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Voorspoed
Als je door je oogharen keek, zat er 
een 17e eeuws gezelschap om de 
lange tafel in de Grote Sael. Vanaf 
het plafond keken de goden op hen 
neer. Oorlogsgod Mars werd in de 
boeien geslagen, als was het een 
reclameboodschap uit de Gouden 
Eeuw die duidelijk maakt dat 
kanonnen, messen en geweren van 
de gebroeders Trip het beste uitzicht 
bieden op een gewapende vrede en 
daarmee op voorspoed. 
De boodschap blijft actueel, 
ook voor bezorgers, redactie 
en bestuur van OpNieuw. 
De Koninklijke Nederlandse 
Akademie voor Wetenschappen 
onthaalde alle vrijwilligers van 
ons buurtblad op een rondleiding 
in het beeldschone Trippenhuis 
aan de Kloveniersburgwal. Waar 
wetenschap, kunst en maatschappij 
elkaar ontmoeten en versterken. 
Wereldinstituut KNAW ondersteunt, 
zoals u misschien weet, wereldblad 
OpNieuw met een geldelijke 
bijdrage. De directeur van de 
Amsterdamse Rabobank sloot zich 
aan bij deze onvergetelijke excursie. 
Rabobank is een nieuwe sponsor die 
onze gelederen komt versterken, 
waar we natuurlijk reuze blij mee 
zijn. Maar dan zijn we er nog niet!
In het jubeljaar 2013 viert OpNieuw 
haar dertigjarig (!) bestaan. Het 
jubileum laten we voorafgaan door 
een grote sponsoractie: OpNieuw 
30 jaar opnieuw! Het idee is 
aan te sluiten bij alle bestaande 
initiatieven in de Nieuwmarkt. U 
kunt, als buurtgenoot die het blad 
al die dertig jaar kosteloos mocht 
ontvangen, een steentje bijdragen 
door bijvoorbeeld een kroegentocht 
te organiseren, een wijnproeverij, 
een kookwedstrijd, een rad van 
fortuin, een songfestival, een 
Koninginnedagverkoop, een 
kledingruil, een hardloopwedstrijd 
of een kunstveiling. Wij staan open 
voor alles wat OpNieuw voorspoed 
kan brengen en daarmee een 
stevige basis voor de toekomst. 
U kunt het zich uiteraard ook 
gemakkelijk maken en direct wat 
geld overmaken op onze rekening: 
6037046 t.n.v. Stichting OpNieuw 
Amsterdam
Met dank aan u en degenen die u 
de afgelopen maanden voorgingen!
Namens het bestuur van OpNieuw: 

Sandra Rottenberg

Donaties kregen we de afgelopen 
maanden van M.F.W.K. € 75,-, 
Vereniging Kloof € 100,-, B.J. O t L 
€ 20,-, E.M.A.W.- v W. € 100,-, E. t K. 
€ 25,-.
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Aan het eind van de zestiger jaren 
kwam ik na een lange reis door het 

Midden-Oosten, India en Nepal (die ik 
liftend had afgelegd), terug in Amster-
dam. Het was mijn verjaardag en ik had 
een flinke joint gerookt. Lopend over de 
Blauwbrug zag ik onder de bomen op-
eens twee wonderlijke mannen staan. 
De één was uitgedost in visserskleding en 
zat in een soort meditatiehouding op de 
achterkant van zijn klompen. De ander 
was geheel in het zwart, droeg  ballet-
schoenen en leunde nonchalant tegen de 
reling van de brug. Beiden hadden lange 
baarden. Gelukkig was ik goed stoned, 
dus niets kon me ervan weerhouden om 
contact te leggen. Het waren Anton Hey-
boer en Viktor IV. 
Ik belandde bij de kunstenaar Viktor IV, 
die zichzelf leerling van Heyboer noem-
de en een kleine wereld van schepen en 
vlotten op de Amstel bewoonde. Hij leer-
de me wat schoonheid inhield en toon-
de me de durf om een buitenbeentje te 
zijn. Hij adoreerde Heyboer, die van zijn 
kant Viktor in ieder geval een goed ar-
tiest vond en hem als één van de weinige 
mannen in zijn leven tolereerde.
Naast schoonheid, opende Viktor een 
wereld voor me waar kunst het hoofd-
thema was, met name het schilderen en 
tekenen met de linker hand. “Dit om het 
kinderlijke aspect in jezelf te hervinden 
want de rechterhand is al voorgepro-
grammeerd door het denken”, zo ver-
klaarde hij. 
Ook leerde hij me om zonder geld een 

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! 
donderdag 15 sep, 13 
okt, 10 nov en 8 dec 
20.15 uur. Vondelkerk 
www.operapertutti.nl 

rijk leven te creëren. We sliepen in eigen-
gemaakte bedjes, waarvoor we het drijf-
hout langs het IJsselmeer zochten. Ge-
vreeën werd er in het stro, eten na slui-
tingstijd verzameld op de Albert Cuyp en 
het brood kwam van de toen nog enige 
volkorenbroodbakker: Hartog. Wel van 
een paar dagen oud want alles bij Viktor 
moest ‘second’ hand zijn. 
We liepen op blote voeten en reden door 
Amsterdam in een oude citroënbus met 
de opdracht dit zo langzaam mogelijk te 
doen zonder in paniek te raken van de 
achter ons rijdende, toeterende en vaak 
woedende medeweggebruikers. Zij wil-
den immers zo snel mogelijk vooruit!
Het allerergste vond ik de loopplank. Vik-
tor paste een soort (on)natuurlijke selec-
tie toe. Je mocht niet zomaar aan boord 
komen, daar moest je iets voor over 
hebben en wel het balanceren over een 
houten balk van tien centimeter breed 
en een paar meter lang zonder leuning 
of iets om je aan vast te houden. Hijzelf 
danste erover heen maar ik moest me 
eerst enkele minuten concentreren om 
dan in drie stappen de overkant (net) te 
halen. De enige keer dat de echte, brede 
loopplank werd uitgelegd was voor een 
bezoek van Sandberg, de toenmalige di-
recteur van het Stedelijk Museum.
Jaren zouden voorbij gaan. Ik had  in-
middels het penseel ingeruild voor de fo-
tocamera en mij genesteld tussen de rails 
van het Centraal Station en de schepen 
in het IJ. Op een dag ging de telefoon, het 
was Anton Heyboer. Of ik een taxi wilde 
nemen, hij moest nu het origineel maar 
eens ontmoeten. Vanaf het moment dat 
de deur door één van de meisjes werd ge-
opend, bevond je je in een wereld waar 
andere wetten golden. Te midden van 
een schijnbare chaos van barakken, oude 
bussen, foto’s, etsen, spullen, honden, 
katten, mineralen en ga zo maar door, 
had men hier omgeven door een kooi 
van Faeraday, afgesloten van alle invloe-
den van buitenaf, een eigen universum 
gebouwd. 
In het midden woonde in een kleine 
ruimte met alleen een bed, een kachel 
en een hond, haast als een kluizenaar 
in zijn grot: Anton Heyboer. Daar om-
heen gegroepeerd lagen zijn atelier en de 
woonplekken van de meisjes, verbonden 
door gangetjes, deuren en kleine bin-
nenplaatsen. Alle ruimten hadden iets 
gemeenschappelijks, maar ook een door 

ieder meisje ingebrachte individualiteit, 
aangepast aan dat waarmee zij zich op 
dat moment bezig hielden. Ik moet hier-
bij denken aan iets wat Anton me ooit 
zei: “De sterren zijn een hoge vorm van 
liefde. Het gaat erom ondanks de weder-
zijdse aantrekkingskracht en het daaruit 
voortvloeiende gevaar van versmelting  
toch in je eigen baan te blijven. Zo alleen 
kan je je creativiteit behouden.”
Onze ‘gesprekken’ gingen meestal zo dat 
ik iets aandroeg waar Anton dan in een 
eeuwige monoloog op door ging. Hij had 
het vermogen om te vertellen via duizen-
den invallen, maar verloor daarbij nooit 
het uitgangspunt uit het oog. Ik wel en ik 
luisterde dan maar zo’n beetje naar het 
brommen van zijn stem in zijn borstkas 
en liet me op die cadans meedrijven.
Hij heeft altijd tegen me gezegd: “Anne-
lies, je neuroses ontstaan vanuit de dra-
matiek van je leven, dat is je rijkdom en 
meestal ligt ook daar je talent. Als kun-
stenaar heb je dat nodig. Koester je scha-
duw, wees er trots op, het is jouw uniek-
heid. Laat ze maar lullen en zich aanpas-
sen. Dit is het beste wat je de wereld te 
bieden hebt. Wordt een artiest. Wij zijn 
hier allemaal artiesten.”
En aldus geschiedde!

Anneliese Wolf (Amsterdam 1946) is 
fotograaf. Haar werk omvat portret-
ten, stillevens, natuurfotografie en 
abstracties. Zij fotografeert nog steeds 
analoog.
www.anneliesewolf.nl

Bij de voorplaat
Anneliese Wolf
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Evert van Voskuilen
Tijdens de zoektocht naar de geheimen 
van het zingen gaven meerdere mensen 
aan dat zingen een bindende werking 
heeft.  In eerste instantie betreft dat na-
tuurlijk het zingen zelf. Wat je graag zingt 
is van veel factoren afhankelijk. En soms 
zijn er van die teksten en melodieën die 
in je hoofd blijven hangen. Het lied voor 
de Nieuwmarktbuurt  is er zo een.  Naar 
verluidt is het tijdens de jaarlijkse mu-
sical  in 2010 op de St.  Antoniusschool  
voor het eerst  ten gehore gebrachte lied  
aan een opmars bezig. Makers zijn Mees-
ter Henri Overduin (teksten) en Heleen 
Verleur (muziek). Graag delen zij het lied 
met alle bewoners van de Nieuwmarkt-
buurt en de rest van de wereld.  Daarom 
zijn ze voornemens een  videoregistra-
tie  van het lied op You Tube te zetten. 
Nieuwsgierigen kunnen het lied al horen 
op de website www.heleenverleur.nl/
musical 
Noot van de redactie: Uiteraard is er geen 
Kloveniersvoorburgwal. We zullen er maar 
van uitgaan dat het omwille van het ritme 
zo moest.

Tekst en muziek van het volkslied voor de 
Nieuwmarktbuurt. 

Copyright Heleen Verleur
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Op de Nieuwmarkt
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Tekst en foto’s: 
Gerrit Wijnhoud

Voor de Stoom-
vaartmaatschap-

pij Nederland is het 
anno 1900 niet on-
gebruikelijk om Chi-
nese arbeidskrachten 
te werven als goed-
kope werknemers op 
de grote passagiers- 
en koopvaardijsche-
pen. Ze monsteren 
aan als kolenschep-
pers, stokers en was-
lieden, maar het is 
niet de bedoeling ze 
Nederland binnen 
te halen. Dat ver-
andert in 1911, er is 
een grote zeemans-
staking van Neder-
landse arbeiders en 
zeelieden, met name 
in Rotterdam. Chi-
nese tussenpersonen 
worden ingezet om 
goedkope krachten 
aan land te halen, 
met de bedoeling de 
staking te breken. 
Deze zogenoemde 
Shipping Masters 
beheren het geld dat 
zij verdienen en zij beheren de pensions, 
de zogenoemde Boarding Houses. Vaak 
slapen Chinezen daar met twintig tot 
dertig man tegelijk op één verdieping. 
De Shipping Masters bepalen wie er werk 
krijgt en wie niet en wie geen werk heeft, 
heeft ook geen eten. De Chinese arbei-
ders doen het smerigste en zwaarste werk 
voor weinig geld en dat maakt ze niet 
populair bij de Nederlandse zeelui. Van-
wege de Nederlandse overheid krijgen 
ze geen verblijfsvergunning, als er geen 
werk is moeten ze het land weer uit, liefst 
met het eerstvolgende schip. Maar zo 
vanzelfsprekend is dat natuurlijk niet. 
Dan slaat in de dertiger jaren ook hier de 
economische crisis toe. Veel Chinese ar-
beiders raken zonder werk en komen niet 
in aanmerking voor een uitkering. Alleen 
Chinezen met een Nederlandse vrouw 
en met kinderen van die vrouw kunnen 
aanspraak maken op een beetje geld. De 
armoede neemt toe, steeds meer Chine-
zen trekken weg uit Nederland, sommi-

gen uit eigen beweging, anderen worden 
weggestuurd. Met name zieke en oudere 
Chinezen krijgen een ticket voor de boot 
naar Batavia en daarna verder naar Sin-
gapore en Hong Kong. Als goedkope dek-
passagiers en enkele reis wel te verstaan, 
met een doktersverklaring dat ze onder-
weg geen gevaar lopen om te overlijden, 
want dat risico wil de scheepvaartmaat-
schappij niet lopen. Gezonde Chinezen 
krijgen (onder-)betaald werk op diezelfde 
schepen, one-way only, want het is niet 
de bedoeling dat ze ooit nog terugko-
men. De Never-Comeback-line zogezegd, 
eind jaren dertig zijn er nog tweeduizend 
Chinezen in Nederland. 

de blijvers
Van diegenen die blijven proberen som-
migen wat bij te verdienen met de ver-
koop van gebakken pindakoekjes (teng-
teng). Ze krijgen de bijnaam Pinda-Chi-
nees, dat wordt ze ook nagejauwd, maar 
de verkoop gaat goed en verspreidt zich al 

snel over Rotterdam 
en de andere grote 
Nederlandse steden. 
Al gauw wordt echter 
de straathandel aan 
banden gelegd, om 
redenen van volksge-
zondheid. Anderen 
proberen een eigen 
eethuis te beginnen 
om daarmee in hun 
inkomen te kunnen 
voorzien. Zo wordt 
in 1926 Kong Hing 
geopend, het eerste 
Chinese restaurant 
in Amsterdam, in de 
Binnen Bantammer-
straat. De keuken in 
die tijd is echt Chi-
nees en zal dat blij-
ven tot na de oorlog. 
Een journalist van 
het Algemeen Han-
delsblad schrijft er 
een artikel over en 
prijst de tongstre-
lende gerechten van 
‘de zonen van het 
Hemelse Rijk’. Het is 
het eerste positieve 
bericht over de aan-
wezigheid van Chi-
nezen in Nederland, 
waar havenarbeiders 

nog spraken over ‘het gele gevaar’. Tij-
dens de oorlog eten er ook veel Duitse 
militairen, maar dat heeft niets te maken 
met collaboratie, alleen maar met be-
scherming van de eigen gemeenschap. 
Na de onafhankelijkheid van Indonesië 
komen er steeds meer klanten uit het 
voormalige Nederlands-Indië, veel res-
taurants zetten nu ook Indische gerech-
ten op het menu, zoals de populaire nasi 
en bami ramas; een combinatie van ge-
rechten die je normaal gesproken alleen 
maar op een bruiloft krijgt, iedere be-
zoeker neemt zijn eigengemaakt gerecht 
mee en vrouwen staan samen te koken 
in de keuken. Nederlanders zien dat 
graag op één en hetzelfde bordje, in een 
restaurant kun je in die behoefte voor-
zien. De Chinees-Indische keuken wordt 
populair, ook al omdat het zo goedkoop 
is. Als je twee porties gaat afhalen kun je 
die thuis met zijn drieën delen, zeer in-
teressant voor met name studenten. De 
omzet groeit en langzaamaan komen er 

Chinatown in Amsterdam

De He Hua Tempel op de Zeedijk. ‘He’ wordt ongeveer uitgesproken als ‘ge’ in ‘geluk’ en is het 
Chinese woord voor lotus. ‘Hua’, waarvan de uitspraak lijkt op een snel uitgesproken goewà, 

betekent bloem. Oftewel de lotusbloem tempel. 
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weer meer Chinezen naar Nederland, in 
het kader van gezinshereniging, maar 
vaak ook afkomstig uit voormalige Ne-
derlandse koloniën. In de jaren tachtig 
bedraagt het aantal Chinese restaurants 
een derde van alle eetgelegenheden in 
Amsterdam. 
Maar dan raakt de markt verzadigd, Ne-
derlanders krijgen genoeg van de aan 
de Hollandse smaak aangepaste gerech-
ten. Ook de concurrentie neemt toe, het 
aantal niet-Chinese buitenlandse restau-
rants groeit en hoe 
exotischer die zijn, 
hoe meer publiek. 
De Spanjaard, de 
Italiaan, de Turk, de 
Thai. Halverwege de 
jaren zeventig heeft 
de Binnen Bantam-
merstraat zijn beste 
tijd gehad, de meeste 
restaurants en be-
drijfjes zijn verdwe-
nen. Wellicht dat 
ook de criminaliteit, 
drugshandel en ben-
deoorlogen in de 
jaren zestig daarvan 
mede de oorzaak 
zijn, maar daar gaat 
dit stuk niet over. 
De gewone hardwer-
kende Chinees wordt 
weer  authent iek 
Chinees en vestigt 
zich op nieuwe loca-
ties. Zo is Toko Dun 
Yong, het bedrijf dat zich in 1957 als eer-
ste vestigt op de Zeedijk, door de jaren 
heen uitgegroeid tot een warenhuis met 
een verscheidenheid aan producten, met 
inmiddels zes verdiepingen, ingang hoek 
Stormsteeg/Geldersekade. En er komen  
meer Chinese restaurants en bedrijfjes, 
van wasserettes, reisbureaus, nagel- en 
kapsalons, groente- en kruidenzaken tot 
boekwinkel, toko’s,  porseleinwinkels en 
een Chinese slijterij.

