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In Memoriam 
Riet Paasman
Tien jaar geleden kwam Riet 
Paasman binnenstappen op een 
redactievergadering en zei monter: 
‘Hallo, ik ben Riet en ik ben jullie 
nieuwe eindredacteur.’ 
Riet was de vrouw die de kopij 
verzamelde, de stukken redigeerde 
en de redactie bijeenhield. Zij 
had een fulltime baan en deed 
de OpNieuw in haar vrije tijd. Dat 
getuigt van energie en wilskracht en 
van beide was Riet ruim voorzien. 
Riet hield van letters, woorden en 
tekst. Haar leven stond in het teken 
ervan. Ze genoot van de kick als 
je na al het passen en meten dat 
het maken van een blad vergt, een 
versgedrukt exemplaar in handen 
kan nemen. 
Riet was geen fietser, zij liep. Ze liep 
niet alleen door de Nieuwmarkt, 
ze doorkruiste de hele stad. Een 
oplettende loper, een observator, 
die haar vrolijk kritische impressies 
graag deelde met vrienden onder 
het genot van een glas korenwijn 
of met een glas bier in café De 
Vriendschap. En er dan een stuk 
over schreef voor OpNieuw. Tot ze 
ziek werd en het een poos rustiger 
aan moest doen. Zodra ze genezen 
was verklaard, ging ze weer aan 
de slag. Eind 2011 vernam Riet dat 
ziekte terug was gekomen, ze leek 
al een vermoeden te hebben. ‘Einde 
oefening’ zei Riet, ‘ik wil niet weer 
die hele behandeling ondergaan, 
ik ga zolang het kan nog even van 
het leven genieten.’ Riet stierf op 
9 januari jongstleden, onverwacht 
snel.
Riet legde de lat hoog. Voor 
haarzelf, maar ook voor anderen. 
Ze kon streng zijn voor de redactie, 
maar iedereen wist dat dit de 
kwaliteit van OpNieuw zeer ten 
goede kwam. Ons blad heeft heel 
veel aan Riet te danken. Riet was 
tien jaar lang met hart en ziel de 
motor van OpNieuw. Haar dood 
heeft een gat geslagen in ons 
midden. Wij missen haar en blijven 
aan haar denken als die fijne, 
nuchtere, pittige vrouw en wensen 
haar man Marten, haar familie en 
vrienden sterkte om de leegte die 
Riet achterlaat langzaam maar 
zeker weer in te vullen.
Namens redactie en bestuur, Sandra 
Rottenberg

Donaties kregen we de afgelopen 
maanden van De heer P.N.A. e50,- 
SNM e1.000,-, waarvoor hartelijk 
dank.
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Beeldend kunstenaar Cocky Zouteriks 
(Utrecht 1952). Sinds de jaren zeventig 
woont en werkt hij tussen de Nieuw-
marktbuurt en het Waterlooplein – Raam-
gracht. Hij maakt objecten, sculpturen 
en doet ook projecten. De buurt bestond 
in die tijd vooral uit kraakpanden en 
leegstaande sloopwoningen. Dankzij het 
verzet tegen de gemeentelijke plannen 
voor een snelweg dwars door het cen-
trum van Amsterdam was er veel ruimte 
voor artistieke initiatieven. De hele om-
geving was een vrije culturele ruimte. Al 
snel begon Zouteriks op verzoek van de 
bewoners met het plaatsen van door de 
natuur geïnspireerde objecten en maakte 
op die manier stukken natuur in deze 
stenen woestijn. De hele omgeving heeft 

een stormachtige maar ook ingrijpende 
ontwikkeling ondergaan, van sloopwijk 
tot populaire woon- en uitgaansbuurt.
Een ontwikkeling die Zouteriks als beel-
dend kunstenaar niet alleen heeft mee-
gemaakt, maar ook mede vormgegeven. 
In de jaren tachtig verklaarde Zouteriks 
de bouwput van de Stopera tot zijn open 
atelier. Hier bouwde, schilderde en regis-
seerde hij, maakte diverse installaties en 
deed performances. Maar ook in de be-
staande culturele ruimten zoals de Mozes 
en Aäronkerk en de Hortus Botanicus, 
heeft hij zeer uiteenlopende activiteiten 
op zijn naam staan, van gewone expo-
sities tot workshops en doe-het-zelf ten-
toonstellingen. Als actief buurtbewoner 
en kunstenaar stond Zouteriks aan de 
basis van deze originele broedplaatsen. 
Later, in de jaren tachtig, volgde een pe-
riode van het organiseren van vrije cultu-
rele ruimten in de buurt. Zouteriks kraak-
te bijvoorbeeld pakhuis Het Arsenaal 
aan het Waterlooplein en exploiteerde 
vier jaar lang het A-cultureel centrum de 
Pleinwerker waarvan hij ook de artistieke 
leiding had. Het was een plek voor diver-
se kunstenaars en bands uit binnen- en 
buitenland, maar ook voor politieke en 
culturele bijeenkomsten. Tegelijkertijd 
ontwikkelde hij zich in monumentale 
opdrachten waarmee hij in de omgeving 
al ruimschoots geëxperimenteerd had. 
In de jaren negentig werden de Nieuw-

marktbuurt en Waterloopleinbuurt “af-
gebouwd”, alle kraakpanden werden 
opgekocht en verhuurd. Aan die ontwik-
keling is inmiddels een einde gekomen. 
Het aantal galeries en expositieruimten 
is behoorlijk toegenomen, al zijn het nu 
vooral ruimten voor individuele kunste-
naars zoals atelierwoningen.

Cocky Zouteriks werkt momenteel voor-
namelijk multidisciplinair, maar altijd 
met de natuur als inspiratiebron.
In de komende tijd werkt hij aan een 
project: het bundelen van zijn werk in 
det vorm van een document (Jaarringen) 
dat in de zomer van 2014 zal worden ge-
presenteerd.

de redactie

De Nieuwmarktbuurt kent sinds jaren de 
‘Open Ateliers Nieuwmarkt’. Ieder jaar 
in oktober stellen zo’n 50 beeldend kun-
stenaars in de buurt hun ateliers open 
voor bezoek. Daaromheen organiseert de 
stichting een gezamenlijke tentoonstel-
ling in een centraal gelegen locatie, ze 
produceert een routekaart, deelt prijzen 
uit en vraagt subsidie aan. 
Open Ateliers wil dit jaar meer aan de 
weg timmeren dan voorheen. We wil-
len meer publiek trekken, ook van bui-
ten de Nieuwmarktbuurt. Voor de edi-
tie van 2012 hebben het Double Tree 
hotel (voorheen Mint) en het Radisson 
Blu (voorheen SAS) al toegezegd de hele 
maand oktober werk van kunstenaars 
uit de buurt te willen exposeren. De ho-
tels zullen ook tijdens de Open Ateliers 
hun gasten wijzen op de mogelijkheid 

kunstenaars in hun atelier te bezoeken. 
Hoe leuk is het niet als toerist zomaar de 
mogelijkheid te krijgen overal binnen te 
lopen en kennis te maken met de kunste-
naar in z’n atelier? 
We proberen ook te regelen dat er korte 

portretten van de deelnemers op video 
worden vastgelegd. We willen beter zicht-
baar zijn op internet en meer informatie 
bieden op onze website. Daar kunnen we 
hulp goed gebruiken. Open Ateliers roept 
daarom alle creatieven in de buurt op om 
mee te denken en met initiatieven te ko-
men om de Open Ateliers tot een onver-
getelijk weekend te maken. De deelname 
van nieuwe kunstenaars, vooral ook de 
jongere generaties, is hard nodig. Dit jaar 
vallen de Open Atelier dagen op zaterdag 
6 en zondag 7 oktober 2012.
Denk je een bijdrage te kunnen leveren 
in wat voor vorm dan ook, neem dan 
contact met ons op via
info@ateliersnieuwmarkt.nl

Nico Lamers
voorzitter bestuur, Stichting Ateliers 
Nieuwmarkt

Open Ateliers Nieuwmarkt

Bij de voorplaat



 5 

Henk Oldeman
Natuurlijk wisten we dat het zou gebeu-
ren. In november had Riet ons al gezegd 
dat de ziekte terug was gekomen. Een 
behandeling zou enig uitstel kunnen 
bieden; dat wilde ze niet, gezien haar eer-
dere ervaringen daarmee.
Toch kwam het bericht op 9 januari als 
een donderslag: “Ik moet je vertellen 
dat Riet is overleden.” We hadden allen 
verwacht, Riet ook, dat ze nog een paar 
maanden bij ons zou zijn. En die paar 
maanden zouden in die omstandigheden 
heel kostbaar geweest zijn.
Onze Riet, onze eindredacteur. Streng 
en tegelijk mild. Streng, wanneer een re-
dactievergadering weer eens dreigde uit 
te lopen op door-elkaar-heen-gepraat, 
zodat er geen duidelijke uitspraken en 
beslissingen konden worden genoteerd. 
“Jullie zijn een kruiwagen met kikkers 
die alle kanten uitspringen en waar geen 
richting aan te geven is.” Ze had gelijk, er 
was altijd maar weinig tijd als er weer een 
Opnieuw op uitkomen stond en zij alle 

toezeggingen en plannen weer nauwge-
zet moest bijhouden. Dat deed ze gewel-
dig, met blocnote en pen schreef ze alles 
op, en ze wist je te vinden, de volgende 
vergadering, of je al verder gekomen was 
met je plannen. Want het blad moest 
klaar en de inhoud moest kwaliteit zijn 
en belangrijk voor de buurt.
Mild was zij wanneer het om corrigeren 
van artikelen en stukjes ging. Zij wist 
heel goed dat een stuk dat je geschreven 
hebt als het ware je kind is en dat het pijn 
doet wanneer daarin veranderd wordt. 
Dat veranderen wist zij zó te doen dat je 
zelf zag hoe je stukje ervan opknapte en 
dat het bijna leek of je het zelf zo gedaan 
had. Dat kon zij.
Ruim tien jaar is ze bij ons geweest, heb-
ben wij en onze buurt mogen profiteren 
van haar gaven en haar volledige inzet.
Dank je, Riet, voor alles wat ik van je heb 
mogen leren en voor je vriendschap en 
oprechtheid en je toewijding aan Op-
Nieuw.

Wij hebben afscheid 
moeten nemen van onze 
eindredacteur Riet Paasman.
Gedurende tien jaar was zij 
een gewaardeerd redactielid.
Zij schreef graag en goed, 
werkte met inzet voor 
OpNieuw. Ook in turbulente 
tijden. Ondanks een 
drukke baan en later de 
strijd tegen een slopende 
ziekte. Een moedige vrouw. 
Een eindredacteur met 
duidelijke opvattingen, een 
scherpzinnige kijk en een 
passie voor taal.
Wij missen haar en betreuren 
dit verlies.
Ons medeleven gaat uit naar 
vrienden, familie en vooral 
naar haar geliefde man 
Marten.

Dunya

Onze Riet
De foto is gemaakt in mei 2011, door Flip Lambalk.
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Dwalend langs de 
grachten, gewoon 
omdat u nog een 
luchtje wil schep-
pen, kunt u op de 
Oude Schans zo-
maar verrast wor-
den door zangge-
luid. Zo’n geluid 
dat je raakt in het 
hart maar waar-

van je niet weet waar het vandaan komt. 
Zo’n meerstemmige klankharmonie waar 
je naar wilt blijven luisteren en die dan 
tegen je zin abrupt wordt afgebroken. Je 
hoort een gitaar die enkele akkoorden 
voorspeelt en een stem die aanwijzingen 
geeft. En dan, als verder wordt gezon-
gen, kippevel, en niet omdat het buiten 
vriest.
Een beetje verstopt achter de monumen-
tale huizen van de Oude Schans ligt het 
verenigingsgebouwtje van Speeltuinver-
eniging de Waag. Behalve aan de speel-
tuinvereniging biedt het onderdak aan 
het Donderkoor, een interessant koor dat 
haar naam ontleent aan de vaste oefen-
avond en het amicaal informele gedon-
der tussen de leden.
Wekelijks wordt onder leiding van Marja 
Oldenhave en onder begeleiding van gi-
tarist Hans Hartogensis gewerkt aan het 
repertoire. André, niemand kent zijn 
achternaam, is gastheer en verzorgt de 
techniek en drankjes.
Marja stond aan de wieg van het koor 
nadat ze min of meer toevallig haar ar-
tistieke carrière verlegde naar het diri-
gentschap. Dirigeert sinds de negentiger 
jaren koren met verschillende identiteit. 
Van een kamerkoor met klassiek reper-
toire tot koren met licht en populair re-
pertoire. Marja vindt dat iedereen kan 
zingen. Soms denken mensen dat ze eerst 
op privé-zangles moeten om in een koor 
te kunnen gaan zingen. Onzin, volgens 
haar. Beginnende zangers en zangeres-
sen leren zeer snel doordat ze zich in een 
koor kunnen optrekken aan de andere 
koorleden. Zangles kan altijd nog.
Het gaat er om dat je in een lied durft te 
stappen. Zingen is stromen. Als je in de 
stroom zit, ga je vanzelf klank maken en 
voller zingen.
Dynamiek en voordracht zijn heel be-
langrijk. Wat zegt het lied? Immers de 
dichter en de componist hebben hun 
best gedaan op de muziek en dat moet 

tot zijn recht ko-
men. Geldt voor 
alles, ook voor een 
smartlap. Als alles 
samenkomt, ont-
staat de kick. Dan 
komt een koor “in 
hoger sferen”.
Gitarist Hans Hart-
ogensis is de be-
geleider van het 
koor en vormt een 
twee-eenheid met 
Marja.
Hoewel hij zich be-
scheiden opstelt, 
is zijn muzikaliteit 
en het vermogen 
om de zang van 
een muzikale toevoeging te voorzien 
van meer dan leidende waarde. Hij is een 
veelzijdig gitarist die tijdens de repetities 
de muziekakkoorden verbreedt tot melo-
dieuze onderbouwing van een tekst.

Het Donderkoor is een koor met twee- 
tot vierstemmig repertoire en een con-
stant ledenaantal tussen de twintig en 
vijfentwintig leden. In tegenstelling 
tot veel koren zijn de vier belangrijkste 
stemgroepen bassen, tenoren, alten en 
sopranen min of meer evenredig verte-
genwoordigt. Waren in de beginperiode 
sommige koorleden even hoorbaar als 
vallende sneeuw en anderen als van een 
helling stuiterende rotsblokken, nu zin-
gen ze voluit en is sprake van een steeds 
meer gepolijst en evenwichtig geluid. Het 
is geen koor meer waar een liedje wordt 
opgedreund maar waar klank wordt ge-
maakt en gezongen.
Die verworvenheid komt ook tot uit-
drukking in het veranderende repertoire.
In de loop der jaren evolueerde het koor 
van tweestemmig en op het levenslied 
gericht naar vierstemmig met een breed 
repertoire. Door de redelijk constante 
samenstelling van de groep en de goede 
opkomst kunnen ook lastigere nummers 
worden ingestudeerd. Voorbeeld daarvan 
is S.O.S., een voor koor bewerkt nummer 
van Abba.
Smartlappen als Mooi was die tijd van 
Corry Konings worden echter nog steeds 
niet uit de weg gegaan.
Momenteel richt het koor zich op La Mer 
van Charles Trenet in een bewerking van 
buurtgenoot Evert van Malkenhorst. Een 

song en melodie die zich goed leent voor 
de stemkleuren van de koorleden. Marja 
let sterk op de dynamiek en hoe de ver-
schillende zinnen aan elkaar worden ver-
bonden tot een beeldend geheel. Als het 
koor goed op dreef is, komt André achter 
de bar vandaan en gaat met de armen 
over elkaar achter in het zaaltje staan 
luisteren. Hij heeft een voorkeur voor 
gevoelige nummers en als het echt goed 
gaat is het aan zijn gezicht af te lezen. De 
laatste tijd komt hij steeds vaker achter 
de bar vandaan.
Johnny remember me (John Leyton, Plai-
sir d’amour (tekst Claris de Florian (1755-
17940), muziek Martini (1741-1816) en 
Dream a little dream to me (Mamma’s 
en Pappa’s), alle bewerkt voor koor, zijn 
nummers die op het ogenblik worden in-
gestudeerd.
Het koor heeft veel leden die een goede 
solo en of duet kunnen zingen. Met het 
satirische Meppel West (tekst Dikke Da-
mes, muziek Pointer Sisters) werd in ja-
nuari de kleine zaal van Paradiso platge-
zongen.
Het koor treedt een aantal maal per jaar 
op. Bijvoorbeeld op de korenfestivals in 
Monnickendam en Weesp. Van tijd tot 
tijd wordt het koor gevraagd feesten en 
partijen in te kleuren.
Repetities zijn op donderdagavond 20:00 
uur. Het Donderkoor is een open koor. 
Wilt u zingen, ga dan eens langs.

