijweg uitééngepatst 
door auto’s zijn kleine 
rampen. 
En die stomme peu-
ken ook! Er wordt ex-
tra schoongemaakt in het wallengebied, 
hulde! Maar slijten doet het natuurlijk 
wel. Onlangs op het Nieuwmarktplein 
zag ik tot mijn ontzetting zulk zwaar ma-
terieel. Het zou voor een reclamespotje 
zijn. Je ziet het voor je, stoeptegels kapot, 
een trottoirband verzakt. Verontwaar-
digd ben ik dan, de stad is niet van mij, 
ook niet van jou, wees er een beetje zui-
nig op. We hebben de stad maar te leen. 
En op geleende spullen moet je extra zui-
nig zijn. 
Het lijf slijt ook. Nu ben ik daar niet 
uniek in. De bewoners van het rijtje 
Rechtboomssloot schrijden gezamenlijk 
voort met de tijd. Hier en daar een on-
miskenbaar grijze haardos. Er wordt re-
gelmatig een andere coupe aangemeten, 
inclusief een fris kleurtje. Ook rimpelt 
het behoorlijk, zelfs met het blote oog 

Een goede buur

Illustratie Nico Lute

een beetje meer van 
het één en vooral wat 
te minderen met het 
andere. Het geheugen 
dient ook getraind, 
een sudokuutje of een 
snelle tien kilometer 
lopen, het zou alle-
maal helpen. Maar 
ondanks dat alles 
komt toch die kwade 
dag, dat de sleutelbos 
zoek is. Terwijl je ze-
ker weet, dat hij na 
gebruik is teruggehan-
gen op het plekje waar 
hij hoort, namelijk 
binnenkant kastdeur. 
Met het mobieltje ge-
beurt vaak iets soort-
gelijks. Maar daar heb-
ben wij het volgende 
op gevonden. Ik laat 
echtgenoot M. opbel-
len. Het duurt soms 
even om de locatie te 
traceren. Menig keer 
rinkelt uit volslagen 
onverwachte hoek – 
AH, tas, traptrede, toi-
let, bed, zolder - toch 
het vertrouwde geluid 
van mijn mobieltje. 
Maar die sleutelbos. 
Help, ook die sleutel 
met een certificaat zit 

eraan. Nauwgezet ga ik al mijn gangen 
na, peins me werkelijk suf, word lichte-
lijk wanhopig. Soms moet je dan even 
iets heel anders gaan doen. Wie weet 
komt onze huiskabouter vannacht langs. 
Met maar één magere reservesleutel van 
de voordeur ga ik boodschappen doen. 
Om tot mijn stomme verbazing de hele 
bos op de voordeurmat te zien liggen. 
Nee, ik heb hem daar niet neergelegd. 
In een flits zie ik me weer voor de deur 
staan. Een watervlug klein jochie van de 
fiets tillend, ook zijn rugzakje en mijn 
eigen tas staan even op de stoep. Sleutel 
opgevist en in het slot gestoken. Klein-
kind moet eerst veilig binnen de poorten 
van het huis. Vervolgens de sleutel in het 
slot laten zitten.
Dankjewel goeie buur; zoveel beter dan 
die verre vriend. 
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Antje Postma

al tien jaar lang werken Barbara  
Wichers-Hoeth, Arthur van Norden en  

Jeroen Beets samen aan een uniek project 
voor jongeren in de Boomsspijker. De 
doelstelling van dit bij uitstek educatieve 
project is om kinderen rond de tien jaar 
te laten kennismaken met de totstandko-
ming van een echt boek in al zijn hoeda-
nigheden
Het verhaal wordt bedacht en geschreven 
door Arthur, aan de hand van een histo-
risch gebouw in de buurt dat op loopaf-
stand ligt en waarmee iedereen bekend 
is. De vaste hoofdpersonen Bo, Dirk en 
Engeltje met het hondje Juultje gaan daar 
op zoek naar een geheim dat verscholen 
ligt en ergens in het verleden is ontstaan. 
Het verhaal heeft een open einde. Ieder 
van de deelnemertjes bedenkt afzonder-
lijk hoe het verhaal afloopt en dus wat 
de uitkomst is van het geheim in het he-

Het geheim van...