100 jaar chinezen in nederland
In 1976 wordt de Chinese Vereniging Fa 
Yin opgericht, een ontmoetingscentrum 
aan de Rechtboomssloot nummer 5 waar 
leden van de Chinese gemeenschap bij 
elkaar komen om sociale contacten te 
onderhouden en de laatste nieuwtjes on-
derling uit te wisselen. Hier wordt ook 
de eerste Chinese school van Nederland 
opgericht, voor kinderen van Chinese 
migranten, waar iedere zaterdag de Chi-
nese taal wordt onderwezen. In de loop 

der jaren heeft Fa Yin zich, dankzij de 
inzet van veel vrijwilligers, ontwikkeld 
tot een bloeiende vereniging, waar tal 
van activiteiten worden georganiseerd 
voor jong en oud. Er worden lessen ge-
geven in Kung Fu en Tai Chi en cursus-
sen in Chinese kalligrafie, yoga en stijl-
dansen en er wordt mahjong gespeeld. 
De doelstelling is niet alleen de Chinese 
taal en cultuur in ere te houden, maar 
ook vriendschapsbanden tussen de Chi-
nese en Nederlandse gemeenschap te be-

vorderen. Chinezen gaan niet weg uit de 
Nieuwmarktbuurt, ook al komt er geen 
parkeergarage onder de Geldersekade, 
ze blijven hier. Met eigen voorzienin-
gen zoals een Chinese school, sociëteit, 
sportclubs en een eigen medisch cen-
trum. Met Chinese straatnaambordjes en 
met een Chinees-Boeddhistische He Hua 
Tempel op de Zeedijk, het grootste reli-
gieuze gebouw in Europa dat gebouwd is 
in Chinese stijl, geopend door Koningin 
Beatrix. De transformatie van Zeedijk en 
Geldersekade tot Chinatown is daarmee 
een feit dat bij de feestelijkheden rond-
om honderd jaar Chinese gemeenschap 
in Nederland uitdrukkelijk wordt ge-
vierd. Want Chinezen willen niet verge-
ten wie zij zijn, maar ze willen ook graag 
bij de Nederlandse gemeenschap horen. 
Chinatown bloeit als nooit tevoren, Chi-
nezen uit heel Europa komen hier hun 
boodschappen doen en de nieuwe res-
taurants worden goed bezocht door zo-
wel Chinezen als Nederlanders. De film 

De Oesters van Nam Kee, naar het boek 
van buurtgenoot Kees van Beijnum, 
zorgt voor een grote naamsbekendheid 
van de gelijknamige restaurants. 
De Chinese gemeenschap, inmiddels ge-
groeid tot 100.000 inwoners, herdenkt 
dit jaar honderd jaar aanwezigheid in 
Nederland. Op 9 juli was de Dam het to-
neel voor honderd dansende leeuwen die 
zo samen de vriendschap tussen Chine-
zen en Nederlanders willen uitbeelden. 
Na dit grote spektakel, de Dans van de 

(L)eeuw, dansten de 
honderd leeuwen in 
een optocht door de 
binnenstad richting 
de Nieuwmarkt, Chi-
natown. Deze mas-
sale vriendschaps-
dans was een initia-
tief van de Stichting 
100 jaar Chinezen in 
Nederland. De Leeu-
wendans is het sym-
bool van geluk en 
voorspoed en luidt 
het begin in van een 
nieuwe periode zo-
als bij Nieuwjaar of 
bij de opening van 
een nieuwe zaak. Het 
geluid van het vuur-
werk en de drum 
staat symbool voor 
het kloppen van het 
hart, voor energie en 
voor saamhorigheid. 
Met een knipoog 

naar de Nederlandse leeuw. 
Op het moment dat ik dit schrijf is het 
8 september 2011. IJs en weder dienende 
zal op zaterdag 10 september een speci-
ale editie van het maanfestival worden 
gevierd in Den Haag. Het Maanfeest is 
één van de belangrijkste Chinese fami-
liefeesten en valt op de 15e dag van de 
8ste maand van de Chinese kalender. 
Op die dag staat de maan het verst van 
de aarde en schijnt hij het helderst, de 
zware arbeid op het land is gedaan en de 
oogst wordt binnengehaald. Tijdens de 
viering zal het eerste exemplaar van het 
jubileumboek “100 jaar Chinezen in Ne-
derland” worden uitgereikt aan het ge-
meentebestuur van Den Haag en aan de 
Chinese Ambassade. Op het moment dat 
u dit leest is ook dat alweer geschiedenis. 

Bronnen en inspiratie: 
www:100jaarchinezen.nl, Machteld 
van Voskuilen, Polo Chan, Volkskrant, 
Wikipedia

Toko Dun Yong, hoek Zeedijk/Stormsteeg/Geldersekade. Nu een winkel tot aan de Gelderse-
kade met zes (!) verdiepingen
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Alleen als ik aan de overkant fiets kijk 
ik er wel eens naar. Wat een indruk-

wekkend gebouw is het toch. Ook weet 
ik dat het huis van een familie Trip is 
geweest. Ze zouden wapenhandelaren 
geweest zijn en wat een toepasselijk de-
tail! De schoorstenen zijn gebouwd in de 
vorm van mortieren. Ja, je bent en blijft 
wapenhandelaar. Maar wat zich precies 
achter die kolossale voorgevel bevindt, 
hoe het huis of liever gezegd, hoe de 
twee huizen er van binnen uit zien, hoe 
de beide families reilden en zeilden, daar-
van heb ik geen idee.
En wat een aardig gebaar, de KNAW, de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, die sinds 1851 in het 
huis zetelt, nodigt voltallig OpNieuw, 
van bestuur tot bezorger, uit voor een 
lunch en rondleiding. Heel af en toe heb-
ben de nazaten van de familie Trip hier 
wel eens een reünie maar verder gebeurt 
zoiets zelden en altijd op uitnodiging. 
Ik glim van genoegen: op naar Klove-
niersburgwal 29. Wij gaan via het zoge-
naamde noordelijke huis naar binnen. 
De brede deur geeft toegang tot de hal 
met ouderwetse klinkertjes op de vloer. 
Mogelijk zo royaal gemaakt dat een 
koets ook naar binnen kan. Je kunt, als 
je wilt, in de verte nog het geratel van de 
koetsen op de keien horen. En ook het 
ruisen van de zijden japonnen van de 
dames op de trap naar de eerste verdie-
ping. Via een prachtig beschilderd trap-
penhuis: ‘seer resolute groote luchtige 

en schoone bordes-trappen, die wijt en 
mackelijk om op te gaen sijn, beginnen-
de van beneden tot boven toe, … en ko-
men in de ‘Grote Sael’. Het parket kraakt 
zoals het behoort te doen, door de hoge 
ramen valt prachtig licht, de tafel staat 
vol feestelijke broodjes en voor het oog 
is adembenemend veel om te zien. Wat 
een voorname sfeer, kosten noch moeite 
gespaard om de bezoeker, toen en nu, 
te imponeren. Max Put, onze gids, ver-
telt ons over het wel en wee van de twee 
broers Louys en Hendrick Trip. Vandaag 
de dag zou je zeggen: handige jongens, 

Een konincklijk onthaal
die de tijd mee hebben. Ze handelen in 
wapens, ijzer, zout, teer en zelfs in aan-
delen. De verkoop van wapens blijkt het 
meest winstgevend. Oorlogen zijn van 
alle tijden, wapens daarbij onontbeerlijk. 
De beide broers Louys en Hendrick zelf 
zien geen kwaad in het verhandelen van 
wapens, beschouwen zich als ‘wapen-
handelaren voor de vrede.  Hun motto 
is ‘Ex bello pax’, uit oorlog komt vrede 
voort.  ‘De Vrijheidt, die men hier door 
krijgen wist te krijgen, Verkrygt de Vreed’ 
in ’t endt door onversaagde moedt’. Ge-
nietend van mijn krentenbol dwaal ik 
een beetje weg. Hoeveel ‘moedt’  is  no-
dig om op het slagveld, vaak ver van 
huis, de dood in de ogen te zien, om uit-
eindelijk vrede te verkrijgen? Maar wiens 
vrede is dat dan? En wordt Jan Soldaat 
die zo God verhoede niet gewond uit de 
strijd gekomen is, wel beter van die vre-
de? Maar dan hoor ik Max zijn stem weer 
die enthousiast vertelt over kunstenaars, 
schilders, beeldhouwers, houtbewerkers, 
die hier opdrachten van de familie Trip 
hebben gekregen. Schilder Ferdinand 
Bol en Allard van Everdingen, maar ook 
Rembrandt hebben hun steentje bijge-
dragen aan de luister van het Trippen-
huis.  Die erfenis kunnen wij vandaag de 
dag nog altijd bewonderen. Op een van 
de schoorsteenstukken kunnen we Jo-
hanna de Geer zien, de tweede echtgeno-
te van Hendrick, een beetje afwachtend 
kijkt ze ons aan, samen met twee mollige 
kindjes en een hondje. Het geheel ademt 
een rijke sfeer. En in the National Gallery >

Greet van der Krieke  Foto’s: Alexander Tromp 
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Er leven in de buurt veel vragen over het 
nieuwe gebouw in speeltuin De Waag, 
waarvoor het stadsdeel al in 2009 subsi-
die heeft toegekend: komt het er echt? 
Hoe gaat het eruit zien? Wanneer gaat de 
bouw beginnen? Wat is de verdere plan-
ning? Waar kunnen de kinderen spelen 
tijdens de bouwwerkzaamheden? Met 
dit stukje willen we een aantal van deze 
vragen beantwoorden.

Allereerst: het komt er echt en het wordt 
heel mooi! Nadat de subsidie was toege-
kend, is het stadsdeel in gesprek gegaan 
met de speeltuinvereniging en IJsterk, de 
twee gebruikers van het gebouw. Geza-
menlijk is een plan van eisen opgesteld, 
dat een leidraad kon vormen voor de ar-
chitect. Volgens de gemeentelijke regels 
heeft vervolgens een architecten-selectie 
plaatsgevonden. Het uiteindelijke ont-
werp is gemaakt door Marlies Rohmer, 
geen onbekende in onze buurt (zij te-
kende onder andere voor het politiebu-
reau op de Nieuwmarkt). Zij heeft een 
prachtig ellipsvormig ontwerp gemaakt, 
met veel ramen zodat er van binnenuit 
goed zicht op de speeltuin is en het bin-
nen ook veel lichter is dan in het huidige 
gebouwtje. Transparantie was een be-
langrijke eis. Mede op aandringen van de 
‘groengroep’ van Han Sünen krijgt het 
gebouwtje een zogenoemd groen dak. 
Ook wordt het zoveel mogelijk opge-
trokken van duurzame materialen, zoals 
hout en beton.
Inmiddels is de benodigde vergunning 
aangevraagd; naar verwachting kan die 
elk moment worden verleend. De plan-
ning van het stadsdeel is dat rond 1 ok-
tober wordt begonnen met de sloop 
van het huidige gebouwtje. Het nieuwe 
gebouw is skeletbouw, wat betekent dat 
het grotendeels bij de aannemer ‘thuis’ 

wordt gebouwd en in de speeltuin alleen 
maar in elkaar hoeft te worden gezet en 
afgebouwd. De planning is dan ook dat 
het nieuwe gebouw er per 1 januari staat! 
Mogelijk is dat wat optimistisch, maar 
heel veel later zal het niet worden, zodat 
we in het voorjaar al kunnen genieten 
van de nieuwe ruimte.
Tijdens de bouwwerkzaamheden zal 
een deel van de speeltuin worden afge-
schermd en worden ingericht als bouw-
terrein. Het grootste deel van de speel-
tuin zal gelukkig beschikbaar blijven 
voor de kinderen. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gevaarlijke situaties ont-
staan, wordt de hoofdpoort gesloten en 
wordt een tijdelijke ingang gemaakt aan 
de rechterzijkant (in het doodlopende 
straatje achter de Oude Waal). Het bouw-
verkeer mag dit straatje niet gebruiken.
De speeltuinvereniging kijkt enorm uit 
naar het nieuwe gebouw. We hopen ook 
dat veel buurtbewoners de weg naar de 
speeltuin straks zullen weten te vinden. 
Het is uitdrukkelijk onze bedoeling dat 
het gebouw zo veel en vaak mogelijk 
wordt gebruikt. Heeft u dus nog ideeën 
voor kinder- en buurtgerelateerde acti-
viteiten, maar geen geschikte ruimte, 
neem dan gerust contact op (info@speel-
tuindewaag.nl). Als activiteiten passen 
binnen de doelstelling van – wat officieel 
heet – de Buurt- en speeltuinvereniging, 
kort gezegd: activiteiten voor kinderen 
en buurtbewoners, is er vast wel iets mo-
gelijk.
Op de website van stadsdeel Centrum is 
alle actuele informatie over de nieuw-
bouw te vinden, inclusief het bereikbaar-
heids- en veiligheidsplan met betrekking 
tot de bouwperiode (zie http://www.
centrum.amsterdam.nl/projecten/over-
zicht_alle/bouwprojecten/oudeschans-
nieuwbouw/).

Nieuw gebouw in speeltuin De Waag

in Londen hangen verschillende door 
Rembrandt geschilderde portretten van 
de ouders van Louys en Hendrick. Van 
1817 tot 1885 heeft de Nachtwacht in de 
grote Sael gehangen, toen was het Trip-
penhuis een tijd het Rijksmuseum van 
Amsterdam. Onze rondleiding voert ons 
nog door prachtig beschilderde gangen 
met mooie bovendeurstukken. Wat voor 
mij erg tot de verbeelding spreekt zijn 
de originele deuren, waarop na minuti-
eus krabben nog weer de oorspronkelijke 
verflaag en soms ook een afbeelding te-
voorschijn gekomen is. De beide huizen 
moeten rijk gedecoreerd zijn geweest. 
Want het zuidelijk huis, gespiegeld in 
bouw, doet in niets onder voor het noor-
delijke pand. Wanneer je in de tuin staat 
zie je de achtergevel van de beide huizen. 
Het is grootser dan groot! De tuin is be-
paald geen postzegeltuintje maar een 
lusthof. De achteringang via de Nieuwe 
Hoogstraat was voor de koetsen, uiter-
aard ontbreekt de paardenstal niet. De 
tuinen zijn wel door een heg gescheiden. 
Kropen de nichtjes en neefjes toch stie-
kem onder het gat in de heg door? Op 
mijn vraag aan Max of er iets meer over 
het privé leven van de beide broertjes en 
hun families bekend is moet Max helaas 
het antwoord schuldig blijven. Zakelijk 
gezien moeten Louys en Hendrick elkaar 
goed verstaan hebben. Zij laten ons een 
schitterend pand, een burgerpaleis na, 
waar wij van OpNieuw buitengewoon 
hartelijk en gastvrij zijn ontvangen. 
Het maart nummer van OpNieuw 2010 
( 28ejaargang nr 1) besteedde ruim aan-
dacht aan de KNAW.

Tijdens de rondleiding in het 
Trippenhuis werd de groepsfoto gemaakt 
die de achterpagina van OpNieuw siert. 

Voor de openbare lezingen en verdere 
informatie zie: www.knaw.nl/agenda
Voor meer informatie: de heer Sjors 
Dekkers, facility manager en Hugo van 
Bergen, hoofd communicatie. Zij zijn 
zeker bereid uw vragen te beantwoorden.

>
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Walenburg is het wooncomplex in 
de Montelbaanstraat, waar vroeger 

thuis- en daklozen onderdak vonden. 
Tot 1 juli werd Walenburg tijdelijk be-
woond door Stichting De Rots. Nu be-
heert Zwerfkei het pand en wordt het an-
tikraak verhuurd. 

Omdat de gemeente casu quo stadsdeel 
Centrum wenst dat buurten niet te zwaar 
belast worden met probleemgroepen en 
deze groepen meer verspreid dienen te 
worden over de stad, moest er een andere 
woonbestemming gezocht worden voor 
Walenburg. Al in 2006 heeft de
werkgroep Ouderen van de Bewonersraad 
Nieuwmarkt, na lezing van de gemeente-
lijke nota Wonen met Zorg en Dienstver-
lening uit 2006, stadsdeel Centrum ver-
zocht het wooncomplex (27 woningen) 
te bestemmen voor zelfstandig wonende 
ouderen. In de nota Wonen met Zorg en 
Dienstverlening wordt gepleit voor meer 
woningen voor zelfstandig wonende ou-
deren.
Inmiddels is Walenburg echter eigendom 
van woningcorporatie Ymere. Ymere wil 
er een voorziening ontwikkelen waarin 
dermate veel zorg en service verleend 
wordt dat men eerder kan spreken van 
een zorghotel dan van woningen voor 
zelfstandige wonende ouderen. Walen-
burg is dan alleen bereikbaar voor rijke 
ouderen.

De Bewonersraad Nieuwmarkt en de 
werkgroep Ouderen pleiten nog steeds 
voor woningen voor zelfstandig wonen-
de ouderen uit de buurt op deze locatie. 
Argumenten daarvoor zijn:
1. Ouderen in de buurt en wijk willen 
graag in hun buurt blijven wonen; zij 
hebben daar hun eigen opgebouwde net-
werken zowel persoonlijk als zakelijk.
2. Ouderen willen graag zelfstandig blij-
ven wonen op voorwaarde dat de voor-
zieningen in de buurt die noodzakelijk 
zijn (zeker omdat ouder worden gepaard 
gaat met gebreken) in de buurt/wijk 
aanwezig zijn. Dit past helemaal in het 
huidige beleid van het stadsdeel, dat nu 
woonservicebeleid wordt genoemd.
3.Toegankelijke woningen met voorzie-
ningen in de buurt maken zelfstandig 
wonen comfortabel. Een optelsom van 
deze voorzieningen wordt genoemd in 
het Manifest, dat door de werkgroep Ou-
deren Nieuwmarkt recent is verspreid. 
Juist de buurtvoorzieningen maken dat 
ouderen nog blijven deelnemen aan de 
maatschappij. Niet in de laatste plaats 
moet de infrastructuur (bus,metro,tram) 

ervoor zorgen dat ouderen mobiel blij-
ven. 
4. Zelfstandig wonen met al die boven-
genoemde voorzieningen en infrastruc-
tuur maakt het wonen in toegankelijke 
en geschikte woningen voor ouderen le-
vensloopbestendig. Dat is ook de reden 
waarom de overheid en het particulier 
initiatief het zelfstandig wonen voor ou-
deren sinds de jaren zeventig bevorderd 
hebben. In onze buurt zijn aanpassingen 
in woningen niet zomaar te realiseren. 
Walenburg echter ligt op een goede lo-
catie en bovendien is het goed mogelijk 
hier ouderenhuisvesting te realiseren. 
Een bijkomend voordeel is dat er bij toe-
wijzing van woningen aan ouderen uit 
de binnenstad 27 woningen elders in de 
binnenstad vrij komen.
5. De begane grond, door de huidige 
projectontwikkelaar bestemd voor zorg-
voorzieningen, administratie en andere 
overheadfuncties, zou gebruikt kunnen 
worden door bedrijfjes en winkeltjes. 

Samengevat: de werkgroep vindt dat Wa-
lenburg zeer geschikt, zo niet noodzake-
lijk, is voor zelfstandig wonende oude-
ren, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
alle extramurale voorzieningen, zoals 
bovengenoemd. 

Nu het stadsdeelbestuur, samen met 
Ymere, besloten heeft om Walenburg te 
bestemmen voor ouderen met inbegrip 
van intramurale voorzieningen, dat wil 
zeggen dat zorg en dienstverlening a-pri-
ori in het complex op de begane grond 
worden ingepland, wordt het beleid van 

de overheid weer teruggedraaid. Het ge-
volg zal zijn dat Walenburg uitgroeit tot 
een ‘zorghotel’, betaalbaar voor de goed 
bemiddelde ouderen en onbetaalbaar 
voor modaal en minder modaal en nau-
welijks haalbaar voor bewoners van de 
binnenstad, ook de bemiddelde, omdat 
het ‘zorghotel’ toegankelijk wordt voor 
iedereen uit het hele land. De werkgroep 
trekt als conclusie dat niet de ouderen 
zelf, maar stadsdeelbestuur en woning-
bouwvereniging bepalen welke woonfor-
mule goed is voor ouderen. 