Donderkoor: www.donderkoor.nl 
Marja Oldenhave: www. korenmarja.nl 
Hans Hartogensis: www.outlawexpress.nl/
hans_hartogensis.php

Het Donderkoor tijdens een optreden in het Florapark

Het Donderkoor zingt
Evert van Voskuilen
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Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam start 
project Levensboeken

Begin december gaat in Amsterdam het 
project Levenboeken van start. Na succes-
volle projecten in Den Haag en Utrecht is 
nu de Vrijwilligers Centrale Amsterdam 
(VCA) aan de beurt om vrijwilligers en-
thousiast te maken om de levensverhalen 
van oudere Amsterdammers te verzame-
len en vast te leggen. Hiervoor heeft de 
VCA een bijdrage van het Oranje Fonds en 
stadsdeel Centrum gekregen.
VCA gaat in samenwerking met een aan-
tal zorginstellingen vrijwilligers werven 
voor dit project. Na een introductie gaan 
vrijwilligers samen met een oudere zijn of 
haar levensverhaal opschrijven. De wer-
ving start in december, de maand die in 
het kader van het Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk in het teken staat van 
Eenzaamheid.
Uit de ervaringen in Den Haag en Utrecht 
is gebleken dat dit project veel pluspun-
ten heeft: het versterkt het begrip tus-
sen generaties, het werkt eenzaamheid 
tegen, het legt de sociale geschiedenis 
van Amsterdam vast en bovendien is het 
ook nog heel leuk vrijwilligerswerk om te 
doen!
De VCA promoot het vrijwilligerswerk bij 
Amsterdammers en zoekt steeds nieuwe, 
aansprekende vormen om enthousiast te 
maken. Al geruime tijd kampen zorginstel-
lingen en verpleeghuizen met een tekort 
aan vrijwilligers. Dit project zal nieuwe 
mensen aantrekken die wellicht na afloop 
als vrijwilliger iets anders willen doen.
Door de samenwerking tussen ouderen en 
vrijwilligers hopen wij begrip tussen gene-
raties en culturen te vergroten en het pro-
ces voor beide partijen tot een waardevol-
le belevenis te maken. De oudere kan zijn 
of haar verhaal kwijt, krijgt tijd en aan-
dacht en de vrijwilliger maakt kennis met 
een leefwereld en ervaringen buiten zijn 
of haar eigen kring.
Het Oranje Fonds is het grootste nationale 
fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt 
het € 32 miljoen aan organisaties die een 
betrokken samenleving bevorderen in 
Nederland en in het Caribische deel van 
het Koninkrijk. Door deze bijdragen ont-
moeten mensen elkaar of vinden zij een 
nieuwe plaats in de samenleving. 
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund 
door de Nationale Postcode Loterij en 
De Lotto. De Prins van Oranje en Prinses 
Máxima zijn beschermpaar van het Oranje 
Fonds.

Voor informatie over het project 
Levensboeken: Simone Timmer, telefoon: 
020-5301228 of s.timmer@vca.nu  www.
vca.nu 

Sinds ooit jaren geleden mijn oog op 
het koperen bordje viel waarop te lezen 
stond

‘Walter Suskind
* Lüdenscheid 29 october 1906
† na evacuatie Auschwitz
januari – februari 1945

hij onttrok tijdens de Duitse 
bezetting, met groot gevaar 
voor eigen leven, vele Joodse 
medeburgers aan deportatie’

ken ik de Walter Suskindbrug, langs de 
Amstel over de Nieuwe Herengracht. 
Even lang al verwachtte ik dat een film 
zou worden gemaakt over deze bijzon-
dere man. Als beheerder van de Hol-
landsche Schouwburg heeft hij zeer veel 
kinderen en ook volwassenen aan de 
dodelijke greep van de Duitsers kunnen 
onttrekken. Die film is nu tot stand geko-
men onder de naam Süskind (de Umlaut 
op de u is op de brug niet te vinden). 
Ik ben van 1937, dus ik heb als kind de 
tweede wereldoorlog meegemaakt; na-
tuurlijk niet van alles bewust, maar de 
atmosfeer van angst, het bestaan van 
mensen met een absolute macht waar-
tegen zelfs je ouders je niet kunnen be-
schermen en die je zomaar op straat kunt 
tegenkomen, dat gevoel heb ik toen wel 
meegekregen. Jongere mensen kennen 
dat niet.
Deze film was een herkennen: ja, zo was 

het toen. Toen ik er later over nadacht 
vond ik echter wel, dat de film te weinig 
aandacht besteedde aan de vele men-
sen die in dat jaar via de Hollandsche 
Schouwburg zijn doorgetransporteerd 
naar de vernietiging. Er was te veel na-
druk op de geredde kinderen en te wei-
nig op de verloren gegane mensen om 
een zuiver beeld te krijgen van wat er 
zich eigenlijk afspeelde, hier in onze ei-
gen buurt.
Desalniettemin vond ik het een prachti-
ge film. Genieten doe je er niet van, daar-
voor is alles te gruwelijk, maar ik kwam 
diep onder de indruk weer naar buiten. 
Steeds maar weer vind ik het ongelooflijk 
dat dit alles gebeurd is en dat we blijven 
toezien hoe het gewoon doorgaat, zij het 
dan ook in andere landen en in andere 
vormen.

In het Stadsarchief Amsterdam, Vijzel-
straat 32, loopt t/m 20 mei de tentoon-
stelling ‘In Memoriam’. Guus Luijters en 
Aline Pennewaard hebben de namen en 
foto’s verzameld van de bijna 18.000 kin-
deren die tijdens de Tweede Wereldoor-
log uit Nederland gedeporteerd zijn en 
vemoord. Van 3000 kinderen hebben zij 
een foto kunnen achterhalen. Die foto’s 
staan tentoon en de levensverhalen van 
15 van die kinderen zijn er te zien.
Ga kijken en laat die kinderen, die niet 
mochten leven, een ogenblik voor u tot 
leven komen. U komt er heel stil van-
daan.

Süskind
Henk Oldeman
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jan van goor
Montelbaanstoren, Malle Jaap, hoogte-
punt (48m) en icoon van de buurt, maar 
de meest onbekende en onbetreden plek 
van de hele stad. Een toren met gehei-
men. In 1516 als bastion gebouwd tegen 
de Geldersen, op de hoek van het IJ en 
de Oudeschans en in 1591 al werkeloos. 
Maar in 1606 opgewaardeerd tot stadsto-
ren met een 8 hoekige bovenbouw en een 
witte bekroning van Hendrick de Keyser. 
In 1610 bijna omgevallen en weer recht-
gezet met een nieuw fundament. Hij 
kreeg één luidklok van Hemony en een 
uurwerk dat steeds op hol sloeg (vandaar 
Malle Jaap), zelfs een paar maanden gele-
den tolden de wijzers weer in de rondte. 
Bijna gesloopt in 1852 en van 1878 tot 
2006 gedegradeerd tot stadswaterkan-
toor. In 2007 in volle glorie gerestaureerd 
en als paradepaardje door het stadsdeel 
te huur aangeboden voor 9000 euro per 
maand. Veel liefhebbers, maar niet het 
gewenste grote geld. Tenslotte mocht in 
2010 Secret Garden de toren goedkoop 
huren, een stichting voor Islamitische 
homo’s en transgenders. De PVV vloog 
in de gordijnen en stelde zelfs kamervra-
gen. Ook de suggestieve berichtgeving 
van de Telegraaf werkte averechts. Maar 
Secret Garden was welkom in de Nieuw-
markt, al eeuwenlang een buurt voor 
vluchtelingen en minderheden.

Buurman Peter Spruijt van wandelorga-
nisatie Nemo (dus niet het museum, zie 
www.struinen.nl) kijkt al jaren uit op 
de afgesloten toren. De komst van Se-
cret Garden is een goede aanleiding om 
eens te gaan praten over samenwerking 
en medegebruik. De toren kan veel meer 
functies krijgen, die passen bij de plek en 
huidige activiteiten, en zelfs die activi-
teiten aanvullen en versterken. Want de 
toren wordt veel te weinig gebruikt en is 
niet bij de buurt betrokken. De toren is 
zichzelf niet meer … 

De coördinator van Secret Garden re-
ageert positief en het is aan Nemo om 
een plan te maken. Nemo wil graag de 
buurtorganisaties rond de toren en ook  

Montelbaanstoren 
voor de buurt?

Foto Jan van Goor
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OpNieuw betrekken bij de plannen. 
Daarom het volgende voorstel.
Er zijn 4 uitgangspunten: 1. De toren in 
staat stellen haar eigen verhaal te vertel-
len. 2. De toren meer betrekken bij de 
buurt en buurtbewoners. 3. Het thema 
‘minderheden en migranten’ verder 
uitwerken, niet alleen gericht op islam/
homo’s/transgenders, maar ook op de 
geschiedenis van de joden, Chinezen, 
Armeniërs. De toren staat immers in een 
buurt waar altijd minderheden, vluchte-
lingen, migranten, kunstenaars, schrij-
vers en krakers gewoond hebben. Dat 
verleden is onvoldoende zichtbaar ge-
worden. De toren kan zo een herkenbaar 
baken voor Amsterdamse minderheden/
vluchtelingen zijn die hier altijd welkom 
waren. 4. De toren gebruiken als start-
punt voor themawandelingen (i.s.m. met 
buurtorganisaties, Boomsspijker, volks-
hogeschool, musea enz.), gecombineerd 
met presentaties, lezingen en concerten.

De toren kan zo functioneren als een 
‘tijdmachine’; een verhalencentrum over 
de buurt, de haven en de geschiedenis 
van de stad. Maar niet alleen de histo-
rische verhalen, ook de mythen en le-
genden; de toren als een verborgen wer-
kelijkheid boven/buiten de tijd. En de 
toren als een ‘antenne’, die de verhalen 
van verdwenen en verdreven mensen 
heeft opgevangen. Daarom voelt wan-
delorganisatie Nemo zich thuis in de to-
ren. Nemo betekent niemand; de toren 
is van niemand, dus van iedereen ... Een 
niemandsland in de bezette stad. Maar 
de aanwezigheid van de grote Nemo die 
de zichtas van de Oudeschans verwoest 
heeft, is wel verwarrend. Juist daarom is 
er misschien een ‘kleine Nemo’ nodig, 
om het zicht weer te herstellen. Vanuit 
de toren ziet alles er heel anders uit ... De 
toren als kaleidoscoop ...

Al die activiteiten kunnen alleen in het 
weekend plaatsvinden, omdat doorde-
weeks Secret Garden actief is. Wie wil 
meedenken over deze plannen? Mail Pe-
ter Spruijt van Nemo peter@pz.nl.

De naam van een stichting. Nog niet zo 
bekend in de Nieuwmarkt, en om deze 
reden een eerste artikel in Opnieuw 
over stichting Secret Garden. 
Het is een organisatie van en voor ho-
moseksuele, biseksuele, lesbische en 
transgendere moslims en sympathisan-
ten.
Sinds de zomer van 2010 is Secret 
Garden gehuisvest in de prachtige 
Montelbaanstoren. In de OpNieuw edi-
tie van juli 2010 heeft daarover een 
kort bericht gestaan.
De organisatie bestaat sinds 1994. 
Vergelijkbaar met soortgelijke organi-
saties voor de behartiging van westerse 
homo’s, biseksuele, lesbische en trans-
gendere mensen, is Secret Garden een 
organisatie die zich specifiek richt op 
mensen van moslimafkomst, en dat is 
hard nodig.
Secret Garden organiseert activiteiten 
en diensten, cursussen en exposities om 

haar doelen te bereiken.
De meest recente foto-expositie, ‘Iran 
in the picture’, is op 8 februari geopend 
door de burgemeester van Amsterdam, 
Eberhart van der Laan. De foto’s van 
lesbische vrouwen zijn heimelijk ge-
maakt in Iran door fotografe Rapta. 
Helaas kon zij niet aanwezig zijn bij de 
opening. Zij loopt gevaar en wil om die 
reden onbekend blijven.
De expositie is tot eind april te bekijken. 
U wordt daartoe van harte uitgeno-
digd door de medewerkers van Secret 
Garden. Een afspraak is snel gemaakt, 
en bovendien wordt u in de gelegen-
heid gesteld de Montelbaanstoren eens 
van binnen te bekijken.
In de volgende Opnieuw besteden wij 
opnieuw en uitgebreider aandacht aan 
Secret Garden.
Secret Garden, Oudeschans 2, 
telefoon 020 778 61 20 
www.stichtingsecretgarden.nl

SECRET GARDEN
Sid

Foto: Rabta
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Donderdagmorgen 12 april worden op de 
Nieuwmarkt de oorlogsslachtoffers uit de 
Nieuwmarktbuurt herdacht. Bij deze her-
denking staan de vier kinderen centraal 
die in 1944 en 1945 op de Nieuwmarkt 
zijn doodgeschoten: Annie Meijer, Israël 
Deegen, Bari Baars en Alex Evers. 
De herdenking vindt plaats in en bij het 
Centrum voor Ouderen De Flesseman, 
Nieuwmarkt 77. Aan de gevel van dat 
gebouw hangt een plaquette ter herinne-
ring aan de kinderen. Hij is geadopteerd 
door de  Antoniusschool en De Witte Oli-
fant. Leerlingen van groep 8 verzorgen 
de  herdenking die om 10:45 uur begint.  
Namens de nabestaanden zal Rob Meijer, 
broer van de neergeschoten Annie Me-
ijer, het woord voeren. Daarna zullen en-
kele leerlingen van de St.Antoniusschool 
en De Witte Olifant  gedichten voorlezen  
die zij op het thema oorlog, vrijheid en 
vrede hebben gemaakt.
Om 11:15 uur worden bij de plaquette 
bloemen gelegd, laten kinderen ballon-
nen op en zingen zij het vrijheidslied.

Plaquette
De plaquette werd op 23 april 1995 ont-
huld. Het idee voor een herdenkingste-
ken ontstond in 1994 tijdens een reünie 
van oud-bewoners van de Nieuwmarkt-
buurt. Natuurlijk kwam ook de oorlogs-
tijd ter sprake en de manier waarop vier 
kinderen uit de buurt om het leven kwa-
men. Nog tijdens de reünie werd op initi-
atief van de familie Wijnbergen, de fami-
lie Van Zelst en Auke Bijlsma besloten dat 
er een gedenkteken zou komen. Daarmee 
zouden niet alleen de vier omgekomen 
kinderen worden herdacht maar alle, 
voornamelijk Joodse, bewoners van de 
Nieuwmarktbuurt die tijdens de tweede 
wereldoorlog om het leven kwamen. 

geschiedenis
Op de plaquette staan de namen van vier 
kinderen. De jongste is Annie Meijer. 
Vier jaar was ze toen ze op 28 september 
1944 door Duitse politie werd neerge-
schoten. Dat gebeurde tijdens een raz-
zia. Overvalwagens reden vanuit de Sint 
Anthoniesbreestraat de Nieuwmarkt op. 
De mensen vluchtten alle kanten op. De-
genen die de Barndesteeg in renden wer-
den beschoten. Voor de deur van haar-

denspecialist Blokland werd Annie door 
een kogel geraakt. Ze overleed ’s avonds 
in het Binnen Gasthuis.

De twee vrienden Israël Deegen en Bari 
Baars kwamen om het leven toen de 
Duitsers op 26 maart 1945 op hen scho-
ten. Het verhaal van de vader van Bari: 
“Het gebeurde ’s morgens om een uur of 
tien, half elf. De Duitsers scheurden de 
Nieuwmarkt op en begonnen in het wil-
de weg te schieten. De jongens, zestien, 
zeventien jaar stonden daar gewoon een 
beetje met elkaar te dollen op de hoek 
van de Rechtboomssloot. Izy was vrijwel 
op slag dood, onze zoon heeft nog een 
dag geleefd. Bari was al om de hoek. Izy 
leefde nog en riep: ‘Bari, kom me halen’. 
Nou, die kwam terug en trok hem weg 
en toen schoten ze ook op Bari. Ik werd 
geroepen. ‘Je moet effe komen’. Ik had 
dat schieten wel gehoord, ik zat vlakbij 
de Achterburgwal, hemelsbreed is dat 
niks. Toen ik kwam, hadden ze hem al 
weggehaald en naar het Binnengasthuis 
gebracht. We mochten er de hele nacht 
bijblijven. ’s Middags tegen enen was het 
gebeurd, hij zat vol met dumdumkogels, 
allemaal verbrijzeld daarbinnen. Hij ligt 
nu op de Oosterbegraafplaats. Voor zo-
veel pakjes shag en zoveel geld konden 
we een kist krijgen, want kisten waren 
er niet, er was niks in die tijd. Als je er 

een wilde hebben moest je wel, geloof ik, 
twee, tweeëneenhalf duizend gulden be-
talen.”
Alex Evers was alleen toen hij 12 april 
1945 op de Nieuwmarkt liep. Het was 
avond, twee minuten over acht. Twee mi-
nuten na het tijdstip waarop iedereen in 
huis moest zijn. Er werd op hem gescho-
ten. Zijn moeder stond voor het raam en 
maakte met handgebaren duidelijk dat 
Alex naar huis moest komen. Alex kreeg 
een kogel in zijn hand en rende zigzag-
gend het plein over, ging de schuilkelder 
op het plein in, en rende er aan de andere 
kant weer uit. Voor het pand waar nu Al-
bert Heijn is gevestigd, stond een Duitser 
die op Alex richtte en hem neerschoot. 
Gerrit Estejé en zijn vader die vanuit een 
raam van hun groentewinkel hadden ge-
zien wat er was gebeurd, kregen van de 
Duitsers opdracht de hevig bloedende 
jongen naar de winkel te dragen. De 
groenteman, een van de weinigen in de 
buurt die telefoon had, belde vervolgens 
om hulp. Het Rode Kruis bracht de jon-
gen op een ambulancekar naar het Bin-
nen Gasthuis. Hij was toen al overleden.
Daarna is hij naar de dodenbewaarplaats 
in de Zuiderkerk vervoerd, waar heeft hij 
enige dagen heeft gelegen voordat er toe-
stemming tot begraven kwam. Met hulp 
van de buurt kon de begrafenis geregeld 
worden.

