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Imaginair museum
Een vader staat te tennissen met 
zijn kinderen, de bal is uit, ik vang 
hem net op tijd tussen mijn knieën, 
want in beide handen houd ik 
boodschappentassen. Tien extra 
punten. Een Harley Davidsonclub 
- kleine jongetjes van ver over 
de 50 - laat de motoren brullen, 
broem, broem roept men vanaf de 
terrassen. Voor een raam duiken 
twee jonge heren op met ontblote 
torso’s, het glas is aan de onderzijde 
afgeplakt met doorzichtig folie, hun 
verschijning wordt net niet obsceen. 
Oranjefans doen een polonaise. 
Zomaar beelden die zich opdringen 
als je ons plein, de Nieuwmarkt, 
oversteekt, terugveroverd op het 
blik van eertijds. Soms is dat plein 
even die oase van saamhorigheid 
waar we denken aan de vrienden 
en geliefden die ons ontvielen, waar 
we hen eer betuigen. Dan gaan we 
weer uiteen en vieren het leven, 
jong en oud, samen of helemaal 
alleen.
Het is niet verzonnen, het is 
allemaal echt wat je ziet. Neem 
ook zo’n stapel met het nieuwe 
nummer van OpNieuw onder je 
arm en spread the news. Geniet al 
lopend als bezorger van het groeien 
en bloeien van de geveltuinen, 
bekijk de Armeense Kerk die verlost 
is van de steigers, maak je druk 
over de sociale woningen die in de 
verkoop staan en bal je vuist voor de 
Pintobieb.
Kortom: daar is hij weer: het 
zomernummer van OpNieuw. Met 
dank aan redactie, medewerkers 
en bezorgers. En aan Roos Hendriks 
die alle materiaal bijeenbracht en 
tot een blad smeedde. Zij heeft 
zich opgeworpen als onze nieuwe 
eindredacteur, welkom Roos! Dank 
ook aan de gulle gevers die ons 
geldelijk steunen, we gaan door 
met de strijd.
Namens het Bestuur van Stichting 
OpNieuw,
Sandra Rottenberg

Donatie van € 100,- van mw. E.H-B.
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Volgens de Maya kalender loopt op 21 december onze huidige 
jaartelling af. Laten we er even van uit gaan dat dat klopt. Wat 
betekent dat dan? In elk geval niet dat de wereld vergaat. De 
Maya kosmologie is gebaseerd op het kringloopbeginsel. Een 
volgende cyclus betekent in zekere zin een nieuwe kans voor 
de wereld en in ons geval zou dat best eens een verbetering 
kunnen betekenen, mits de goden ons welgezind zijn. Om dat 
te bereiken dient de overgang naar de nieuwe wereld ordelijk 
te verlopen. De bewoners van de Nieuwmarktbuurt zullen 
ongetwijfeld de organisatie in eigen hand willen houden. Er is 
alle reden om daarbij een centrale functie in te ruimen voor de 
Montelbaanstoren, alias Malle Jaap. Een toren met geheimen, 
aldus Jan van Goor in de vorige OpNieuw. Maar hoewel de 
historici in het duister tasten over de oor-sprong van zijn 
naam is toch wel duidelijk dat er een verband moet bestaan 
met Monte Alban, de beroemde precolumbiaanse tempelstad 
bij Oaxaca in Mexico. Terecht ziet Van Goor de toren als een 
‘antenne’ die verhalen, mythen en legenden opvangt. 
Waarmee dan meteen een verklaring gevonden is voor het 
periodieke zogenaamde op hol slaan van het carillon: het zijn 
aankondigingen van kosmologische hoogtijdagen, afkomstig 
van de Maya’s.
De gebeurtenis zelf kan (in samenwerking met wandelorgani-

satie Nemo) heel goed geënsceneerd worden als themawande-
ling: ‘Op weg naar een Nieuwe Wereld’. De toren kan daarbij 
fungeren als tijdmachine, alweer conform de ideeën van Jan 
van Goor. Niet alleen zij die geloven in de Maya kalender 
kunnen meedoen, ook andersdenkenden zijn welkom. Voor 
hen komen er speciale varianten: een Nirwana-wandeling voor 
de Boeddhisten, een Laatste Oordeelwandeling voor de Chris-
tenen, enzovoorts. Het verschil zit hem niet zozeer in de te 
lopen route als wel in het beeld dat ieder voor zich heeft van 
zijn volgende bestemming.
 
Op 21 december is het dan zover. De deelnemers verzamelen 
zich bij de toren, ze krijgen een lunchpakket en een routebe-
schrijving uitgereikt, en wanneer het carillon spontaan aan 
het spelen slaat zetten de verschillende groeperingen zich 
broederlijk, maar ieder met zijn eigen toekomst voor ogen, in 
beweging …

En wat als de Maya’s zich vergist blijken te hebben, en de 
wereld gewoon op de oude voet doordraait? In dat geval kan 
de toren in de weekends blijven functioneren als ontmoetings-
plaats en spiritueel kringloopcentrum voor alle gezindten in 
de buurt. Een nieuwe Kosmos, als het ware.

Martijn van der Molen 

‘Ik heb honderd vrienden’ zei de man 
op een terras tegen een vrouw, die niet 
goed wist hoe te reageren. ‘Honderd? So-
hee, veel verjaardagen, promoties en cre-
maties?’ brutaalde zij desondanks. ‘Het 
prachtige is’, vervolgde de man op het 
terras, ‘dat wanneer je een van je vrien-
den na lange tijd weer eens tegenkomt, 
dat je dan precies daar, waar je zeg vijf 
jaar eerder samen gebleven was, de draad 
weer oppakt. ‘Wow’, dacht de vrouw, 
deze is zeldzamer dan een sneeuwuil 
in de Kalverstraat, ik ga hem een brief 
schrijven. ‘Ik heb maar acht vrienden 
en die honderd van jou zijn vast voor 
het grootste deel kennissen’, keuvelde 
de vrouw er vrolijk op los. ‘Nee’ zei de 
man, ‘daarvan heb ik er vierhonderd’. 
‘Vierhonderd?’, riep de vrouw vol onge-
loof. Het was Koninginnedag. Zwaluwen 
gierden hoog boven de stad. Een groep 
kinderen schoof met toeters en bellen 
voorbij, zodat men elkaar even niet kon 
verstaan en de vrouw maakte van die 
gelegenheid gebruik zich een leven met 
honderd vrienden en vierhonderd ken-
nissen voor te stellen en slaagde daar niet 
in. ‘Mag ik u een keertje fotograferen?’, 
vroeg de vrouw. ‘Ik moet gaan’, reageer-

de de man, ‘ik ben al twintig minuten te 
laat voor m’n afspraak’. Hij rees uit zijn 
stoel en zij zag hoe hij wat lastig ter been 
in de menigte verdween.