De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden, 
dat het stadsdeelbestuur de mogelijkheid 
onderzoekt om het woningaanbod voor 
ouderen in de binnenstad te vergroten. 
Vier wooncomplexen van vier verschil-
lende corporaties worden hiervoor onder 
de loep genomen. Onderzocht wordt wat 
aan de complexen gedaan moet worden 
om ze geschikt te maken voor ouderen 
en wat de redenen zijn waardoor dat 
nu niet gebeurt. De bedoeling is dat het 
stadsdeel helpt de problemen zo mogelijk 
op te lossen. Welke die wooncomplexen 
zijn kon wethouder Boudewijn Oranje 
van Bouwen en Wonen op de laatst ge-
houden Bewonersraad Nieuwmarkt in 
juni nog niet meedelen. Wel beloofde hij 
dat de ouderen bij de plannen betrokken 
zullen worden. 
De werkgroep Ouderen van de Bewonersraad 
Nieuwmarkt

Het Manifest is te vinden op de website 
van wijkcentrum d’Oude Stadt: 
www.oudestadt.nl 

Ouderenhuisvesting
 in Walenburg? 
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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

 

sinds 1984  

restaurant

Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam  
020 - 624 32 03 
www.hemelsemodder.nl
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geen lucht zo grijs
of er zit wel  een spatje rood
een vleespartij van de volkspartij
vers van het mes

geen zee zo zwart
of morgenrood komt aan de horizon
een bloedige expeditie 
van de vrijheidsventer

geen volksempfinden zo gezond 
of vuile handjes van ideologen
wuiven met revolutionair gezag  
naar kinderlijken

de Noorse Henk en Ingrid
is een democraat uit eigen doos
wat niet Geert dat niet deert of anders Anders wel 
wij hebben het niet gelust

Bert Baanders

immigrant geworden

Antonio van Padua
was een Portugese heilige
Antonio van Guarda
van Coimbra
is Portugees
maar geen heilige

men moest gemaskerd 
over straat
in Guarda / in Coimbra
van cipres tot cipres
van olijfboom tot olijfboom
met witgewassen ogen /
Afrika / Angola

Gij zult niet doden
in Guarda / in Coimbra

je was het kind
dat bang was
je was die doodschoot
in het ijzergras
in Afrika / Angola
niet Guarda of Coimbra

raak me
raak me niet aan
in Guarda / in Coimbra

dunya

Buurtbewoonster Hea Wels is gegrepen door het elfje. 
Een elfje is een gedichtje van elf woorden, verdeeld 
over vijf regels. Eerste regel één woord, tweede regel 
twee woorden, enzovoort. De vijfde regel heeft weer 
één woord en bevat vaak een samenvatting van het 
geheel.
“Ik heb ze leren maken op een schrijfcursus en ik was er 
meteen verliefd op omdat ze zo klein zijn. Het is zo ver-
schrikkelijk leuk om te doen. En limericks maken heeft 
een vroeger maatje me geleerd die er erg goed in was. 
Ook heerlijk om te doen”.
Hieronder van elk één. We hopen dat Hea voor 
OpNieuw wil blijven dichten.

elfje

Eén 
munt voor
Euro. Pa, je
dochter beheert het geld
slecht.

limerick

Een boertje uit Oostzaan
besluit de Wallen op te gaan.
Daar gaat een fruitig snoesje
in een blij dansend bloesje
verstijfd sukkelt hij er achteraan.

niets dan stil

en weer
verdwijnt het lawaai
en opnieuw
valt de regen zachter
en even
dempt de wind
mijn schelpen oor

aan zee
vind ik het zout
en herken het zilt
aan mijn tranen
nog voor
de herfstbladeren
de grond
hebben geraakt
verlang ik naar
sneeuw

die sneeuw wil ik zijn
ongerept
onaanraakbaar
glinsterend

en vooral
meevallen

Jorge

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

Twee maanden geleden had ik besloten om alleen nog 
maar klassieke muziek te beluisteren. Dat doe ik dan 
in mijn slaapkamer op een erfstuk, de oude wereld-
ontvanger van mijn vader. Een loodzware radio en zo 
duurzaam als een oude boom. Veel apparatuur in de 
winkels nu is gemaakt om maar vier of vijf jaar mee te 
gaan. Slim, maar eigenlijk belachelijk.
Toeval of niet, in augustus was het grachtenfestival 
rondom mijn huis gesitueerd. Vooral in de Zuiderkerk, 
mijn huis uit en ik ben er, waren prachtige concerten. 
En ook aan de gracht of onverwacht op straat werden 
we verwend en verrast met prachtige muziek. Tijdens 
de hartjesdagen schalden eveneens soms betoverende 
klanken door de straten en uit de ramen op de Zeedijk. 
Twee keurig in wit geklede heren zongen vanuit hun 
raam op twee hoog achter, het prachtige ‘de parelvis-
sers’. Vooral toeristen zag ik met tranen in de ogen om 
mij heen staan. Wat woon ik in een topbuurt, denk ik 
dan. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is... de scho-
len beginnen weer. Ik heb een kleuterklas, dus ik trek 
de kleuterliedjes weer uit de kast. Waar ik trouwens 
erg vrolijk van werd was de fantastisch verzorgde rond-
leiding in het Trippenhuis. Wat een prachtige plek. 
Mijn gedicht gaat vandaag over niets, juist omdat er 
zoveel is.
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Mariejette Catz-Lin heeft 
haar jeugd in onze buurt 
doorgebracht.  Haar vader 
was Chinees en haar moeder 
Nederlands; zodoende 
speelden haar belevenissen 
zich voornamelijk af in 
Chinees milieu. Ze heeft haar 
herinneringen op schrift 
gesteld en wij mogen enkele 
daarvan aan onze lezers 
presenteren, te beginnen met 
dit nummer. 
“Mariejette Catz-Lin. 
Geboren in de Binnen 
Bantammerstraat nr. 2, op 27 
oktober 1936. Daar hadden 
mijn ouders een winkeltje 
in tabakswaren. Omdat Woe 
Sing Bing niet over geldige 
papieren beschikte werd 
ik bij de Burgerlijke Stand 
ingeschreven onder mijn 
moeders naam: Wagensveld. 
Nadat mijn vader ons en 
de zaak had vergokt met 
Mah Jong spelen, in 1938, 
verhuisden mijn moeder en 
ik naar de Gravenstraat. Tot 
het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, toen we naar 
Den Haag zijn verhuisd, 
samen met mijn toekomstige 
tweede vader. Hij had samen 
met nog vier andere Chinezen 
een wasserij in de Trompstraat. 
Na wat geruzie vertrokken 
we naar Amsterdam. Daar 
huurde hij een kleine woning 
in de Barndesteeg. Toen hij 
gearresteerd werd omdat hij 
ons zou doden en daarna 
zichzelf, bleef mijn moeder 
met drie kinderen achter. Ik 
heb daar gewoond tot zomer 
1958.” 
 

Pindalekka
Er  woonden 
heel wat Chine-
zen op nummer 
5. Negen of tien 
minstens. Som-
migen kookten 
in eethuizen, 
weer anderen 
zaten iedere 
dag in het gok-

huis in de Binnen Bantammerstraat of 
verkochten bij de uitgang van de bios-
copen hun zoetwaren. Als mensen uit de 
film kwamen hoorden ze bij het open-
gaan van de deuren hoe de Chinezen 
hun waren aanprezen: dlop. pepelmunt, 
pindalekka, vijf cente. De rechthoekige 
pindablokken vonden gretig aftrek, ze 
kleefden van de suikerstroop. Niemand 
mocht weten dat mijn stiefvader zulke 
dingen ook maakte bij ons in de keuken. 
Met opeengeklemde kaken goot hij de 
gloeiende brij uit in onze omgekeerde 
keukentafel, waar vanaf de zijkanten 
horizontaal touwtjes waren gespannen. 
Daarlangs sneed Papalin de afgekoelde 
massa in rechthoekige stukken. Ik mocht 
ze van een doorzichtig papiertje voor-
zien, dat vanzelf bleef zitten. Dan wer-
den ze afgehaald door de pindachinezen. 
Eigenlijk was het beroep van papa am-
bassadesecretaris en tolk voor Chinezen 
onderling. In dat grote land bestonden 
wel vijf hoofddialecten en nog veel meer 
talen. 
Beneden in het pand huisde Boebie met 
zijn Duitse moeder en Chinese vader. Hij 
droeg een lederhose met edelweiss. Zijn 
moeder keek treurig als ze hem binnen-
riep. Zelden lukte het ons om hem uit 
het huis te krijgen.

zere knieën
Naast hun stoep was een diepe kelder, 
waar werd gegokt en opium gerookt. Ik 
moest van mama mijn stiefvader daar 
wel eens weghalen. Hij werd dan woe-
dend: Ik viele skaam, jij hiel komme. 
Achterin de duistere kelder was een laag 
podium, waarop een man en een kleine 
Chinese vrouw lagen te roken. De stenen 
werden door papa heen en weer over de 
tafel gesmeten. Dan wist ik al dat hij weer 
verloren had.
Toen de zaak werd opgedoekt kocht papa 
de ruimte en na veel geschrob en het 

witkalken van de muren was het kot on-
herkenbaar geworden. Mama, die zere 
knieën had van het boenen van de trap-
treden, zei trots: Dit is nu ons restaurant. 
Op een lange plank stonden enkele gro-
te donkere pannen op komforen. Papa 
en ome Lung kookten daarop heerlijke 
bami en andere zaligheden. Elke morgen 
voor schooltijd mocht ik de maggiflesjes 
bijvullen en schone papieren lakens op 
de tafels doen. Het was best druk, zodat 
mama ook meehielp om de klanten te be-
dienen. Meestal waren dat Chinezen, die 
slurpend hun bami naar binnen werkten 
met eetstokjes en dan weer vertrokken. 
De groene metalen lampjes vond ik het 
allermooist.
Mijn vader had destijds met Mah Jong 
spelen onze tabakszaak vergokt, zodat 
mama en ik een ander onderkomen 
moesten zoeken. Op een ochtend, het 
was nog donker, kwam papalin uit het 
gokhuis en zei dat hij ons had verloren 
aan ome Cheng in de Koestraat. Wij 
moesten opstaan en onmiddellijk ver-
trekken. Chinese erecode. Ik was echt 
niet van plan om ’s avonds een nacht-
zoen uit te delen aan die man en tante 
Toetie en hun vijf kinderen. En zij had-
den ook een eethuis, waar moesten we 
dan slapen? Mama stuurde hem naar het 
gokhuis om ons terug te winnen, ze had 
ervaring met dit soort zaken. Hier is het 
Holland, zei ze verdrietig. Na drie dagen 
en nachten gokken waren we weer van 
hem…

Poppetje danse
De populairste bewoner van nummer 5 
was zonder twijfel Poppetje Danse, die 
waarschijnlijk Sjoe of Woe of Chang 
heette. Niemand wist het. Wij kinderen 
hadden hem die vrolijke naam bezorgd. 
Na gedane arbeid en een uitgebreid be-
zoek aan de Binnen Bantammerstraat, 
waar het gokhuis en de opiumkit waren, 
kwam hij langzaam de steeg in zwaaien. 
Zijn wijde jas sleepte bijna over de grond, 
het was een kleine man. De groene 
broodtrommel bevatte geen snoepgoed 
meer en bungelde aan de zwartleren 
band op zijn heup in het ritme van zijn 
waggelgang.
Poppetje danse, ben jij rijk? vroegen we 
steevast. Hij stopte en zei: Joellie kaike, ik 
hele lijke meneel. Onderuit de vettige jas 
haalde hij zijn leren portemonnee en tus-

CHINEZEN
Mariejette Catz-Lin
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sen zijn bruine gerimpelde vingers hield 
hij een cent omhoog. Wij telden hardop 
met hem mee, een cent. Als hij de cent 
weer had teruggestopt in de beurs be-
gon het spel opnieuw, maar dan was het 
twee, dlie, viel, vijf centen, steevast met 
dezelfde munt. Gierend huppelden we 
om hem heen. Hij deed een poging om 
ons te pakken te krijgen. Lachend met 
zijn vrijwel lege mond en blauwe lippen: 
Ikke joellie fange! En weg stoven we, ons 
verstoppend in het portiek, achter een 
hoge stoep of in een van de keldertrap-
jes. Tot we werden binnengeroepen voor 
het avondeten.

juffrouw lappiesfabriek
De mannen van papier- en cartonnage-
fabriek Jaring sjouwden de nog opgevou-
wen dozen en pakken papier op een wa-
gen. Daar bleef ik vaak staan kijken, om-
dat ze wel eens een beschadigde doos op 
het trottoir legden, onverkoopbaar. Dan 
griste ik hem snel weg, om er aankleed-
poppen van te knippen, die ik van papie-

ren kleding voorzag. Soms waren de jurk-
jes van de dames van krantenpapier.
Stoffen waren er weer na de oorlog, 
toen de ateliers op de gracht opnieuw 
werden bevolkt door zingende en si-
garetten rokende naaisters. “Juffrouw 
lappiesfabriek!” riepen mijn vriendin 
Willie en ik vanaf ons platje. Niet lang 
daarna hoorde je de pakjes afsnijsel met 
een doffe plof op het dak van de anti-
quair vallen en werden onze poppen 
met de meest modieuze stoffen bekleed.  
Een van de oudere zussen van Willie 
maakte van haar vaders pijpragers voor 
ons beiden talloze poppenhuisbewoners, 
die prachtige jurken en pakken aan kre-
gen. Hun sinaasappelkisten-huizen wer-
den van vloerbedekking voorzien. Voor 
de schilderijtjes waren er filmsterfoto’s 
en door ons zelf geschilderde taferelen. 
De bedjes werden belegd met eigenge-
breide of gehaakte spreien, alles maakten 
we zelf. De raampjes hadden natuurlijk 
echte gordijnen uit stukjes kant, zelfs 
overgordijnen ontbraken niet. Behang 

bedelden we bij Jackel om de hoek, die 
had altijd wel een restje waarmee hij ons 
gelukkig kon maken.

dansen
Ballen maakten we van uit oude binnen-
banden geknipte repen rubber, die we om 
een prop kranten wonden. Ze stuiterden 
bijna net zo goed als een gekochte gum-
mibal. Op de Nieuwmarkt vermaakten 
we ons met zandzakjes. Die maakten we 
van restjes stof, zand er in, dichtnaaien, 
aan een touwtje binden en van een paar 
crêpepapieren slingers voorzien. Wie 
zijn of haar zakje het hoogst kon gooien 
kreeg een kleine prijs uit de winkel van 
Jantje van Alles of iets eigengemaakts. 
Feestdagen waren er zat na de oorlog 
en men organiseerde op de Nieuwmarkt 
kinderhardloopwedstrijden aan de oost-
kant, waar het asfalt was. Soms kwam er 
een man met een microfoon en een har-
monica spelen. Hij riep ons op om mee 
te dansen. Dan kwam ik bezweet thuis, 
omdat ik dol ben op dansen. Je wordt er 
vrolijk van.
“Kind, stel je toch niet zo aan”, was 
mama’s repliek, “je hijgt er zelfs van.” 
Van mijn stiefvader mocht ik niet dan-
sen, zelfs niet hard lachen of huilen. Als 
meisje mocht je bijna niets van een Chi-
nese vader.

zingen
Iemand die op straat in zijn uppie ope-
reerde was Malle Pietje. Hij zong tegen 
betaling van enkele centen deuntjes met 
altijd dezelfde tekst: England moblisasie, 
Duisland ovewonne. Dat zijn bovenka-
mer niet in orde was, zag je meteen aan 
hem, hij liep zo raar. We hoorden hem 
graag zingen. De beloning telde hij mi-
nutieus uit in zijn afgeknipte hand-
schoenen. Hij blies zijn vingers warm en 
vertrok. Je kon aan zijn glimmende plus-
fours zien dat hij vaak op stoepen zat. 
Een andere zingende artiest was schele 
Sien, wier ogen los van elkaar konden 
draaien. Zij had een ijzersterk repertoire: 
Zij dan uw hart niet van stenen en De 
grooootte maatschappij. Haar spiritus-
lucht vermengd met die van urine ging 
haar voor. Haar lange ooit blonde haar 
hing over haar vieze jas. Water en zeep 
waren haar onbekend. 
Mijn klasgenootje Willie kon deze lod-
derogige vrouw feilloos imiteren, inclu-
sief haar zwalkende loop. Ik  kon dan 
mijn lachtranen niet bedwingen en be-
gon naar Sien te ruiken, omdat ik het in 
mijn broek had gedaan.

Illustratie M. Catz 2011, ‘Poppetje danse’ 
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Greet van der Krieke
Schande, want hij is weg en hij functio-
neerde goed, Frank van Speeltuin de 
Waag. En dat al tien jaren lang. Ja, daar 
zijn vriend en vijand het wel over eens. 
Functioneerde, want Frank kan, tot 
groot verdriet, niet meer zijn werk in 
de speeltuin doen. Kleintjes in de zand-
bak een aai over hun bol geven, vol be-
wondering kijken naar de diepe kuil die 
ze gegraven hebben. En dan die andere 
leeftijdsgroep, waarbij Frank bemidde-
lend optreedt als er een oorlog dreigt uit 
te breken over juist die ene driewieler of 
de skelter niet te vergeten. Die achtjari-
ge meisjes die Frank roepen om te laten 
zien hoe hoog en met hoeveel ze wel niet 
tegelijk in de grote schommel durven. 
Niet in de laatste plaats dat clubje jochies 
uit de buurt. Op de grens van: te groot 
voor de zandbak maar nog te klein voor 
de grote maatschappij. Frank trapt een 
balletje met ze mee, begroet ze als hij ze 
een tijdje niet heeft gezien, is soms een 
beetje plaatsvervangende ouder. Ik heb 
zelf gezien hoe goed hij dat kan opvan-
gen. “ Joh, kom effe zitten, wat zie je er 
goed uit, vertel eens…”.  Frank geniet het 
vertrouwen van de buurtkinderen van 
de Waag, opgebouwd in tien jaar van 
toegewijd zijn aan ‘zijn’ speeltuin. Maar 
niet alleen van de kinderen, ook van de 
ouders en zeker ook de grootouders, die 
er graag komen met hun o zo dierbare 
kleinkroost. Dat is niet alleen goed func-
tioneren, dat heeft zoveel meerwaarde, ik 
noem het liefde in je werk stoppen. Van 
onschatbare waarde. Dat alles is blijkbaar 
niet waardevol in de ogen van zijn supe-

rieuren, de mensen van Y-sterk waar het 
beheer van de speeltuin onder valt.
Schande nogmaals, want bij navraag zou 
er met Frank een arbeidsconflict ont-
staan zijn, waar mevrouw Lilian Roozen-
boom, Operationeel manager speeltui-
nen, niet over kan en wil praten.  En ja, 
dan heb je een patstelling. Het is niet zo 
dat Frank zich misdragen heeft ten op-
zichte van de kinderen of een forse greep 
in de kassa gedaan heeft, nee “hij functi-
oneerde goed! ”  Maar er is een arbeids-
conflict en daar kun je dan vervolgens 
alles in kwijt zonder er iets over kwijt te 
willen. “Incompatibilité des humeurs”, 

onverenigbaarheid van karakters, zoals 
het zo chique heet, daarachter verschui-
len zowel mevrouw Roozenboom  als de 
Heer O. de Haan, sinds 17 augustus 2010 
directeur van de stichting Y-sterk beheer, 
zich. Om vervolgens Frank de laan uit te 
sturen?  Zonder er zich maar een ogen-
blik rekenschap van te geven dat Frank 
van betekenis was en is voor de buurt. 
Mevrouw, mijne heren kom eens achter 
uw bureau vandaan, loop een ochtendje 
mee, zie hoeveel sfeer Frank creëert, hoe 
harmonieus alles reilt en zeilt in dat klei-
ne stukje stad tussen Oude Waal, Oude-
schans en Rechtboomssloot.   
Of was het toch: driewerf schande! dat 
Frank gewoon wegbezuinigd moest wor-
den? U rekent zich rijk, want de tijdelijke 
krachten, die er duidelijk ook maar ge-
plaatst zijn, doen hun werk. Het vertrou-
wen moeten ze nog winnen, u weet ook 
dat dat te voet komt en te paard gaat? 
Een fietsje repareren, zoals Frank deed 
onder ademloos toekijken van ‘zijn pu-
bliek’, nee dat doen ze niet. Een bandje 
plakken, een balletje trappen, ik heb het 
ze nog nooit zien doen. Waar zijn trou-
wens die jongens gebleven, die kinderen 
op die soms dunne grens van goed naar 
kwaad. Waar is hun anker Frank, zoeken 
ze hun heil elders nu? Enig idee mevrouw 
Roozenboom, meneer de Haan? Weet u, 
ik durf de stelling aan: NU investeren in 
het goed beheren van speeltuin de Waag 
is kostenbesparend  voor de toekomst.
Een protestactie vanuit de buurt door 
middel van een handtekeningenactie is 
in voorbereiding.