Herdenking oorlogsslachtoffers 
nieuwmarktbuurt

Frans Heddema

Leerlingen van de Olifant lezen zelfgemaakte gedichten voor. Foto Sjaak van der Leden
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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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Gevelwijsheid

Maarten Henket
In de voorgevel van Oude Waal nr. 16 zit een gevelsteen met 
een intrigerende tekst. Hij is vanaf de straat lastig te ontcijferen, 
maar met enige moeite (en in mijn geval ten koste van een 
profielzool vol hondenpoep) kan men daar het volgende lezen:

secht nimant uwen sin
of uwe sins gedenken
die heden is u vriendt
die kan u morge krenke

Vrij vertaald: Vertel  
niemand wat uw plannen 
zijn of hoe u ze denkt te 
bereiken, want zelfs je 
vrienden kunnen daar 
misbruik van maken.

Het pand is van 1721. Ik zie een koopman voor me, in dienst van 
de VOC, die goed verdiend heeft (en ook heeft bijgeklust voor 
eigen rekening – de zogenoemde morshandel), en nu een huis 
heeft laten bouwen met een fraaie klokgevel. Geen aardig mens. 
Zo iemand die je op school alleen liet afkijken tegen betaling 
en al zijn snoep voor zichzelf hield. Altijd uit op eigen voordeel. 
Handig in zaken, maar zonder echte vrienden. Elsschots 
Boorman. Bedoelde Balkenende dit met “VOC-mentaliteit”? 
Ik vraag me af wat zo iemand ertoe gebracht heeft om zijn nare 
levensfilosofie zo openlijk uit te dragen.

Een heel andere boodschap is te vinden op een steen in de 
onderdoorgang van het Pentagon:

Beniyt Niemans Proffyt
Laat Elleck op Hoop en Bouwe
Want Of Gy Het Schoon Benyt
Het Fertuyn Sal Syn Loop Houwe

De regels 1, 3 en 4 raden ons 
aan: Wees niet afgunstig, 
dat heeft geen zin. Want al 
benijd je iemands geluk, dat 
zal de loop van het lot niet 

beïnvloeden. Daartussenin bevat regel 2 een troost voor wie het 
slecht gaat: blijf hopen (dat maakt het ook makkelijker om niet 
jaloers te zijn).
De steen is natuurlijk veel ouder dan het Pentagon, maar hoe 
oud hij is en waar hij oorspronkelijk gezeten heeft, weet ik 
niet. De geest die hij ademt is wel een totaal andere dan die 
van de VOC-koopman van de Oude Waal. Hier lijkt eerder een 
dominee of een pastoor aan het woord, of een machthebber die 
de mensen zoet en eronder wil houden. Je ziet hier, zo zou je 
kunnen zeggen, de andere helft – naast de koopmansgeest - van 
onze Nederlandse mentaliteit, die van het opgeheven vingertje, 
die van Nederland Gidsland.

Twee stenen, twee wijsheden. Als ik een gevel had zou ik 
mijn eigen steentje kunnen bijdragen, met daarop mijn eigen 
wijsheid: 
Gun ieder zijn hoop
Maar trap er niet in

Lampje
Roos Brouwer
Als ik terugkom van uitgaan, zo rond 
drie uur ‘s nachts, is onze buurt soms 
een beetje een ghetto. Er lopen jongens 
op straat die eigenlijk mannen zijn. Ze 
kijken me aan en ik kijk terug, soms 
kijk ik te lang en dan gaan ze tegen me 
praten. Dan zeg ik snel: ‘Goedeavond’ 
en vertrek ik weer. Van vrouwen die ik 
aankijk, krijg ik meteen ‘Heb ik wat van 
je aaaan ofzeau’ toegeschreeuwd. Maar 
dat is niet erg, want blaffende vrouwen 
bijten niet. 
In deze koude donkere nachten, 
waarin ik tussen de gele balkjes van het 
Pentagon zigzag, waar allemaal junkies 
hun verhaal aan het houden zijn, brandt 
er een licht in de donkere nacht. Dat is 
het licht van meneer Henk Oldeman. 
Alles is donker, het hele Pentagon. 
Iedereen is boos en schreeuwt. De 
wereld is boos en schreeuwt. Maar daar, 
rechts, net voor de hoek, net voor de 
hoogste etage, brandt een licht. 
Ik vraag me dan af wat meneer 
Oldeman aan het doen is, waarom hij 
niet slaapt, met de rest van de wereld. Is 
hij aan schrijven voor de OpNieuw? Of 
is hij tv aan het kijken? Internationaal 
aan het bellen om zijn zakenimperium 
in Bangladesh overeind te houden? Ik 
weet het niet, maar het houdt me wel 
bezig, zo rond drie uur. Ik fiets dan 
langzaam verder, bij de volgende zigzag 
zitten er al minder junkies. Dan, in mijn 
straat, de Zwanenburgwal, weer wel, op 
het steigertje, en voor mijn deur. Ik wens 
ze allemaal een goede avond, en ik 
droom over de zakenimperia van Henk 
Oldeman.
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Evert van Voskuilen
In tegenstelling tot de meeste mensen 
heeft mijn vriend Verus last van schoon-
maakwoede in de winter. Alsof zijn ge-
nen zijn geprogrammeerd voor het zui-
delijk halfrond. Toen ik hem opzocht 
was hij net bezig zijn allesbrander vol 
te proppen met oude papieren. Het was 
een mooie allesbrander die je prachtig 
fijn kon afstellen. Rechts van zijn leun-
stoel, voor de kachel, een aantal dozen 
waarvan de inhoud die avond de kamer 
warm zou houden, links een aantal map-
pen waarvan hij nog geen afstand kon 
doen. Direct bij mijn binnenkomst pakte 
hij een map van de linkerstapel en nam 
me mee naar de tafel. Voorzichtig haalde 
hij een enveloppe uit de map en keek me 
met glimmende ogen aan.
‘Wist jij dat het metrostation Nieuw-
markt een rol had bij rampen?’ Hij 
wachtte mijn antwoord niet af, haalde 
een aantal papieren uit de map, vouwde 
ze open en streek ze met die grote han-
den van hem voorzichtig glad. Er zat ook 
een vergeelde enveloppe bij, geadres-
seerd aan de bewoners/gebruikers en an-
dere belanghebbenden. Afzender coör-
dinator civiele verdediging. Ik keek hem 
vragend aan. 
‘Civiele Verdediging is een net woord 
voor Bescherming Bevolking, ofwel in 
de volksmond de BB’, verduidelijkte hij. 
‘Ingesteld in 1952 uit angst voor een 
atoomaanval door de Russen.’
En toen met een lachje: ‘In de bijbeho-
rende brief staat dat het station kon wor-
den gebruikt als atoomvrije schuilkelder. 
Er was plaats voor vijfduizend personen. 
Edoch …’, hij wachtte even om zijn 
woorden te laten inzinken, ‘… Edoch, er 
wonen meer dan vijfentwintigduizend 
mensen in de omgeving van het station. 
Allen konden aanspraak maken op on-
derdak.’ 
‘Ja?’, zei ik, ‘wie het eerst komt wie het 
eerst binnen is. Vol is vol, toch?’ 
Verus ging breeduit zitten. ‘Daar was 
over nagedacht. Wat denk je wat er ge-
beurt bij de entrees als iedereen tegelijk 
naar binnen wil? Dat wil je eigenlijk niet 
weten. Die atoombom is in een raket on-
derweg naar Amsterdam, overal loeiende 
sirenes, mensen die naar binnen probe-
ren te dringen en elkaar afmaken, een 
pasjescontroleur die het niet meer weet 
en begint te schieten, de hele kuil met de 
trappen voor de ramen van Flesseman 
vol met lijken, mensen klem tussen de 
deur, gescheurde nagels op het beton, 

huilende kinderen.’ 
Ik zag het voor me en hij vervolgde: ‘Om 
toch nog sprake te laten zijn van enige 
waardigheid en ethiek geeft deze brief 
een protocol. Alle burgers in de omge-
ving konden intekenen voor een bepaald 
jaar. Als de bom in het jaar van jouw keu-
ze zou vallen had je geluk. Zo niet, pech 
gehad. Op die manier had je in een cy-
clus van vijf jaar recht op toegang in het 
station. 

Ik pakte het papier. Het stond er echt. 
Verus had er zijn interpretatie van gege-
ven, maar in essentie klopte het. Inclusief 
telefoonnummer en adres waar je kon in-
tekenen. Zoals wel vaker, veiligheid aan 
de verkeerde kant van het probleem. 
Verus zag mijn gezicht en barstte in la-
chen uit. ‘De telefoon bij de BB stond 
roodgloeiend. Het was een nepbrief van 
een buurtbewoner op “geleend” papier 
van de BB. Heeft nog aardig wat onrust 
veroorzaakt indertijd.’
‘En, is het nog steeds een schuilkelder?’ 
‘Niet meer nodig.’ Verus hield zijn vin-
gers naast zijn hoofd. ‘Ze hebben eerst 
de atoomoorlog “afgeschaft” en daarna 
de BB opgeheven. Ondertussen is het sta-
tion, technisch gezien, al lang niet meer 
geschikt om als schuilkelder te dienen. 
Dat zou jij kunnen weten.’
Ik wist het.
‘Maar Verus, hoe moet dat dan als de 
Iraniërs het op hun heupen krijgen? 
Ik bedoel, er gaat dan wel iedere eerste 
maandag van de maand een sirene, maar 
ik heb geen idee hoe te handelen als het 
een echt alarm zou zijn.’
‘Tsja, zei Verus, dat vraag ik me ook wel 
eens af.’
Met grote dank aan John ter Marsch; 
Overige Bron: Wikipedia : Bescherming 
Bevolking.
Op de achterpagina vindt u het formulier

Tot eind maart zijn 9 
portretten in kera-
miek te zien in de 
etalage naast de 
Yoga Lab Studio in 

de Koningsstraat 36. 
De portretten maken on-

derdeel uit van het project het 
Porem van Mokum.
Het Porem van Mokum is 
een project in wording. Dit 
jaar willen 15 beeldend kun-
stenaars 365 inspirerende 
Amsterdammers eren met een 
portret in keramiek. Samen ge-
ven de portretten een gezicht 
aan de verscheidenheid en rijk-
dom aan talenten in deze stad. 
Samen vormen ze het POREM 
VAN MOKUM.

In 2012 worden groepen van 9 
portretten overal in de stad ge-
toond. In 2013 komt een grote 
overzichtstentoonstelling en 
een boek.
Het is een project voor en door 
Amsterdammers. Iedereen kan 
personen voordragen en por-
tretten sponsoren.
De getoonde selectie in de 
Koningsstraat bevat beelden 
van de kunstenaars Colin Bloom 
(2x), Karel Gomes, Anna Hulzink 
(2x),  Antoinette Otten, Saskia 
Pfaeltzer en Saskia de Rooy
Meer informatie over het pro-
ject, hoe mensen voor te dragen 
en hoe een portret te sponsoren 
op: www.poremvanmokum.nl
Met dank aan Yoga Lab voor 
het sponsoren van deze etalage-
ruimte!
www.yogalaboratory.com

Veiligheid of geen 
veiligheid, dat is de kwestie

Porem van 
Mokum te 
zien in de 
Koningsstraat
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flesseman doet wat-ie kan
Mijn dochter Fransje komt regelmatig in 
de Flesseman voor een van de bewoners, 
een oude vriend. Wat opruimen, kleine 
boodschappen doen, hier en daar iets 
schoonmaken en vooral persoonlijk con-
tact. Het is haar opgevallen hoe lief en 
attent het personeel is voorbewoners. 
Er zijn kleine groepen die gezamenlijk 
ontbijten, lunchen. Mensen worden ge-
haald en gebracht. Sommigen hebben 
veel hulp nodig. Als je als nieuwe bewo-
ner al een huisdier hebt mag je het mee-
nemen (als het geen krokodil is). 
Het is bijna een wonder hoe de helpende 
handen dat allemaal klaarspelen. Alle lof 
hiervoor.
Want eigenlijk moeten de mensen op de 
werkvloer teveel doen in te weinig tijd.
Twee keer in de week douchen is toch 
geen luxe.
Extra aandacht, dat oogje in het zeil, 
even stilstaan bij een leven vol ervarin-
gen. Door tijdsdruk is dat niet altijd mo-
gelijk. Hoe graag iemand ook zou willen.
Oorzaak: jawel, bezuinigingen. Op de 
mensen die het werk doen. En op de 
mensen die van dat werk afhankelijk zijn 
(geworden).

Dunya

nog even: flesseman
Een leuk begin van het artikel van Els 
Agsteribbe, over de geschiedenis van 
Centrum van Ouderen Flesseman. Maar 
vervolgens worden landelijke ontwik-
kelingen in de Zorg aan de kaak gesteld, 
aan de hand van Flesseman. 
“Ik herken me totaal niet in dit verhaal”, 
zegt een bewoonster tegen me, “en ook 
van andere bewoners hoor ik dit soort 
signalen niet”. Zelf had ik het voorrecht 
om rond de feestdagen vier weken in 
Flesseman te wonen, in een van de vier 
“wijkzorgkamers”. Dit is een fantasti-
sche voorziening voor buurtbewoners. Ik 
werd nl. aan mijn knie geopereerd, ben 
zeer slechtziend en woon in een heel las-
tig huis met veel trappen, dus daar zou ik 
me tijdelijk niet kunnen redden. 
 
Na de operatie werd ik door mijn doch-
ter voorgereden bij Flesseman. Ik werd 
ontvangen met een rolstoel die ik de 
eerste weken kon gebruiken. Zelf had ik 
krukken en een looprekje gehuurd, hoe-
wel Flesseman dat ook wel voor mij had 
willen doen. Ik werd geïnstalleerd in een 

kamer aan de voorkant, met prachtig 
uitzicht op De Waag. Het personeel was 
buitengewoon vriendelijk en behulp-
zaam. Ik maakte kennis met een aantal 
bewoonsters, en hoorde veel over hun 
ervaringen in het huis. Flesseman heeft 
wel degelijk een Cliëntenraad, en het 
huis organiseert uiteenlopende activitei-
ten voor de bewoners. 
Ik heb buitengewoon veel waardering 
voor Flesseman. Er wordt door medewer-
kers en vrijwilligers veel aan gedaan om 
het verblijf in huis aangenaam te ma-
ken. Regelmatig bingo of sjoelen, en het 
hoogtepunt tijdens mijn verblijf was een 
optreden van Ronny Tober. Mijn dag kon 
niet meer stuk! 
In diezelfde periode heerste er in Flesse-
man longontsteking en diarrhee. 
Nog meer patiënten dus die op hun ka-
mers verzorgd moesten worden,  eten 
naar toe gebracht, bedden verschoond. 
Ik heb bewondering voor medewerkers 
van de Verzorging die extra taken moes-
ten uitvoeren. En elke avond werd ik per 
rolstoel naar het restaurant gebracht en 
na afloop van het (lekkere!) eten weer 
teruggerold naar mijn kamer. Bewoon-
sters legden me uit waarom er ’s avonds 
zo weinig gezamenlijks gebeurt in het 
restaurant; er wonen in Flesseman zeer 
veel ouderen boven de 80 jaar, die willen 
na het eten gewoon graag terug naar hun 
kamer om daar rustig TV te kijken of wat 
te lezen. 

En zo beleefde ik de jaarwisseling op de 
Nieuwmarkt! Al om half elf stonden de 
eerste mensen op de stoepen, in afwach-
ting van het grote knallen. Er werd be-
hoorlijk geknald, dat moet gezegd, maar 
eigenlijk miste ik iets anders: een groots 
schouwspel met muziek, zoals vroeger 
met de Dog Troup. Zijn er geen kunste-
naars in de buurt die samen wat creatie-
ve ideeën kunnen ontwikkelen voor een 
eindejaarsshow op de Nieuwmarkt? En 
zullen we dan meteen maar een “verwij-
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deringsbijdrage” laten betalen bij aan-
koop van vuurwerk, net zoals dat voor 
koelkasten het geval is. Dan kunnen de 
medewerkers van de reinigingsdienst een 
Nieuwjaarsbonus ontvangen, als dank 
voor hun noeste werk!  

Marie-José Rijnders

huurspreekuur
Met stijgende verbazing las ik de column 
van Peter Commandeur in de OpNieuw 
van december 2011. Eigendom is diefstal 
zegt Peter. Een huiseigenaar is een dief. 
Dus hij vindt het heel begrijpelijk dat een  
restauranteigenaar de sociale woningen 
boven zijn zaak zelf doorverhuurt voor 
meer geld dan de puntenwaarde. Hij 
vindt het belachelijk dat een bewoner ge-
straft wordt door de corporatie omdat hij 
zijn sociale woning op Marktplaats zet 
zonder de corporatie om toestemming te 
vragen. 