Op een dag in oktober zag zij zijn rijzige 
gestalte – die net zijn toespraak had be-
eindigd – op zich afkomen. ‘Wanneer 
mag ik je fotograferen?’, waagde zij met 
bonkend hart. ‘Waarom?’, wilde hij we-
ten. ‘Nou kijk: ... bijna alles in het leven 
is vluchtig maar portretteren heeft iets 
met de eeuwigheid’, verzon de vrouw. 
Want zij wilde die man gewoon even-
tjes voor zichzelf, teneinde hem onbe-
schaamd, legitiem door haar vergrotende 
lens te bestuderen. ‘Als je mij wilt zien, 
dan moet je zaterdags tussen elf en twee 
altijd daar en daar wezen maar we kun-
nen wel even een hapje gaan eten’ stelde 
hij voor. Ze wees hem een Japanse eetge-
legenheid en zij aten sashimi en dertig 
garnalen waarna hij in een dichtbij ge-
parkeerde blauwe Golf verdween.

Onverwacht belde hij op en vroeg: ‘Wil 
je al m’n vrienden en vriendinnen fo-
tograferen? Het is voor mijn verjaardag 
over enkele jaren. Ik betaal. We maken 
er een feest van en een boek erbij’. ‘Eerst 
wil ik jou zelf graag vereeuwigen en die 

honderd vrienden dat is ontiegelijk veel 
werk’ waarschuwde de vrouw. Maar veel 
werk schrikte hem niet af. ‘Hoeveel tijd 
hebben wij nog?’ Zij gingen aan de slag 
en alle vrienden en vriendinnen kwamen 
langs en het geheel werd een vreugdevol-
le aangelegenheid. ‘Maar wanneer mag 
ik jou nou eindelijk zelf fotograferen?’, 
zeurde die vrouw weer. ‘Even wachten’, 
lachte de man en hij verdween met vijf 
vrienden naar de opera.

Maar eindelijk mocht het. Het was laat 
in het jaar. De zwaluwen waren allang 
vertrokken, zacht koerende duiven over-
winterden, ineengedoken op zijn ven-
sterbank.
Donderdag mocht ze hem fotograferen. 
De vrijdag daarop gebeurde het ergste.
De Vriend werd minder. Hij bleek ziek, 
moest gaan liggen. Tijdens een zingende 
merel die in de vroege ochtend raadsel-
achtig trouw voor hem zong, zei hij, ‘Ik 
ben een geluksvogel’. ‘Waarom?’, wilde 
ze vragen maar ze vroeg het niet. Het 
sprak vanzelf.

In de weken die volgden werd de Vriend 
zienderogen kleiner tot hij verdween. En 
niemand weet precies waarheen.

Bij de Voorplaat

Malle Jaap als tijdmachine
Maarten Henket
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Soms komt door iets wat 
je hoort of ziet een bele-
venis uit je verleden naar 
boven. Bij mij gebeurde 

dat toen, bij een loopje met hondje Tan-
ne, mijn oog viel op het meerkoetennest 
in het water van de Groenburgwal bij 
de Raamgracht. Opeens was ik terug in 
het voorjaar 1998. Mijn vrouw Thea en 
ik waren goed bevriend met onze buur-
jongens René en Christoph. Vooral voor 
Thea was hun huis een toevluchtsoord; 
wanneer bij ons het dak weer eens van 
het huis gevlogen was, wat in die tijd 
nogal eens plaatsvond, kon ze bij hun te-
recht voor de troost, die ik haar niet kon 
bieden omdat ik dan nog kwaad was. Dat 
voorjaar volgde René een studie in New 
York en ik zag Thea soms aan tafel zitten 
met pen en blocnote. Even later stond er 
dan een brief naar Amerika op het kastje 
in de gang.

Allengs kwamen Thea en ik in kalmer 
vaarwater. In 2007 is Thea gestorven. 
Een paar weken later kreeg ik van René 
de brieven die zij hem in 1998 had ge-
schreven. Wat bij mij bovenkwam op de 
brug over de Groenburgwal was de vol-
gende passage uit één van die brieven: 
‘Voor het eerst heb ik de stoelen op het 
balkon gezet en blote kleren uit de kast 
getrokken. De lente is echt begonnen. 
Het meerkoet-je dat altijd haar nest heeft 
in de Groenburgwal had zes piepjes, 
daarvan zie ik er nu nog maar drie. Heb 
je wel eens een meerkoetennest goed be-
keken? Ze bouwen het werkelijk van af-
val, plastic draden van krantenpakken, 
roodwit plastic banden waarmee straten 
door de politie worden afgezet, een ge-

kleurd plastic kindermolentje. Ik heb er 
een foto van gemaakt, die krijg je wel te 
zien.’ 
Het nest van nu is heel anders dan dat 
van toen...

Zoals mijn oog eerst op het nest geval-
len was, viel het nu op de gebouwen aan 
de overkant en werd ik getroffen door de 
kleuren die daar te zien waren. Een vaag 
paarse gevel, aan de onderkant afgezet 
met groen betegelde bogen. 
Bijzonder, in deze omgeving. 
Ik liep door, na de betrekkelijke donker-
te onder de Raamgrachtbomen was het 
wennen aan het volle licht op de Klove-
niersburgwal. Een moment staan genie-
ten van de prachtige gebouwen daar, dan 
over de brug en aan de overkant terug, 
de Raamgracht maar weer op; als je met 
je loslopende hondje loopt, is het zaak 
drukke straten te vermijden en een kien 
oog te hebben voor handhavers. 