Wie alleen woont of een dagje ouder 
wordt, is kwetsbaar bij ziekte of tegen-
slag. Wie doet de boodschappen? Wie 
komt eens langs voor een praatje? In de 
Jordaan en op de Oostelijke Eilanden 
zijn vrijwilligers van CentraM volop ac-
tief voor de Burenhulp. Vindt u het leuk 
om af en toe of regelmatig iets te doen 
voor of met een buurtgenoot? Dan kunt 
u nu ook in het Stadshart als vrijwilliger 
bij de Burenhulp aan de slag!
U kunt denken aan:
Voor of met iemand boodschappen doen
Meegaan bij dokters-/ziekenhuisbezoek
Begeleiden bij bezoek bibliotheek of 
activiteit
Gezelligheidsbezoek
Lichte tuinwerkzaamheden
Wandelen met buurtbewoner (soms met 
rollator of in rolstoel)

Helpen bij bedieningsproblemen met 
apparatuur zoals telefoon, tv en pc
Ondersteunen van een mantelzorger
De vrijwilligers komen eens per maand 
bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. 
Medewerkers van CentraM ondersteu-
nen de Burenhulp. Zij werken nauw sa-
men met medewerkers van Wijkcentrum 
en de Boomsspijker.
Heeft u interesse? Dan kunt u contact 
opnemen met:
Klary Welbedacht, tel. 5573342 of 06-
16025976     E: k.welbedacht@centram.nl
Janneke Doreleijers, tel. 5573345 of 06-
43286294  E: j.doreleijers@centram.nl
Wilt u al gebruik maken van de Bu-
renhulp? Dan kunt u bellen met tel. 
5573338.
Er zijn al een paar vrijwilligers actief in 
het stadshart.

Driewerf schande!

Uitbreiding Burenhulp naar Stadshart

Ill
u

st
ra

ti
e 

N
ic

o
 L

u
te



 17 

3 juli 2011
Beste mensen,
heel verrassend, deze versieringen!
Misschien hebben ze iets te maken met 
de Fashion Week?
hartelijke groeten, Jeannette Kok

Brief met oproep
Heeft iemand misschien een foto van

MAX NEBIG
op oudere leeftijd (± 70 jaar)? Vroeger 
woonde hij op de benedenverdieping 
van Dijkstraat 19. Tegenwoordig is dat 
Dijkstraat 113, nu bewoond door m/v 
Zeijderveld, maar het huis is niet ver-
anderd. Hij was mijn benedenbuurman 
toen ik daar een wisselwoning had, zo’n 
25 jaar geleden. Op het Plein zie ik hem 
ook niet meer, dus ik denk dat hij over-
leden is. 
Bel svp als u een foto hebt of iets weet,
020-6393568 

Dunya, Zwanenburgwal 108.

vakantie-isolement
Sinds mijn fietsongeluk in 1994, waarna 
ik gehandicapt ben gebleven, prijs ik nog 
altijd de dag in 1973 waarop mijn man 
en ik nogal impulsief een bouwvallig 
pandje aan de Oude Waal kochten. Na 
korte tijd bleek een volledige restauratie 
inclusief fundering noodzakelijk. Het 
werd een heerlijk huis. Na het overlijden 
van mijn man Jan Zuidema ben ik nog 
meer dan voor zijn dood zo gehecht aan 
huis en buurt dat ik er nooit meer weg 
wil. 
Tegenover bekenden die mij vragen 
waarom ik met mijn (loop)handicap in 
zo’n lastig huis (veel trappen) in deze 
buurt blijf wonen, benadruk ik wat een 
zegen het is dat de wereld  voor me open 
ligt dankzij het prima openbaar vervoer. 
Met de auto is de IJ-tunnel heerlijk dicht-
bij, zodat ik een trouwe klant ben van 
winkelcentrum Boven het IJ. Ik loop met 
twee stokken, kan dus geen tassen dra-
gen, voor echte boodschappen gebruik ik 
daarom mijn auto. 
Tja, dat alles geldt niet in deze zomerperi-
ode! De metro rijdt niet, dus voor trams, 
bussen, trein moet ik nu steeds (te) lange 
afstanden lopend afleggen. Vorig jaar 
reed de metro ook al niet, door conflic-
ten is er toen helemaal niet gewerkt. Vo-
rig jaar had ik er niet zo’n last van omdat 
ik zelf met vakantie was. Maar dit jaar 
ervaar ik iedere dag hoeveel moeite en 
georganiseer het dagelijks leven in Am-
sterdam me kost. De gesloten IJ-tunnel 
maakt het ook onmogelijk om ‘even’ 
naar Noord te gaan om boodschappen 
te doen. De confrontatie met mijn be-
perkingen is nu zo heftig dat mijn hu-
meur er danig onder lijdt. Ik ervaar onze 

Nieuwmarktbuurt in deze periode bijna 
als een ghetto waar ik slechts met veel 
moeite in en uit kan komen. Ik zal beslist 
niet de enige in de buurt zijn voor wie de 
hinder behoorlijk belastend is! 
Ik las een overzicht van het GVB over al-
ternatief vervoer op het metrotraject CS - 
Amstelstation. Station Nieuwmarkt geeft 
slechts één (on)mogelijkheid: Lopen tot 
CS, tot bus 59, tot het Waterlooplein. En 
als je niet of slechts met veel moeite lo-
pen kunt? Kwestie van vette pech dus! Ik 
ben nu heel BOOS!!! 
Leuk, zo’n pendelbus 59 die om de paar 
minuten gaat. Wel heel erg jammer dat 
er vier  bushaltes op de Prins Hendrik-
kade zijn, maar dat bus 59 die allemaal 
gewoon overslaat, terwijl dat voor mij 
en anderen toch een redelijk alternatief 
geweest zou zijn! Gewoon even niet aan 
gedacht bij de planning? Beetje kortzich-
tig, vind ik.  
Nu ik toch aan het foeteren ben haal ik 
ook de OBA er maar bij. Hemelsbreed 
is de afstand vanaf mijn huis een paar 
honderd meter, maar lopend wordt het 
steeds verder weg: uitstaphaltes aan de 
PH kade moesten weg, de Odebrug ligt 
bijna bij het CS, het Stop-and-Go busje 
oftewel de Opstapper, waarvan de route 
ooit verlengd is om de bibliotheek be-
reikbaar te houden, is wegbezuinigd; 
daardoor kunnen veel Amsterdammers 
er niet meer komen. De dichtstbijzijnde 
OV halte van de OBA is het CS. Van daar-
uit is de looproute een aaneenschakeling 
van valkuilen, struikelblokken en andere 
obstakels. Het zal, als we tijd van leven 
hebben, ooit wel weer goed komen. De 
vraag is alleen: wanneer kan ik weer on-
gecompliceerd genieten van de stad, zo-
als ik dat gewend was? 

Marijke Verhaak

overlast in en rond het Pentagon
Sinds er bewakingscamera’s zijn geplaatst 
op de hoek Nieuw Hoogstraat/ Sint An-
toniebreestraat worden de bewoners 
in en om het Pentagon geplaagd door 
grote groepen verslaafden en dealers. 
In de onderdoorgangen van het Penta-
gon komen deze groepen elke nacht bij 
elkaar, verspreiden zich weer en komen 
weer terug. De hele nacht door wordt 
er geschreeuwd, hard gepraat, vinden 
er ruzies plaats en hangt er een perma-
nente agressieve sfeer. Het Pentagon is 
een klankkast, alle geluiden worden ver-

sterkt en houden de bewoners ‘s nachts 
wakker. Ook wonen in het Pentagon veel 
kinderen die hierdoor geen goede nacht-
rust krijgen.
De politie levert al extra inzet, maar dat 
is tot op heden onvoldoende. Op 27 
september staat een raadadres hierover, 
ingezonden door meerdere bewoners, 
op de raadsagenda van de deelraad Cen-
trum. Van belang is dat er veel bewoners 
naar de raadsvergadering gaan om het 
probleem extra onder de aandacht te 
brengen.
Het Pentagon moet weer een leefbare 
buurt voor bewoners en kinderen wor-
den waar je ‘s nachts gewoon door kunt 
slapen.
Oproep van Christel Harms, bewoonster 
Pentagon

oproep
zangkoor scala zoekt zangers
Het kamerkoor Scala, dat elke donder-
dagavond repeteert in de Boomsspijker, 
zoekt sopranen, tenoren en bassen voor 
hun komende programma van moderne 
amerikaanse en barokmuziek.
zie http://www.scalakamerkoor.nl/
inlichtingen: 

Bram Elsenaar 020 6270988
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B
ehalve de man die voor het oog 
van heel Amsterdam zijn boot laat 
verkrotten in het Oosterdok ken 

ik geen merkwaardiger mens dan mijn 
vriend Verus.  Verus, die eigenlijk Ahas-
verus heet, had een plaats voor me vrij 
weten te houden op een terras aan de 
Nieuwmarkt. Geen sinecure, want de 
terrassen daar zijn meer dan populair 
tegenwoordig. Bovendien was ik te laat. 
De metro had sinds de sluiting van het 
traject Amstelstation – CS haar normale 
dienstregeling hervat maar ik was op de 
automatische piloot op de bushalte gaan 
staan. Terwijl ik nu net met Verus over de 
perikelen rond renovatie van diezelfde 
metro wilde praten. 
 
Verus zag kans vanuit het overvolle ter-
ras met één handgebaar zowel mijn aan-
dacht als die van de serveerster te van-
gen. “Zeker weer bij die buitenvrouw van 
je blijven hangen” brulde hij, en toen, 
naar het midden van de rijbaan waar de 
serveerster net had afgerekend met een 
klant, ‘Twee capucinooo!’ Ik streek naast 
hem neer terwijl hij ostentatief op zijn 
horloge keek. “Tsja, de metro rijdt weer”, 
zei ik en legde hem uit waarom ik zo laat 
was. “Je kunt veel over het gedoe van de 
gemeente met de renovatie van de metro 
zeggen maar dát kun je ze niet aanreke-
nen”, zei Verus. Hij vouwde zijn handen 
achter zijn hoofd en probeerde de benen 
te strekken, maar strandde op een paar 
stoelpoten. “Krap hier”, mopperde hij en 
begon asociaal maar charmant met zijn 
stoel te schuiven tot hij voor zijn benen 
een gaatje had gevonden. Charme ver-
bloemt wel vaker asociaal gedrag.

“Jij wilt een stukje schrijven over de reno-
vatie van het metrostation vertelde je”. 
Ik bevestigde dat en voegde eraan toe dat 
ik vooral wilde schrijven over de nieuwe 
inrichting, zeg maar de vormgeving,  niet 
zozeer over de technische veranderingen. 
Gek genoeg gaat de meeste aandacht uit 
naar de vernieuwing van de roltrappen 
en verbetering van de brandveiligheid en 
het gedoe met de aannemer. “Er ís toch 
sprake van veel gedoe met aanbestedin-
gen en tijdsoverschrijdingen”, riep Verus. 
“Natuurlijk, maar omdat het de gemeen-
te is duikt de pers er op en maakt er een 
sensatieverhaal van”, zei ik. “Ik vind het 
veel leuker om het over de architectuur 
en de kunst te hebben.” Verus kwam di-
rect overeind uit zijn gemakkelijke hou-
ding. “Over die kunst ís ook veel gedoe!” 
“Zeker”, vond ik, “zoals vaak bij kunst is 
ook hier sprake van veel emoties. Mijns 
inziens niet terecht.” “Niet terecht? Hoe-
zo niet terecht? In de kranten staat dat 
ze de kunst in metrostations willen ver-
wijderen. Schandalig!” “Het ligt wat ge-
nuanceerder”, zei ik, mezelf dwingend 
niet mee te gaan in zijn emotie. Als Verus 
echt ontbrandde zou de discussie zich 
gaan uitstrekken over het hele terras. 
“Het dilemma zit in de opvattingen over 
de renovatie. De stations moeten worden 
opgeknapt omdat technisch veel is ver-
ouderd en de inrichting is verrommeld. 
Te pas en te onpas zijn kastjes geplaatst, 
is reclame toegevoegd, de kleur veran-
derd en wat niet al. Bovendien is er nu 
sprake van toegangspoortjes. De renova-
tie moet voldoen aan hedendaagse eisen 
van comfort en overzichtelijkheid. Dat 
laatste vanwege het gevoel van sociale 

veiligheid.” “Op zich zelf niets mis mee, 
maar dan hoeft de kunst nog niet weg”, 
gromde Verus. Ik zei dat ik de oude kunst 
gedateerd vond en soms verbeteringen 
in de weg staat.  “Onzin”, zei Verus die 
ook raakvlakken heeft met monumen-
tenzorg en de bond Heemschut. “Klink-
klare onzin. Een goede ontwerper respec-

De ontwerpuitgangspunten van de architecten combinatie Group A/Fabrique voor de renovatie van metrostations samengevat in een diagram. 
Boven de oude situatie, onder de beoogde situatie.
Van links naar rechts betreft het: kleur en materiaal gebruik; groepering van kastjes en artefacten; plaats en wijze van verlichting; zorgvuldige dose-
ring en plaats van reclame en bewegwijzering. Illustratie: Group A/Fabrique

Metroperikelen
Evert van Voskuilen
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teert  het cultureel erfgoed en anticipeert 
op de aangeboden situatie.” “Nou”, zei 
ik, toch een beetje geagiteerd, “dan ga je 
er van uit dat alle kunst ook goede kunst 
is. Niet alles is van hoog niveau. Bo-
vendien zijn sommige kunstwerken zo 
zwaar aangetast door graffiti dat ze hun 
zeggingskracht en betekenis hebben ver-
loren.” Verus zat nu rechtop en keek me 
streng aan. “Kan wel wezen, maar wat er 
hangt is authentiek en kenmerkend voor 
de tijd waarin het is gemaakt. Daar moet 
je afblijven. Iedereen zou toch moeten 
kunnen weten dat de kunst in het station 
het verhaal vertelt van de perikelen rond 
de bouw van de metro. Net zo als bij het 
station Wibautstraat de letters iets zeg-
gen over de kranten die daar vroeger ge-
vestigd waren.” “De vraag is of de bood-
schap uit 1980 nu nog goed overkomt”, 
zei ik. “Met de facelift van het station zou 
de kunst ook een eigentijdse interpreta-
tie kunnen geven van de geschiedenis. 
De eeuwigheidswaarde van deze kunst is 
nog niet bewezen.”
Verus keek me aan met gefronste wenk-

brauwen, haalde diep adem of hij iets 
diepzinnigs wilde zeggen en keek toen 
zoekend om zich heen waar de koffie 
bleef. De serveerster was nergens te be-
kennen. We zwegen een tijdje en luister-
den naar het vrolijke geroezemoes op het 
terras. 

“Ik heb wel vertrouwen in de intenties 
van de Group A/Fabrique”, zei ik na een 
tijdje. Verus keek me vragend aan. “De 
architecten”, verduidelijkte ik. Verus re-
ageerde niet en ik vervolgde met “In de 
stukken die aan de raadscommissie zijn 
voorgelegd staat onder meer dat ze het 
oude ontwerp van Sier van Rhijn en Ben 
Spängberg  respecteren, dat ze als het 
ware het ‘DNA’ van het oude ontwerp 
als uitgangspunt nemen. Bijvoorbeeld 
de karakteristieke betonarchitectuur en 
de kenmerkende rode deuren van de en-
trees.” “’t Werd tijd ook”, vond Verus, 
“er zijn derde wereldlanden met een 
fraaiere metro dan Amsterdam.” “Je be-
gint het te snappen”, zei ik. “Ook voor 
het imago van Amsterdam is een archi-
tectonisch hoogstandje niet verkeerd.” 
Verus spreidde zijn armen en rekte zich 
uit. In plaats van weg te duiken kusten 
de dames die naast hem zaten de rug van 
zijn handen, alsof het afgesproken werk 
was.  Voor de wat  Rietveldacademisch 
uitziende dame links van hem aanlei-
ding om zich in onze discussie te men-
gen.  “Onder andere Louis van Gasteren 
is in gesprek met de gemeente over hoe 
het in de toekomst met de kunst moet. 
Die had indertijd een grote rol bij het 
toepassen van kunst in de metro en zet 
zich ook nu in.” Verus haalde zijn blik 
weg van de lippenstift op de rug van zijn 
hand en snoof. “Ik moet het nog zien. 
Het zal me niet verbazen als daar nog ju-
risten bijgehaald moeten worden.” “Is al 
het geval”, zei de dame. “Al moet ik toe-
geven dat de gemeente inmiddels zo on-
geveer iedereen er bij betrekt die iets wil 
zeggen over kunst.” Ze boog zich naar 
ons toe met rechte rug. “Weet je wat ook 
een probleem is? Reclame.” Ze zei dat op 
een toon alsof het iets vies was. “Er wordt 
ook gesproken over toevoeging van re-
clame op de stations. Dat zijn rare pro-
cessen bij de gemeente. Het kan zo maar 
gebeuren dat er een mooi station wordt 
afgeleverd en dat achteraf een andere 
dienst de reclame laat plaatsen. Je moet 
er toch niet aan denken dat de kunstwer-

ken in het station Nieuwmarkt net als de 
tekst van Sandberg op het metrostation 
Waterlooplein tussen de reclameborden 
komt te hangen.” Verus en ik rilden soli-
dair met haar mee.
“Ik hoop dat de gemeente eens afleert 
haar ziel aan de duivel te verkopen”, zei 
Verus. Hij stak zijn hand omhoog naar 
de serveerster en rekende af. Ook voor de 
dames die zijn handen gekust hadden, 
terwijl de dame rechts van hem helemaal 
niets had gezegd. Merkwaardigerwijs 
voedt Verus ook de zwijgende mede-
mens. Hij zag mijn vragende blik en riep: 
“Kom we gaan een stukje wandelen.”