Hoe nu? Hebben we het hier over onze 
sociale woningen? Die via strenge regel-
geving voor corporaties en particulieren 
beschikbaar moet blijven voor de men-
sen met een laag inkomen? De sociale 
woningen van de corporaties zijn met 
publiek geld gefinancierd, en dienen dus 
ook aan mensen te worden toegewezen 
die aan de voorwaarden van een soci-
ale woningen voldoen. Mijn kinderen en 
hun vrienden moeten inmiddels twaalf 
(!!) jaar wachten voor ze in aanmerking 

WIE ZIJN DEZE MENSEN?

Tijdens het doorzoeken van een fotoarchief kwam ik deze foto tegen. Niet zomaar 
een foto. Een foto gemaakt door fotograaf Ben van Meerendonk (mede oprichter 
World Press Photo), destijds een gewaardeerd persfotograaf van vele dagbladen, 
én omdat deze foto is gemaakt in de Nieuwmarktbuurt, op 21 maart 1951 na een 
brand in de Jodenbreestraat. 
Na de brand zijn deze mensen opgevangen in, aan het interieur te zien, een kap-
perszaak. Acht mensen, in een korte broek, op pantoffels, een ontredderde situatie, 
en drie mensen die, alhoewel nauwelijks te zien, hen hebben opgevangen. 
Inmiddels 61 jaar geleden, maar wel een foto die bij mij de gedachte oproept: hoe is 
het met deze mensen gegaan? Wie zijn het, was het een grote brand, hoe is het met 
hen afgelopen? Is er iemand die deze mensen heeft gekend of misschien leest een 
van de mensen op de foto wel dit artikel.
Reageer, laat het ons weten en wie weet komt u nog een keer in OpNieuw. De foto 
is in ieder geval voor u.  

komen voor een woning. Nu begrijp ik 
waarom. Als de medewerkers van het 
(door het stadsdeel gesubsidieerde) huur-
spreekuur woonfraude goedpraten met 
kreten van een 19e eeuwse anarchist en 
mensen adviseren hoe ze de regels kun-
nen ontduiken, dan komt er van een 
eerlijke verdeling al helemaal niets meer 
terecht.
En je geeft de rechts-liberalen een argu-
ment in handen om te betogen dat die 
hele puntentelling en de woontoewij-
zing aan mensen met een laag inkomen 
beter kan worden afgeschaft.

Els iping
Reactie van Peter Commandeur op pag. 31

bezorgers warme maaltijden
Centrum van Ouderen Flesseman 
is op zoek naar vrijwilligers voor 
het rondbrengen van maaltijden. 
Wij zoeken mensen die 1 à 2 keer 
per week tussen 17.00 en 18.00 uur 
warme maaltijden willen brengen bij 
ouderen in de buurt. 
Voel je je betrokken bij de buurt en 
heb je iets over voor ouderen in de 
directe omgeving, meld je dan aan.
Vraag naar Jeannet Groot.
Centrum van Ouderen Flesseman
Nieuwmarkt 77
1011MA Amsterdam
020 6204890   j.groot@amsta.nl
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Henk Oldeman

lekkage
Als resultaat van deze constructie bestaat 
er een horizontale spleet onder het ge-
bouw van ongeveer 10 cm hoog. Die zie 
je niet, hij bevindt zich een kleine meter 
onder straathoogte. Ik had daar nooit 
verder over nagedacht, ook niet toen ik 
van tijd tot tijd klachten hoorde over 
lekkage in de ondergrondse bergingen. 
Gelukkig zijn er bij onze corporatie Stad-
genoot slimmere mensen dan ik; die zijn 
op onderzoek gegaan en hebben gezien 
dat de oorspronkelijke afdichting van die 
spleet aan het vergaan was. Vandaar het 
water in de boxen.
Verleden najaar kregen we een brief van 
Stadgenoot over langdurige werkzaam-
heden. Daarna verschenen op ons bin-
nenplein machines die een perk uitgroe-
ven tot een sleuf van een goede meter 
diep. Je zag duidelijk de spleet van de 
rubberblokken. De planten werden af-
gevoerd en er ontstond een flinke hoop 
zand. Dit tot grote vreugde van de Pen-
tagonkindertjes, die opeens een gewel-
dige zandbak hadden waar je nog op kon 
klimmen ook. Er werd vaker gestofzuigd 
in het gebouw.

stokschroeven
Er kwamen mensen te werken in die 
sleuf. Twee jonge mannen en een jonge 
vrouw, in grijsgroene werkpakken. De 
blonde paardestaart van de jonge vrouw, 
Kaska, stak altijd fraai af tegen die kleu-
ren. Het werk wat ze deden was niet zo-
zeer zwaar als wel vaak moeizaam. Ze 
stutten de wanden en fabriceerden hou-
ten leuningen, zodat je er niet zo gemak-

kelijk in kon vallen. Ze ruwden het beton 
boven en onder de spleet en maakten het 
met cement glad. Daarna kwam het bo-
ren, dat was moeizaam. Boven en onder 
de spleet moest elke twaalf centimeter 
een gat komen in dat keiharde beton. 
Het waren geen gemakkelijke hoogten 
waarop ze moesten boren, net te laag 
om te kunnen zitten. In die gaten kwa-
men stokschroeven. Stokschroeven zijn 
bouten met aan de achterkant een hout-
draad, die je door middel van een plug 
in een gat kunt vastschroeven, zodat je 
op het uitstekende einde een moer kunt 
draaien. Deze kennis heb ik net zelf op-
gedaan in een ijzerwinkel, omdat ik het 
woord ‘stokschroef’ niet kende. Op die 
uitstekende bouten werd een afdichting 
van zwaar rubber met overeenkomende 
gaten geschoven, daaroverheen een me-
talen strip met idem gaten en dan werd 
het geheel met moeren vastgezet. 
Toen de sleuf klaar was werd die weer 
volgestort met zand en een laag aarde, 
de plantjes kwamen weer terug en de 
machine groef een verdere sleuf. Dat was 
niet gemakkelijk, want die ging onder 

het trappenhuis door. Daaronder was 
misschien een halve meter hoogte om te 
werken. Ik heb de ongelukkigen beklaagd 
die daar tóch beton moesten ruwen en 
gaten boren.  
Zo ging het verder, in de loop van de 
maanden, het hele pleintje rond. Nu 
is het laatste gedeelte aan de beurt, de 
doorloop naar het Zuiderkerkhof.

Polen
Het viel me op dat de mensen die het 
werk deden zelfs bij de beroerdste om-
standigheden, regen, koude, wind, nooit 
mopperden, ze bleven altijd gelijkma-
tig. Uit Polen kwamen ze, ik maakte 
wel praatjes met ze. Ik hoefde, zeiden 
ze,  geen medelijden te hebben met de 
man die op een onwaarschijnlijke ma-
nier opgevouwen in een minieme ruimte 
onder een trappenhuis hing te boren, in 
een mist van betonstof. “He likes it that 
way”. 
Ik vroeg Kaska waarom ze naar Neder-
land was gekomen. 
“Ik heb een dochtertje van vijftien”, 
vertelde ze in het Engels, “met oogpro-

Kaska, Konrad en Janusz, foto Jan van Goor

Zandhopen in het Pentagon

Op rubberen blokken leven, dat doen wij 
in het Pentagon. Iedereen hier weet dat het 
een van de gebouwen is die op de metrobuis 
gebouwd zijn. Op die buis is een fundament 
gebouwd, daarop zijn rubberblokken gelegd 
en daar weer op staat het Pentagon. Maar 
goed ook: als ik bij stil weer in mijn kamer zit 
en onder mij snelt een metrotrein voorbij, 
hoor ik niets. Alleen als ik in mijn diepe kast 
sta, met alle vier muren vlak bij me, kan ik op 
mijn tweede verdieping vaag treinen horen.
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blemen die in Polen niet goed behan-
deld werden. De gezondheidszorg daar 
is overvol, voor een afspraak met een 
dokter moet je heel lang wachten. Hier 
in Nederland krijgt ze goede zorg. Boven-
dien is het moeilijk om daar werk te vin-
den en je komt niet uit met wat je daar in 
een baan verdient.”  

Ze is blij met deze baan en met de goede 
baas die ze nu heeft. In 2009 kwam ze 
naar hier en ze heeft eerst twee jaar in 
de kassen gewerkt. Daar wilde ze eigen-
lijk niet over praten, zo slecht was het er. 
Lange dagen hard werk, ook op zaterdag 
en zondag, nooit vrij, slecht onderdak, 
slechte betaling. 

Ook hier maakt ze lange dagen, ’s och-
tends als chauffeur voor de anderen uit 
Den Haag komen, dan een werkdag, ’s 
avonds weer terug en dan nog het huis-
houden voor haar en haar dochter. Maar 
dat is anders. Ze heeft zich aangemeld 
voor vrijwilligerswerk. “Waarom,” vroeg 
ik, “je hebt het al druk genoeg, lijkt me.”
“Ik vind het fijn om het druk te hebben, 
ga ook nog twee keer per week naar kick-
boksen. Ik kan niet goed tegen mensen 
die maar thuis zitten te klagen. 
En, Nederland geeft zo veel, goed werk, 
gratis school voor mijn dochtertje, ik wil 
iets terugdoen. Maar schrijf dat maar niet 
op.”
“Nee, ik wil dat júist opschrijven. Wij 
hebben in ons land een politicus die 
ageert tegen de Polen die hier komen 
werken. Het is goed om een tegengeluid 
te laten horen.”

overgekwalificeerd
Eens in de week wordt de voortgang van 
en op het werk gecontroleerd. Ik mocht 
spreken met Willem van Tongeren, func-
tionaris van Hemubo, de onderhouds-
firma die het werk uitvoert. Het is een 
grote onderneming in Almere die door 
heel het land werkt. “Wij hebben 250 
mensen vast in dienst en ongeveer 500 
via uitzendbureaus, daarvan komen er 
ongeveer 200 uit Polen. Bijna altijd heb-
ben we goede ervaringen met ze. Ze zijn 
meestal overgekwalificeerd voor het werk 
dat we voor ze hebben en het valt op dat 
hun opleidingen veel breder zijn dan die 
bij ons. Een Poolse timmerman heeft na 
de lagere school zes jaar doorgeleerd met 
driemaal per week wiskunde en heeft een 
grotere kennis van statica en mechanica 
dan een Nederlandse. Ook de rechts- en 
wetskennis is bij hen groter dan bij ons.
We controleren de uitzendbureaus er op 
dat ze normale lonen uitbetalen.”
Willem reist alle werken van de firma af, 
doet de inspecties, kijkt naar veiligheid, 
inrichting van de bouwplaats, kwaliteit, 
welzijn van de werknemers en lost moei-
lijkheden op. “En ik moet zeggen, ik ben 
blij met de Polen hier.”

Nog een maand zandhopen hier, dan is 
het werk klaar. Ik zal ze missen, Kaska, 
Konrad, Janusz.

Kaska, Konrad en Janusz, foto Jan van Goor

Rubberblok, foto Jan van Goor

Zandhopen in het Pentagon
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Vuur
Een vuurslag is een geprepareerde 
reep ijzer, waarlangs je een vuur-
steen kunt slaan om een vonk te 
doen ontstaan. Die vonk moet 
terechtkomen op je tondel, die 
daardoor gaat gloeien. Wikkel je 
die gloeiende tondel in een pa-
pierdun velletje buitenste ber-
kenbast, dan breidt dat gloeien 
zich uit tot een vlammetje, want 
die bast bevat veel etherische olie 
en is dus heel brandbaar. Met 
dat vlammetje kun je een van te 
voren gemaakt stapeltje houtjes 
aansteken en je hebt een vuur.
Of een vuurboog. Een gebogen houten 
tak met een touwtje, dat met een enkele 
slag om een droog houten stokje ligt. Dat 
stokje rust op een droog plankje waarin 
een kuiltje is gemaakt. Met je ene hand 
druk je dat stokje naar beneden met 
behulp van een hol stukje bot, een ge-
wrichtje bijvoorbeeld, en met je andere 
hand laat je dat stokje draaien door de 
boog heen en weer te bewegen. Na een 
tijdje wordt het plankje zo heet dat het 
kuiltje gaat gloeien, en dan moet je 
brandbaar materiaal bij de hand hebben 
om daarvan een vlammetje te maken, 
bijvoorbeeld uitgeplozen sigaren van de 
lisdodde. Ook dan heb je een vuur.
“Ja”, zegt Lizet, “het kan natuurlijk ook 
met een aansteker, maar we zijn nu in de 
vikingentijd, tussen 730 en 1066, en met 
vuurslag en vuurboog weten ze zich uit-
stekend te redden.”

Pintobieb
Lizet Vlasveld werkt in onze Pintobiblio-
theek en in haar vrije tijd verdiept zij zich 
in de Vikingcultuur. Via de modeoplei-
ding die zij deed, raakte ze geïnteresseerd 
in geschiedenis en dat liep uit in 
een fascinatie voor de Noorman-
nentijd. Bezoeken aan onder an-
dere het themapark Archeon in 
Alphen aan de Rijn brachten die 
tijd voor haar al naderbij. Het vi-
kingleven wordt daar door vrij-
willigers uitgebeeld, voorgeleefd 
eigenlijk, en dat geeft al een aar-
dige indruk.

vikingen
Dat was Lizet niet genoeg, ver-
telt ze me, en ze vond op inter-
net groepen die zich helemaal op 

die cultuur gericht hebben. Ze heeft zich 
bij één daarvan aangesloten. Die groep 
komt regelmatig voor weekeinden bij el-
kaar op een landgoed om daar te leven 
zoals de Noormannen deden. En dat zo 
authentiek mogelijk. Niet slapen op een 
comfortabele matras, nee, een strozak. 
Hoewel, als je daaraan gewend bent is 
het even comfortabel. En warmer. En, als 
je tentje toevallig in een dalletje staat en 
onderloopt bij een regenbui, wordt het 
stro alleen maar aan de onderkant nat en 
raakt niet doorweekt.

Vuur maken ze zoals al gezegd, en alle 
andere levensverrichtingen in die week-
einden zijn gericht op het vikingleven. 
Hun kleren maken ze zelf, van linnen en 
wollen stoffen, die soms nog zelf gespon-
nen en geweven zijn en geverfd met na-
tuurlijke kleurstoffen. 
De materialen en werktuigen zijn zo au-
thentiek mogelijk, naalden van brons en 
zelf gesponnen naaigaren. Sokken ma-
ken ze met een techniek die naaldbinden 
heet, want breien werd pas gedaan in de 
15-16e eeuw.

Er is geen geschreven geschiede-
nis van de vikingtijd. Wel zijn 
hier en daar runenstenen gevon-
den, waarop voorvallen vermeld 
worden en die iets vertellen over 
het dagelijks leven.

dorestad
Het volk van de vikingen, of 
Noormannen, bestond uit veel 
verschillende stammen en groe-
pen, voornamelijk in Scandina-
vië en IJsland. Sommige groepen 
waren ondernemend, voeren met 
hun boten tot aan New Found-
land en de Zwarte Zee, ook wel 

maar niet altijd rovend en plunderend, 
andere weer leefden vreedzaam in dor-
pen, samen met andere daar levende 
volken. In die tijd was Dorestad een 
welvarende internationale handelsstad, 
gelegen bij de splitsing van de Rijn met 
de Lek, ongeveer waar nu Wijk bij Duur-
stede ligt. Een deel van de bevolking van 
Dorestad bestond uit vikingen, die, zoals 
de anderen daar, leefden van de handel. 
Andere vikingen echter, agressievere 
stammen uit het Noorden, hebben Do-
restad regelmatig aangevallen en geplun-
derd tussen 834 en 863. Zo hebben de 
steden Dublin en Kiev hun ontstaan te 
danken gehad aan de Noormannen.

gezin
Wanneer Lizet in de vikinggemeenschap 
verkeert, heeft zij ook een vikingse iden-
titeit. In haar gewone leven in Amster-
dam heeft zij geen kinderen, maar ‘in 
viking’ is zij is getrouwd geweest met een 
viking en heeft een zoon van hem. Die 
eerste man is niet teruggekomen van een 
boottocht en na een gepaste wachttijd is 
zij hertrouwd met een frankische man. 

Met hem heeft zij een dochter. 
Die identiteit is niet alleen maar 
denkbeeldig, er zijn daar echt 
mensen die de rollen van zoon 
en dochter en man invullen. Ik 
stel mij voor dat het gevoel van 
werkelijkheid door dit gezin ver-
sterkt wordt.

Het vikingtijdperk kwam tot een 
einde na de Slag bij Hastings in 
1066, toen Hertog Willem van 
Normandië de vikingen versloeg 
in Engeland. Maar voor Lizet is 
die tijd nog lang niet afgelopen.