Moddermolenstraat, Antoniesbree en 
overgestoken naar het Sluisje. Even door 
het poortje, naar die stille binnenplaats, 
waar we zo goed terecht konden met 
onze vijf puppies toen die voor het eerst 
naar buiten mochten. Want waar kun je 
anders veilig naar toe met vijf watervlug-
ge jonge hondjes zonder straatervaring? 

Snoekjesgracht, Krom Boomssloot, langs 
het vroegere gebouw van Jumbo, de spel-
lenfabriek. Op dat stukje sloot zag ik tot 
mijn vreugde dat ze wél bestaan, witte 
steigerkleden. Bij gevelwerkzaamheden 
jaren geleden aan ons gebouw, het Pen-
tagon, hebben wij maandenlang achter 
groene gevelgordijnen gebivakkeerd. 
Niet alleen waren al onze planten daar-
na dood, wijzelf en al onze buren waren 
er toen slecht aan toe. Door het groene 
licht zag je er, zoal niet als lijk, dan toch 
wel als doodziek uit en het woord ‘depri’ 
was niet van de lucht. 
De steigermensen vertelden ons dat witte 
kleden niet bestaan. 
Nu wel dus, gelukkig.
De Armeense kerk zag er van buiten weer 
prachtig uit.
 
De Recht Boomssloot. De Sint Antonius-
school over het water, met haar geluk-
kigmakende ramen met zonnetjes. En 
aan deze kant, een geheel volgetekende 
schutting met daarboven, waarachtig, 

wéér witte steigerdoeken. 
Voorbij de schutting keek ik even om, en 
ik zag een volmaakt gedicht op een
hoekje schutting:

Liefste, zie je dan niet dat 
wat we kijkende ervaren
slechts de afschaduwing is 
van wat ogen niet ontwaren?
Liefste, hoor je dan niet dat 
straatlawaai en harde woorden
slechts de valse echo zijn 
van welluidende akkoorden?
Liefste, voel je dan niet dat 
er maar één ding blijkt te tellen
dat wat harten elkaar 
in doofstommenspraak vertellen?
pp.

Blij met deze vondst liep ik door, Gelder-
sekade, Koningsstraat, Krom Boomssloot. 
Ik keek naar boven en zag aan een boom 
een moderne vogelwoning: drie verdie-
pingen. Wat vond ik daarvan? Ik moest 
er over nadenken. En wat ik vind is niet 
van belang, wel ik zie liever nestjes.
Thuis, in het Pentagon, nu al lang weer 
zonder steigerdoeken, liet ik het gedicht 
in me doorwerken. Zomaar, op straat op-
geschreven, zulke prachtige taal, zulke 
diepe gedachten? Ik haatte mezelf, maar 
ik tikte toch de eerste regel in op Goog-
le. En ja hoor, Vladimir Solovjov (1853-
1900), Russisch dichter-filosoof. Wie 
heeft het vertaald, dat is vakwerk. Maar 
goed, als is het dan ook niet door een 
buurtgenoot gedicht en opgeschreven, 
het is tóch een buurtgenoot geweest die 
het heeft gekend, herkend als prachtig 
en op een schutting geschreven zodat ik 
het kon lezen en nu geboeid ben geraakt 
door Vladimir Solovjov.

Wandeling
Henk Oldeman
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Gerrit Wijnhoud

Er wordt weinig gesproken en geschre-
ven over het slavernijverleden, en toch 
is die periode wel degelijk onderdeel van 
onze vaderlandse geschiedenis, zo ook in 
ons Amsterdam. Hier wordt in 1621 de 
West-Indische Compagnie opgericht en 
gevestigd, naar het model van de winst-
gevende Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie. Cornelis Bicker, kapitein van de 
schutterij en later ook burgemeester van 
Amsterdam, is één van de belangrijkste 
bewindvoerders. De kaapvaart spreekt 
tot de verbeelding, wie kent er niet de 
naam Piet Hein: ‘Zijn naam is klein, zijn 
daden benne groot, hij heeft gewonnen de 
zilvervloot.’ In totaal gaat het om zeven-
honderdduizend gulden, tegenwoordig 
ruim een half miljard euro, het lijkt heel 
wat, maar het is niet genoeg. De buit 
verdwijnt als sneeuw voor de zon, de 
voortdurende oorlogen om grondgebied 
in Afrika en Brazilië kosten veel geld en 
leveren niets op. De kolonie Nieuw Am-
sterdam in Amerika wordt ‘geruild’ voor 
de wilde kust van Suriname. 
In West-Afrika verovert de WIC een mo-
nopolie op de handel in goud en slaven, 
maar toch moet er ‘gesaneerd’ worden. 
Alle schepen, monopolies en bezittin-
gen worden ondergebracht in de Nieuwe 
West-Indische Compagnie. De Amster-
damse aandeelhouders stellen een start-
kapitaal van 6 miljoen gulden beschik-
baar en worden daarmee de grootste af-
deling. Vanaf nu specialiseert men zich 
vooral in slavenhandel, vele honderd-
duizenden worden opgepakt, vaak in sa-
menwerking met lokale machthebbers, 
zoals in Ghana met de koningen van de 
Ashanti. Een belangrijke uitvoerhaven is 
Fort Elmina, gelegen aan de Goudkust, 
veroverd op de Portugezen. Er zijn veel 
slaven nodig, de suiker- en koffieplanta-
ges overzee teren op goedkope arbeids-
kracht.

sporen in amsterdam
In Amsterdam zijn nog steeds monu-
mentale panden die herinneringen op-
roepen aan de West-Indische Compag-
nie. Zo zijn er de pak- en slachthuizen 
aan de Prins Hendrikkade, de Peperstraat 
en ’s Gravenhekje, waar de bewindvoer-
ders ook vergaderen. Totdat zij vertrek-
ken naar de Voetboogdoelen aan de Sin-

gel, waar nu de Universiteitsbibliotheek 
in zit. Later vergadert men in de tegen-
woordige burgemeesterswoning aan de 
Herengracht 502, gebouwd door Paulus 