Bronnen onder meer:
http://amsterdam.raadsinformatie.nl/
uitzendinggemist.php?ag=1396#
http://www.architectuur.org/
nieuwsitem/1611/Renovatie_Oostlijn_metro_
Amsterdam.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/
Nieuwmarkt_%28metrostation%29
Hans van Os 
Artikel Marijke Storm in De Binnenkrant 55 
Groot Waterloo;
Martijn Sandberg met verslag van een 
gesprek met Louis van Gasteren (zie ook zijn 
website http://www.msandberg.nl/blog.
php?projects=blog ) 
Verslag Plenum Welstand 13 juli 2011
Louis van Gasteren
Meerdere websites waarin mensen hun 
mening geven over de metro.
Group A  en Fabrique
Dienst Infrastructuur en Vervoer (DIVV)
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Greet van der Krieke

November 2005 zijn de panden Recht-
boomssloot 4 en 6 gekraakt. De pan-

den stonden al langer dan een jaar leeg. 
En ondanks de ingediende verbouwings-
plannen zijn ze op die zondagmiddag in 
november toch in bezit genomen door 
een groep krakers. Uiteindelijk werden 
de panden op 21 maart  2006 weer ont-
ruimd. Ik heb u daarover in november 
2005 en maart 2006 bericht onder de 
titel ‘ Klein leed’ en ‘Klein leed part II.’  
Met de nodige verbijstering heb ik een en 
ander voor u verslagen. Met het kraken 
à la de Nieuwmarkt in de jaren zeventig 
had het volgens mij weinig van doen. 
Beide stukjes zijn indertijd op een site 
van de krakers geplaatst. Dat heeft mij 
zelfs hatemail  opgeleverd. Niet heel in-
drukwekkend maar helemaal onberoerd 
laat je dat toch niet. We hebben kinde-
ren en inmiddels  ook kleinkinderen. Ge-
lukkig behoort dat alles tot de verleden 
tijd. Waar zou overigens die moeder met 
de twee kindjes en de drie honden geble-
ven zijn? 
Maar dan! Beide panden zijn verbouwd 
en daarna verhuurd aan een damesdis-
puut van de Universiteit van Amster-
dam.  Aanvankelijk zouden het twaalf 
bewoonsters worden. Zes per huisje, 
maar daar hebben het stadsdeel en de 
brandweer een stokje voor gestoken. 
Tien (!) woninkjes zijn het  geworden en 
binnenkort bewonen tien lieftallige da-

mes voor het vijfde jaar de stulpjes. Met 
de nodige reserves hebben we het geheel  
gade geslagen. De meewarige blikken van 
onze vrienden en de buren van ietsje ver-
der weg nog op het netvlies. “Nou, dat 
wordt wat, want je hebt er nu tien maar 
daar komen tien vriendinnen bij om nog 
maar niet te spreken over al die vrijers 
die op de stoep staan te dringen. En dat 
allemaal voor bij jullie op de Sloot? Wij 
benijden jullie niet hoor en dan ook nog 
eens al die feesten en partijen!” 
Mijn oude vriendinnetje, bijna honderd 
jaar geworden en wijs tot op haar laat-
ste dag, hield mij wel voor dat je ‘van 
je Naasten ook het goede gerucht moet 
voortbrengen!’ Ouderwets taalgebruik 
maar vrij vertaald: als het goed gaat, zeg 
dat dan ook eens een keer! En goed gaat 
het. Het is leuk al die prachtige jonge 
dochters, die ik met geen mogelijkheid 
uit elkaar kan houden, over de Recht-
boomssloot te zien flaneren. Tegen die 
smaakvolle jonge mannen die ik af en 
toe zie kun je toch ook geen bezwaar 

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

S P A A N S
LEERT U BIJ JOSEPHINE!

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

hebben? Er wordt duidelijk met ons ge-
communiceerd, we hebben een 06 num-
mer van onze contactpersoon voor cala-
miteiten. Wij vinden gehoor voor onze 
klachten. En natuurlijk zijn er de feestjes 
en die zijn niet altijd om half elf afge-
lopen. Maar bent u niet jong geweest? 
Daarbij wordt vrijwel altijd even gezegd 
dat er een feessie aan zit te komen. Voor-
afgaand aan de kennismakingsweken 
voor nieuwe dispuutgenoten organiseren 
ze buurtborrel voor de omwonenden. 
Steevast krijgen wij dan een lijstje met de 
tijden waarop de festiviteiten losbarsten 
en, niet onbelangrijk, wanneer het weer 
stil is op de Sloot. Een genoegen om tij-
dens die borrel te horen waar ze mee be-
zig zijn. Het gaat van geneeskunde naar 
mediacultuur, van fysiotherapie en rech-
ten naar het bestuderen van conflictsi-
tuaties. Goeie jonge vrouwen bezig met 
hun toekomst. Goeie buurvrouwen ook , 
die in de beste burentraditie frank en vrij 
even een bakblik komen lenen. Krijg ik 
het nog eens terug dames? 

Klein leed 
versus 
vrolijke 
vreugde
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Maria de Graauw

Zoals een weg zich als een lint slin-
gert door het lege weidse landschap, 

zo loopt schilderen als een rode draad 
door het leven van Sjaak van der Leden 
(1947). Tijdens een verblijf in de Schotse 
Hooglanden, in zijn laatste studiejaar 
aan de HTS waar hij bouwkunde studeer-
de, besefte hij dat hij kunstenaar wilde 
worden. Hoe en wat stond nog niet vast, 
maar wel was duidelijk dat hij vrij wilde 
zijn om te maken wat hij wilde, om te 
zijn wie hij was.
Terug in eigen land, moest er echter eerst 
brood op de plank komen. Hij ging aan 
de slag als theatertechnicus bij een thea-
ter gezelschap. Een leven te midden van 
kunstenaars, podiumkunstenaars. Het 
groepsgebeuren bood enerzijds saam-
horigheid. Anderzijds was het reizen en 
trekken door het land met een voorstel-
ling ook vermoeiend. Sjaak kreeg na ver-
loop van tijd het gevoel dat dit leven niet 
meer voldeed aan zijn destijds gestelde 
levensdoel van het kunstenaarschap. 
Door de jaren heen heeft hij altijd ge-
tekend. Van tekenen kwam schilderen. 
Hierin vond hij zijn bestemming als kun-
stenaar. Op de foto’s op zijn website is te 
zien dat Sjaak linkshandig is. Op school 
heeft hij geleerd rechts te schrijven. Dat 
moest toen nog. Hij kan nu zowel links 
als rechtshandig schilderen, wat hij als 
een voordeel beschouwt.
Met de in 2008 overleden kunstenaar Pe-
ter Rauh heeft Sjaak door de jaren heen 
regelmatig samen geschilderd. Zij fun-
geerden daarbij als elkaars klankbord. Er 
zijn diverse exposities geweest waarop 
hun werk samen tentoongesteld is. De 
reis in 2008 van Sjaak en Peter naar In-
dia en Nepal, bedoeld om inspiratie op 
te doen, eindigde dramatisch met het 
ongeluk van Peter Rauh dat leidde tot 
zijn dood. Over dit tragisch gebeuren is 
in 2008 geschreven in OpNieuw. Sjaak 
heeft hierdoor een tijdlang niet kunnen 
schilderen. Nu heeft hij zich hervonden 
en krijgt zijn creativiteit opnieuw de 
ruimte. Ondanks het trieste einde heeft 
de reis naar India en Nepal Sjaak toch be-
zieling gebracht voor nieuw werk, waar-
onder nieuwe mandala’s. 
Sjaak stelde van 15 september tot en 
met 18 september in een expositie zijn 
mandala’s ten toon, zowel oud als nieuw 
werk. Mandala is een begrip uit het Sans-

kriet en betekent cirkel met een kern. 
Mandala’s zijn symbool voor oneindig-
heid, voor harmonie. In India worden zij 
gebruikt bij meditatie, een middel om je 
te concentreren. Gustav Jung noemt een 
mandala een spiegel van de ziel. Sjaak 
vergelijkt een mandala met het kruis in 
de christelijke religie. Ook als je het zo 
ziet fungeert het als een symbool, als een 
kapstok waar veel aan op te hangen is. 
Wat Sjaak aanspreekt in de mandala zijn 

het abstracte, de meervoudige symme-
trie, de kleuren en de aantrekkingskracht 
die er van uit gaat. En inderdaad, kijkend 
naar de mandala’s van Sjaak, word je als 
het ware in het werk gezogen. Er gaat 
een hypnotiserende werking van uit, je 
blijft er naar kijken. Ze brengen teweeg 
dat bepaalde hersengebieden oplichten. 
Je probeert de symmetrie te doorgron-
den. Waar in het werk heb je de kleuren 
eerder gezien en in welke combinatie. De 
mandala’s van Sjaak bieden het stramien 
om de traditie te laten zien. Tegelijker-
tijd fungeren ze als platform waarop de 
opkomst van de moderne samenleving 
wordt getoond. Een metamorfose.

In het atelier Conny Bos, Zwanenburg-
wal 178, werd op 15 september 2011 om 
18.00 uur de tentoonstelling Mandala en 
Metamorfose geopend door Gyanendra 
Tripathi. Hij stond Sjaak als eerste bij na 
het ongeval in Nepal. 
De vergelijking van de weg als een slinge-
rend lint, waar mee ik dit artikel begon, 
is overigens te zien op ander (foto)werk 
van Sjaak. Raadpleeg voor een compleet 
overzicht van zijn werk en voor het ver-
slag van zijn expositie zijn website: www.
sjaakled.nl.

Kunst uit de Koningsstraat

Sjaak van der Leden

Indiasapmandala

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

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

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

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

www.knaw.nl
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2010005.indd   1 1-3-2010   9:11:01

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742  toonbeeld.praktijk@zonnet.nl

www.mariarijnbout.nl
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Maria de Graauw
Het overkomt mij vaak en overal. De on-
gevraagde verhalen van de medemens. 
Het opgekropte verlangen om te praten, 
zoals Norman Mailer het zo mooi zegt 
in Oswald’s Tale, ziet zich vervuld in een 
lange monoloog met mij.

In de bus, bij de halte, er is steeds iemand 
die het woord tot mij richt. Voordat ik 
het weet, zit ik al midden in een ontboe-
zeming.
In de wachtkamer bij de huisarts gebeur-
de het weer. De arts was weggeroepen 
voor een spoedgeval. Het zou dus nog ge-
ruime tijd duren voordat hij terugkwam. 
De meeste wachtenden voor mij vertrok-
ken. Mij kon het niet schelen dat ik hier 
nog even moet zitten.

Ik verheugde me al op de jaargangen bla-
den uit de leeskast. Tot echt lezen kwam 
het niet.
Behalve ik was er ook een gezinnetje ach-
ter gebleven.
I’m looking for a job, hoor ik ergens. De 
man herhaalt de zin en vraagt of ik soms 
weet ‘ how to find a job’. Ik begrijp nu 
dat hij mij aanspreekt. Ik kijk op uit mijn 
blad, recht in de gretige gezichten van de 
man en de vrouw. Hun kind, een schattig 
meisje van een jaar of zes, tekent vrolijk 
verder, in zichzelf neuriënd.

Toevallig zag ik in een huis-aan-huisblad 
dat ook tot de leesvoorraad behoort een 
paginagrote advertentie van een schoon-
maakbedrijf dat personeel zoekt. Ik wijs 
de man er op. Hij vertelt me dat hij gesol-
liciteerd heeft en is afgewezen. “I ’m not 
strong enough for the job.” Ik kijk hem 
eens goed aan en zie dat hij inderdaad 
niet sterk gebouwd is. En u dan, vraag 
ik mevrouw. Zij heeft een flink postuur. 

Nee, zij moet thuis blijven voor hun 
dochtertje. Het meisje heeft een aandoe-
ning. Zij moet verpleegd worden. Gaat ze 
dan niet naar school, vraag ik verbaasd. 
Nee, school kan haar niet de medische 
zorg geven die zij nodig heeft. Er zijn 
scholen voor zieke kinderen, deel ik het 
echtpaar mee. Er gloort iets van hoop in 
hun blik.

Ik vraag me in stilte af waarom deze men-
sen hier naar toe zijn gekomen, zonder 
middelen van bestaan blijkbaar. Ze heb-
ben me nu zover in hun leven betrokken 
dat ik ze durf te vragen naar hun verblijfs-
titel. Mevrouw is een EU onderdaan. Me-
neer komt van buiten de EU. EU burgers 
mogen hier verblijven en werken zonder 

een tewerkstellingsvergunning. Lukt het 
niet om werk te vinden en doen ze een 
beroep op de bijstand, dan verliezen ze 
hun verblijfsrecht, althans in de eerste 
tijd van hun verblijf. Meneer heeft door 
zijn huwelijk dezelfde rechten.
Dit is Europese regelgeving.

Meneer vertelt opgewonden hoeveel 
moeite het kost om werk te vinden. 
“I’m going crazy”, zegt hij en hij slaat 
zich met de hand tegen het voorhoofd. 
Ineens mengt het meisje zich in het ge-
sprek. Terwijl ze het gebaar van haar va-
der imiteert zegt zij: “you always say you 
are going crazy.” De ouders lachen een 
beetje zuur. Hun zorgen gaan niet onge-
merkt aan het kind voorbij.

Een paar maanden later zag ik ze weer. 
Mevrouw fietste op een met zware tas-
sen beladen fiets. Ze leek kranten rond 
te brengen. Meneer trof ik aan als Mor-
genster tussen het grofvuil om spullen te 

zoeken. Ik hoop dat hun dochtertje naar 
een geschikte school gaat.
Een gezin dat met veel soepelheid een 
bestaan opbouwt in onze buurt. Ze heb-
ben mij geïnspireerd tot het volgende ge-
dicht:

migrant

Hier,
in dit land,
in deze tijd, niet vertrouwd
ontmoet ik nooit iemand
Zelfs mezelf ken ik niet meer
Hier ben ik:

Niemand

Soms wijst mijn kompas
naar waar
en wie ik was
Bedrieglijke schijn
Van vroeger klinkt
vaag een echo
zoals ik wil zijn

Was ik ooit wel zo?

Ergens
een andere plaats
een andere tijd
ben ik wie ik was
degene die ik nu niet ben
Daar ben ik zozeer
vanzelfsprekend bekend

Waar was ik ook alweer?

Een thuis in de Nieuwmarktbuurt
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www.floordehaan.nl 

Total Body Care  
Ontgiften/cellulite behandelingen 

Tegen inlevering van deze bon 10% korting op deze behandeling! 
Maximaal 1 bon per persoon 

Medische en cosmetische pedicure, manicure    
Ook mannen zijn welkom voor iedere behandeling! 

Studio Floor de Haan 
Koningsstraat 2 

tel: 06 24 12 66 89 

Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!

Het personeel is slecht en onbeschoft!

De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!

Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27   Tel 6278804

Plannen 
Droog Design 
Groenburgwal
laatste ontwikkelingen
Eind juni/begin juli bleek uit diverse 
berichten dat de initiatiefnemers van 
de plannen van Droog Design op 
de Groenburgwal mogelijk zouden 
afzien van verdere ontwikkeling van 
hun plan. Op vragen dienaangaande 
antwoordde het stadsdeel: “Het klopt dat 
de vergunningsaanvraag voor Groenburgwal 
44 is ingetrokken. Droog ziet vooralsnog af 
van de hotelplannen op deze plek en is bezig 
met het ontwikkelen van een nieuw concept 
dat binnen het bestemmingsplan past. 
Details hierover kan ik u nog niet geven, 
omdat Droog eerst zelf een en ander aan het 
uitdenken is. Op dit moment zijn er geen 
lopende aanvragen meer.”
Verder hebben bewoners van Droog zelf 
te horen gekregen dat Groenburgwal 44 
een bestemming zal krijgen conform het 
huidige bestemmingsplan. Dit betekent 
dat de hotelactiviteiten niet op deze loca-
tie ontwikkeld zullen worden. De buurt 
zal dus vooralsnog niet geconfronteerd 
worden met de overlast van de oorspron-
kelijke plannen. Dat is goed nieuws! 

Wij willen u allen graag danken voor uw 
voortdurende steun bij het ageren tegen 
deze plannen. Door uw ondersteuning is 
het voor zowel Droog, als voor de politici 
en ambtenaren van het Stadsdeel, voort-
durend duidelijk geweest dat de bezwa-
ren niet van een enkeling afkomstig wa-
ren, maar breed gedragen werden door 
de bewoners. Zonder uw steun was het 
resultaat hoogstwaarschijnlijk anders ge-
weest. Mocht het nodig zijn, dan hopen 
we ook in de toekomst op uw steun te 
mogen rekenen.
Pim van den Berg, Ingmar Scheiberlich, 
Robert Smits, Addy Stoel, Jan-Joost van 
Hemel.

 

Yoga tussen Herfst en Kerst 

 
Maak kennis met de houdingen van 

 

Iyengar Yoga 
 

Alle beginners welkom, 

ook als je denkt dat je niet lenig genoeg bent 

 

9 lessen van 1 uur 
op woensdagavond 

26 okt t/m 21 dec 
18:30 – 19:30 uur 
De Boomspijker 

€ 60,00 
 

informatie en inschrijving: 
Deborah Pepper    deborah@pepup.net 
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Meld leegstand 
in Amsterdam 
Centrum

Sinds enige tijd kan 
leegstand in de Am-
sterdamse binnen-
stad gemeld worden 
via de website van 
het Wijksteunpunt 
Wonen Centrum. 
Het WSWonen is 
in opdracht van de 

stadsdeelraad Centrum gestart met een 
onderzoek naar de leegstand in het cen-
trum. Om leegstand te inventariseren 
worden diverse methoden toegepast, 
maar de signalering door de burger zelf 
is ook van groot belang. Leegstaande 
panden en etages  zijn een doorn in het 
oog van de (potentiële) bewoners en ge-
bruikers. Denk hierbij aan de leegstand 
boven winkels/bedrijven, (deels) leeg-
staande kantoren of in sommige geval-
len zelfs compleet vergeten en verkrotte 
woningen en gebouwen. Het WSWonen 
heeft een website gemaakt waarop leeg-
stand gemeld kan worden zodat deze 
beter in kaart kan worden gebracht. 