Vuurslag en tondel
Henk Oldeman

Versierselen voor een vikingvrouw, met schildpadspelden, pincet, 
loupe en naaldenkoker

Lizet als vikingvrouw



 21 

Boontje

Afkomstig uit de Leidsebuurt (een buurt 
die allang het saamhorige woordje ‘buurt’ 
niet meer verdient) waren we vooral ge-
wend aan toeristen en uitgaanspubliek, 
was er dag en nacht overlast en keurden 
buren je nauwelijks een blik, laat staan 
een groet, waardig.
Nou, dat is in de Nieuwmarktbuurt heel 
anders, hebben we ervaren. Goh, wat 
een overgang! We genieten van ons leu-
ke huisje met tuintje op de begane grond 
aan een mooi grachtje. En, indien nodig, 
alle vertier op loopafstand.
De eerste kennismaking met de naaste en 
inpandige buren was heel prettig: spon-
tane begroetingen van hartelijke men-
sen die tegelijkertijd de indruk gaven je 
deur nou niet onmiddellijk plat te willen 
lopen. Des te beter, want dat hoeft voor 
ons ook niet zo nodig. Wel hebben we 
intussen gemerkt dat, mochten we hulp 
nodig hebben, iedereen klaarstaat. We 
worden op een prettige manier in de ga-
ten gehouden.

Na verloop van tijd leer je een aantal 
mensen uit je buurt beter kennen. Vooral 
in het voorjaar en de zomer, als de ramen 
openstaan en iedereen passeert. En dan 
krijg je pas goed door uit wat voor een 
gemengd gezelschap deze buurt eigen-
lijk bestaat: ‘ouwe’ langharige hippies 
en krakers met de jaren 60/70 in de ge-
nen, geblankette oude dametjes met een 
Chihuahua, mannen met andersoortige 
honden of hand in hand met hun ge-
liefde, min of meer bekende televisiefi-
guren en zeer luid sprekende Chinezen 
die voortdurend de indruk wekken dat ze 
elkaar elk moment naar de keel kunnen 
vliegen …

Nee, denk nu niet meteen dat ik hierbo-
ven ‘de stoet van Jeroen Bosch’ of een 
compilatie van ‘Man bijt Hond’ probeer 
af te schilderen. Er lopen nog genoeg 
‘doodgewone’ passanten tussendoor, zo-
als saai ogende heren met aktetasjes en 
snelle tred, haastig fietsende vaders en 
moeders met kroost, linksige of oubol-
lige studenten, allerhande werklieden 
(die aan hun auto’s te zien meestal van 
buiten de stad komen). En dan heb ik het 
nog niet gehad over de onvermijdelijke 
toeristen, die zich te voet of in rondvaart-
bootjes trachten te vermaken.

Hoe dan ook, vrijwel iedere passant 
groet, zwaait of maakt een praatje, al 
naargelang men tijd heeft.
Vooral niet te missen zijn de kinderen 
van de school dichtbij. Die stormen 
meestal na schooltijd voorbij op weg naar 
huis, naschoolse opvang of een van hun 
vele, vele hobby’s. Soms krijgen we hun 
aandacht. Als er bijvoorbeeld een bal in 
ons tuintje is terechtgekomen, wordt er 
diepbedroefd en met zacht trillende stem 
uit de doeken gedaan hoe het in hemels-
naam zover heeft kunnen komen. Soms 
moet er ook iets gebeuren voor het goede 
doel. Dan staan er wel vijf of zes kinderen 
voor het raam en wordt de woordvoerder 
(met enveloppe) naar voren geduwd om 
zijn zegje te doen, terwijl de anderen al 
knikkend verwachtingsvolle gezichtjes 
trekken. Je hart zou bijna smelten, ware 
het niet dat ze soms ook hondsbrutaal uit 
de hoek kunnen komen. Blij worden we 
ook niet van de regelmatig over de tuin-
muur gesmeten boterhammen, snoep-
verpakkingen en uiteengespat fruit.

Wat de buren aan de overkant van de 
gracht betreft, zijn er een paar men-
sen die al op de dag van onze aankomst 
spontaan de brug kwamen overgestoken 
om kennis te maken.
De overige overburen kennen we alleen 
maar van zien en dat laat genoeg ruimte 
om je fantasie vrijelijk los te laten op het 

doen en laten van mensen die je bijna 
elke dag ziet en niet kent.
Zo is er bijvoorbeeld die chique geklede 
jonge vrouw die dagelijks op wisselende 
uren haar appartement verlaat om na 
verloop van tijd terug te keren met di-
verse papieren tassen met daarop namen 
van dure modemerken. Omdat ze vrijwel 
altijd dezelfde kleding draagt, kun je niet 
nalaten te denken dat die luxe tassen 
dienen om wc-papier en soortgelijke al-
ledaagse zaken te huisbergen.
En wat te denken van de wat wereld-
vreemde dame die haar ramen reinigt 
met … een stofzuiger!

Ja, en dan was er ooit die heer die de trap 
afdaalde en beneden aangekomen de in-
houd van een pak yoghurt over zich heen 
kreeg, die werd uitgegoten door een sto-
icijns uitziende dame vanaf de 1e etage. 
Die gebeurtenis voltrok zich razendsnel 
en vreemd genoeg in volstrekte stilte. 
Net een slapstick scene uit een Laurel en 
Hardy film. De onfortuinlijke heer heb ik 
trouwens nimmer weergezien, het ‘zui-
velvrouwtje’ daarentegen wel, vergezeld 
van een nieuw … slachtoffer? 

Dit alles zorgt in ieder geval voor een le-
vendige, bepaald niet alledaagse, sfeer in 
de buurt. HET LEVEN ZOALS HET IS in 
de Nieuwmarktbuurt. Van mij mag het 
zo blijven, graag zelfs!

Wat Zien Ik . . .
(van achter de geraniums)
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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

Verhuisplannen? Bel Remco Panman
Zelfstandig makelaar & specialist van de Amsterdamse binnenstad

www.remcopanman.nl -  Telefoon: 06-53 81 6281
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Vanochtend had ik iets in het havenge-
bouw te doen. Een druilerige voor-lente-
ochtend. Ver hoef ik niet te fietsen vanaf 
de Recht Boomssloot: de Geldersekade 
op, over de nieuwe brug, onder de spoor-
lijn door, langs de waterkant, onder de 
overkapping van het busstation door 
en dan ben ik er al. Het is maar een kort 
tochtje op de fiets, maar voldoende om 
mijn hart al weer te doen overlopen: Wat 
houd ik toch van deze stad!
Wat is het gezicht van het IJ veranderd 
in al die jaren! Ik verbaas me weer eens: 
het IJ lijkt langs de hele stationskant een 
grote bouwput ofwel een waterspeelbas-
sin. Het is geen grote zandbak als andere 
bouwputten. Het is een waterspeelplaats, 
voor grote mensen dan. Net een badkuip 
waarin een boel speelgoed drijft. Een 
hoop materieel waarmee tegelijk wordt 
opgebouwd en afgebroken. Je ziet amper 
mensen. Er staat een bouwvakker naar 
het gebeuren te turen over een spouw-
muur. Voor de rest verdwijnen ze in de 
machines en in – ja hoe noem je toch 
bouwputten in het water? 

Ik wurm me met andere fietsers daar-
langs door de ochtendspits. En dan te 
bedenken dat er van al die activiteit over 
enkele jaren niets meer te zien zal zijn – 

tenminste bovengronds – want er wordt 
daar een tunnel aangelegd onder het wa-
ter door. Aan alles wat er bovengronds is 
verschenen, ben ik al bijna weer gewend.
Deze ochtend zie ik voor eerst ook de 
contouren van de IJ-oevers, zoals archi-
tecten en ontwerpers dat misschien al 
decennia geleden voor ogen hadden. Al 
die jaren kon ik me er niet veel bij voor-
stellen. Als het over ‘de IJ-oevers’ ging 
dacht ik: ‘die zijn er toch al, wat willen 
ze daar toch doen?’ Nou, nu weet ik het! 
Als alles klaar is, ligt het IJ daar straks 
als een brede rivier, de rafelranden weg, 
opgevreten bijvoorbeeld door een witte 
haai. Die haai lag daar enkele maanden 
naast de Shell-toren en ik weet wel ze-
ker, hij heeft zich gevoed met de oude IJ 
oevers. Nu ligt hij daar vermomd als een 
statig jacht of een modern gebouw, het 
filmmuseum.  Toen de bekleding met 
die witte platen nog niet af, was leek het 
echt sprekend een haai!

Eerder had ik vanuit de trein de kranen 
boven de nieuwbouw van het Oosterdok 
gezien. Jarenlang heb ik toegekeken hoe 
de grond werd voorbereid. Het ging heel 
erg de diepte in. En dan opeens lijken 
die kranen wel reusachtige breipennen. 
En die breipennen trekken panden uit 
de grond. Uit die kluwen van aarde en 
ijzervlechterij en beton verrijzen: het 
voorpand, het achterpand, de romp en 
de mouwen. De breipennen doen hun 

werk. In een mum van tijd staat daar dan 
een heel front van gebouwen. Weer is 
een stuk rafelrand verdwenen. Onze wijk 
krijgt een keurige zoom. Niks lijkt nog 
rafelrand, op enkele verborgen stukjes 
na dan.

Natuurlijk heeft het me soms met wee-
moed vervuld. Ik houd wel van een beet-
je ongeregeld, van de houthavens, van 
de haveneilanden toen ze nog niet wa-
ren bebouwd. Toen was daar zo’n prach-
tige tussenwereld ontstaan.  De overkant 
van het IJ leek mij nog ver weg. Daar was 
dat afgesloten Shell-terrein, daar waren 
voor mij de fietsroutes naar Waterland 
en verder trakteerde Noord soms op bij-
zondere spektakels zoals Festival of Fools 
en andere avontuurlijkheden.
Ik moet vanochtend op de vierde verdie-
ping van het havengebouw zijn. Wat een 
genot, daar bij de receptie uit het raam 
te kijken en het silhouet van de stad te 
zien. Het silhouet waarachter ‘mijn wijk’ 
verborgen ligt. In dat silhouet mengen 
zich de omtrekken van de lichte, zilver-
witte stationsoverkapping met de zwar-
te, zware omtrekken van de torens van 
de Nicolaas. En daarachter verborgen ligt 
mijn thuis, midden in de Nieuwmarkt-
buurt. 

Rafelrand
Thèrese van Beeck
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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

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 

O8 en 31 maart, 12 
april, 10 mei, 14 juni 
Vondelkerk 23 mei, 
3 juni Buiksloterkerk
Info: 
www.operapertutti.nl
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d i c h t e r s pa g i n a
Soms loop je door de stad, je buurt, de straat waar je woont. Soms 
als bewoner van het huis in die straat, soms als toerist. Ik kan soms 
echt met toeristenogen naar mijn eigen buurt kijken. 
En er ontstaan in de loop van de tijd steeds meer verhalen. Over 
de winkels waar je boodschappen doet. Steeds meer huizen waar 
mensen zijn overleden.
Tegenover mijn huis is een nieuw gezin komen wonen.  Omdat de 
huizen heel dicht bij elkaar staan kunnen we bij elkaar naar bin-
nen kijken. Ik zie ze schilderen en de spulletjes krijgen hun plek. De 
man rookt af en toe op het balkon. Natuurlijk komen er gordijnen.
Maar vlak daarvoor zal ik naar de overkant roepen: ‘ welkom in 
onze mooie buurt. Het is hier goed toeven’. Jorge

eb en vloed

op een verlaten strand
zoekt ze naar een nieuwe kust 
geen eb of vloed 
raakt hier haar voeten 
 
het wisselende tij 
heeft haar moe en doof gemaakt 
geen meeuw krijst krassen 
in de stille wind 
 
voor even kijkt ze om 
en huilt om water op haar sporen 
zwijgen kan ze dus 
en nooit meer omzien 
 
en dan omringt de laatste golf 
de voetstap die wat dichter ligt 
en laat haar staan 
alsof de kust ravijn bezingt 
 
alles loopt door 
en staakt het zoeken 
herneemt het vinden 
naar een klank 
 
of volgt de roep 
de schreeuw om rust 
de kustlijn af 
het water in 
 
druppels schudt ze af 
verminkte stille kracht 
streelt het rollend zand 
op haar buik roept de dolfijn 
   Jorge 

anders breivik en de 
anderen i 

en wat
zeg ik 
als jij geboren werd
of ik
als godgebied
maar zonder handen
zonder wittebrood
en met 2 eigen
hoofden overdwars
een tegenzin
die iedereen
gebeuren kan

of werd jouw
dna gedachte
moordenaar
vermomd als nieuwbouw
in termijnen afbetaald 
driedelig grijs
de stropdas
vrolijk stemmig
uiterst modern

de vinex-killer
kruist mijn tegelpad
koel en koudvurig
lieflijke gedachten
maar dan in bloed

je haat dus je bestaat
voor deze
voel mij
gevallen
viel
het zwarte gat
is dat een mens
misschien wel
DOOD
gewoon
  Dunya

eXtreMe tijden

ik droomde van ruïnes
in een oerwoudzee
leeggelopen paleistijgers
liggen op de loer
fluisteren achter kamertjes
met mobiele roodborstjes
een lachende derde
met infantiele ogen
opzwepende papegaaienpraat
wordt rondgepompt
über-politici
sluiten nieuwe oude deals

“business-class rules the waves”

slaven staan op een automatische drempel
en richten zich met kaarsen
en verrekijkers op noodzaak
schuivende gletschers worden op olie-basis gesmeerd
waarom zouden we de Maya’s de schuld geven?
     Dunya

uit de winterse wereld

op het spoor van een eetkomplot verliest men zijn schoenen
je zou zweren dat het dag is
in de winter is doodgaan een tijdverdrijf

tijdens het urineren verliest men zijn geloof
wat heb je over voor een sneeuwpop?
als er lessen geleerd  worden
moet je eerst de miljoenen opzij schuiven

in  de winter zal je het hebben
als erewurger in de contreien niet gevierd
maar op tijd de lucht in zonder strafblad
elke morgen te beluisteren op radio Sigaar

in zo’n uitgelezen positie vuistdik op de vensterbank,
ongeëvenaard als stille getuige
van het oorlogsverleden en het huiselijk geweld
     Bert Baanders

elfjes van hea

Ga
vrij zwieren
langs kragen van
riet, en plots weg!
Wak.

Toen
schiep god
de garnaal en
creëerde de paus een
kardinaal

Shit
is een
hoop stront; neem
het niet in de
mond
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afscheid van amsterdam 

Men schreef het jaar negentienhonderd 
Zes en dertig toen uw poëet 
– Als een morgenroos opgemonterd – 
Zijn intocht in de wereld deed. 
Daar is, wil men het maar betalen, 
Alles te koop en te bezien; 
Hij kocht een ransel en sandalen 
En een tweedehands mandolien. 
En hij bezocht, voor hij naar Rome 
Uit alle wegen er een nam, 
Nog eenmaal de stad van zijn dromen 
En geboortestad: Amsterdam. 
Daar besteeg hij den Zuidertoren 
Om vanaf de transen nadien 
Heel de stad, aan zijn voet verloren, 
Nog eenmaal in het hart te zien. 
 
Amsterdam, o stad van De Keyser, 
Voor wie aan uw grachten ontlook 
Schoner, vriendelijker en grijzer 
Dan welke stad ter wereld ook. 
Laat de zwaan der verbeelding zweven 
Over der olmen overvloed, 
Waar hij tuurt, het is om het even, 
Wil de ziel nestelen voorgoed. 
Want binnen de lasso’s der grachten 
Is het leven zo warm en klein, 
En men bouwt een nest van gedachten 
Achter een blinkend raamkozijn. 

Maar ook aan het IJ wil men leven 
Waar men zo, uit zijn ruit vandaan 
– Als stond het huis met zijn voorsteven 
In ’t water – uit varen kan gaan. 
Het is er zo groen en zo donker 
Alsof men onder water woont 
En door geheimzinnig geflonker 
Altijd dieper wordt meegetroond: 
Naar het rijk van de zeemeerminnen, 
Met haar zilveren schubben aan; 
Naar een rijk met ivoren tinnen, 
En naar ’t rijk van den moriaan. 
Het voorjaar is er anders, rijper, 
In de parken vol ruisend groen, 
En de merel fluit als een pijper 
Al zijn fuga’s door het plantsoen. 
De zomer is er voller, zachter, 
En door een gouden lijst omlijnd 
Blijft het woud van de torens achter 
Als de zon aan de kim verdwijnt. 
Herfst maakt oud goud van duizend
  dingen, 
Kruinen verzamelen gerucht, 
En een meeuw op flitsende zwingen 
Wiekt als een veldslag door de lucht. 
Winter dwaalt langs bevroren grachten 
Als een oud en gebogen man, 
Met een dunne laag witte en zachte 
Sneeuw op zijn kraag van astrakan. 
En op de maat van de seizoenen 
Zingt het carillon hoog of laag, 
En dalen schuchtere visioenen 
Uit de hemelen naar omlaag. 
Gaper, gaap aan den ouden gevel; 
Torenhaan, kraai uw roestig lied; 
Meermin, verlies u in den nevel 
Van het over-IJs oeverriet; 
Torenwoud, tors de klare nachten; 
Olmen, rijst omhoog in uw stam; 
En verhef u boven uw grachten, 
Onbeschrijflijk Amsterdam. 
 