Godin, koopman van de Compagnie, rijk 
geworden van de slavenhandel. Als blijkt 
dat de Zeeuwse afdeling van de WIC niet 
in staat is de kolonie Suriname efficiënt 
te besturen, wordt de Sociëteit van Suri-
name opgericht. Dit genootschap verga-
dert in het stadhuis van Amsterdam, nu 
beter bekend als het Paleis op de Dam. 
De Sociëteit zorgt voor de vergunningen 
en int de bijbehorende belastingen, de 
WIC zorgt voor de aanvoer en verkoop 
van slaven. 
In de Amsterdamsche Courant van 3 mei 
1738 staat de volgende advertentie: ‘Alle 
degeene, die geneegen zyn negros-slaven van 
de kusten van Africa over te voeren in de co-
lonie van Suriname, ten eynde aldaer te wor-
den verkogt, gelieven zig te adresseeren bin-
nen Amsterdam aan mr. Joan Hubert van 
Meel, secretaris van de Societeyt van Surina-
men’. Van Meel was secretaris van de So-
ciëteit van 1726 tot zijn dood in 1769 en 
hield kantoor aan de Herengracht 544. 
Hij wordt begraven in de Nieuwe Kerk en 
heeft bij zijn dood een eigen vermogen 
van meer dan 130.000 gulden, vandaag 
de dag meerdere miljoenen euro’ s. 

swarten in amsterdam 
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw 
zijn er ook in Amsterdam zwarte mannen 
en zwarte vrouwen geweest. Dat er niet 

veel over geschreven is heeft vermoede-
lijk alles te maken met hun maatschap-
pelijke positie, onderaan de ladder. Wat 
er wel bekend is, staat meestal in archie            
ven van justitie of in doopregisters. 
De meesten komen hier omdat sommige 
plantagehouders slaven meenemen bij 
terugkeer naar Nederland. Zij krijgen 
werk als bediende in de huishouding of 
in de keuken, zonder dat dit veel veran-
dert aan hun rechtspositie. Zo wordt sla-
vin Christina in opdracht van haar mees-
ter twee jaar in het voormalige Spinhuis 
opgesloten, simpelweg omdat hij vindt 
dat zij er een ‘seer slegte en onbetaamelijke 
levenswijze’ op na houdt. Zij is opstandig, 
loopt steeds weg en ‘verkwistte dan de 
kleren van haar lijf’. Van Lea Parijs — die 
naam heeft haar meester haar gegeven 
— weten we alleen dat ze een vrijgelaten 
slavin is en zich laat dopen in de Engelse 
Kerk op het Begijnhof. En de voormalige 
slaaf Coffy komt de heren van de Socië-
teit van Suriname bedanken, zijn mees-
ter in Suriname heeft hem vrijgelaten 
omdat de slaaf de meester tijdens zijn 
ziekbed zo heeft goed verzorgd. Ook Cof-
fy wordt lid van een kerkgenootschap in 
Amsterdam.

Er is een opstootje op het Waterlooplein, 
een zwarte man genaamd Abraham valt 
een groep mannen aan die de synagoge 
willen bezoeken. Hij dreigt één van hen, 
genaamd Isaac Spinoza, met een mes te 
zullen vermoorden: ‘Ghij sult het ontgel-
den’. De groep weet naar het huidige Pin-
tohuis te ontkomen, niet bekend is hoe 
het verder afloopt. Is Spinoza de eigenaar 
van de slaaf en heeft hij hem de joodse 
naam Abraham gegeven? Hoe dan ook, 
het gaat hier niet om de Spinoza van dat 
lelijke beeld dat nu bij de Stopera staat. 
Dan zijn er nog de ‘Swartinnen ende Swar-
ten’, vijf vrouwen en twee mannen, die 
in een kelder of souterrain aan de Joden-
breestraat wonen. Ze raken betrokken 
bij een vechtpartij waarna een Portugese 
koopman zich beklaagt en een aantal 
ooggetuigen verklaringen laat afgeven. 
De getuigen verklaren dat de groep veel 
overlast veroorzaakt en zich bezighoudt 
met diefstal, bedriegerij en prostitu-
tie. Eén van de vrouwen heeft eerder in 
Hamburg gewoond, waar ze wegens dief-
stal van eigendom van haar Portugese 
baas – toen nog als slavin – is veroordeeld 

Keti Koti - Verbreek de Ketens 

Van VOC naar de WIC

De gebruikelijke manier van slaventransport
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tot ophanging, maar later door diezelfde 
baas is vrijgekocht en vrijgelaten. 

slavernij in suriname
Het leven in Amsterdam moet voor de 
zwarte mensen draaglijker zijn geweest 
dan het leven op de plantages in Suri-
name. Degenen die de vreselijke over-
tocht uit Afrika hebben overleefd komen 
eerst op Curaçao, om aan te sterken na 
de bootreis. Zieke en verzwakte slaven 
leveren nu eenmaal minder winst. Op 
een gravure in het Scheepvaartmuseum 
is te zien hoe de slaven in het ruim naast 
elkaar aan de ketting worden gelegd, en 
hoe elke vierkante meter wordt benut. 
Vanuit Curaçao gaat de reis naar Suri-
name, er is een speciale aanlegsteiger 
voor de slavenschepen. Tot grote frus-
tratie van de kleinere plantage-eigenaren 
hebben de grote planters de koop vaak 
al gesloten voordat het schip aankomt 
in de haven van Paramaribo. Wie dat 
niet heeft gedaan, moet wachten tot de 
openbare verkoop waar de overgebleven 
en vaak nog steeds zieke en verzwakte 
slaven worden verkocht. Na de verkoop 
worden de slaven geketend en gebrand-
merkt met het teken van de plantage. 
Op de plantages zelf worden de blanke 
slavenhouders bijgestaan door blankoffi-
cieren en Afrikaanse slavenopzichters, de 