Ook gebouwen die (deels) gevuld zijn 
met leegstandsbeheer, in de volksmond 
ook wel anti-kraak genoemd,  kunnen 
gemeld worden als leegstand. Leeg-
standsaanpak beoogt permanent ge-
bruik als einddoel, waarbij de normale 
huurwetgeving van toepassing is. Er 
zijn gebouwen bekend die soms vele 
jaren in gebruik zijn door anti-kraak. 
Door deze te melden kan worden onder-
zocht waarom de gebouwen leegstaan 
en onttrokken zijn aan regulier gebruik. 

Wij roepen bewoners en gebruikers op 
om de komende maanden via onder-
staande website leegstand te melden 
(eventueel anoniem). Het onderzoeks-
team zal de leegstand nauwkeurig bestu-
deren. De uitkomsten van het onderzoek 
zullen gepresenteerd worden aan het 
stadsdeel Centrum. Daarbij zullen ook 
concrete voorstellen gedaan worden hoe 
leegstand aan te pakken en er een zin-
volle invulling aan te geven. Het stads-
deel kan de resultaten van het onderzoek 
gebruiken om haar leegstandsbeleid aan 
te scherpen. In oktober wordt het onder-
zoek afgerond en gepresenteerd. Website: 
www.wswonen.nl/centrum/leegstand, 
email: leegstandcentrum@wswonen.nl.

Maria de Graauw

Dat is een tegenvaller! Een hek voor 
de metro ingang Koningsstraat. Een 

geplastificeerd stencil, met touwtjes aan 
het hek opgehangen en inmiddels al los 
gelaten op één hoek, informeert in twee 
talen dat de metro tot 4 september geslo-
ten is. Wegens werkzaamheden.
Waren we net van plan naar de meubel-
boulevard te gaan.

Dit niet voorziene oponthoud veroor-
zaakt, nog voor de slopende tocht langs 
vele vierkante meters wooncomfort, al 
een dodelijke vermoeidheid. In de regen 
lopen we naar het mr Visserplein. Door 
een gelukkig toeval, of gelukkig, nou ja, 
door een toeval zien we dat de halte van 
de metro vervangende pendelbus num-
mer 59 op de Valkenburgerstraat is. Voor 
de voormalige It’s (It was) winkel. Voor-
dat wij hijgend en nat aankomen bij de 
halte, rijdt hij voor onze neus weg. Met 
vele andere passagiers wachten we op 
de volgende bus. Er staan moeders met 
buggy’s en bejaarden met rollators tus-
sen het wachtende publiek. Geen schijn 
van kans op een plaatsje onder het afdak 
van de abri.

Ah, daar komt de bus. Hij zit al aardig 
vol. Op een zitplaats rekenen we al niet. 
Het is een ouderwetse belevenis om aan 
een lus te hangen. Zo gezellig tegen el-
kaar botsen bij ieder stoplicht. Hier past 
een makke schapen mentaliteit. Boos-
heid leidt alleen tot meer frustratie.

Geen twee haltes verder vindt een ware 
invasie plaats. Bosjes kleuters, gehuld 
in feloranje of gifgroene wegwerkerhes-
jes, stappen in de bus. De instructie om 
elkaars hand vast te houden wordt stipt 
opgevolgd. Ze lijken aan elkaar vast te 
zitten en vormen een ondoordringbare 
kluwen. Het geluid van hun hoge schril-
le stemmetjes vult de bus. In duo’s vallen 
ze tegen of zelfs op andere buspassagiers. 
De leidsters doen vergeefse moeite enige 
orde aan te brengen.
Waar gaan jullie naar toe? Wij gaan lek-
ker naar de fillem. Bij zelfs de meest in 
zich zelf verscholen reiziger verschijnt 
een glimlach op het gezicht. Zoveel le-
venslust is onweerstaanbaar. De kinder-
tjes hebben geen last van de volle bus, 
noch van de regen. Zo’n spannend avon-
tuur maak je met eigen vervoer niet mee.

We arriveren bij het Amstelstation. Het 
regent nu heel hard. We snellen naar 
binnen. Op het metroperron ziet het 
zwart van de mensen. In moeizaam En-
gels vraagt een toerist of thizze train to 
Central Station gaat. No sir, you take bus 
59. There are responsibilities going on 
between CS and Amstelstation. Met een 
gepijnigde blik antwoordt de man dat hij 
het begrijpt.
Na een wandeling door een verse wolk-
breuk bereiken we tenslotte de meubel-
boulevard. Te oordelen aan de grote leeg-
stand in dit complex scheen het zonnetje 
hier evenmin, deze zomer.

Metro of niet
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Om uit te leggen waarom ik mij tegen 
het terrassenbeleid van het Stadsdeel 

Centrum richt, heb ik twee nieuwe woor-
den gemaakt: ‘terrassenwoeker’ en ‘over-
beterrassing’. Het eerste woord is zonder 
meer te begrijpen; bij het tweede woord 
heb ik een analogie in gedachte met 
het begrip ‘overbevissing’, dat gebruikt 
wordt voor situaties waar de bestaande 
natuurlijke visstand bedreigd wordt door 
het vangen van zoveel vis, dat het voort-
bestaan van de soort in gevaar komt. Er 
spelen veel factoren mee als we niet al-
leen op korte maar ook op lange termijn 
willen zorgen dat eten, vangst en handel 
in vis gewaarborgd zijn. 

Om de analogie door te trekken: horeca-
ondernemers proberen de locale recreant 
en de toerist op een genoeglijke manier 
in hun netten te vangen. Sinds enige de-
cennia gebeurt dat niet enkel binnen de 
muren van een horecagelegenheid, maar 
worden de netten ook op straat en stoep 
uitgezet. Waren die netten eerst nog een 
aangenaam randverschijnsel voor zon-
nige dagen, de laatste jaren is het aantal 
terrassen dusdanig gegroeid dat op som-
mige plaatsen - omgekeerd aan wat de 

bedoeling moet zijn - de doorgang voor 
voetgangers en overig verkeer tot een 
randverschijnsel geworden is. Stoelen 
en tafels, afschottingen en reuzeparasol-
len, aangevuld met allerhande tentcon-
structies, zijn vaak meters ver van de oor-
spronkelijke gevels op straat uitgezaaid 
en bieden recreant en toerist een onder-
komen, ook als er in de verste verte geen 
zon te bekennen valt. Was ‘een terrasje 
pakken’ eerst om buiten met een biertje 
of een frisdrank van het mooie weer te 
genieten, nu zijn de mazen van de netten 
dusdanig verwijd en de overkappingen 
dusdanig stevig, dat ontbijt, lunch, diner 
en zelfs souper op straat genoten kunnen 
worden. Van ‘s ochtends vroeg tot voor-
bij het midden van de nacht. Enkel forse 
wind- en regenvlagen doen de inmiddels 
geharde terrasgenieters nog naar binnen 
vluchten, binnen de muren van het ei-
genlijke etablissement, waar dan niet al-
tijd voldoende restruimte beschikbaar is 
om de vluchtelingen op te vangen. 

Echt koud en guur weer wordt echter 
door de meeste mensen gemeden en toe-
ristische gedeeltes van de Amsterdamse 
binnenstad bieden dan een troosteloze 

aanblik, met vlaktes vol klapperend zeil-
doek, druipend meubilair en verregende 
menuborden. Dit is een terrasbeeld dat 
in geen enkele gemeentelijke nota of 
peptalk van toerismebevorderende orga-
nisaties terug te vinden is, maar dat wel 
de sfeer en aanzien van de stad schaadt. 
Ook zijn er met het wisselende Hollandse 
weer vele situaties waarbij maar een klein 
deel van de uit te baten tafeltjes bezet is. 
De maximale terrasoppervlaktes worden 
aangevraagd, gegund en nu zelfs door 
de gemeente opgedrongen aan horeca-
ondernemers, vanuit een idee dat meer 
terrasplaatsen ook meer winst oplevert; 
de praktijk leert meestal anders. De fluc-
tuaties van het weer zijn nog goed op te 
vangen op terrassen waar enkel drankjes 
geserveerd worden, maar als het om het 
op de stoep consumeren van hele maal-
tijden gaat, is bij eetterrassen - die even 
groot of vaak groter zijn dan de eigenlijke 
inpandige horecaonderneming - zowel 
een teveel als een tekort aan te bedienen 
gasten een probleem. Echt koken schiet 
er door de sterk wisselende aantallen 
vaak bij in en diepvries en magnetron 
bepalen dan wat er aan ‘gastronomie’ 
geboden wordt. Dan laat ik de arbeids-

Van ‘lekker een terrasje 
pakken’ tot 

Een bedachtzaam voorstel voor een beter terrassenbeleid waarin alle factoren en belangen 
op korte en lange termijn afgewogen worden.

Tjebbe van Tijen
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omstandigheden van kleine zaken met té 
grote terrassen en in de zaak staande ei-
genaren met geen of te weinig personeel, 
die hun overspannen verwachtingen al 
zwoegend toch nog trachten te verwer-
kelijken, nog buiten beschouwing.
Het leuke terrasje is aldus verworden tot 
een last voor veel kleine horecaonder-
nemers en leidt tot overlast voor de bo-
ven- en omwonenden, die zich door een 
nauw pad, menuborden ontwijkend, een 
weg moeten banen naar hun huisdeur. 
Omwonenden krijgen niet enkel versto-
ring van hun rust door de al te vroege 
of te late op- en afbouw te verwerken, 
maar worden overdag ook nog getergd 
door terrasmelkende muzikanten met 
“O sole mio”, “When the Saints go mar-
ching in” en “Bésame mucho.” Ik weid 
dan nog niet uit over dubbel parkerende 
recreationele druggebruikers en hun dis-
cogeluidsinstallaties, of luide Italianen 
die onder het genot van een drankje hun 
joint op het terras rollen, alsook terras-

uitbaters die het niet hun taak vinden 
om al te luidruchtige dronken gasten tot 
enige stilte te manen.
Afgezien van de door mij bestreden om-
vang van het aantal terrassen is ook het 
ontbreken van een bijbehorende rege-
ling op welk tijdstip op- of afgebouwd 
gaat worden, wie aanspreekbaar is op 
beheersing als het uit de hand loopt en 
welk terras tot wanneer open mag zijn 
een probleem. De bestaande telefoon-
nummers voor het melden van klachten 
hebben nooit een structureel effect. Pro-
blemen worden eventjes onderdrukt om 
binnen de kortst mogelijke keren weer 
op te duiken. De meeste horecaonderne-
mers reageren vijandig op iedere kritiek 
van bewoners. De gemeente verpacht wel 
openbare ruimte, maar is onvoldoende 
in staat om de negatieve gevolgen te be-
perken. Als het stadsdeel bijvoorbeeld bij 
uitbreiding van  terrassen spreekt van een 
‘verbeterde uitstraling’ dan is dat enkel 
in de zin van ‘uitstraling’ als toeristische 

Hij stond er mooi bij. Ik kwam hem 
tegen in een steeg van Amsterdams be-
scheiden Chinatown. Als ik hem niet 
toevallig de avond tevoren op tv in Zo-
mergasten had gezien, zou ik hem achte-
loos gepasseerd hebben.
Ik was bezig de Kromme Waal af te lo-
pen, toen ik bij ingeving de Waalsteeg 
insloeg, op weg naar de Geldersekade. 
Daar, aan het begin van de steeg, stond 
hij groot tegen de muur: Ai Weiwei, de 
moedige Chinese dissidente kunstenaar. 
Het was een kloeke schildering van 
een collega, een graffitikunstenaar. Ai 
Weiwei droeg een zwart, hoog gesloten 
jack, een blauwe spijkerbroek en zwarte 
schoenen. Zijn gezicht had dezelfde on-
verstoorbare trekken die ik had gezien 
in dat filmpje dat Guy Verhofstadt (kun-
nen we deze begaafde Belgische politicus 
niet als een soort topvoetballer naar het 
Nederlandse parlement transfereren?) bij 
Zomergasten had laten zien. Ai Weiwei 
– vereeuwigd in heel zijn onverzettelijk-
heid op een Amsterdamse muur. Tref-
fend was ook de regel die de graffiteur er 
in witte kapitalen aan toegevoegd had: 
I Did It My Wei Wei…
Een indrukwekkend eerbetoon aan een 
groot man – maar wie was er verant-
woordelijk voor? In een roodwit rondje 
ernaast stond de naam ‘Karma’. Ik vroeg 
het aan een buurvrouw om de hoek. De 
schildering bleek enkele maanden ge-
leden opeens aangebracht, vertelde ze. 

Met welk motief? Het was een mysterie.
Op internet ontdekte ik dat Karma de 
schuilnaam is van een in ‘vakkringen’ 
befaamde graffitikunstenaar uit Ierland. 
Zijn werk wordt tot de street art gere-
kend, een stroming binnen de graffiti. 
Bij street art staat de afbeelding voorop, 
bij graffiti gaat het meer om de naam (en 
dus de maker). Wie meer van Karma’s 
werk wil zien, kan terecht op www.kar-
mastreetart.com. Daarop staat, behalve 
Ai Weiwei, ook een fraaie muurschil-
dering van een meisje dat zich met een 
gietertje voorover buigt. De tulpen die 
zij water geeft, zijn niet geschilderd, 
maar staan er levensecht ónder. Ook die 
schildering moet zich ergens in het cen-
trum van Amsterdam bevinden. Er is ook 
een filmpje te zien waarop Karma werkt 
aan zijn schildering van Ai Weiwei. We 
kijken Karma op de virtuoze vingers, 
maar de montage is zo snel dat we niet 
kunnen zien hoe hij het precies doet.

Terras in 1965 van Café De Kroon op het Rembrandtplein, één van de vroege plaatsen in de stad met een terras, wat uitbouwtjes hier en daar. Alles van 
geheel andere proporties dan de terraszee die nu het Rembrandtplein en de aanpalende toeristengronden overspoelt.

trekpleister. Het woon- en buurtleven 
wordt daarmee tot een randverschijnsel, 
daar waar de prijs van onroerend goed in 
ons stadsdeel al veel van de oorspronke-
lijke woon- en werkfunctie heeft doen 
verdwijnen. Huurhuizen worden tot 
koopappartementen verbouwd of om-
getoverd tot een luxueus tijdelijk te ver-
huren appartement voor expats. Ook dat 
heeft een ‘uitstraling’ in het Centrum, 
maar dan een negatieve. Uiteindelijk on-
dervindt ook de horeca nadeel van deze 
ontwikkelingen. Daar waar de stad Am-
sterdam enkel nog als toeristisch spekta-
kel genoten kan worden, zal het gevoel 
van het bezoeken van een levende stad 
afnemen en het gevoel van Amsterdam 
als niet meer dan een pretpark toene-
men. De aandrang voor een bezoek aan 
de hoofdstad zal daardoor ook vermin-
deren. Overbevissing en overbeterrassing 
worden zo tot analoge begrippen.

Met dank aan Marten van der Krieke

Op internet vond ik ook enkele citaten 
van Karma. Street art is illegaal, zegt 
hij, en als je ’s nachts betrapt wordt 
door de politie volgt arrestatie. Maar hij 
vergelijkt zich – gelukkig – niet met Ai 
Weiwei. “Ik word niet opgejaagd door 
de politie en ik kan in een vrije, open 
samenleving leven.” Hij heeft alleen 
maar aandacht willen vragen voor de 
positie van Ai Weiwei. “Hij is een zeer 
inspirerende man met een visie op de 
vrije samenleving […] Ik deed het enige 
wat ik voor hem kon doen. Een schilde-
ring maken en het zo dicht mogelijk bij 
Chinatown plaatsen – zonder gesnapt 
te worden. Ik wilde dat Ai Weiwei vrij 
en trots in een van de meest liberale en 
vrije landen van de wereld, Nederland, 
kon staan. Ik vond dat de zin ‘I Did It 
My Wei Wei…’ perfect bij zijn karakter 
paste.” 
Zeg het voort. En ga even naar die schil-
dering kijken als u in Amsterdam bent, 
het is maar tien minuten lopen vanaf 
het Centraal Station, richting Schrei-
erstoren. Ai Weiwei mag niet eenzaam 
verpieteren in die doodstille Waalsteeg, 
een nauwe, zonloze verbinding met de 
Geldersekade. Misschien moeten we er 
allemaal een fotootje van maken en dat 
naar de Chinese ambassade opsturen.

Column Frits Abrahams 30 aug. 2011 
NRC Handelsblad. Met toestemming van de 
auteur overgenomen.

I Did It My Wei Wei…
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Ik ben nu bijna 14 ¾ jaar oud en ben al 
op heel veel plaatsen geweest. Het leek 

mij een leuk idee om deze plaatsen met 
mijn woonplaats Amsterdam (en in het 
bijzonder de Nieuwmarkt) te vergelijken.
Als wij met het gezin op vakantie gaan, 
is dat meestal in een huisje in een mooi 
landschap bij een rustig dorp. Maar op 
de reizen hiernaartoe komen we ook wel 
eens in grote steden. Zoals in 2009 in Pa-
rijs en dit jaar in Londen. Geen zorgen, 
we hadden geen last van de rellen, hoor!
Goh, ik schrok toch wel even toen ik het 
station uit kwam, in zowel Parijs als Lon-
den. Overal hoge gebouwen, in Amster-
dam kunnen daar slechts de Zuid-as, de 
Bijlmer en de Wibautstraat aan tippen. Ik 
voelde me klein in de grote steden op de 
brede stoepen. In Amsterdam is het niet 
nodig dat de stoepen breed zijn, zo druk 
is het niet. Dam en Trafalgar Square? On-
vergelijkbaar. Shoppen? Hou ik niet van, 
ik ben immers een jongen…, maar doe 
mij maar Regent Street of Champs Ely-
sees in plaats van de Kalverstraat of de 
Nieuwendijk. 
Tjsa, daar noem ik toch wel steden die 
velen malen groter zijn dan Amsterdam.
Een vriend van mij was er ooit zeker van 
dat er in Amsterdam 67 miljoen mensen 

zouden wonen…. Nou, zoveel wonen er 
denk ik niet eens in Tokyo, een van de 
grootste steden ter wereld.
De metro is anders in Parijs en Londen 
- en hij rijdt wel, in tegenstelling tot in 
Amsterdam-Centrum. Mensen hebben 
het druk, de rij van de Eiffeltoren slingert 
zich en het standbeeld op Piccadilly Cir-
cus is overvol van toeristen. Twee dingen 
waar alleen de lange rij voor Madame 
Tussauds en de toeristen op de Dam zich 
enigszins aan kunnen spiegelen. Verkeer 
rijdt af en aan, politiesirenes klinken 
over en weer. Waar ik al schrik van een 
asociale motorrijder die langsscheurt in 
de Koningsstraat…
Maar wat heeft Amsterdam nou weer 
wel? De Krom Boomssloot, mijn lieve-
lingsgrachtje. Het Waaggebouw, eeuwen-
oud. Een stad met veel voorzieningen, 
maar toch dorpsachtig. Londen en Pa-
rijs zijn geweldig en ik kan niet wachten 
tot we er weer eens naar toe gaan. Maar 
het leven is er hard. Ook was ik laatst in 
Haarlem. Geen wereldstad, maar prach-
tig ouderwets, net als Amsterdam. 
Thuis op het balkon hoor ik de vertrouw-
de geluiden. Gillende kinderen van de 
crèche, werkzaamheden van een onbe-
kende buur, fluitende vogels. Voorheen 

de werkzaamheden van de inmiddels 
verhuisde slijterij op de vroege zaterdag-
ochtend.
Vorig jaar was ik in Frankrijk, maar zijn 
we niet door Parijs gelopen. Het kleine 
badplaatsje waar wij waren, Batz sur Mer, 
zag er schattig uit, maar had niet veel 
te bieden. Op een dag fietsten we langs 
een klein hotel waar een man nogal be-
teuterd voor zich uitkeek. Waarschijnlijk 
kwamen er niet veel gasten. En geloof 
het of niet, de volgende dag werd het te 
koop aangeboden…
Dit jaar gingen wij naar Wales, een land 
ten westen van Engeland. Regelmatig 
kwamen wij in het uitgestorven plaatsje 
Holyhead, waar de hangjeugd je verveeld 
aanstaart. Oudere vrouwen wachten op 
de bus en in een lege pub staan tv’s zon-
der geluid aan. Maar vergis je niet: onze 
vakanties waren geweldig. We kwamen 
er ook niet voor de dorpjes, maar voor 
het overweldigende landschap. In Wales 
zijn we ik weet niet hoe vaak aangespro-
ken door vriendelijke mensen.
Ik ben een stadskind, ik vind het heer-
lijk om op vakantie naar prachtige land-
schappen te gaan bij kleine dorpjes, maar 
wonen kan ik er niet, ben ik bang.