Bertus Aafjes (uit: Een voetreis naar 
Rome, 1946) 

Vanaf de Zuidertoren gezien

In 1936 begon dichter en schrijver Bertus Aafjes (1914-1993) aan zijn voettocht 
naar Rome. Zijn ‘Voetreis naar Rome’ dat in 1946 verscheen, is een lang en episch 
gedicht. Het begint in Amsterdam, en wel in de Nieuwmarktbuurt.
De geboren Amsterdammer heeft zijn priesteropleiding afgebroken en gaat de 
wijde wereld in. Maar eerst wil hij afscheid nemen van zijn geliefde stad, en daar-
om beklimt hij de Zuidertoren. 
Zijn lofzang op wat hij ziet getuigt van een hartstochtelijke liefde. Stad en buurt 
hebben eeuwenlang veel losgemaakt en geleid tot prachtige poëzie, maar dit 
overtreft mijns inziens alles. Lees zelf.     Pieter Bol

Cornelis Vreedenburgh, St. Antonies Waag met 
de Nieuwmarkt, 1936

Henk Oldeman

Hier volgen de nieuwste wapenfeiten in 
het voortdurend drama van het Binnen-
gasthuisterrein. 
Op 30 maart 2011 oordeelde de Recht-
bank Amsterdam dat het besluit van het 
Dagelijks Bestuur (DB) van het stadsdeel 
Centrum om aan de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) vergunning te verle-
nen om belangrijke monumenten te slo-
pen, niet berust op een deugdelijke moti-
vering. De Rechtbank vernietigde dit be-
sluit. Daartegen is de UvA in beroep ge-
gaan bij de Raad van State. Het DB moet 
een ‘herstelbesluit’ nemen. Dit herstel-
besluit wordt gevoegd bij de, al lopende, 
maar aangehouden, beroepsprocedure. 
Dat betekent dat de overwegingen die 
leiden tot een nieuw besluit van het DB 
worden meegewogen in de beroepspro-
cedure van de Raad van State. Daarna is 
er geen beroep meer mogelijk. 
De bewoners, verenigd in de Vereni-
ging Openbaar en Leefbaar Binnengast-
huisterrein e.a. (VOL-BG) en de Initia-
tiefgroep Burgwallen Zuid (IGBZ), heb-
ben een ‘open brief’ geschreven aan het 
Dagelijks Bestuur (DB) en de Deelraad 
van stadsdeel Centrum. Daarin vragen zij 
het DB en de Deelraad om in het kader 
van dit herstelbesluit niet opnieuw een 
monumenten(sloop)vergunning te verle-
nen. De sloop van de voormalige Tweede 
Chirurgische Kliniek en een groot deel 
van het Zusterhuis voor de realisatie van 
een Faculteitsbibliotheek annex Studie- 
en ontmoetingscentrum door de Univer-
siteit van Amsterdam, zeggen zij, is on-
nodig en ongepast.

Het Binnengasthuisterrein 
en omgeving
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Aan de UvA vragen zij in hun open brief 
om haar rigide standpunt te verruilen 
voor een dialoog met bewoners en stad 
om tot een voor allen aanvaardbaar plan 
te komen.
Ook de Vereniging Vrienden van de Am-
sterdamse Binnenstad (VVAB) heeft van 
zich laten horen. Het Parool bericht op 
9 februari dat zes deskundigen en weten-
schappers op verzoek van de VVAB naar 
de zaak gekeken hebben. Die zes zijn tot 
de slotsom gekomen dat de voorgeno-
men sloop niet nodig is. De nieuwe uni-
versiteitsbibliotheek, zeggen zij, kan vrij-
wel zonder problemen in de bestaande 
twee rijksmonumenten worden onder-
gebracht, met een paar kleine aanpassin-
gen. Zij weerspreken hierbij de mening 
van twee deskundigen, die zich eerder op 
verzoek van de UvA over het probleem 
gebogen hebben en die zich vóór sloop 
uitspraken.
Inmiddels heeft het DB opnieuw advie-
zen gevraagd aan het bureau Monumen-
ten en Archeologie, de commissie Wel-
stand en Monumenten Amsterdam en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
Alle drie hebben laten weten dat sloop 
van de monumenten “ … een aantasting 
zou betekenen van architectuur, cultuur 
en stedenbouwkundig historische waar-
den van het Binnengasthuisterrein”. Dus 
3 negatieve adviezen die het DB welis-
waar weer naast zich neer zou kunnen 
leggen, maar die het in ieder geval moei-
lijker voor ze maken om goed gemoti-
veerd een nieuwe sloopvergunning af te 
geven.
Wij volgen de ontwikkelingen met be-
langstelling.

Pieter Bol

Het vroege voorjaar van 
1975 verovert de stad. De 
eerste maanden van het 
jaar heb ik doorgebracht in 
het molenaarshuisje bij een 
wipwatermolen in de wei-
landen bij Zoeterwoude. 
Maar nu ben ik weer on-
dergedompeld in het stads-
leven. Ik kom veel in de 
Nieuwmarktbuurt waar 
diverse vrienden wonen. 
Leeuwenberg, Lastageweg, 
Waalsteeg. Maar vooral 
veel bij medestudent ge-
neeskunde Joop van de Pol, 
Dijkstraat 431. 

In de buurt bouwt de span-
ning zich op. Het is duidelijk 
dat het verzet tegen de me-
gaplannen van de gemeen-
te, snelweg, metro, afbraak, 
zich zal gaan ontladen. In 
welke vorm is nog ondui-
delijk. De bewoners staan 

geweldloosheid voor. Maar een confrontatie met de ME kan 
relschoppers aanlokken. Veel is afhankelijk van een verstan-
dige opstelling van die ordetroepen. 

Uiteindelijk ontaardt de botsing van de ME met de contes-
tanten in veldslagen en veldslagjes. Waarover de klokken 
van onder andere de Zuidertoren onheilspellende klanken 
beieren. Ik beijver me in het teruggooien van traangasgra-
naten naar de ME-ers. Tevoren hebben Joop en ik veel zak-
doeken en citroenen ingekocht die we uitdelen. Zo’n in ci-
troensap gedrenkte zakdoek die neus en mond bedekt helpt 
tegen het gas. Dat heb ik in mei 1969 in het Maagdenhuis 
geleerd. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De ME 
heeft die handige voorzieningen lekker niet.

In de Dijkstraat wordt een barricade opgeworpen. Stukken 
hout, pallets, bloembakken, alles wordt op een hoop ge-
kwakt. Ook fietsen. In het strijdgewoel zie ik hoe een fors 
herenrijwiel met een sierlijke boog op de barricade landt. 
Wat? Mijn fiets! Ik spring erop af en begin mijn fiets uit de 
hoop los te wrikken. Een paar heethoofden willen mij dat 
beletten, maar ik sla ze van mij af. Die fiets is zowat mijn 
enige bezit en ik vecht er als een leeuw om. 

Het lukt. Ik breng hem gauw in veiligheid. En voel me ineens 
een zielig burgermannetje. Hetgeen vriend Joop me later 
nog eens fijntjes bevestigt. Ja, revolutie is mooi. “Maar kom 
niet an me spulle!”

Het Binnengasthuisterrein 
en omgeving

Pieter Bol in 1975 
Foto Arie Bol

Een burgerlijke rebel
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Actuele informatie
U kunt onze activiteiten vin-
den op www.ijsterk.nl, on-
der Actief Burgerschap & 
Participatie 23 +. Heeft u een 
suggestie of wilt u een initia-
tief of activiteit opzetten, dan 
kunt u ook rechtstreeks contact 
opnemen met een medewer-
ker van De Boomsspijker: tel. 
020 - 62640 02.
Voor vragen over ruimtebie-
ding: boomsspijker@ijsterk.nl.
Voor informatie over activi-
teiten en vrijwilligerswerk:  
a.uittenbogaard@ijsterk.nl.

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn nog op zoek naar ac-
tieve mensen uit de buurt, die 
vrijwilligerswerk in ons buurt-
centrum willen doen. Het gaat 
hierbij om onderstaand werk:
-gastheer/gastvrouw aan de bar
-gastheer/gastvrouw Ouderen 
Inloop
-gastheer/gastvrouw Bridge 
Inloop

Ouderen Inloop
Voor veel ouderen is het con-
tact met buurtgenoten belang-
rijk. Daarom willen we een 
laagdrempelige inloop orga-
niseren. Wie wil helpen om 
deze wekelijkse activiteit van 
de grond te krijgen? Het voor-
lopige plan is als volgt: vrijdag-
ochtend van 11:00 – 12:00 uur 
een inloop voor ouderen uit de 
buurt (65+). Wekelijkse bijeen-
komsten waarbij ontmoeting 
en informatie centraal staan. 
U kunt een kaartje leggen, een 
praatje maken of onder het ge-
not van een kop koffie of thee 
informatie over een thema krij-
gen. Aanmelden is niet nodig, 
iedereen is welkom. 

Bridge Inloop
Regelmatig krijgen wij de 
vraag: is een bridgeclub iets 
voor De Boomsspijker? Dat kan, 
maar alleen met uw hulp! Wie 
wil zich inzetten voor de opzet 
en organisatie? Er wordt on-
dersteuning geboden door de 
agogisch medewerker van het 
buurtcentrum.
Het voorlopige plan is als volgt: 

vrijdagmiddag van 13:00 -15:00 
uur een gezellige middag met 
veel bridgers in de beneden-
zaal van de Boomsspijker. Vrije 
inloop om mee te spelen met 
de andere bridgers. Een gast-
heer/gastvrouw introduceert 
nieuwe mensen bij de andere 
bridgers. Het niveau van de 
bridgers is verschillend, maar 
tijdens deze inloop kunt u zich 
verder bekwamen in dit mooie 
kaartspel of uw kennis door-
geven aan anderen. De kosten 
bedragen € 1,50 per keer. Voor 
meer informatie over vrijwil-
ligerswerk kunt u contact op-
nemen met agogisch mede-
werker Arjan Uittenbogaard: 
a.uittenbogaard@ijsterk.nl of 
020 - 626 40 02.

Schrijf je in voor de 
Talentenjacht van Het 
Concertgebouw!
Voor Amsterdamse kinderen 
van 9 t/m 12 jaar.
Ben jij helemaal gek van mu-
ziek? Speel je zelf een instru-
ment of zing je de sterren van 
de hemel? Doe dan alleen of sa-
men met een groepje mee aan 
de jaarlijkse Talentenjacht van 
Het Concertgebouw. De voor-
rondes van de Talentenjacht 
zijn in april 2012. In mei is de 
halve finale. De finale vindt 
plaats op zaterdag 16 juni 
in de Kleine Zaal tijdens Het 
Concertgebouw Open. De fi-
nalisten strijden dan om de 
Concertgebouwtrofee voor de 
beste jonge musici van 2012.
Zondag 15 april is er een voor-
ronde in het buurttheater van 
de Boomsspijker.

Een nieuwe lente, een nieuw 
geluid 
Twee nieuwe activiteiten van de 
GGZ vragen om aandacht:
BigMove
Vanaf april 2012 start in De 
Boomsspijker een nieuw project 
van de GGZ: BigMove.
BigMove is een programma 
voor mensen die lichamelijke 
en geestelijke problemen heb-
ben. Deze problemen gaan 
vaak samen met een depressie 
of angstklachten en geven be-

lemmeringen in het dagelijkse 
leven. Bewegen helpt bij het 
overwinnen van deze proble-
men. Meer informatie kunt u 
vinden op: 
www.bigmove.nu/amsterdam/. 
Lees ook het stuk over BigMove 
op deze pagina.

Cliënten Informatiepunt
Op dinsdag 20 maart geeft 
Corrie Kerssies informatie over 
het Cliënten Informatiepunt. 
Dit is een winkel met informatie 
over de diensten van de GGZ. 
De bijeenkomst is op dinsdag-
ochtend 20 maart van 11:00 
-12:00 uur in De Boomsspijker. 

Koffie en thee zijn gratis, u 
komt toch ook? Voor meer in-
formatie: Corrie Kerssies, tel. 
020 – 468 56 47 of 06 230 59 325

Contactgegevens
Hieronder vindt u nog eens alle 
contactgegevens op een rij:
Algemeen: www.ijsterk.nl
Ruimtebieding: boomsspijker@
ijsterk.nl 
Activiteiten: a.uittenbogaard@
ijsterk.nl

Buurtcentrum De Boomsspijker
Rechtboomsloot 52
1011 EC Amsterdam
Tel. 020 - 626 40 02

De Boomsspijker is een buurtcentrum met een lange traditie in buurtparticipatie voor jong en oud. Een traditie die zichtbaar is in 
het openstaan voor een kopje koffie met een praatje (vaak 6 á 7 dagen in de week), het onderdak bieden aan buurtverenigingen 
(o.a. koren en theatergroepen) en de ondersteuning van initiatieven van buurtbewoners (Bewonersraad Nieuwmarkt, Werkgroep 
Ouderensoos, Werkgroep Filmavonden). Ook bij manifestaties (Geveltuinendag, Straatartiestenfestival), acties en vrijwilligerswerk 
in de buurt is de Boomsspijker een partij waar je op kunt rekenen. Maar de Boomsspijker dankt zijn bekendheid vooral aan het rijke 
aanbod van activiteiten, cursussen en projecten. Veel buurtbewoners hebben er, gedurende verschillende fasen van hun leven, hun 
sporen achtergelaten.

De Boomsspijker, traditie in de buurt

Het BigMove programma is er 
voor mensen die lichamelijke 
en geestelijke klachten ervaren. 
Lichamelijke problemen, zoals 
pijn, overgewicht, suikerziekte, 
hart- en vaatziekte of ziekte 
aan de luchtwegen. Deze gaan 
vaak samen met een depressie 
of angstklachten. 
Dit geeft belemmeringen in het 
dagelijkse leven, waar u wat 
aan wilt doen. 
BigMove helpt bij het over-
winnen van de lichamelijke en 
geestelijke problemen en geeft 
kracht om uw gezondheid te 
versterken. In je eentje is het 
lastig in beweging te komen en 
het vol te houden. Het BigMove 
GGZ programma maakt het u 
makkelijker:
Een half jaar lang komt u we-
kelijks bij elkaar met een groep 
mensen met hetzelfde doel. U 
helpt en motiveert elkaar. De 
groepen bestaan uit 14-18 deel-
nemers.
Daarbij wordt u ondersteund 
door speciaal hiervoor opgelei-
de professionals: 
Een BigMove psycholoog voert 
persoonlijke gesprekken en 
helpt u bij het kiezen en berei-
ken van uw doelen;
Uw huisarts beoordeelt of de 
activiteiten geschikt voor u zijn 
en blijft met u in contact over 
de voortgang;
BigMove-begeleiders coachen u 

tijdens de groepssessies. U krijgt 
meer kennis over en invloed op 
uw gezondheid en gaat samen 
bewegen. Zo heeft u altijd een 
steuntje in de rug!
Aan het einde van het traject 
stimuleert de BigMove bege-
leider de groep een vervolg-
activiteit te vinden die past. 
Misschien dat u zelf wel iets 
gaat organiseren, ook voor an-
deren! Zo houdt u uw geestelij-
ke en lichamelijke gezondheid 
op peil. U voelt zich weer fit en 
zit beter in uw vel. 
Aanmelden
Aanmelding kan na verwijzing 
door uw huisarts. 
Mensen die kiezen voor het zelf 
ondernemen van actie worden 
verwezen naar de BigMove lo-
catie bij u in de buurt.
Het programma wordt betaald 
via uw zorgverzekering.
Voor bewoners van de 
Nieuwmarkt en Amsterdam 
Centrum wordt het programma 
gegeven in Buurtcentrum de 
Boomsspijker, Recht Boomssloot 
52. 
Het programma start vanaf 
april, op een dinsdag.

Informatie
www.bigmove.nu/amsterdam
Anja Wolters, oefentherapeut 
en coördinator. 
Telefoon 06- 21 88 77 05
Email info@mensenbewegen.nl

BigMove
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Jaap Scholten - donderdag 
22 maart – 20:00 uur
Afgelopen winter presen-
teerde Jaap Scholten het pro-
gramma Oostwaarts, waarin 
hij in elke aflevering een land 
uit Oost-Europa bezoekt en 
op zoek gaat naar een lang-
zaam vergeten wereld en de 
tradities en gewoontes van 
het land. In 2010 verscheen 
Kameraad Baron, een deels op 
eigen onderzoek gebaseerd 
verslag van de ondergang van 
de Hongaars-stammige adel in 
het sedert 1920 tot Roemenië 
behorende Transsylvanië. Het 
boek werd bekroond met de 
Libris Geschiedenis Prijs 2011. 
Scholten schrijft zorgvuldig ge-
stileerd proza met een autobio-
grafische inslag. 

Kester Freriks - dinsdag 
17 april – 20:00 uur
Het thema van de maand april 
is: groen. In 2009 kwam zijn 
onvolprezen boek ‘Vogels kij-
ken’ uit. Er gaat geen dag 
voorbij zonder vogels. Kester 
Freriks schreef tussen 2002 en 
2007 voor NRC Handelsblad 
een veelgelezen en –geprezen 
rubriek over vogels. Elke week 
signaleerde hij een vogel en 
beschreef kleur van het ve-
renkleed, vliegbeeld, zang en 
gedrag. Deze ornithologische 
miniaturen zijn nu verzameld 
onder de titel ‘Vogels kijken’. 
Het is zowel een gids voor vo-
gelaars als een literaire proeve 
waarin het wezen van vogels 
wordt gevangen. 