Koningin Beatrix en Pinguin tijdens de officiele uitreiking van "Het Geheim van de Plantage" in het 
Wertheimpark. De eerste twee exemplaren werden aangeboden aan resp. mevrouw M.M. Eeuwens, 
directeur van de Hortus Botanicus, en de heer Haig Balian, directeur van Artis. Foto’s Barbara 
Wichers-Hoeth.



den! Het leuke aan dit project is dat het 
supergoed doordacht is en het wonder 
van het zelf doen en maken van een echt 
boek een extra dimensie geeft. De kinde-
ren moeten er flink wat werk voor verzet-
ten, maar zijn dan ook apetrots op wat ze 
hebben bereikt, niet in de laatste plaats 
dankzij de vakkundige leiding die de kin-
deren helpt om dat ook daadwerkelijk 
voor elkaar te krijgen.
Samen met Barbara maken de kinderen 
illustraties bij het verhaal door middel 
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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! Elke vierde 
donderdag van de maand van 24 
feb t/m 23 juni 2011 aanvang 20.15 
uur Vondelkerk. 
Kom genieten! Reserveer via 
www.operapertutti.nl 

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

van allerlei druktechnieken, zoals een 
linoleumsnede, etsen met een droge 
naald, stempels, lijmdruk en sjablonen. 
Ook de bladspiegel en de typografie ko-
men aan bod, inclusief een beginkapitaal 
zoals vroeger in oude boeken gebruike-
lijk was. De lessen vinden plaats in de 
Boomsspijker en worden intensief bege-
leid door zowel Barbara als door iemand 
van de Boomsspijker. Van ieder kind 
dat deelneemt is er één illustratie in het 
eindexemplaar van het boek te vinden. 
Samen met het mooiste zelfbedachte 
einde wordt het gedrukt en gebonden in 
een oplage van vijftien exemplaren. Als 
klap op de vuurpijl wordt in het betref-
fende gebouw het onoplosbare geheim 
ten tonele gevoerd tijdens de presen-
tatie van het boek. Dat is al een happe-
ning op zich! Gebouwen die de afgelo-
pen tien jaar aan bod kwamen zijn: De 
Waag, het Scheepvaarthuis, de Zuider-
kerk, het Rembrandthuis, Huis de Pin-
to, De Kadijken, De Plantage, de Oude 
Kerk, de Lastage en de Boomsspijker zelf. 
Gedurende deze tien jaar samenwerking 
hebben ruim vijfenzeventig kinderen 
deelgenomen, van wie sommige zelfs 
meerdere malen. Dit jaar was het de laat-
ste keer en daarom is er vanaf 9 maart een 
overzichtstentoonstelling van de boekjes 
van de afgelopen tien jaar in de OBA. 
Hoewel de formule nog steeds spring-
levend is, hebben de bedenkers ervan 
besloten het project te beëindigen. Of 
er een vervolg komt in een iets andere 
vorm is nog niet bekend, maar hoogst-
waarschijnlijk is dat wel het geval. We 
wachten het af....
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Riet Paasman

initiatief loont. Macha van Beusekom, 
sinds 1988 woonachtig in de Zand-

straat, vroeg OpNieuw om aandacht 
voor de bijzondere boekwinkel waar ze 
als vrijwilliger werkt. Macha las altijd al 
heel veel en het leek haar leuk om in een 
boekwinkel te werken. Vanaf de middel-
bare school doet ze veel aan vrijwilligers-
werk. De afgelopen jaren heeft ze ook bij 
de Uitkijk, het Filmmuseum en de IDFA 
gewerkt. Haar vader werkte in de jaren 
zeventig als kunstenaar in de Nieuw-
marktbuurt en had vrienden die nauw 
betrokken waren bij de acties tegen de 
aanleg van de metro. “Dat was me wat, 
er was hevig verzet in die tijd.” 

“Ik zit eigenlijk best veel in Books4life”, 
vindt ze. Het is dan ook erg leuk werk. 
“Books4life is een keten van tweede-
hands boekwinkels. We doen aan boe-
kenrecycling, dat is duurzaam en de 
opbrengst komt ter beschikking van een 
goed doel.” Het goede doel zijn vooral 
mensen in bijvoorbeeld Afrika die in ar-
moede leven. Books4life is een landelijke 
vrijwilligersorganisatie, opgezet door stu-
denten, met boekwinkels in Tilburg, Gro-
ningen, Eindhoven, Utrecht, Maastricht 
en Amsterdam. Sinds kort zijn ze inter-
nationaal, in april werd een vestiging in 
Graz, Oostenrijk, geopend. Ook worden 
boeken verkocht via marktplaats. Het 
grootste deel van het geld dat op lande-
lijke basis binnenkomt gaat naar instan-
ties als Amnesty International en Oxfam 