Fausto van Bronkhorst

Amsterdam: Groot of klein?

Londen, Regent Street. Foto Fausto van Bronkhorst
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dinsdag 18 oktober, 
20.00 uur.
Stine Jensen (1972). Zij werkt 
als universitair docent litera-
tuurwetenschap aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam. 
Zij schreef Turkse vlinders. 
Liefde tussen twee cultu-
ren (2005), een persoonlijk 
boek over liefdesrelaties tus-
sen Turken en Europeanen. 
Een jaar later verscheen 
Leugenaars, een opgewekte 
filosofische zoektocht naar 
onder meer snuffelaars, op-
lichters, detectives, latin lo-
vers en meester-vervalsers.

dinsdag 15 november 
20.00 uur.
Jan Brokken (1949) is schrijver 
van romans, reisverhalen en 
literaire non-fictie. In novem-
ber 2010 verscheen zijn suc-
cesvolle boek Baltische zielen, 
waarin hij het leven beschrijft 
van beroemde en minder 
beroemde ‘Baltische zielen’. 
Veel van zijn romans zijn in 
diverse talen vertaald en ver-
filmd. Als schrijver heeft hij 
internationale faam verwor-
ven – The Guardian vergeleek 
hem met Graham Greene en 
de Sydney Morning Herald 
met Bruce Chatwin.

dinsdag 20 december 
20.00 uur.
Vonne van der Meer (1952). 
Dit voorjaar verscheen haar 
nieuwste boek, De vrouw 
met de sleutel. Een vrouw 
blijft na de dood van haar 
man berooid achter. Ze moet 
aan het werk en plaatst een 
advertentie: vrouw, 59 jaar, 
moederlijk voorkomen, brede 
heupen, prettige stem, komt 
u voor het slapengaan in-
stoppen en voorlezen. Discr. 
verzek. Beslist geen seks. be-
doel.’
Dit brengt haar in de slaapka-
mers van de meest uiteenlo-
pende mensen. Meer en meer 
raakt ze bij haar klanten be-
trokken.
De eerder aangekondigde 
tentoonstelling van Frédéric 

Martin in september en okto-
ber kan wegens persoonlijke 
omstandigheden van de kun-
stenaar niet doorgaan.
Flip Lambalk, buurtgenoot, 
kunstenaar, docent aan de 
Academie voor Bouwkunst, 
wie kent hem niet!!!, expo-
seert in de maanden sep-
tember en oktober in het 
Pintohuis met divers werk.

Op de 1ste woensdag van 
oktober start in het Pintohuis 
een experiment: Podium voor 
dichtkunst. We hopen dat we 
dit kunnen continueren. De 
entree is laag, ± 3 euro.

In november en december 
exposeert Marianne Sligting, 
geboren in Amsterdam, 1956. 
In de jaren negentig was zij 

illustrator van boeken uitge-
geven bij Querido. Zij kreeg 
de aanmoedigingsprijs van 
Amsterdam.
Marianne is schilder, olieverf, 
haar onderwerpen zijn de 
natuur (dat is haar enorme 
inspiratie), landschappen en 
portretten, maar ook stads-
gezichten.

Liesbeth Pijper

Activiteiten Pintobieb



30 

Roos Brouwer
Het was een zomerdag. Ze hielden el-
kaars hand vast terwijl ze door het dorpje 
liepen, waar de bladeren aan de bomen 
groen waren en de stenen op de stoep 
geel gloeiden van de gloed van de zon. 
De zon scheen op haar blote armen. De 
onbeschrijfelijke schoonheid van de dag 
zal ik proberen te beschrijven. Haar lip-
pen, de lippen van de dag, waren rood-
roze en geurden naar een mengelmoesje 
van twee uur geleden opgesmeerde zon-
nebrandolie en van jasmijn langs de weg 
na een regenachtige nacht rijden door de 
Pyreneeën. 

De wolken waren wit. Het waren er niet 
veel maar ook niet weinig. Er liepen 
kleine elektriciteitsdraadjes die het hele 
dorp van elektriciteit voorzagen, paaltje, 
draad, paaltje, draad, paaltje, draadje. Er 
zaten twee oude mannetjes naast een gele 
postbus. Zo meteen zal de beeldschone 
chauffeuse van het gele busje, die tevens 

de postbode is, het postbusje leegmaken. 
Ze zal aan de oude mannetjes vragen hoe 
het gaat. De oude mannetjes zullen zeg-
gen, zoals elke dag, het gaat goed, en een 
klein babbeltje maken over het weer, wat 
altijd mooi is, ook bij regen. 
Zij, zij zullen nog liggen te slapen in hun 
zomerhuisje, al is het te warm en te laat. 
Zij, zij begrijpen de gebruiken van dit 
dorpje nog niet, maar ooit zal niemand 
meer weten dat zij ooit, ooit van ver 
kwamen. De lucht zal later die middag 
nog blauwer kleuren als ze samen naar 
het riviertje wandelen en verkoeling zul-
len zoeken door van de rotsen het water 
in te springen. Plons gaat het water hier 
niet. Het water gaat hier Blub. Blubblub. 
Springen zullen ze. Blub. 

In de avond kijken ze naar de sterren, 
die je hier meer ziet dan daar. Daar waar, 
zij van ver kwamen. Hier zie je er ontel-
baar veel, omdat de lichten hier minder 

“Roestvrij staal, of eigenlijk roestvast 
staal, is met andere stoffen gemengd die 
de ijzermoleculen zodanig binden dat zij 
zich niet meer aan zuurstof binden.” 
Dit is één van de dingen die ik leerde 
toen ik sprak met Kamiel Spoor in zijn 
werkplaats onder de brug die Kraansluis 
heet. Een inspirerende man, zo eentje 
die niet tevreden is vóór hij het naadje 
van welke kous dan ook weet. Van hem 
is de uitspraak “interesse stimuleert wat 
je kunt en wat je kunt stimuleert je inte-
resse”.
Die interesse was er al vóór de echte 
handigheid kwam. Altijd dingen open-
schroeven, overal inkijken, zijn moe-
der grijze haren bezorgen. “Jongen, doe 
nou niet.” “Maar ik kijk gewoon hoe ’t 
zit in die stekker. Hij zit niet in het stop-
contact.” “Ja, maar straks doet-ie ‘t niet 
meer.” 

Ik was bij hem binnengelopen na berich-
ten dat er een nieuwe ijzerwerkplaats in 
de buurt was gekomen. ‘Nieuw’ bleek 
niet helemaal waar te zijn: dit was de 
ruimte waar de bekende ontwerpster 
Marianne Meinema haar kunstwerken 
maakte. Door velen betreurd is zij verle-
den jaar gestorven. Kamiel werkte al in 

haar ruimte en heeft die toen overgeno-
men.
In een tijd waarin de kleine bedrijvig-
heid met grote passen de buurt verlaat 
om plaats te maken voor horeca kan 
een nieuwe werkplaats slechts leiden tot 
vreugde. Kamiel blijkt alles te kunnen 
maken. Leg hem een technisch probleem 
voor en hij denkt en zwoegt net zolang 
tot hij het perfecte antwoord heeft ge-
vonden en ook nog geconstrueerd. En 

toch bescheiden gebleven. “Ik kan van 
alles niet, maar smeden kan ik.” Er staan 
fietsen die een ongewone indruk maken. 
Bij nadere beschouwing blijkt dan het 
voorwiel voornamelijk zelfgemaakt te 
zijn, met eigenhandig uitgezaagde en ge-
boorde flenzen. Stukjes buis en balhoofd 
van fietswrakken die heel andere functies 
hebben gekregen. Fietsen met zijspan, 
volledig individueel gevormd. Producten 
van een vrije geest, niet teruggehouden 
door conventioneel denken. Ik zie een 
tafel van smeedwerk, geheel uit de hand 
gevormd. Eerder een kunstwerk dan een 
gebruiksproduct. Juist door de onvolko-
menheden van het handwerk lijkt deze 
tafel leven gekregen te hebben. 

Een verrijking voor de buurt. Lang gele-
den hadden wij ijzerwinkel De Haan in 
de Halvemaansteeg, waar je om raad kon 
vragen als de techniek je boven de pet 
ging. Toen die verdween bleef een duide-
lijk gat over. Misschien is met deze werk-
plaats dat gat wat minder groot gewor-
den. Voor degenen die vanaf het begin 
al nieuwsgierig waren naar de Kraansluis: 
dat is de brug die de Prins Hendrikkade 
met zijn vervolg verbindt over het water 
van de Waalseilandsgracht.

Tekst en foto Henk Oldeman

hard branden dan daar. Daar kun je ze 
op een hand tellen. Ze drinken wijn, niet 
de duurste, niet de goedkoopste, iets er 
tussen in, gekocht bij de Intermarché. 
De Intermarché is een onderdeel van de 
Carrefour en de Carrefour is de twee-na-
grootste supermarktketen op de wereld. 
Maar daar denken zij niet over na. Want 
zij zitten daar, waar zij zich geen zorgen 
maken over winkelketens. Zij weten dat 
de zon schijnt en dat zij ruikt naar zon-
nebrand die ze zo’n acht uur geleden 
heeft opgesmeerd. 
Morgen zullen ze weer van de rotsen af-
springen en zal het water Blub zeggen. 
Ze zullen lachen en elkaar natspetteren. 
Zij zullen stokbrood eten en de wijn van 
gisteren opdrinken en zich weer geen 
zorgen maken over de zorgen. De zorgen 
die zij daar, waar het ver is, wel hebben. 
Maar zij lopen en vergeten. Vergeten  al-
les, behalve de witte wolkjes die getekend 
lijken op de helder blauwe lucht. 

Daar waar

Onder de Kraansluis



 31 

Enige tijd geleden kwam er een vrouw op 
het spreekuur die een huuropzegging had 
gekregen, omdat ze de woning in onder-
huur had gedaan. En inderdaad bleek de 
verhuurder een verklaring te hebben van 
iemand die vijf jaar geleden de woning 
zeven weken van haar in huur gekregen 
had. Verder waren er regelmatig vreemde 
mensen in het trappenhuis; de huurster 
woonde onder de dochter van de ver-
huurder en deze had dat gezien. Maar de 
huur ster ruilde haar woning af en toe een 
paar weken met woningen van mensen 
in het bui tenland voor vakantie. De zaak 
is voor de recht bank ge weest. De rech ter 
vond vakan tier uil geen onder huur en de 
onderhuur van vijf jaar gele den achtte ze 
een te geringe wan prestatie. De vorde-
ring werd afgewezen. 

Ik krijg regelmatig cliënten die van hun 
particuliere verhuurder een opzegging 
van de huur hebben ontvangen. Voor 
hen is dat schokkend, maar ik schrijf dan 
een standaard “Ik-ga-niet-ak koord-met-
de-huuropzegging-briefje”, dat ik (al ja-
ren) een keer of zes, zeven per jaar schrijf. 
Meest al blijft het daar bij, maar een enke-
le verhuurder gaat naar de rech ter. Over 
het alge meen verliest hij. Onder huur 
is een popu laire beschul di ging, hoewel 
het de meeste verhuurders onver schillig 
laat wie hun woning in huur heeft. Vaak 
gebruiken ze het argument dat de onder-
huurder voordringt op de wachtlijs ten, 
ter wijl parti culiere verhuur ders helemaal 
geen wachtlijs ten hebben.
Maar het verhaal is hiermee niet af. In 
het bovenstaande geval is er na de proce-
dure nog enige corres pon dentie geweest 
en toen bleek dat de verhuurder de huur-
ster vooral weg wilde hebben omdat de 
huur zo laag was dat hij er geld op moest 
toeleggen. Het was een erg kleine wo-
ning, maar ook dan was de huur laag, 
minder dan €100 in de maand. Dit is 
tegenwoordig een probleem. Stel dat je 
net een woning hebt ge kocht voor twee 
ton. In ons stadsdeel zul je nauwe lijks 
goedkopere woningen kunnen krij gen. 
De hypotheekrente is 5%. Jaarlijks moet 
je dus €10.000 aan rente betalen. Als je 
die woning wilt verhuren, moet je ten-
minste €833 aan huur per maand ont-
vangen, en dan betaal je alleen nog de 
rente. Maar €833 kun je niet ontvangen, 
want het is een kleine woning, waar over 

de huurcommissie bevoegd is. Die zal 
de huur niet hoger vaststellen dan €400 
tot €600, zelfs in een monu ment. De ze 
situatie is geen geldige reden voor een 
huurop zegging, zodat zo’n verhuurder 
tot in lengte van dagen het risico loopt 
maandelijks €200 tot €400 te moeten 
bijleg gen.
Een huis dat in 1982 nog (omgerekend) 
€57.000 kostte, doet nu €250.000. Dat is 

4,4 keer zoveel. Er is inflatie. Maar zelfs 
als we aannemen dat de waarde van het 
geld gehalveerd is, zijn de prij zen voor 
de woningen en dus de te betalen hypo-
theken en hypo theekrente meer dan 
verdub beld. De maximale huren die uit 
de puntentel ling voortvloeien, hebben 
daar geen gelij ke tred mee gehouden. 
We moeten de dramatiek hiervan niet 
overdrijven: voor verhuur ders die hun 
woningen al een tijd in bezit hebben, 
zoals alle corporaties, geldt dit niet. En 
voor een particulier die een woning met 
huurder en dus goed koop zou moeten 
hebben aange kocht, geldt het ook niet. 
Maar er is een kleine groep huisei genaars 
voor wie dit proble matisch is. En dat zet 
het huur prijzensys teem onder druk. Dat 
is heel jammer, want het is een mooi sys-
teem, dat veel uitbui ting voor komt.

Bestaande wetgeving kan door de wetge-
ver of de rechter gewijzigd worden. Mi-
nister Donner wil in populaire gebieden 
25 punten aan de puntentelling toevoe-
gen. Maar dat zal eigenlijk alleen gevol-
gen hebben voor mensen die een woning 
gaan huren. De Hoge Raad en de hoven 
knagen in stilte aan bestaande huurover-
eenkomsten. Ergerlijk is de recht spraak 
rond renovatie. Al sinds 1985 kan een re-
novatie een geldi ge reden zijn voor een 
huuropzegging. Er moest dan wel sprake 
zijn van grootscha lige exploitatietekor-
ten vanwege die renovatie. Maar in de 

afgelo pen 26 jaar zijn die tekorten steeds 
kleiner geworden. Het is niet goed duide-
lijk waar we nu staan, maar het lijkt erop 
dat een structurele wanverhouding tus-
sen de huurinkomsten en de uitga ven 
van een pand in geval van een dringende 
renova tie al vol doende reden kan zijn 
voor een geldige huuropzegging. Dat is 
onzin, omdat de aflossing en de rente 
van de hypotheek altijd het grootste deel 
van de uitgaven vormen. De eigenaar 
had een slecht pand met lage huren niet 
voor veel geld moeten aan schaffen. Of-
wel: het moet niet mogelijk zijn om een 
pand duur te kopen omdat de huurders 
er toch wel uitgeproce deerd kunnen wor-
den. Daarvoor is wonen te belang rijk.

De stad is populair gewor den. Ze is, 
vergeleken met dertig jaar geleden, erg 
opgeknapt; er zijn veel meer toeristen. 
Maar men sen met weinig geld vinden in 
Amsterdam, zeker in Amster dam Cen-
trum, steeds moeilijker een plaats. Zulke 
ontwikkelin gen hoeven niet erg te zijn, 
maar ze moeten geleidelijk en zonder 
dwang plaatsvinden. En daarover ben 
ik niet gerust. Geld is te aantrekkelijk en 
dat maakt het veel te vaak veel te stress-
vol om een woning te huren voor weinig 
geld. 

Peter Commandeur

Huurspreekuur ‘D Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
Woensdagavond van 7 tot 8 uur

huren voor weinig geld 
in amsterdam centrum
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Bewonersraad Nieuwmarkt:
Vergadering van buurtbewo-
ners, toegankelijk voor alle 
bewoners en ondernemers 
uit de Nieuwmarktbuurt.
Informatie of vragen: 
Wijkcentrum d’ Oude Stadt, 
Nieuwe Doelenstraat 55, tel. 
6382205 of bewrd@dds.nl
Start: september, dag en tijd: 
donderdag 20.00-23.00 uur

Locaties voor de buurt: 
Vergadering, vereniging, club 
of evenement, onze locaties 
zijn er voor de buurt.
Onze zalen zijn ook te huur: 
boomsspijker@ijsterk.nl

Vrijwilligers gezocht:
Buurtcentrum De 
Boomsspijker zoekt vrijwil-
lige duizendpoten: enthou-
siaste mensen voor diverse 
werkzaamheden. Contact: 
Arjan Uittenbogaard tel: 
626 40 02 of mail naar: 
a.uittenbogaard@ijsterk.nl
Meer bewegen voor oude-
ren MBVO: Voor informatie: 
www.mbvo-amsterdam.nl en 
mbvo_amsterdam@hotmail.
com 
Lunch- en gesprekstafels: 
Informatie / aanmelden: 
Jolande Grouwstra 020-626 
40 02. j.grouwstra@ijsterk.nl
Inschrijven info@amsterdams-
espinozakring.nl. Meer infor-
matie: 06 - 22.62.12.06

Kunstgeschiedenis:
Amsterdamse architec-
tuur van de gouden eeuw: 
Informatie/aanmelden: Drs. S. 
Douma, 0299-42 17 35, dou-
ma621@planet.nl 

Buurttheater: Let op aankon-
digingen in media en flyers

Bridge: Informatie/aanmel-
ding: www.gayforcing.nl . 