Marja Vuijsje – dinsdag 
8 mei – 20:00 uur
Marja Vuijsje komt om over 
haar laatste boek te spreken, 
‘Ons kamp’. Een min of meer 
Joodse geschiedenis. De va-
der van Marja Vuijsje, Nathan 
Vuijsje, overleefde Auschwitz 
omdat hij zo mooi trombone 
kon spelen. Na de bevrijding 
bleef hij vertellen over dat 
‘rotkamp’ - dag in dag uit, 
jaar in jaar uit. Maar over zijn 
ouders, zijn broer en zijn zus 
zweeg hij liever. Marjas Vuijsje 
verdiepte zich in het acht-

koppige Amsterdamse bak-
kersgezin waarin haar vader 
opgroeide. Tegen het decor 
van de eerste decennia van de 
twintigste eeuw, de Tweede 
Wereldoorlog en de nasleep 
en verwerking daarvan schreef 
Marja Vuijsje een meeslepen-
de familiegeschiedenis die 
de lezer van Amsterdam naar 
Jeruzalem voert en weer terug.

Philip Snijder - dinsdag 
15 mei – 20:00 uur
Philip Snijder debuteerde 
in 207 met ‘Zondagsgeld’. 
Trefzeker, liefdevol en met 
oog voor detail tekent Philip 
Snijder niet alleen het leven in 
een arme volkswijk, maar ook 
het opgroeien van een intelli-
gente jongen die van medespe-
ler tot toeschouwer wordt. In 
2011 verscheen van zijn hand: 
Retour Palermo. Sicilië, midden 
jaren zeventig. Een jong stel uit 
Amsterdam arriveert per trein 
in Palermo voor hun eerste bui-
tenlandse vakantie. Ze spreken 
geen woord Italiaans en weten 
vrijwel niets van het ondoor-

grondelijke eiland waarop ze 
hun tentje neerzetten. Meteen 
worden ze op sleeptouw geno-
men door leeftijdsgenoten uit 
de incrowd van de grote stad. 
Maar ze leren ook een ander 
Sicilië kennen: dat van een 
groepje ongepolijste vissers 
uit het dorpje waar ze kampe-
ren. Dertig jaar laten is een van 
hen, de man, zonder zijn ge-
zin, terug in Palermo. Hij gaat 
op zoek naar het standbeeld 
dat is opgericht voor een van 
de vrienden van destijds, maar 
stuit op heel wat meer dan dat.

Alle lezingen worden gehou-
den in samenwerking met 
Pantheon Boekhandel.

Interactieve cursus over de 
Islam - Gerda Sengers
Heel bijzonder is dat op de 
maandagen 2, 9, 16, 23 april 
en i.v.m. Koninginnedag dins-
dag 1 mei en maandag 7 mei 
een interactieve cursus over 
de Islam gegeven zal wor-
den door Arabist en Cultureel 
Antropoloog Gerda Sengers. 
Het betreft hier zes ochtenden 
van 10:00 tot ca. 12:00 uur. In 
deze pittige cursus komen aan 
bod: Islam, context en cultuur. 
Het Arabische schiereiland. Wie 
zijn de Arabieren? Nabateeërs 

en hun religieuze tradities. 
Ideologieën van de omrin-
gende landen. De opvolging 
van de profeet Mohammed. 
De Umayyaden. Damascus. Al 
Andalus, brug tussen Europa 
en het Oosten. De islamiti-
sche geschiedenis van Egypte. 
Het Ottomaanse Rijk. Iran. 
Shiitische macht.
Kosten 6 x €12,50 en indien 
Stadspas of OBApas 6 x €10,00. 
Erbij komt nog een syllabus van 
€8,00. Cursusgeld bij aanvang 
te voldoen. Koffie, thee, koekje 
inbegrepen. Bij minimaal 10 
personen zullen de lessen een 
aanvang nemen. 

Concerten
Vorig jaar werd in het Pintohuis 
een benefietconcert voor de 
slachtoffers in Japan georga-
niseerd. Een initiatief van de 
japanse barokfluitiste Machiko 
Takahashi. Het concert was 
werkelijk schitterend, maar 
doordat veel mensen uit de 
Japanse gemeenschap vanwe-
ge de Kersenbloesemvakantie 
naar Japan waren gegaan, viel 
de opkomst tegen. Daarom 
besloten we om het dit voor-
jaar over te doen. Wanneer 
de datum vaststaat, zullen wij 
dit d.m.v. flyers en in de vitri-
nes bekendmaken. Voor 7,50 
steun je een goed doel en heb 
je een fantastische avond in de 
kleine zaal van het Pintohuis. 
Er heeft ook een leuk stuk ge-
staan in een Japanse krant over 
het Pintohuis. Het werd voor 
ons vertaald en de krant hangt 
ingelijst in de gang met foto’s. 
Verder zijn we nog in onder-
handeling met een kameren-
semble voor een concert en 
dat zullen we in de volgende 
Opnieuw bekend maken.

Open Podium – poëzieavond
Elke eerste woensdag van de 
maand is er Open Podium – po-
ezieavond waar gedichten als 
parels aaneengeregen worden. 

Computerlessen
Iedere vrijdag van 11.00 tot 
12.30 uur gratis computerles 
voor ouderen.

Pintonieuws

Cursist van de computercursus in de pintobieb
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De redactie van de Opnieuw heeft mij 
gevraagd om te reageren op een brief 
van Els Iping, die ook in dit nummer is 
ge plaatst. Zij gaat in op de column van 
mij die in de vorige Op nieuw heeft ge-
staan. Onder de titel ‘Eigendom is dief-
stal’ stelde ik daar ‘onder huur’ aan de 
orde. Volgens Els Iping zou ik onder huur 
verdedigen en mensen adviseren hoe ze 
de regels kunnen ontdui ken, en dat ook 
nog op kosten van het Stadsdeel.

Misschien moet ik met dat laatste begin-
nen. Want de regels zijn veel sterker dan 
Els Iping denkt: ze kunnen nauwe lijks 
ontdo ken worden, zelfs niet met mijn ad-
viezen. Als mensen vanwe ge een noodsi-
tuatie met voorrang een woning hopen 
te krijgen, dan kijk ik dat voor ze na en 
als ze een kans maken, geef ik ze het te-
lefoonnummer van de Dienst Wonen. 
Maar ik ga daar niet over. Als mensen een 
jaar naar het buitenland gaan en willen 
weten hoe ze dat met hun huurwo ning 
moeten aanpakken, infor meer ik hun 
daarover. Dan kunnen ze hun woning 
met een huur van €350 wel voor e1350 
in de ver huur willen doen, maar dat ver-
tellen ze mij niet. Onder huurders die 
e1350 beta len voor een woning waarvan 
de officiële huur der e350 be taalt, heb ik 
natuurlijk wel ontmoet. Zo’n verhuurder 
krijgt dan een brief dat de kale huur ver-
laagd wordt naar bv. 400, en ik schrijf er-
bij dat als hij niet instemt, de onder huur 
bij de ver huur der wordt aangegeven. Het 
eigenbe lang leidt er dan over het alge-
meen toe dat de onder huurder de wo-
ning kan behou den: een kleine winst 
is beter dan geen winst. Want daar gaat 
het mij wel om en daarom waarschuw ik 
niet de ver huurder: men sen komen niet 
bij mij om hun woning kwijt te raken. Er 
is met cliënten een vertrouwensrelatie. 
Advocaten kun nen niet gedwongen wor-
den, ook niet door de officier van justi-
tie, om dat gene wat hun in vertrou wen 
gezegd is, openbaar te maken vanwe ge 
een groter, algemeen be lang. Daarvoor is 
die vertrou wensre latie te belang rijk. 
In je brief, Els, ben je te veel politica; je 
neemt te veel een standpunt in. Stand-
punten en visies over wat het zwaarste 

moet wegen, zijn belangrijk bij de verde-
ling van het geld over de maat schappij, 
maar ik ben ju rist en als jurist moet men 
dat niet doen. Ik wil je best zeggen dat ik 
onder huur niet verde dig en evenmin een 
anar chisti sche samenle ving zonder be-
zit. Eigendom vind ik geen diefstal en ik 
vind het niet heel “be grij pelijk” dat een 
res taurantei ge naar de wonin gen boven 
zijn restaurant doorver huurt voor veel 
meer geld dan de punt waarde. Maar zul-

ke  opvat tingen van mij doen er niet toe. 
In het recht en ook bv. in de hulp verle-
ning wordt met individuen omgegaan, 
en dezen moeten niet be oordeeld wor-
den op basis van politieke keuzes, maar 
-en ik kan niet genoeg bena drukken 
hoe belangrijk ik dat vind- op basis van 
mede do gen, begrip, sympa thie en zelfs 
genegenheid. Op een individu eel niveau 
moet dat de aanzet tot de actie zijn en 
niet de poli tieke wen se lijkheid. 
Waar het mij bij die res tau ranteigenaar 
om ging was dat e45.000 een veel te hoge 
schade vergoe ding was. Dat ver nietigt 
zijn leven. Het was vol doende ge weest 
om de huur over eenkomst te ontbin den. 
Dan had hij alleen het restau rant moe-
ten beëin digen. Dat is echt erg genoeg. 
Mensen zijn kwets baar; er moet om ze 
gedacht worden, ook om onder verhuur-
ders. Dat bete kent niet dat alles moet 
kunnen, maar wel dat je niet op ze in 
moet blijven slaan.
Summum ius, summa iniuria is een oude 
uitdrukking voor de ge dachte dat de 
krachtigste toepassing van het recht te-

vens het grootste onrecht is. Dat moet je 
niet doen.
En je kinderen en hun vrienden, die nu, 
zoals je schrijft, Els, twaalf jaar moeten 
wachten op een woning. 
Ook dat is treurig, maar ik, of mijn col-
lega’s, dragen daar niet aan bij. Jij schrijft 
dat de sociale-huurwoningen via strenge 
regelge ving beschikbaar blijven voor 
mensen met een laag inko men. Maar 
Els, dat is niet zo, echt niet. Al tamelijk 
lang hebben mensen met een laag inko-
men alleen nog een -klei ne- kans op een 
woning in Am ster dam-centrum als ze ur-
gent zijn of een woonduur van tenmin-
ste 20 jaar hebben. Voor star ters, dus ook 
voor je kinde ren en hun vrienden, zijn er 
geen wonin gen in Amsterdam-cen trum. 
De stad is te populair ge wor den. Dat wil 
zeggen: de rijke mensen verdringen de 
armen. Onlangs zijn er weer 25 schaars-
tepunten bij gekomen. Volgens een me-
ting van het huur team is een woning in 
een monument tegen woordig geliberali-
seerd als die groter is dan 30 m2, en dat 
geldt ook voor de woningen van corpo-
raties, die met pu bliek geld gefinancierd 
zijn. Dan is de huur tenminste e800, 
ook bij 30 m2. Het is echt van belang om 
dit te erken nen, alle huurprijsbescher-
ming ten spijt, want pas dan kun je iets 
doen aan de problemen die daar door 
ont staan. Vol gens mij zou je je moeten 
inzetten voor de terugkeer van buurtur-
gentie, Els. Een jaar of tien geleden is dat 
zomaar afgeschaft, en dat was geen goed 
idee. Misschien dat kinde ren dan wel 
een socia le-huurwo ning kunnen krijgen. 
Want natuurlijk moeten ze een woning 
kun nen krijgen in de buurt waar ze zijn 
opge groeid. Mijn stem heb je.
Maar hoe dan ook, dat zijn politieke 
prioriteiten, en de nood zaak daartoe is 
iets heel anders dan de noodzaak van 
hulpverlening. Ieder z’n eigen vak, en 
daarbuiten zijn we eigen lijk niet zo be-
langrijk. En dat, Els, is best wel prettig. 

Peter Commandeur
Woonspreekuur D’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
woensdagavond van 7 tot 8 uur

“Voor star ters, dus 
ook voor je kinde ren 
en hun vrienden, zijn 
er geen wonin gen in 
amsterdam-cen trum”

antwoord aan mevr. iping
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Tot mijn grote vreugde rijdt 
sinds half oktober de opvol-
ger van De Opstapper en het 
Stop and Go-busje weer door 
het centrum! Daarmee is de 
stad voor mij en voor vele 
stadgenoten weer veel beter 
bereikbaar geworden.
Ik had het al gelezen en zag 
het busje laatst bij de OBA 
staan. Het initiatief is nu ge-
nomen door een particuliere 
ondernemer, Bart Kuik. Hij is 
directeur van de Amsterdam 
City Center Line. Hij wil laten 
zien dat het mogelijk moet 
zijn om zonder subsidie deze vorm van 
aanvullend vervoer te realiseren. Dat kan 
natuurlijk alleen als er veel bekendheid 
aan wordt gegeven.
Op een mooie herfstige middag besloot 
ik het hele rondje te gaan rijden omdat 
ik had gelezen dat de route is uitgebreid. 
Ik was erg nieuwsgierig. Lopend ging ik 
naar de OBA (bibliotheek) en daar stond 
net een busje klaar. 65-plussers die wo-
nen in postcodegebied 1011-1016 kun-
nen een voucher kopen van €10,- voor 
12 ritten. De normale prijs voor een en-
kele reis is €2,00. Voorlopig rijdt het bus-
je om het half uur, van 9 tot 13 en van 14 
tot 18 uur.

De sfeer in het busje was opgewekt, de 
chauffeur was heel geroutineerd op de 
drukke en smalle route.

Directeur Bart Kuik zat in de bus, samen 
met een fotograaf die op enkele toeristi-
sche plaatsen onderweg even uitstapte 
om een plaatje te schieten, bestemd om 
in de grote hotels reclame voor het busje 
te maken. Ik kreeg zijn visitekaartje toen 
ik zei erover te willen schrijven in Op-
Nieuw, hetgeen ik nu dus doe. Bart ver-
zekerde mij dat er plannen zijn om de tij-
den op te rekken en dat, als blijkt dat het 
goed gaat, ook busjes dezelfde route in 
tegenovergestelde richting zullen gaan 

rijden. Dat zal betekenen dat 
er meer busjes ingezet zullen 
worden. Maar ja, ze kunnen 
natuurlijk niet met verlies 
werken. Dus: profiteer ervan 
en zeg het voort! Ook zonder 
vaste bestemming is het ge-
woon een heerlijk ritje door 
de Amsterdamse binnenstad, 
leuk voor Amsterdammers en 
niet-Amsterdammers! Zelfs 
de drukte, opstoppingen, 
manoeuvrerende fietsers en 
voetgangers zijn op zich al 
bezienswaardig en vaak ver-
makelijk als je op je gemak in 

een busje zit.
De grote verrassing voor mij (en van-
zelfsprekend voor meer bewoners van 
de Nieuwmarktbuurt) is dat de route nu 
vanaf het Waterlooplein verder gaat over 
de Kloveniersburgwal, de Nieuwmarkt 
(langs de Flesseman dus!) en over de 
Geldersekade. In- en uitstappen kan op 
iedere plek die je als passagier wenst. Zo 
kon ik uitstappen op de hoek van de Bin-
nenbantammerstraat om daarna binnen 
een paar minuten mijn huis binnen te 
stappen. Wat een luxe!!! 
En nu maar hopen dat de ‘hop-on/ hop-
off’ service een blijvertje zal zijn!

Marijke Verhaak

Mijn vriend Shane komt uit een ver 
land en mist een tand. Iedere keer 
als hij iets zegt, is dat zichtbaar. 
Moet ik er wat van zeggen? 
Of krenk ik hem dan? Hij is 
uitgezonden om in de Nederlandse 
tak van een multinational te 
werken. Eigenlijk wil hij promotie, 
want op de plek waar hij nu zit, 

gaat het niet altijd lekker. Wat er precies loos is, weet hij niet. 
Aan mij vraagt hij of hij een kans maakt ook al loopt hij tegen 
de zestig.  

Mijn Indische vriend Theo van het Waterlooplein mist 
ook een tand sinds een paar weken. Ik heb er een keer iets 
van gezegd, maar hij vond het grote onzin. Mijn blonde 
kleindochtertjes maakt het niks uit. Omdat ik niet van chloor 
en binnenbaden houd, leert hij ze zwemmen. Van de vijf opa’s 
die ze kennen, blijft hij de liefste.  
Vorige week kon hij even niet met ze naar dat zwemmen en 
moest ik er toch aan geloven. De tocht naar het zwembad 
was voorspelbaar, maar wat toen volgde niet. Ze liepen snel 
voor me uit het hele zwembad door in hun haast om zich 

om te kleden en dan het water in te springen. We passeerden 
tientallen lege kleedhokjes voordat ze tenslotte het allerlaatste 
deurtje open deden. Het was pal naast het honk van de 
badmeesters en juffen. 
In het hokje begon ik met respectievelijk de veters en de 
klittenband. - Waarom willen jullie helemaal in dit hokje? Dan 
moeten we straks weer helemaal terug naar het kinderbadje? - 
- Dat moet van de badmeester. Dan kan hij ons in de gaten 
houden.- 
Krijg nou wat. Jaren heeft Theo luiers verschoond en achter 
die blonde meisjes aangedraafd en nou, minus een tand, is hij 
ineens een potentiëlepedo. 
Die avond begon ik erover maar voor Theo was het geen 
probleem. -Ja, dat zei die man de vorige keer. Het gaat wel 
weer over. Toen met die Molukse kaping moest ik languit op 
de grond gaan liggen van de politie. Dat gebeurt nou helemaal 
niet meer. En met die tand heeft het niks te maken.- 

Nee, Shane maakt geen enkele kans op die promotie. Boven 
de zestig is werk vooral netwerken en dat doe je altijd met je 
mond open. Morgen toch maar weer naar de mondhygiënist. 
Zal ik mijn tanden laten bleken? 