‘bastiaans’. De slaven worden slecht be-
handeld; lange werkdagen, weinig eten 
en zware straffen met martelwerktuigen. 
Het zijn met name de nieuwkomers die 
het zware werk doen op de velden. Sla-
ven met bepaalde vaardigheden worden 
ambachtsslaven, zij krijgen soms een ei-
gen plek waar ze hun vak kunnen uitoe-
fenen, waardoor voor hen de omstandig-
heden iets minder zwaar zijn. Ook zijn 
er de huisslaven, vaak het statussymbool 
van de meester, zij krijgen dure kleren en 
dragen luxe attributen. Ondanks de zwa-
re straffen weten veel slaven de plantages 
te ontvluchten.
De Spaanse bok (pansboko) is in Suriname 
de meest gebruikelijke straf. Men bindt 
de handen van de slaaf samen, wringt 
de knieën tussen de samengebonden 
handen en steekt dan een stok tussen 
de handen en de opgetrokken knieën. 
De opzichter slaat dan met een bundel 
tamarinderoeden van hard knoestig 
hout op de bovenliggende zijde van het 
slachtoffer. Als de ene kant rauw gesla-
gen is, wordt de ‘schuldige’ omgekeerd 
om op de andere zijde dezelfde straffen 
te ontvangen. Soms worden slaven ver-
oordeeld tot de zevenvoudige Spaanse 
bok, de tuchtiging wordt dan herhaald 
op zeven verschillende hoeken van de 
straten van Paramaribo.

In 1772 vertrekt de Schots-Nederlandse 
kapitein John Stedman als vrijwilliger 
naar Suriname om met een huurlin-
genleger te strijden tegen de gevluchte 
slaven in het binnenland. Twintig jaar 
later publiceert hij zijn reisverhaal, met 
afbeeldingen van opgehangen slavinnen 
en neergeranselde en doodgeschoten sla-
ven. Dankzij de sensationele anekdotes 
wordt het boek een onverbiddelijke best-
seller en versterkt het de reputatie van 
Suriname als de wreedste kolonie. ‘Men 
hing ‘er zes van op; en de zevende wierd 
met een yzeren bout levendig geradbraakt. 
[..] Zulde wreedheden noodzaken my te ver-
klaaren, dat van de Europeaanen en Africaa-
nen, welke deeze Volkplanting bewoonen, de 
eerstgemelden de meest ontmenschten zyn.’

Keti Koti festival
Tussen 1834 en 1848 schaffen veel lan-
den (waaronder Frankrijk en Engeland) 
de slavernij af. Nederland komt wel tot 
een verbod op de slavenhandel, maar 
nog niet tot een verbod op het houden 
van slaven. Dat komt pas 30 tot 40 jaar 
later, als op 1 juli 1863 zo’n 40.000 sla-
ven worden vrijgelaten. Bij wijze van 
overgangsmaatregel worden zij verplicht 
het zware werk op de plantages nog tien 
jaar lang te blijven doen, alleen moet de 
slavenhouder nu een karig loon betalen. 

Het Nationaal Monument Slavernijverleden, Oosterpark, Amsterdam. Foto: Erwin de Vries ©2002

›
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Jan van Goor
In de vorige OpNieuw hebben wij al 
aandacht besteed aan een foto-expositie 
in de Montelbaanstoren en aan het ini-
tiatief van Peter Spruijt van wandelor-
ganisatie Nemo, die vindt dat de toren 
veel te weinig gebruikt wordt en niet bij 
de buurt betrokken is. Nu is de redactie 
van OpNieuw weer naar de Montelbaan-
storen gegaan, voor een bezoek aan de 
stichting Secret Garden. 

De Montelbaanstoren is een prachtig 
markant gebouw, een baken in de buurt. 
Ook het interieur is mooi, met veel hout 
in de constructie, een ambachtelijk me-
chaniek dat de klokken aandrijft en door 
elk raampje een adembenemend uitzicht 
over de Oudeschans, de Eilandsgracht 
(Binnenkant), het Oosterdok en de Ra-
penburgwal.
De toren is in 2010 in gebruik genomen 
door de stichting Secret Garden. Niet 
altijd goed zichtbaar voor buurtbewo-
ners, maar wel met een belangrijke taak: 
de acceptatie en integratie van moslim-
mannen en -vrouwen die anders zijn: 
homo, lesbisch of transgender. Veel is 
mogelijk gemaakt door het bestuur van 
de gemeente Amsterdam. Van hen komt 
een financiële bijdrage om hun emanci-
patorische werk te kunnen doen: te be-
vorderen dat ook deze moslims gewoon 
deel uit kunnen maken van onze samen-
leving.

De aardige medewerkers vertellen met 
plezier hoe gastvrij ons land is en hoe 
prettig zij zich hier voelen, veelal ko-

mend uit een situatie die soms levensbe-
dreigend was. Uit het Midden-Oosten, 
Irak, Iran of Afghanistan. Met waarde-
ring praten zij over onze verworvenhe-
den, onze vrijheid van leven en keuzes 
maken en de afwezigheid van bedreiging 
buiten op straat en in hun huisvesting. 
Zij willen iets terugdoen voor de buurt, 
ook al kan het niet veel zijn. Zij nodigen 
de buurtbewoners uit om langs te ko-
men, van hun uitzicht mee te genieten 
en vooral ook hun verhaal te delen. 
En dan is er ook nog de splinternieuwe 
steiger. Een aantal noeste vaklieden heeft 
de afgelopen maanden, in weer en wind, 
een prachtige steiger gebouwd. Te mooi 
om niet anderen hiervan te laten genie-
ten. U bent derhalve uitgenodigd, op 
werkdagen tussen 12 en 17 uur, met een 
kop thee of koffie van Secret Garden er-
bij en maar genieten van de geur van het 
hardhout van de steiger en de mint van 
de thee.
En straks, zaterdag 4 augustus, vaart de 
Canal Parade aan eind van de middag 
weer door de Oudeschans. 80 Bont ver-
sierde boten, met nog bonter uitgedoste 
mensen aan boord. De Canal Parade 
wordt georganiseerd door ProGay (www.
progay.nl) en is het hoogtepunt van de 
Gay week (zaterdag 28 juli t/m zondag 5 
augustus). Gedurende deze week houdt 
Secret Garden, als onderdeel van een sa-
menwerkingsverband met de galerieën 
Hooffzaak en W1F onder de naam Mo-
ving Pink (voor meer informatie: www.
stichtingsecretgarden.nl) in de Montel-
baanstoren een expositie van foto’s van 
bijzondere mensen.