1ste zondag van de maand 
13.00-17.00 uur; € 5,- voor 
gasten/ kosten lidmaatschap

Buurtzorg Amsterdam-
Centrum: De wijkverpleeg-
sters houden kantoor in de 
Boomsspijker. Informeer 
naar de mogelijkheden bij 
Buurtzorg Nederland, 020-
2299112

Computercursussen: 
Computerlessen voor jong en 
oud 020-623 39 32 info@cea-
ccc.nl

Buitenschoolse opvang: 
U kunt zich inschrijven www.
kinderopvang.ijsterk.nl

Peuterspeelzaal: U kunt uw 
kind vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar 
inschrijven www.kinderop-
vang.ijsterk.nl

Wijkarrangementen: 
Naschoolse activiteiten in 
speciale wijkarrangemen-
ten voor kinderen op de ba-
sisschool. Contactpersoon: 
z.achhoud@ijsterk.nl, tel: 020 
– 320 57 44. Zie wijkarrange-
ment gids St Antoniusschool 
en Witte Olifantschool.
Zo zijn er voor de kin-
deren o.a. de volgende 
clubs: knutselen (Creatieve 
Duizendpoten); Techniek 
(“De Proefjesfabriek”), 
beide gegeven door Geert 
de Boer ; Keramiek (Daan 
Blits) en twee Teken- en 
Schilderclubs (Barbara 
WIchers Hoeth). Deze clubs 
zorgen al jarenlang voor 
volle en gezellige middagen 
in het “Hobbylokaal”van de 
Boomsspijker

Expositieruimte:
Contactpersoon: j.boots@
xs4all.nl

De Spijker op zijn kop 
(spreekvaardigheidstraining): 
Start: september. Dag en tijd: 
dinsdag van 11.00-13.00 uur’, 
kosten: gratis. Docent of con-
tactpersoon: J van Sitteren, 
6831878 (alleen s’ochtends).
Maandags 13:00 - 15:00. 
Kosten: € 10,00 per maand, 
contactpersoon: tracey.wu@
zonnet.nl / tel. 06-48941383

Project (Zomer)Dagtochten: 
Zomerdagtochten voor 
65-plussers. In de maanden 
juni, juli en augustus voor 
senioren van 65 jaar en ou-
der. Kosten 30 euro p.p., ook 
geschikt voor minder validen, 
rollators en rolstoelen kun-
nen mee. Inschrijven bij het 
buurtcentrum in uw buurt is 
noodzakelijk.

Maandag
Ouderensoos 70+: 
Maandagmiddag van 13.00- 
16.00 uur. Start van het nieu-
we seizoen op maandag 5 
september. 
Kosten € 1,00. Reserveren 
aan de balie of via 
a.uittenbogaard@ijsterk.nl of 
Ko Bijker tel 020-626 40 02.
Pilates / Stretching: Instroom 
na startdatum is mogelijk. 

Maandag 19.30 - 20.30 uur. 
Start 1e reeks: 14 februari 
2012, 2e reeks: 16 mei 2012
Kosten: 8 lessen € 60. inschrij-
ving en informatie: damasu@
hetnet.nl of 020-6254576
T’ai Chi lessen: Start: 2 au-
gustus. Maandags 13:00 - 
15:00  Kosten: € 10,00 per 
maand, contactpersoon: tra-
cey.wu@zonnet.nl / tel. 06-
48941383
Meditatie: 1e reeks: 7, 14 en 
28 februari en 7, 14, 21 en 
28 maart, 2e reeks: 11 en 18 
april en 9, 16, 23 en 30 mei en 
6 juni.
Maandags van 19.30 – 21.00 
uur, kosten: 7 lessen € 65 / 
stadspas € 52
Docent: Akasha van den Berg 
Tel: 020-7761437 of prema-
kasha@orange.nl voor uitge-
breide informatie en inschrij-
ving.

Dinsdag
Workshop Spinoza: 
Dinsdagochtenden 1, 8, 15, 
22 en 29 november 2011. 
Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur 
Kosten € 35 (met Stadspas 
€ 30). Docent: Frank van 
Kreuningen. 
Inschrijven info@amster-
damsespinozakring.nl . Meer 

Activiteiten Buurtcentrum De Boomsspijker 
Rechtboomssloot 52, 1011 EC Amsterdam, tel 020 - 626 40 02

Om onze lezers een zo goed mogelijk beeld te geven van wat 
zij dit jaar in de Boomsspijker kunnen verwachten, hebben wij 
om een  overzicht van de activiteiten daar gevraagd. Omdat 
sommige daarvan door IJsterk en andere weer door anderen 
worden geregeld, is het moeilijk voor de volledigheid van dit 
overzicht in te staan. Wegens ruimtegebrek hebben wij de 
informatie hier summier gehouden, maar wel aangegeven 
waar u die kunt vinden.
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informatie: 06 - 22.62.12.06 
Levenskunst: Een ontmoe-
tingactiviteit voor senioren.
Start: januari. Dag en tijd: 
dinsdag 10.00-12.30 uur (2x 
per maand)
Kosten: € 1,-. ANBO leden 
gratis. Docent of contact-
persoon: Marianne van der 
Ploeg, 020-6254725
De Spijker op zijn kop 
(spreekvaardigheidstraining): 
Start: september. Dag en tijd: 
dinsdag van 11.00-13.00 uur’, 
kosten: gratis. Docent of con-
tactpersoon: J van Sitteren, 
6831878 (alleen s’ochtends).
Gymnastiek 60+: Dag en 
tijd: dinsdag 11.00-11.45 uur. 
Kosten: € 3,50 per maand. 
Informatie: MBVO op werk-
dagen van 9.00– 7.00 uur tel. 
020-8861070
Gespreksgroep filosofie: 
Eenmaal per twee weken. 
Start: januari. Dag en tijd: 
dinsdag 10.00-12.00 uur. 
Kosten: gratis
Docent of contactpersoon: 
Informatie bij Fred Fischer, 
6279057
Intuïtieve ontwikkeling: Dag 
en tijd: dinsdag 19.00-21.30 
uurStart: 18 januari (10 les-
sen. Info: www.cli.nl 
Balkankoor “Slavuj”repeteert 

op dinsdagavond in de foyer.
Informatie: Djoeke Glas, tel: 
6277455

Woensdag
ATAL bloedafname: ATAL me-
disch Diagnostisch Centrum, 
kortweg Het laboratorium 
doet vele soorten onder-
zoek. U dient een verzeke-
ringsbewijs mee te nemen. 
Woensdags 09.00-09.45 uur

Donderdag
Project Natuurburen (op lo-
catie): Informatie: Arjan 
Uittenbogaard 020-626 40 02 
a.uittenbogaard@ijsterk.nl
22 september 10.00-12.30 uur    
Amsta Sarphati-huis & de 
Boekmanschool 13.00-15.00 
uur. Goodwillburgh en OBS 
de Witte Olifant

Vrijdag
Film met maaltijd: De eerst-
volgende avonden zijn ge-
pland op vrijdag 14 oktober 
11 nov, 9 dec. van 17.30 - 
22.00 uur. 
Reserveren maandag 10 da-
gen van te voren. Kosten: € 
12,50 / € 10 met stadspas
Psychiatrie Café: De eerst-
volgende keren zijn gepland 
op vrijdag 30 september 28 

okt, 25 nov. 23 dec van 17.30-
20.30 uur. Kosten: entree, 
koffie en thee zijn gratis.
Buurttheater: Het buurtthea-
ter biedt ruimte voor culture-
le en educatieve groepen van 
jong tot oud. Voor informa-
tie: boomsspijker@ijsterk.nl 
Omkijken naar elkaar: Niet 
iedereen kan zijn draai vin-
den in onze maatschappij. 
Sommigen hebben een steun-
tje in de rug nodig. Ook deze 
buurtbewoners zijn bij ons 
van harte welkom. Er wordt 
hierbij samenwerking ge-
zocht met andere instellin-
gen.
Buurtzorg Amsterdam-
Centrum: De wijkverpleeg-
sters houden kantoor in de 
Boomsspijker. Informeer 
naar de mogelijkheden bij 
Buurtzorg Nederland
Tel 020-2299112. 24 per dag 
bereikbaar. Aanmelden; am-
sterdamcentrum@buurtzorg-
nederland.com
ATAL bloedafnamepunt: 
ATAL medisch Diagnostisch 
Centrum, kortweg Atal mdc 
(eerstelijnsgezondheidszorg 
voor o.a huisartsen en verlos-
kundigen) 
Vele soorten bloed-, urine-en 
fecesonderzoek. U dient een 
verzekeringsbewijs mee te 
nemen. Woensdag van 09.00 
– 9.45 uur (wekelijks)
Projecten op wijkniveau: 
Stichting IJsterk Actief 
Burgerschap & Participatie 
werkt samen met Wijk-
centrum d’Oude Stadt. 
Deze samenwerking vindt 
plaats onder de (toekom-
stige) noemer Huis van de 
Buurt.
Hieronder vallen een aantal 
bijzondere projecten, waar-
van een aantal inmiddels 
jaarlijks terugkeert:
Project Natuurburen: Dit pro-
ject wil kinderen en ouderen 
samen brengen om zo meer 
begrip over en weer te kwe-
ken. Het gaat juni 2012 van 
start.
Met verschillende buurtin-
stellingen/buurtgroepen wor-
den gezamenlijke activitei-
ten georganiseerd. U wordt 

hierover geïnformeerd in uw 
buurt door (buurt)kranten . 
Let voor het programma op 
aankondiging en affiches. U 
bent van harte welkom.
Jong
Wijkarrangementen: 
Naschoolse activiteiten 
in speciale wijkarrangemen-
ten voor kinderen op de ba-
sisschool. Contactpersoon 
Zahra Achhoud. tel: 020 – 
320 57 44 of 06-23768829, 
zahra@sint-antoniusschool.
nl. Zie wijkarrangementgids 
St Antoniusschool en Witte 
Olifantschool.
Zo zijn er voor de kin-
deren o.a. de volgende 
clubs: knutselen (Creatieve 
Duizendpoten); Techniek 
(“De Proefjesfabriek”), 
beide gegeven door Geert 
de Boer; Keramiek (Daan 
Blits) en twee Teken- en 
Schilderclubs (Barbara 
Wichers Hoeth). Deze clubs 
zorgen al jarenlang voor vol-
le en gezellige middagen in 
het “Hobbylokaal” van de 
Boomsspijker
Buitenschoolse opvang: U 
kunt zich inschrijven www.
kinderopvang.ijsterk.nl
Kinderopvang IJsterk: Neem 
contact op met klanten-
service en informeer naar 
de mogelijkheden. Tel 020-
5210201
Mail: kinderopvang@ijsterk.
nl. www.ijsterk.nl
Peuterspeelzaal: U kunt uw 
kind vanaf 2,5 jaar t/m 4 jaar 
inschrijven www.kinderop-
vang.ijsterk.nl of Tel 020-
5210201
Mail peuterspeelzalen@ijs-
terk.nl: Spelinlopen en speel-
o-theek
Maandag en dinsdag 9.30-
11.30 uur. Woensdag 13.00-
15.00 uur. Zaterdag 11.00- 
13.00 uur. Kosten € 10,50 / 
stadspas € 8,-

Met dank aan Arjan 
Uittenbogaard

Activiteiten Buurtcentrum De Boomsspijker 
Rechtboomssloot 52, 1011 EC Amsterdam, tel 020 - 626 40 02
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Bestemmingsplannen 
Nieuwmarkt en omgeving
Onderstaande punten wor-
den besproken in aanwezig-
heid van stadsdeelwethouder 
Boudewijn Oranje. Het is nog 
niet zeker of Nieuwmarkt 
en Amstelveldbuurt in een 
nieuw bestemmingsplan zul-
len worden samengevoegd. 
In 2013 zal contact opgeno-
men worden met de buurt, 
zodat in 2014 een nieuw plan 
kan worden vastgesteld. In 
het nieuwe bestemmingsplan 
wordt dezelfde systematiek 
gehanteerd als in het vorige 
bestemmingsplan: zo ruim  
mogelijke interpretatie van 
de functies en zo behoudend 
mogelijke interpretatie van 
het casco van de stad. 
In het bestemmingsplan 
Water is er sprake van dat 
er achttien boten bij zullen 
komen in de Geldersekade; 
bewoners zijn bang dat de 
kade zo de rioolput van de 
binnenstad wordt. Boudewijn 
Oranje denkt er anders 
over. De voorzitter van de 
Bewonersraad vindt dat de 
mensen van de Geldersekade 
contact moeten zoeken met 
raadsleden om een informa-
tieavond aan te vragen, even-
als extra toelichting en infor-
matie.

Blom Tandwielenfabriek
Boudewijn Oranje heeft bin-
nenkort een gesprek met 
IJmere. Het voornemen be-
staat om op het terrein zes-
tien of zeventien stadswo-
ningen te bouwen met inge-
bouwde parkeervoorziening. 
IJmere had eertijds een dis-
cussie met de Bewonersraad 
over de bouwhoogte en over 
de bezonning. Met het stads-
deel ging de discussie over 
het bestemmingsplan (de 
huidige bestemming is werk-
bestemming) en over het 

erfpachtregiem. Een nieuw 
bestemmingsplan is gereed 
op ambtelijk niveau en dat 
moet nog worden goedge-
keurd door de wethouder 
en het Dagelijks Bestuur van 
het stadsdeel. Sommige be-
woners zijn van mening dat 
de bestemming van Blom als 
binnenterrein is vastgelegd 
en dat betekent dat de be-
bouwing moet blijven zoals 
ie is. Op een binnenterrein 
mogen alleen tuinen en er-
ven komen. Dit zou eerst ju-
ridisch moeten worden uit-
gezocht. Van de bouw van 
goedkope huurwoningen zal 
waarschijnlijk geen sprake 
zijn. Ook in Walenburg ko-
men zorgeenheden voor de 
duurdere sector. De plannen 
zijn nog hetzelfde als in 2005, 
met kleine wijzigingen. De 
bewoners betreuren dit.
Boudewijn Oranje zegt dat er 
nu meer goedkope woningen 
zijn dan mensen met lage in-
komens. Met de corporaties 
moet worden afgesproken 
om woningen die uit de soci-
ale sector verdwijnen niet te 
liberaliseren  maar te bestem-
men voor de middengroepen. 
Men merkt op dat in de jaren 
zeventig hard gevochten is 
voor sociale woningbouw en 
dat het zuur is dat dat voor 
een groot deel is verdwenen.
De discussie van de werk-
groep Ouderen met het 
Stadsdeel heeft niet geleid 
tot verandering van de plan-
nen voor Walenburg. Er zijn 
weinig nieuwbouwplaatsen 
waar ouderenhuisvesting ge-
realiseerd zou kunnen wor-
den, het zou nog kunnen op 
het Storkterrein. Ouderen 
willen zo lang mogelijk in 
hun eigen huis blijven wo-
nen. Dus moeten bestaande 
woningen worden aange-
past. Dat levert wel proble-
men op met monumenten-
zorg en de welstandscom-
missie. Het stadsdeel is met 
corporaties in gesprek over 

mogelijkheden om een com-
plexen aan te passen zodat 
ouderen er kunnen blijven 
wonen. 

Parkeergarage Oosterdok
Boudewijn Oranje vertelt 
dat de planvorming voor de 
parkeergarage doorgaat. 
Maar de ODE-garage kent 
forse leegstand: de capaci-
teit is groter dan de vraag. 
Bedrijven nemen minder 
parkeerplaatsen af dan ver-
wacht. De Rokingarage was 
oorspronkelijk bedoeld voor 
bewoners, maar is door de 
gemeente uiteindelijk voor 
bezoekers bestemd. De mo-
gelijkheid om plaatsen van 
de Rokingarage te kopen 
wordt onderzocht; voor de 
ODE-garage wordt bekeken 
hoeveel verder die is dan 
het Oosterdok. De Chinese 
ondernemers bijvoorbeeld 
zitten niet op een langere 
loopafstand te wachten. 
Bewoners merken op dat de 
toegang tot de ODE-garage 
nu nog verstopt is. Men 
vindt de benaming Oude 
Binnenstadsgarage verwar-
rend; het lijkt alsof dan toch 
nog sprake is van een gara-
ge onder de Geldersekade. 
Boudewijn Oranje zegt dat 
hiermee de Oosterdokgarage 
wordt bedoeld en dat een ga-
rage onder de Geldersekade 
absoluut niet in beeld is. 
In reactie op vragen dien-
aangaande zegt Boudewijn 
Oranje zegt dat er voorlo-
pig geen geld is om de Prins 
Hendrikkade aan te passen 
nu het er qua verkeer rustiger 
is geworden.

Beleid toerisme en hotels
Omdat in de Binnenstad 
80.000 mensen wonen, er 
90.000 werkers komen en het 
aantal bezoekers iedere tien 
jaar verdubbelt, is het hotel-
beleid gericht op een uitbrei-
ding van hotelkamers: 9000 
voor de hele stad, waarvan 

1000 voor het centrum. Van 
2007 – 2011 zijn 600 à 700 
kamers bijgekomen. Er komt 
een nieuw plan voor 2012 en 
daarna, met zoveel mogelijk 
toevoegingen van bijzondere 
hotels, zoals een theaterho-
tel aan de Nes en een Chinees 
hotel.

Evaluatie Nieuwmarktplein
Bewoners melden dat het, 
vanwege de vervuiling, par-
keren op het plein en vanwe-
ge de fietsen, noodzaak is om 
constant te handhaven op 
het plein. Het stadsdeel is van 
plan grotere prullenbakken 
te plaatsen.

Bouwprojecten Nieuwe 
Jonkerstraat/Nieuwe 
Hoogstraat
Het bouwproject Nieuwe 
Hoogstraat loopt, er is 
Boudewijn Oranje niets be-
kend over nieuwe plannen. 
Voor de Nieuwe Jonkerstraat 
is er een bouwplan maar de 
bouwvergunning is gewei-
gerd door het stadsdeel; er 
waren ook bezwaren. Nu 
dient een hoger beroep dat 
door de aanvrager van de 
bouwvergunning is aange-
vraagd.
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U bent hartelijk welkom in onze dierenwinkel
Wij hebben alles voor uw hond, kat, konijn, vogels, vissen en knaagdieren

Ook hebben wij Keff dog couture zoals jassen, tassen,  
shirts, jurkjes en bling bling halsbanden

Wij zijn open maandag van 12.00 tot 18.00 en dinsdag t/m zaterdag 10.00 t/m 18.00

(ligt tussen nieuwmarkt en waterlooplein in)

Sint Antoniesbreestraat 75
1011 HB Amsterdam
tel 020-7530098

D I E R E N S P E C I A A L Z A A K

WONEN IN DE
NIEUWMARKTBUURT

WWW.REMCOPANMAN.NL

MM
MAKELAAR IN MOKUM