Novib. Maar elke stad mag 1500 euro be-
steden aan een zelfgekozen begunstigde, 
altijd een kleinschalig project. Macha zit 
in de Amsterdamse goede-doelen com-
missie, dat is voor haar juist een van de 
aantrekkelijke aspecten van de boekwin-
kel. “Omdat de vrijwilligers in elke stad 
waar Books4life zit zelf mogen beslissen 
waar  die 1500 euro naar toegaat houdt 
iedereen grote betrokkenheid. Een van 
de leukste dingen van de winkel vind ik 
dat er soms iemand binnen komt die een 
bepaald boek wil hebben en dat hebben 
we dan.”
In Amsterdam zijn ongeveer tien vrij-
willigers betrokken bij de boekwinkel, 
vooral voor de winkelverkoop. “We zijn 
een soort van Swiebertje winkel, we ver-
plaatsen nog wel eens wat. De ruimte 
krijgen we van JoHo support center, een 
organisatie voor gesubsidieerd vrijwilli-
gerswerk en onze bovenbuurman in de 
Taksteeg, een zijsteeg van het Rokin. In 
de winter is het er koud, er is geen ver-
warming, dan zitten we bij een straalka-
cheltje. Maar ach, met diensten van drie 
uur is het net uit te houden.” Mensen 
lopen gewoon binnen met een tasje boe-
ken. Boeken die geaccepteerd worden 
mogen niet gescheurd zijn, er mag niet 
in gestreept zijn, en ze mogen niet ouder 
zijn dan tien jaar. “Een beetje hippe en 
recente boeken, literatuur is goed, reis-
boeken ook, en Books4life houdt zich 
ook aanbevolen voor  Engelse romans, 
thrillers en kinderboeken. Weggooien is 
het laatste.”
www.books4life.nl/amsterdam

(Nog) geen 
sloopbal op 
Binnengasthuis-
terrein

Henk Oldeman

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te 
melden. Het wachten is op een rech-
terlijke uitspraak. Intussen is een boek 
uitgekomen over hergebruik van oude 
gebouwen, Nieuw Leven voor meer 
Gebouwen, geschreven door Eisse 
Kalk. Daarin wordt ook de geschiede-
nis van het Binnengasthuis uitgebreid 
beschreven, tot aan de huidige situ-
atie. De schrijver komt tot een interes-
sante analyse:
“De gang van zaken rond het Binnen-
gasthuisterrein laat goed zien, welke 
factoren een belemmering kunnen 
vormen voor het ontstaan van een vi-
tale coalitie. Na een voorspoedige start 
in de jaren negentig met het instel-
len van een Klankbordgroep, waarin 
alle partijen vertegenwoordigd zijn, 
wordt het overleg steeds moeizamer. 
De voornaamste belemmeringen zijn: 
een halsstarrige opstelling van de UvA 
die coute que coute een bibliotheek 
op het BG terrein wil vestigen. Alter-
natieve locaties met prachtige gebou-
wen als de Bazel en The Bank worden 
afgewezen. Twee overheidsinstanties 
nemen verschillende standpunten in: 
de centrale stad zoekt naar alternatie-
ven, het stadsdeel stemt in met sloop 
van een monumentaal pand. Argwaan 
en wantrouwen krijgen de overhand 
in de relatie tussen het wijkcentrum 
en de UvA; er vindt geen overleg 
meer plaats. Een defensieve opstelling 
overheerst. Gemeenschappelijke uit-
gangspunten in beide verhalen (oude 
gebouwen kunnen beter functieveran-
deringen opvangen) worden hierdoor 
niet meer onderkend. Beide hoofdrol-
spelers hebben kritiek op de overheid: 
de UvA ondervindt onvoldoende 
waardering als een van de grootste 
werkgevers; het wijkcentrum vindt 
dat de deelraad niet goed omgaat met 
de cultuurhistorie van de stad. Over-
dracht van kennis en zichten is door 
de vele personele wisselingen gebrek-
kig”
Laten we maar hopen dat de sloop-
bal geen werk zal krijgen op het BG-
terrein.

Vrijwilliger in een 
recycle-boekwinkel
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Mussen
John ter Marsch
Op een dag, een jaar of drie, vier geleden, zat ik in de zon op het terras van Tis Fris. 
Het was mooi weer en er zat een dame, die had een appeltaart besteld. Zij had de 
Volkskrant bij zich en ze had zich duidelijk voorgenomen dat ze vóór twaalf uur 
geen arbeid ging verrichten, maar heerlijk zou genieten van haar appeltaart met 
cappuccino. Zij zat achter haar krant en het hele terras zag hoe vier mussen bezig 
waren met haar appeltaart weg te vliegen. Dat was zo’n grappig gezicht, want ze 
vlogen af en aan en er kwamen steeds meer mussen en die mevrouw had helemaal 
niets in de gaten. Dus het terras begon wel op te letten, mensen stootten elkaar aan 
en die mussen waren ontzettend tevreden, want zo’n vangst hebben ze maar zel-
den, een complete appeltaart. De mevrouw merkte dat er iets was op het terras, dus 
langzaam liet ze de krant zakken en ze keek over de rand in een X-aantal gezichten 
die allemaal naar háár keken. En op dat moment vloog de laatste mus met het laat-
ste stukje appeltaart weg.