Een bezoek aan de 
Secret Garden

Secret Garden, coördinator Emir Belatoui. Foto Jan van Goor.

Maar deze krijgt op zijn beurt weer een 
schadevergoeding van de Nederlandse 
regering van ongeveer 300 gulden per 
slaaf. 
Sindsdien staat 1 juli bekend als Keti 
Koti, de dag van het ‘Kettingsnijden’, 
een feestdag in Suriname en op de Neder-
landse Antillen. De feestelijkheden daar 
beginnen met de Bigi Spikri Optocht, de 
grote spiegeloptocht. De mensen lopen 
in authentieke culturele klederdracht 
langs de spiegelramen van de winkels in 
Paramaribo, waarin zij zichzelf bewonde-
ren. In Nederland wordt op 1 juli 2002 in 
het Oosterpark het Nationaal Monument 
Slavernijverleden onthuld, in de vorm 
van een slavenschip. Dat is nu precies 
tien jaar geleden en er komt steeds meer 
aandacht voor het festival. 

Sinds 2009 is er nu ook een Bigi Spikri in 
Amsterdam. De deelnemers verzamelen 
zich bij de Stopera op het Waterlooplein 
en wandelen van daaruit via de Planta-
gebuurt (!) naar het Oosterpark. Gehuld 
in traditionele kledij (koto misi, panji’s) 
en met mooie versieringen, vergezeld 
door looporkesten en brassbands die 
voor swingende muziek zorgen. In aan-
wezigheid van de voorzitters van de Eer-
ste en Tweede Kamer, de gevolmachtigde 
ministers van Curaçao, Sint Maarten en 
Aruba, de ambassadeurs van Suriname, 
Ghana en Zuid-Afrika en de burgemees-
ter van Amsterdam, is er dan de natio-
nale herdenking van de afschaffing van 
de slavernij. 
Iedereen is welkom om mee te lopen in 
de Bigi Spikri om daarmee het belang 
van de afschaffing van de slavernij te on-
derstrepen. Maar je kunt natuurlijk ook 
gewoon komen kijken naar de optocht 
en daarna een bezoek brengen aan het 
Festival in het Oosterpark. Verzamelen 
vanaf 10.00 uur bij de Stopera, start Bigi 
Spikri om 11.00 uur, aankomst bij het 
monument in het Oosterpark om 12.00 
uur. Om 13.00 uur begint de officiële her-
denking en daarna barst het festival los 
op vier podia, met optredens van Brian 
B, Jorgen Raymann, Zanillya, Jayh en Fra 
Fra Sound. Op 4 podia, ook de traditione-
le kaseko en kawina komen ruimschoots 
aan bod. Noteer dit alvast in uw agenda: 
zondag 1 juli 2012 – Keti Koti.

John Stedman, ‘Narrative of a five 
year’s expedition against the re-
volted negroes in Surinam’ 1772; 
Henry G. Dors e.a., ‘De kleine ge-
schiedenis van de slavernij, sporen 
in Amsterdam’ 2002; Wikipedia; 

›
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Ik wilde graag het nieuwe filmmuseum 
EYE zien, een futuristisch wit gebouw aan 
het IJ, tegenover het Centraal Station. Ik 
was samen met een vriendin uit het oos-
ten des lands. We hebben beiden hersen-
letsel en als gevolg daarvan zichtbare en 
onzichtbare “rest”verschijnselen. Beiden 
hebben we ruime ervaring met gehandi-
capt zijn en als gevolg daarvan zijn wij 
altijd alert op de mate  waarin openbare 
gelegenheden al of niet of slecht toegan-
kelijk zijn voor gehandicapten en ook 
voor mensen met een kinderwagen. 
Allereerst de metro waarvan ik dagelijks 
gebruik maak om trams, bussen en 
treinen te bereiken. Gewoon-
lijk heb ik vijf minuten 
nodig 

om station 
Nieuwmarkt in de Konings-
straat te bereiken. Mazzel voor mij dat ik 
niet uitgang Hoogstraat nodig heb, want 
die uitgang is al bijna een jaar buiten 
gebruik, net als uitgangen bij het Water-
looplein en Weesperplein. Vanaf de mu-
ren lachen vrolijke werklieden ons toe 
met de opwekkende tekst: “Er wordt ge-
werkt aan de renovatie van dit station.” 

Van werkzaamheden is al bijna een jaar 
niets te zien! Er staat bij dat het vooral ’s 
nachts gebeurt, maar van enige progres-
sie is niets zichtbaar. Ik rijd er regelmatig 
nog om 00.30 uur langs. Het enige wat ik 
vaak waarneem is één mannetje dat aan 
een tafeltje zit met een kan koffie.  
Vanuit de metro op het CS wil ik naar 
een tram of een trein. Er is één lift: 
de oude die er al was voor de 
bouw van de grote hal die de 
trotse naam “kathedraal” 
draagt. Ik weet waar die 

lift is, maar voor 
menig niet-Amsterdam-

mer is het vinden van die lift 
schier onmogelijk. Hij staat heel 

summier aangegeven met een klein pijl-
tje. Als je boven bent en de urinestank 
hebt doorstaan, moet je je een weg ba-
nen over de trambanen en voor of ach-
ter de stilstaande trams langs lopen, 
langscrossende fietsers en bedrijfsauto’s 
ontwijkend. Als je pech hebt trekt er net 