Heintje D. 

Tand

De opstapper is terug!



 33 

Anders dan bij beeldende kunstenaars – 
schilders, beeldhouwers - hebben musici 
geen open ateliers. Zij treden op. Dat aan 
die optredens vaak veel voorbereidingen 
voorafgaan is natuurlijk te merken aan 
het resultaat, maar het publiek wordt 
daar nauwelijks bij betrokken. Het was 
dan ook bijzonder dat ik te gast mocht 
zijn bij Dirk Hooglandt, één van de vele 
musici in de buurt, die niet alleen het 
openbare leven inkleurt maar ook met 
zijn muziek vernieuwend wil zijn. Hij 
gunde me letterlijk een kijk in de kraam-
kamer van zijn muziek.
Dirk Hooglandt. Saxofonist, componist, 
geluidtechnicus en wonend aan de Gel-
dersekade. Nu, zo tegen Pasen, trekt hij 
de aandacht door zijn betrokkenheid bij 
de uitvoeringen van Stabat Mater en La-
crimae, muzikale bewerkingen van het 
lijden van Maria bij de kruisdood van 
haar zoon.
Dirk werd na een studie filosofie gegre-
pen door de muziek en kwam nooit meer 
los. Als componist plaatst hij zichzelf 
bij de modern klassieken. Altijd op zoek 
naar nieuwe wegen en vormen van ge-
luid die de menselijke emotie kunnen 
uitdrukken. Invloeden uit de jazz wor-
den daarbij niet uit de weg gegaan. Als 
instrumentalist speelt hij zowel in bands 
met gevestigd repertoire (Hollywood 
Saxophone Project, Amstel Bigband) 
als in muziekgroepen met een experi-
mentele benadering. Vooral dat laatste 
vraagt, evenals bij het componeren, een 
open oor voor geluid in al zijn vormen. 
Immers muziek is in essentie een abstrac-
tie van de menselijke emotie. Voor Dirk 
kunnen het klinkelende geluid van een 
metselaar of stampende kindervoeten op 
de bovengelegen vloer zomaar uitgroeien 
tot inspiratiebron. Hij vertelt daar graag 
over.

Om de emotie van geluidsindrukken 
te kunnen vertalen en weergeven, zijn 
sinds de oertijd veel instrumenten ont-
wikkeld. Van harp tot strijk- en blaasin-
strumenten tot piano. De computer kan 
daarin worden gezien als een nieuw, ei-
gentijds, instrument waarmee een veel 
breder klankenpalet kan worden opge-
roepen. Gefascineerd door de nieuwe 
mogelijkheden schafte Dirk zich in de 
loop der jaren zoveel faciliteiten aan, dat 
hij op een gegeven moment en tot zijn 
verrassing bleek te beschikken over een 

geluidsstudio. Bevriende muzikanten 
kwamen graag bij hem langs en zo ont-
stond een laagdrempelige maar hoog-
gewaardeerde opnamestudio. Inmid-
dels hebben ook veel studenten van het 
conservatorium aan het Oosterdok de 
weg naar de Geldersekade gevonden. Pa-
radoxaal genoeg verdraagt zich dat goed 
tot de omgeving, al maakt Dirk zich wel 
zorgen over het verkeer. Ieder huis heeft 
zijn kruis. De toenemende verkeersdruk 
en files voor het verkeerslicht bij de Prins 
Hendrikkade zorgen van tijd tot tijd tot 
luidruchtig weergegeven ongenoegen bij 

automobilisten. Niet per definitie een in-
spiratiebron bij het componeren, al weet 
je dat bij een eigentijds componist nooit 
zeker.
Componeren is een eenzaam gebeuren 
en vraagt veel concentratie en vermij-
ding van vluchtgedrag. De eindresulta-
ten lijken vaak vanzelfsprekend, maar 
zijn dat allerminst. Ook schrijvers en ar-
chitecten weten daar alles van. 
Via zijn partner Marianne Selleger, alt / 
mezzo-sopraan, werd hij een aantal jaren 
geleden betrokken bij haar project Stabat 
Mater. Een muzikale vertaling van het lij-
den van Maria aan de voet van het kruis. 
De basis voor de Stabat Mater is een der-
tiende-eeuws liturgisch gedicht in het 
Latijn, vermoedelijk geschreven de En-
gelse franciscaner John Pecham. In het 
Nederlands vertaald door onder meer 

Willem Wilmink. Na een aanvankelijk 
gregoriaanse toonzetting is de tekst door 
veel componisten op muziek gezet, maar 
het bekendst is de versie van Pergolesi. 
Die koos voor een intieme bezetting: de 
solostemmen sopraan en alt worden be-
geleid door strijkers - twee violen en alt-
viool – en continuo. Na Pergolesi’s dood 
verschenen bewerkingen waarbij het 
orkest werd uitgebreid met orgel of een 
koor werd toegevoegd.
Nadat Marianne het al een aantal jaren 
gezongen had, ontstond bij haar de be-
hoefte aan een krachtiger begeleiding 
dan het gebruikelijke maar als wat iel ge-
voelde strijkkwartet.
Dirk bewerkte daarop de muziek van Per-
golesi voor saxofoons. Het resultaat bleek 
niet alleen aan te slaan, maar leidde ook 
tot de nieuwe kameropera Lacrimae, let-
terlijk vertaald: Tranen.
Immers, het hoofdthema - het verliezen 
van een kind - is zo ongeveer het ergste 
wat een moeder kan overkomen. Niet al-
leen Maria maar ook de moderne mens 
wordt daarmee geconfronteerd. Bijna 
wekelijks toont de televisie beelden van 
natuurrampen of geweldsconflicten met 
treurende moeders.
Lacrimae is het verhaal over de moeder 
van een omgekomen oorlogscorrespon-
dent. De moderne Maria vraagt zich af 
of de inspanningen het waard waren en 
is daar bitter over. Het antwoord blijft 
open. Dan verschijnt ook de vriendin 
van haar zoon. Maar de moeder kent 
haar niet, accepteert de verhouding niet 
en wil ook het verdriet niet delen. Dan 
blijkt de vriendin zwanger, krijgt alles 
een andere betekenis en ontstaan rede-
nen om door te leven en nieuwe krach-
ten aan te boren.
Wie anders dan een toonkunstenaar is in 
staat dit universele gegeven voelbaar te 
maken? 
Geen open dagen om dit mee te beleven. 
Wel optredens.

Nadat het stuk een aantal jaren in het 
Bethaniënklooster is opgevoerd, wordt 
het nu opgevoerd in de Oude Lutherse 
Kerk aan het Spui (Singel 411/hoek Spui) 
op 9 april, 20:00 uur (programma: Stabat 
Mater en Lacrimae).
Op 4 april wordt Lacrimae opgevoerd tij-
dens de viering van de stille week vooraf-
gaand aan Pasen in de Maarten Luther-
kerk aan Dintelstaat 134 (19:30 uur)

Stabat Mater, van alle tijden
Evert van Voskuilen
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uit de notulen van 
8 december 2011
Coby Middelkoop heeft verteld 
over de plannen in het con-
cept Hotelbeleid. De directeur 
van het Amrath hotel wil ook 
het buitenterrein gebruiken; 
daar is de portefeuillehouder 
Boudewijn Oranje het mee 
eens. De bewonersvereniging 
de Rede van Bantam heeft ooit 
tot aan de Raad van State ge-
procedeerd tegen die hotel-
plannen op het buitenterrein, 
met name tegen de hoogte en 
uitsluitend hotelbestemming. 
De hoteleigenaar wilde alleen 
hotelbestemming, terwijl het 
Stadsdeel voor gemengde be-
stemming was. De eis tot alleen 
hotelbestemming is afgewe-
zen.
In de nieuwe hotelnota wor-
den twee uitzonderingen ge-
maakt op de spreiding over de 
stad en de bescherming van 
de woonomgeving, namelijk 
het Amrath binnenterrein en 
het Haarlemmerplein. In de 
Hotelnota wordt gemengde 
bestemming van het Amrath 
binnenterrein losgelaten.
Blom Walenburg – Er is grote 
stilte rondom de plannen voor 
Blom Walenburg. Domingo 
Regalado zegt dat er een pro-
jectleider namens de gemeente 
is. Maar het is een moeizaam 
proces om met IJmere tot iets 
te komen.
In Walenburg zit nu een kraak-
wacht. Buurtbewoners willen 
er graag ouderenhuisvesting. 
Kunst Metro De Oostlijn is nu 
toegevoegd aan de Noord-
Zuidlijn in een nieuwe dienst, 
de Dienst Metro, met een nieu-
we directie en een andere be-
windvoering. Op de volgende 
Bewonersraad van 8 maart ko-
men er mensen van de Dienst 
Metro om informatie te geven 
over het stilliggen van de werk-
zaamheden en over hoe er 
naar kunst in de metrostations 
wordt gekeken. 

beheergroep
Vragen aan de politie – Misja 
Nauman, de nieuwe buurtre-
gisseur voor de Nieuwmarkt 
Noord, stelt zich voor. 
Dick Jansen is de nieuwe buurt-
regisseur voor de Nieuwmarkt 
Zuid. Er is sprake van toe-
name van de drugsoverlast 
rond het Waterlooplein en 
op de Huidekopersgracht. Die 
overlast waaiert uit naar de 
Oudeschans. Zodra iemand 
iets ziet, mail of bel dan: Dick 
Jansen via 0900844 en dick.
jansen@amsterdam.politie.nl; 
Misja Nauman via 0651448307 
en misja.nauman@amsterdam.
politie.nl.
Mededelingen Beheergroep 
– Overzicht werk in 2012 
in de Nieuwmarkt. In de 
Koningsstraat en op de Prins 
Hendrikkade wordt het voet-
pad opnieuw gedaan. Het as-
falt van de Prins Hendrikkade 
wordt vernieuwd. In de Sint 
Antoniesbreestraat begint de 
herinrichting half juni, mits de 
besluitvorming op tijd plaats-
vindt. Het gaat hier om werk 
van een half jaar. 
Alle bruggen in de Lastage-
buurt krijgen één voor één 
een onderhoudsbeurt. Aan de 
Recht Boomssloot vindt onder-
houd aan de walmuur plaats. 
Op de Zwanenburgwal gaan 
Liander en Waternet de leidin-
gen vervangen, dan komt er 
nieuwe bestrating.
Er wordt gevraagd naar het 
kunstwerk van Roegholt. Het 
kunstwerk is er nog. Er was be-
zwaar tegen plaatsing op het 
Zuiderkerkhof. De kunstenaar 
was het niet eens met plaat-
sing op de strook tegenover 
de Theaterschool, die wilde 
persé op het Zuiderkerkhof. 
Domingo Regalado gaat er 
weer moeite voor doen.
 
klachten over het verkeer
Er zijn klachten over de 
Geldersekade. Het Stadsdeel 
wil die overlast zoveel moge-

lijk beperken. Er is overleg met 
de politie over handhaving. Er 
zijn onderzoeken gedaan en 
tellingen gehouden. Alle ge-
gevens zijn nu verzameld. De 
Rayonmanager zal advies ge-
ven aan het Stadsdeel. 
Uit verkeersonderzoek blijkt 
dat het aandeel van sluipver-
keer voor het hele stadshart 
12-13% is. Er is vrij veel be-
stemmingsverkeer. Domingo 
Regalado denkt dat de hele dis-
cussie uiteindelijk zal worden 
afgesloten met de vraag of de 
binnenstad niet moet worden 
afgesloten voor autoverkeer. 
Hij stelt voor op een volgende 
Beheergroep een presentatie 
te laten geven over de toekom-
stige verkeerscirculatie in de 
binnenstad. 
Keizerspleintje – Er is be-
zwaar ingediend tegen de 
omgevingsvergunning voor 
de opknapbeurt van het 
Keizerspleintje. Er is nog steeds 
geen uitspraak in deze kwestie. 
Er is met de bezwaarmakers 
besloten om het plein anders in 
te richten. Het Stadsdeel erkent 
dat de informatiestroom rond 
de opknapbeurt niet goed was. 
Wel houdt men vast aan het 
uitgangspunt dat het speel-
plein bestemd is voor de jeugd 
vanaf 12 jaar. 
Vragen aan de sector Openbare 
Ruimte – Er wordt gezegd dat 
er geen verlichting is op het 
fietspad op de brug naar de bi-
bliotheek. De stoplichten en de 
oversteek worden niet gezien, 
ook is er geen verlichting bij 
het Minthotel. 

Pintohuis
Het Stadsdeel heeft onlangs 
besloten dat de Pintobieb op 1 
december 2012 wordt gesloten. 
In het besluit wordt ook toe-
gezegd dat de benedenverdie-
ping voor de buurt behouden 
zal blijven en dat de buurt daar 
een plan voor moet maken. 
Het Stadsdeel moet nu het 
initiatief nemen om samen 

met de buurt en met de an-
dere betrokken partijen (zoals 
Stadsherstel en Museum het 
Rembrandthuis die de overige 
verdiepingen van het Pintohuis 
wil huren) de invulling van 
het Pintohuis uit te werken. 
De actiegroep Pintobieb moet 
blijven roept iedereen op die 
ideeën heeft voor activiteiten, 
die mee wil doen om plannen 
uit te werken of in de toekomst 
als vrijwilliger wil meedoen 
in het ‘nieuwe’ Pintohuis, een 
email te sturen aan pintobieb@
yahoo.com. Op 3 april zal de 
actiegroep in de Boomsspijker 
een avond organiseren over 
de stand van zaken rond het 
Pintohuis.

Mededelingen en rondvraag
- De ondernemers aan de 
zonzijde (oneven) van de 
Nieuwmarkt hebben geop-
perd om de bomen aan deze 
kant van het plein te knotten. 
Ze ontnemen veel najaars-
zon. Marjet van de Berg zegt 
dat er ooit een plan was voor 
een plein zonder bomen. Daar 
is toen actie tegen gevoerd. 
Misschien kunnen we mensen 
mobiliseren tegen dit plan met 
een stukje in OpNieuw.
- Per 1 januari zijn de vuil-
ophaaldagen veranderd. Er 
is nu veel meer zwerfvuil op 
de Kloveniersburgwal. In de 
Antoniesbreestraat was het 
een puinhoop omdat het vuil-
nis nu heel vroeg wordt opge-
haald. Is dit een tijdelijk pro-
bleem tot iedereen gewend is 
aan de nieuwe dagen? De rei-
niging is te bereiken onder tel. 
nr. 5519999.

Met dank aan Mieke Lokkerbol 
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VOORJAARSKLASSIEKERS

Voor lezersvan Opnieuw
2 concerten 
€60,-

Geniet van de lente en van de mooie concerten die het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en Nederlands Kamerorkest dit voorjaar 
geven. We bieden u 5 programma’s in het Concertgebouw.
U kunt uit dit aanbod uw eigen serie van 2 of 3 concerten kiezen.

2 concerten 2e rang  € 60 (i.p.v. € 78) 1e rang € 70 (i.p.v. € 87)
3 concerten 2e rang  € 85 (i.p.v. € 117) 1e rang € 95 (i.p.v. € 130,50)

Kijk voor meer informatie over de concerten op
www.orkest.nl. Om kaarten met korting te bestellen stuurt
u een e-mail naar info@nedpho.nl o.v.v. Voorjaarsklassiekers. 
Vermeld daarin uw naam, adres, telefoon, rekeningnummer, 
gewenste concertdata en aantal kaarten.

za 14 en di 17 april, 20.15 uur
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić  viool
Henk Neven  bariton
Wagner - Siegfried Idyll
Mozart - Diverse Aria’s
Mendelssohn - Symfonie nr. 1

ma 23 en za 28 april, 20.15 uur
Nederlands Philharmonisch Orkest
Carlo Rizzi  dirigent
Ingrid Fliter  piano
Ravel - Pianoconcert in G
Debussy - Images
Ravel - Bolero

za 19 en di 22 mei, 20.15 uur
Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht  dirigent
Toonkunstkoor Amsterdam
Wigglesworth - Sternenfall
Brahms - Ein Deutsches Requiem

zo 3 juni, 14.15 uur en ma 4 juni, 20.15 uur
Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht  dirigent
Gordan Nikolić  viool
Schumann - Vioolconcert
Schumann - Symfonie nr. 2

vr 15 en di 19 juni, 20.15 uur
Nederlands Philharmonisch Orkest
Marc Albrecht  dirigent
Beethoven - Symfonie nr. 8
Mahler - Das Lied von der Erde