Henk Oldeman

‘Het gaat niet goed met de eindre-
dactie. Er is te weinig kopij en we 

wachten nog op een hoofdartikel. Het 
is de vraag of dit Kerstnummer wel voor 
Kerstmis uit kan komen, want zonder ko-
pij geen blad”. Zo’n mededeling van de 
eindredactie laat je wel even nadenken. 
Hoe kan dat dan? Daar moet wat aan ge-
daan worden. Ga maar zitten en schrijf. 
Wat zei Tineke Nijenhuis ook weer, tien 
jaar geleden de ziel van OpNieuw: “Wat 
weekend, er moet verdomme een blad 
komen.” 
Het mooie van zo’n rampzalig bericht is, 
dat je als bij toverslag beschikt over adre-
naline. Dat bruist door je heen en zet je 
hoofd op scherp.

Harn niet gebeurd zijn. Opletten dus 
maar, niet zitten slapen!
De schoonmaak is een samenwerking 
geweest tussen Stadsdeel Centrum en 
Stadgenoot, onze woningcorporatie. 
De drijvende krachten waren Bas Pe-
ters, gebiedsbeheerder bij het stadsdeel, 
en Henk de Vos, huismeester bij Stad-
genoot. Dagen van tevoren liepen ze al 
rond te organiseren. Alle fietsen moesten 
weg, zodat de wrakken konden worden 
herkend en weggezaagd. De prachtige, 
maar wegens falend onderhoud uit hun 
krachten gegroeide struiken in het mid-
denperk werden gerooid, wat velen aan 
hun hart ging. Op de dag zelf, 14 okto-
ber, werd een partytent neergezet op het 
Pentagonplein met koffie en broodjes 
voor de werkers; toevallig passerende 
bewoners werden niet overgeslagen. Er 
verschenen tuinlieden, die het ontstruik-
te middenperk voorzagen van een zorg-
vuldig ontworpen patroon van minieme 
plantjes. Die krijgen de komende winter 
de tijd om goed te wortelen. De perken 
tegen de gevels werden gefatsoeneerd.
De sterk vervuilde onderdoorgangen naar 
de Sint Antoniesbreestraat en de Raam-
gracht werden gereinigd. Er verscheen 
iemand met een naar grote hoogte uit-
schuifbare borstel die alle ruiten van de 
trappenhuizen schoonwaste met het mo-
derne fenomeen ‘osmosewater’. Dat is 
water dat geen kalk of opgeloste zouten 
bevat en dat streeploos opdroogt zonder 
dat je hoeft na te lappen. Anderen weer 
maakten de trappenhuizen brandschoon. 
De meneer die elke dag ons plein en om-
geving komt schoonspuiten is uren bezig 
geweest om mos en algen weg te spuiten, 
wat gedeeltelijk ook gelukt is. De on-
dergrondse bergingen kregen aandacht, 
deuren en sloten gerepareerd. Het was 
een drukte van belang. Een dankwoord is 
op zijn plaats aan de heren Peters en De 
Vos en aan alle anderen die zich zo heb-
ben ingespannen.
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Te weinig kopij 

Daardoor kwam meteen een onderwerp 
bovendrijven, dat voor mij al was weg-
gezakt in de mist der tijden. De grote 
schoonmaak van het Pentagon. Als Pen-
tagonbewoner had ik het meegemaakt 
en als OpNieuwmedewerker had ik het 
moeten registreren en er verslag van ho-
ren te maken. In plaats daarvan heb ik 
het laten wegzakken. Dat zou Piet van 



Henk Oldeman

In de Pintobibliotheek worden iedere 
maandag- en vrijdagochtend gratis 
computerlessen gegeven, voor ieder-
een die nog helemaal niets, of maar 
een klein beetje van internet afweet. 
De lessen zijn 11.00 uur tot 12.00 uur 
en u kunt zich opgeven bij Joke Ver-
meulen tel. 623 5953 (joke.vermeu-
len@kpnplanet.nl), of bij de docent 
Leo van der Meer, tel. 675 9801 (leo-
vandermeer1@gmail.com)
OpNieuw heeft een tevredenheidson-
derzoek gehouden onder deelnemers 
aan de cursus. Op gevaar af dat Leo 
naast zijn schoenen gaat lopen geven 
wij u hieronder enkele uitspraken. 