Regelmatig gaan wij met buurtbewo-
ners in gesprek, steeds op een andere 
plek in de oude binnenstad. Onder het 
genot van een (gratis) kopje koffie of 
thee ontmoeten wij u en gaan wij met 
u in gesprek over de buurt. Wij horen 
graag wat u van de buurt vindt, wat u 
anders zou willen en wat u kunt beteke-
nen voor uw buurt.
Planning
Voor 2012 zijn de volgende Buurt-
gesprekken gepland:
donderdag 31 mei van 15 tot 17 uur in 
de Wijdesteeg
maandag 11 juni van 10 tot 14 uur op 
het Amstelveld
dinsdag 26 juni van 15 tot 17 uur in de 
Oude Leliestraat/Singel/Torensluis, op de 
brug bij het standbeeld van Multatuli
donderdag 12 juli van 15 tot 17 uur in 
Speeltuin de Waag, Oudeschans 10
dinsdag 24 juni van 15 tot 17 uur op de 
Bantammerbrug

dinsdag 21 augustus van 11 tot 13 uur 
op de Westermarkt
donderdag 30 augustus van 15 tot 17 
uur t.o. boekhandel Athenaeum, Spui 
14, bij Het Lieverdje
dinsdag 25 september van 15 tot 17 uur 
voor de ingang van het Barlaeus gymna-
sium, Weteringschans 31
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Carla van Megen van 
wijkcentrum d’Oude Stadt, e-mail: car-
la@oudestadt.nl of telefonisch: 020-
6382205 of met Arjan Uittenbogaard 
van buurtcentrum de Boomsspijker, e-
mail: a.uittenbogaard@ijsterk.nl of tele-
fonisch: 020-6264002.
Organisatie 
Het ‘Buurtgesprek’ is een gezamenlijk 
initiatief van wijkcentrum d’Oude Stadt, 
buurtcentrum de Boomsspijker (IJsterk, 
Actief Burgerschap en Participatie) en 
CentraM. Carla van Megen

een tram op terwijl  je ervoor 
langs denkt te kunnen. Mijn 
vriendin schrok zich een onge-

luk. Ik ben het wel gewend. Echt leuk 
als je niet goed ter been bent, een visite-
kaartje voor onze stad. 
Komend vanuit tram of bus aan de west-
zijde kan een gehandicapte niet zonder 
hulp in de hal van de metro komen!! 
Daar is geen roltrap en/of lift naar bene-
den. Ook vanuit het Centraal Station is 
geen directe toegang tot de metro. De ar-
chitecten zullen dat een aantasting van 
hun ontwerp gevonden hebben, vrees 
ik. Er is één roltrap naar boven. Als die 
niet functioneert heb je een fiks pro-
bleem. Ik ben er nog steeds niet achter 
of de huidige situatie de definitieve is; ik 
blijf hopen op verbetering. De rode verf 
is binnen een maand verworden tot een 
troosteloos gore ondergrond. Ik vind het 
geheel ronduit een amateuristisch klun-
gelwerk, gespeend van enig begrip voor 
ouderen, gehandicapten, mensen met 
kinderwagens. En passant vraag ik me al-
tijd af waarom de ingangen van de metro 
alleen een roltrap naar boven hebben en 
niet naar beneden. Is men een passagier 
liever kwijt dan rijk?
De ontwerpers van het EYE gebouw zijn 
ook de mening toegedaan dat een ge-
handicapte niet via de riante hoofdin-
gang naar binnen mag, maar als hij of zij 
echt wil zal er wel ergens een dienstlift 
bestaan in een verborgen hoekje. En hoe 
bestaat het dat de architecten een leu-
ning per definitie niet esthetisch verant-
woord lijken te vinden? Ik ben perplex!!! 
Ik zou graag zien dat bezoekers zich in 
drommen gaan melden voor het gebruik 
van een achteringang met misschien wel 
een lift! Dat er files ontstaan van  rolstoe-
len, rollators, krukken en kinderwagens.
En dan lees ik ook nog in de krant dat 
vanaf 2015 de minimale afstand van wo-
ning tot een halte van bus, metro of tram 
vergroot mag worden tot 800 meter!
FOEI, AMSTERDAM! 

Marijke Verhaak

Gastvrij Amsterdam

Buurtgesprek
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Foto’s exposeren in de OBA
Het ‘Kunstenaars Initiatief Nieuwmarkt’ (KIN) nodigt fotografen die werken en wo-
nen in de Nieuwmarktbuurt uit om te exposeren in de Openbare Bibliotheek aan de 
Oosterdokskade in Amsterdam. De expositie vindt plaats van vrijdag 1 februari t/m 
zondag 31 maart 2013. De expositieruimte bevindt zich op een verdieping tussen de 
begane grond en de eerste etage, boven de kinderbibliotheek, en is ruim 20 meter in 
lengte en drie meter hoog. Exposeren in dit gebouw is bijzonder. Dagelijks bezoeken 
duizenden mensen de bibliotheek en de waardering voor de exposities is groot.
Het thema van de expositie is: woorden. Het thema mag breed worden geïnterpre-
teerd. Jan van Goor (Nieuwmarktbewoner en eigenaar van de W1F! fotogalerie aan 
de Nieuwezijds Voorburgwal 371) is bereid gevonden als curator deze expositie in te 
richten.
Mocht u meer willen weten, bel het KIN, telefoon 06 52 10 68 98, of stuur een e-mail 
naar: ver.kin247@gmail.com Fo
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400 Jonge mannen werden van straat of 
uit hun huis gesleurd en naar een con-
centratiekamp gebracht. Dit werd de aan-
leiding tot de Februaristaking, het meest 
indrukwekkende verzet ter verdediging 
van de Nederlandse joden. Tot slot zei 
mevrouw Lakmaker: “Wees alert als er 
onrechtvaardige dingen gebeuren. Ook 
als het sluipenderwijs gaat. Ook nu. Ne-
derland is nu volkomen anders dan toen. 
Maar mensen vreemd en ongewenst ver-
klaren als ze een hoofddoek dragen, uit 
Oost-Europa komen of niet dat donker-
rode Nederlandse paspoort hebben en 
Mauro of Zahar heten, dat gebeurt. Blijf 
wakker en doe je mond open.” Er werd 
zeer geconcentreerd geluisterd.
Mevrouw Joosje Lakmaker schreef het 
boek ‘Voorbij de Blauwbrug. Het verhaal 
van mijn joodse grootvader’. Lehman 
Lakmaker over wie wijlen haar vader, 
dokter Lakmaker van de Kromme Waal, 
nooit sprak. Het enige wat zij wist, is dat 
haar opa in 1942 in Auschwitz is omge-
komen.