jacobus Bijker, sint 
antoniesbreestraat:
Verleden jaar even met de cursus begon-
nen, toen had ik zelf nog geen PC. Vier 
maand geleden heb ik een laptop ge-
kocht en sinds september heb ik de cur-
sus weer opgepakt. Het gaat prima, Leo 
legt het goed en duidelijk uit, is ook een 
geschikte man, heel aardig en vriende-
lijk. Ik heb er nu ook boeken bij en pro-
beer dingen uit. Hé, denk ik dan, bestaat 
dat ook? Nee, ik heb geen minuut spijt 
gehad dat ik deze cursus doe.

Germaine van den Broek, 
’s-Gravelandseveer:
Ik kan alleen maar positief zijn over de 
cursus. Als je het niet goed kunt volgen, 
door je leeftijd, doet Leo erg zijn best. 
Hij heeft eindeloos geduld. Ik ga er graag 
naar toe. Hij laat het je zelf proberen. Als 
het niet lukt zegt hij “dan heb je dit of 

dat verkeerd gedaan”. En daarna gaat het 
wèl. Het zijn leuke lessen. Wel moeilijk. 
Je moet thuis oefenen om het te kun-
nen onthouden, dan gaat het beter. Ik 
heb een oude computer gehad, gekregen, 
maar die ging stuk. Ik ga er zeker mee 
door, want ook zònder computer thuis is 
het erg de moeite waard.

jos dulmers, raamgracht:
Fantastisch. De les, en ook Leo, een fan-
tastische man. Ik ben vol lof. Toen de 
cursus begon ben ik meteen gegaan. Het 
is al weer een tijdje geleden dat ik het ge-
daan heb, maar ik heb het allemaal ge-
leerd. Opzoeken, E-mailen, kijken wan-
neer de trein gaat, en bridgen op de com-
puter ook. Het leek mij vreselijk moeilijk, 
maar zoals Leo het vertelde werd het vrij 
logisch. Als je weet hoe je ergens mee om 
moet gaan is het niet eng meer. Maar ik 
heb ook mijn boeken, dus ik ga niet zo 
lang achter de computer. Nu ga ik bezig 
met de Sinterklaasgedichten, ook op de 
computer, dan worden ze duidelijk te le-
zen.

louise krug, spanje:
Ik verblijf momenteel in Spanje en liep 
net te winkelen toen u belde. Hier in 
de bieb, we hebben geen eigen com-
puter, krijg ik maar weinig tijd. Veel 
schrijven lukt dus niet. Over de com-
puterlessen kan ik alleen maar zeggen 

dat ik er blij mee ben. We hebben een 
aardige leraar, de sfeer is ontspannen 
en we kunnen vragen wat we willen. Ik 
had mezelf al een beetje geleerd van de 
computer gebruik te maken. Ondanks 
mijn zeventig jaren vond ik dat ik best 
nog  wat kon leren. Het lukte me wel 
maar er bleven zeer veel vragen over. 
Toen ik las dat er computerlessen gege-
ven werden besloot ik meteen me te mel-
den. Ik ben blij dat ik het heb gedaan. 
Nu kan ik e-mailen, het Nederlands 
nieuws bekijken en zelfs foto´s opzoe-
ken.
  
lidy muller, recht Boomssloot: 
(Geen foto beschikbaar)
Ik vind het fantastisch. Leo doet dat met 
zoveel toewijding. Ik ben er een half jaar 
geleden mee begonnen, ik had nog nooit 
met een computer gewerkt, ik wist er ook 
helemaal niets van. Maar Leo heeft het 
grootste geduld van de wereld. Ik kan 
niet anders zeggen, hij doet een heel goe-
de job daar. Hij doet het echt heel, heel 
erg goed en hij mag heel veel compli-
menten hebben. Ik heb het eerst moeten 
leren met die muis, maar nu heb ik zelf  
een computer gekocht en ik kan thuis 
oefenen. Ik heb er een boek bij gekocht 
voor oudere mensen en beginners, nu 
kan ik ook dingen opzoeken. Het werkt 
geweldig. Ik kan al een heleboel, kan om-
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internetlessen in de Pintobieb



gaan met die Google en ik schrijf mail-
tjes. Ik moet zeggen, ik vind het een heel 
goed initiatief. Je voelt je heel prettig bij 
hem en ik ben heel blij met de cursus. 
Vanochtend las ik in de krant dat ze wil-
len stoppen met de bibliotheken en dat 
zou ik heel erg vinden. 

kok Zandbergen, raamgracht:
Ik ervaar de cursus als positief. Het is wel 
zo dat je er meer rendement van hebt als 
je zelf zo’n apparaat aanschaft, want dan 
kun je thuis oefeningen doen. Je leert het 
pas door het te doen. Daardoor ontstaan 
er ook de vragen. Omdat ik thuis nog 
geen computer heb is bij mij het ren-
dement niet zo groot. Ik heb geleerd te 
e-mailen en om het net op te gaan. Leo 
doet het goed, hij is een aardige man. Hij 
heeft me gewezen op Marktplaats en tij-
dens de cursus zoek ik daar of er iets voor 
mij bij is.

tineke Philips, nieuwe Herengracht:
Fantastisch, in alle opzichten. Maar ik 
zit er niet meer op, want ik wilde alleen 
maar e-mail leren en toen dacht ik, dan 
kunnen andere mensen er ook nog bij. 
Alle waardering, Leo doet het goed, be-
kwaam, rustig en met humor. Ik ben blij 
dat ik kan vertellen dat ik zo tevreden 
over de cursus ben. En Leo is ook nog een 
aardige man!
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Pintohuisprogramma

Op 18 januari - en in-
derdaad is dat de derde 
dinsdag, traditiegetrouw 
- ontvangen wij dichte-
res Tjitske Jansen. Niet 
voor het eerst, overigens. 
Nationaal kreeg ze be-
kendheid door haar de-
buutbundel Het moest 
maar eens gaan sneeu-
wen. Die  verkocht meer 
dan tienduizend exem-
plaren, heel veel voor een 
dichtbundel.
Jansens stijl kenmerkt 
zich door een eenvou-
dig taalgebruik, waar 
veel referenties aan de 
kinderwereld in voorko-
men, vaak gepaard gaand 
met laconieke humor. Ze 
snijdt echter wel de grote 
thema’s als liefde, dood 
en verbondenheid aan in 
haar werk. Ze draagt vaak 
voor uit eigen werk, on-
der meer op (literatuur)
festivals als Poetry inter-
national, Lowlands, De 
Nacht van de Poëzie en 
De Wintertuin. Haar bun-
del ‘Koerikoeloem” (2007) 
werd bekroond met de 
Anna Bijns Prijs in 2009.
Als smaakmaker hierbij 
een gedicht uit Het moest 
maar eens gaan sneeu-
wen:

ik wil een privédetective
Ik wil een privédetective
met een goed karakter
die dag en nacht bij mij 
moet zijn om redenen die 
buiten me liggen. 
Zolang de zaak onopge-
lost is zal hij me niet ver-
laten zodat hij langzaam 
van mij kan gaan houden.

Het is zeer aan te beve-
len nu al te bespreken. De 
ervaring leert dat Tjitske 
Jansen binnen een week 
geheel is uitverkocht.
De laatste donderdag van 
januari 2011, de 27ste, is 

Nationale Gedichtendag. 
In weerwil van de bezui-
nigingen willen we hier 
aandacht aan schenken. 
Diverse contacten moeten 
nog gelegd worden, maar 
wij hopen Louis Lehmann 
op die dag te mogen ont-
vangen en mogelijk ook 
Diana Ozon. Wij willen dit 
’s avonds laten plaatsvin-
den. Let op onze aankon-
diging aan de Pintogevel, 
de boekhandel en de 
‘Antonies-muurkrant’ 
naast de fysiotherapie.

Op 15 februari geeft 
A.L. Snijders een lezing 
– hij kreeg dit jaar de 
Constantijn Huygens-Prijs. 
Bekendheid verwierf hij 
met de verschijning van 
Belangrijk is dat ik niet 
aan lezers denk uit 2006, 
een bundel ZKV’s (Zeer 
Korte Verhalen). De stuk-
jes in de ZKR-bundel wor-
den gekenmerkt door 
nauwkeurig en geheel 
eigen taalgebruik. Tommy 
Wieringa noemde Snijders 
“de meester van het een-
harig penseel”. 

Maart. De 75ste boeken-
week 2011 heeft als on-
derwerp autobiografie 
en biografie. Wij hebben 
Maaike Meijer uitgeno-
digd; zij heeft ’n biografie 
over de dichteres Vasalis 
geschreven. Alleen zal 
het niet de derde dins-
dag worden, in verband 
met het Boekenbal, don-
derdag 17 maart. Voor 
ons vormt de komst van 
Maaike Meijer een hoog-
tepunt; daarom durven 
wij de traditie te doorbre-
ken.
Van april is ook al bekend 
wie er komt en dat is nie-
mand minder dat Gustaaf 
Peek, die een lezing zal 
geven over zijn laatste 

boek Ik was Amerika, zijn 
derde roman, uitgegeven 
door Querido. Het ver-
haal speelt zich deels af 
ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. De hoofd-
persoon, een Nederlander, 
Dirk Winter, vecht voor 
de nazi’s in Noord-Afrika, 
wordt krijgsgevangen 
genomen door de ge-
allieerden en naar een 
kamp in het Zuiden van 
de Verenigde Staten ge-
bracht. Een stuk onderbe-
lichte geschiedenis.

Zoals reeds lang bekend is, 
herbergt ’t Pintohuis:
de Amsterdamse Spinoza-
kring met boeiende cur-
sussen, folders aanwezig 
Internetlessen, zie elders 
in dit blad twee leesgroe-
pen: één vanuit de ANBO 
en de andere uit ‘de 
buurt’ sinds kort een lees-
groep Franse literatuur in 
het Frans

Als Opnieuw uitkomt, 
is het ongetwijfeld 
Kerstmis, of geweest, 
maar het Nieuwe Jaar zal 
nog moeten komen. Het 
Pintohuis-team wenst de 
hele Nieuwmarktbuurt èn 
daarbuiten ’n voorspoedig 
2011.

Als extra een pianorecital 
door Natalia Alexeeva, in-
middels geliefd en bewon-
derd in onze buurt èn ver 
daarbuiten, op woensdag-
avond 19 januari. Entree 
€ 5, -.

Liesbeth Pijper
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Bijeenkomst Bewonersraad 
10 september 2010
Jan Joost van Hemel doet ver-
slag van de informatieavond 
voor de buurt op 8 juli betref-
fende de plannen van Droog. 
Er waren tachtig bewoners 
aanwezig, die onder meer 
luisterden naar een presenta-
tie van Droog. De portefeuil-
lehouder Bouwen, Wonen 
en Stedelijke ontwikkeling, 
Boudewijn Oranje, was ook 
aanwezig. Deze zal een aan-
tal scenario’s maken van di-
verse mogelijkheden voor de 
ontwikkelingen rond Droog. 
Deze scenario’s worden be-
handeld op de vergadering 
van de commissie Bouwen 
en Wonen op 9 november. 
OpNieuw beschikt nog niet 
over een verslag van deze bij-
eenkomst.
 
kennismaking met 
stadsdeelvoorzitter
Jeanine van Pinxteren stelt 
zich voor. Ze komt uit de 
Gemeenteraad; daar heeft zij 
zich acht jaar beziggehouden 
met Verkeer, met name met 
de portefeuille van de Noord-
Zuidlijn en met Ruimtelijke 
Ordening, met name de 
Zuidas. Ze woont al 25 jaar in 
het centrum en werkte sinds 
1989 op het Waterlooplein 
als zakelijk leider van Arcam. 
Ze is behalve voorzitter van 
het Stadsdeel, portefeuille-
houder openbare ruimte en 
verkeer, openbare orde en 
juridische zaken en verant-
woordelijk voor alle hand-
havingszaken. Ze voelt zich 
thuis bij projecten als ‘de 
rode loper’, Stationseiland 
en Oosterdokseiland. Voor 
Jeanine is op dit moment de 
aanpak van fietsparkeren 
erg belangrijk. Er zijn zoveel 
fietsers, er zijn wrakken en 
halve wrakken en er blijft 
zo weinig plaats over om je 
fiets te parkeren. Bij de in-
richting van de openbare 
ruimte geldt: zorgen voor 
de veiligheid van fietsers en 
van voetgangers. Verder zegt 

Jeanine van Pinxteren dat er 
een verkeerscirculatieonder-
zoek voor de hele binnenstad 
gaande is en zij verwacht dat 
dit eind van het jaar is afge-
rond. 

toename overlast
Er is in de Binnenbantam-
merstraat, Nieuwe 
Jonkerstraat en op de 
Geldersekadebrug sprake 
van toenemende overlast 
van junks en hoertjes tussen 
5.00 en 7.00 uur ’s ochtends. 
In de Nieuwe Ridderstraat 
is sprake van meer inbra-
ken. Er blijken meer con-
dooms te worden gevonden 
en soms is het heel druk in 
de Sint Antoniesbreestraat 
en de Nieuwe Hoogstraat. 
Daar staat tegenover dat 
veel dealers zijn aangehou-
den. Er staat nu een poli-
tiebus op de hoek van de 
Nieuwe Hoogstraat/Sint 
Antoniesbreestraat. Maar 
dealers waarschuwen elkaar 
met hun mobiel. De politie 
doet z’n best om mensen in 
een zorgtraject te krijgen, 
maar dat lukt niet altijd.

Herinrichting
De ODE brug is eind van 
dit jaar klaar. Er is of wordt 
bestrating recht gelegd 
aan de Recht Boomssloot, 
Groenburgwal, deel 
Oudeschans en Binnenkant. 
Het opknappen van het 
Siebbeleshof begint waar-
schijnlijk in januari 2011. 
Deze opknapbeurt duurt 
ongeveer negen weken. Als 
onderdeel van het actieplan 
Speelruimte wordt de speel-
plaats op het Keizersplein 
(het zogenaamde Zwarte 
pleintje) opgeknapt. Er komt 
een stevige groene haag, 
met een stevig hek, rond de 
speelplaats. De stalen con-
structie blijft staan. De net-
ten worden weggehaald en 
langs de metalen palen ko-
men klimplanten. De ‘drie-
hoek’ voor de metrolift (waar 
nu motoren staan) wordt bij 

het speelplein getrokken. 
Er komt plek voor de moto-
ren in een lange rij langs de 
speelplek, aan de kant van 
de Keizersstraat. Het huidige 
skatemeubel verdwijnt. Op 
het huidige speelterrein komt 
een basketbalveld met rond-
om een skatehelling. Deze 
skatehelling moet nog nader 
vorm krijgen. Het Pentagon 
wordt schoongemaakt en de 
beplanting wordt verzorgd. 

Bijeenkomst Bewonersraad 
14 oktober 2010
Walenburg en Ouderen-
huisvesting kwamen aan de 
orde in de commissieverga-
dering Bouwen en Wonen 
met wethouder Boudewijn 
Oranje. De werkgroep 
Ouderenhuisvesting vindt 
dat zorg en hulp buiten het 
gebouw gehouden moeten 
worden (die zijn er genoeg 
in de Nieuwmarktbuurt). Het 
Stadsdeel Centrum en IJmere 
willen in ieder geval oude-
renhuisvesting in Walenburg. 
Boudewijn Oranje heeft ge-
zegd dat hij niet veel kan 
doen aan de plannen van 
IJmere. Die kiest om bud-
gettaire redenen voor een 
zorghotel. Het punt is door-
verwezen naar wethouder 
Rengeling (Welzijn) en het 
voorstel voor ouderenhuis-
vesting komt in december 
weer aan de orde. 

openbare ruimte
Het lijkt er op dat de hoek 
van de Antoniesbreestraat 
en de Nieuwe Hoogstraat 
gevaarlijker is geworden na 
de recente veranderingen in 
de straat. De drempel bij de 
hoek is weg, er wordt te hard 
gereden, het is veel drukker 
met fietsers en veel auto’s rij-
den tegen de richting in of ze 
rijden achteruit. De bewoners 
van het Atrium willen graag 
dat de fietsenrekken bij de 
ingang vervangen worden 
door fietsnietjes. Dan blijft 
het waarschijnlijk schoner, 
denken zij. 

Bezwaar
Mevrouw van de Erve heeft 
als enige een bezwaarschrift 
ingediend tegen de aanvraag 
voor een hotel op de hoek 
van de Prins Hendrikkade en 
de Schipperstraat. Zij woont 
er al 47 jaar. Er was haar eerst 
een nieuwe woning aan-
geboden door de eigenaar, 
maar door de economische 
crisis heeft die dat aanbod 
weer ingetrokken. De bewo-
nersraad is tegen hoteluit-
breiding daar en verzoekt 
mevrouw van der Erve de 
raad op de hoogte te hou-
den. 

verkeer
Het gaat niet goed met het 
parkeren in de buurt. Hier en 
daar worden parkeervakken 
bezet door schaftwagens, 
door hopen zand of oud ijzer. 
Iedere parkeerplaats is heilig, 
maar er wordt niet zorgvul-
dig met parkeerplaatsen om-
gegaan. Er is ook recentelijk 
een parkeerplaats opgeof-
ferd voor een elektrisch op-
laadpunt – maar dat is in het 
belang van de duurzaamheid. 
Er wordt voorgesteld om 
deze kwestie van het omgaan 
met parkeerplaatsen te agen-
deren voor de Beheergroep. 
Die krijgt het druk, want er 
moet ook aandacht worden 
besteed aan het toegenomen 
verkeer op de Kromme Waal 
sinds het eenrichtingsverkeer 
op de Geldersekade. 

Met veel dank aan Mieke 
Lokkerbol
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