Auke Bijlsma, één van de oprichters van 
het comité en al jaren spreker bij de jaar-
lijkse herdenking, is helaas niet meer in 
ons midden. De andere initiatiefnemers, 
die vanwege hun hoge leeftijd niet aan-
wezig konden zijn, waren verheugd te 
horen dat de herdenking zo goed verlo-
pen was en dat ook dit jaar de leerlingen, 
die nu in groep 8 van onze buurtscholen 
zitten, de traditie op waardige wijze heb-
ben voortgezet. 
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Els Agtsteribbe 
12 april herdachten we de oorlogsslacht-
offers uit de Nieuwmarktbuurt. De cere-
monie was bij het Centrum van Ouderen 
Flesseman. In de vorige OpNieuw be-
schreef Frans Heddema al de geschiede-
nis. Waarom daar in 1995 een plaquette 
werd geplaatst met daarop de namen van 
vier vermoorde kinderen uit de buurt: 
Annie Meijer, Israël Deegen, Bari Baars 
en Alex Evers. Bij de herdenking heb-
ben de kinderen van nu de hoofdrol. De 
buurtscholen De Witte Olifant en de Sint 
Antoniusschool hebben het monument 
geadopteerd. De nationale herdenkings-
dag 4 mei valt altijd in de schoolvakan-
tie. Om zo veel mogelijk kinderen bij de 
herdenking in de Nieuwmarktbuurt te 
betrekken is deze destijds verplaatst naar 
12 april. De dag waarop één van de kin-
deren, Israël Deegen werd vermoord.
Voorafgaand aan de herdenking geven 
de onderwijzers tijdens de schooluren les 
over wat oorlog en vrijheid betekent en 
over het oorlogsverleden van onze buurt. 
Kinderen uit groep 8 maakten gedichten. 
Een aantal daarvan werd door henzelf 
voorgedragen. Dit maakte grote indruk 
op alle aanwezigen. Na de toespraken – 
namens de nabestaanden door de heer 
Frans Meijer en namens het 12 april co-
mité door mevrouw Joosje Lakmaker – 
volgde de plechtigheid buiten. Een scho-
lier blies de Last Post. De minuut stilte 
was echt stil. Namens de scholen werden 
een krans en bloemen gelegd. De volwas-
sen volgden. Daarna klonk uit de vele 

monden van de leerlingen de aanzwel-
lende roep “Vrijheid, vrijheid, vrijheid!”.
Mevrouw Lakmaker vertelde hoe de om-
standigheden aan het begin van de oor-
log sluipenderwijs veranderden. Veel 
mensen dachten: het valt misschien wel 
mee en nou ja, als dat het ergste is. Maar 
voor de joden werd het steeds moeilijker. 
Ze vertelde over Ronnie Swering, de jon-
gen uit het boek ‘Het verlaten Hotel’ van 
Mirjam Elias, die niks normaal vindt van 
wat zijn joodse vriendjes overkomt. Hij 
is verdrietig en snapt er niets van. Ook de 
kinderen uit de Nieuwmarktbuurt kregen 
al spoedig te maken met akelige ervarin-
gen. Begin 1941 begonnen NSB’ers hun 
Jodenhaat los te laten op de oude Joden-
buurt. Er werd geknokt en er kwam hulp 
uit andere buurten. De buurt werd afge-
zet met een prikkeldraadversperring. Kort 
daarop sloten overvalwagens de buurt af. 

Op 17 april is 
Leny Boeken-
Velleman over-
leden. Eén van 
de bijzondere 
bewoners waar 
onze bi jzon-
dere buurt zo 
rijk aan is. Eén 

van de laatste vertegenwoordigers van 
de ontvoerde bewoners van de Amster-
damse Jodenbuurt. Tot op het laatst liet 
zij van zich horen. Zij liet niet toe dat 

het verloop van de tijd de herinnering 
aan de onbegrijpelijke gebeurtenissen in 
de Tweede Wereldoorlog deed vervagen. 
Op haar eigen manier, in een taal door-
spekt van Amsterdamse en Jiddische uit-
drukkingen en met haar scherpe humor, 
vertelde zij de jonge mensen in het land 
over die tijd en leerde zij hun waakzaam 
te zijn om racistische ontwikkelingen tij-
dig te kunnen herkennen.
Leny vertelt niet meer, maar wij kun-
nen haar verhaal nog lezen in haar boek, 
‘Breekbaar, maar niet gebroken’.

In memoriam: Leny Boeken - Velleman

De 12 april Herdenking

Foto’s 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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Flip Lambalk
Het binnenhof van het stoere Pentagon 
woongebouw is een besloten pleintje 
met een verhoogde groene cirkel, wat 
speeltuig, twee acacia’s en veel fietsen. 
Goed van maat en schaal en het functio-
neert ook behoorlijk. Het is indertijd 
ontworpen door de bekende architect 
Theo Bosch, in het kader van het weer 
bouwen voor de buurt, half op de metro 
buis. Theo en de zijnen waren voorstan-
ders van geleidelijke overgangen van het 
openbare naar het privé-gebied. Allerlei 
verhogingen, bordessen, trappenhuizen 
en galerijen naar de woningen waren 
min of meer openbaar. Dat idee werd 
bij de hele wederopbouw van de Nieuw-
marktbuurt nagestreefd. Het optimisme 
van de architecten was wat naïef. Al heel 
snel werd een begin gemaakt met het 
dichtzetten en afschermen van dat tus-
sengebied. De overlast was te groot en 
het was niet goed beheersbaar.
(Misschien is het her en der nu wel mo-
gelijk om weer iets aan het publieke do-
mein terug te geven.)
Ook op het Pentagon pleintje versche-
nen forse, afsluitbare en alleen voor be-
woners toegankelijke portieken. Dat was 
nodig ook. Ze functioneren goed, dus 
wat is het probleem? Geen probleem, 
maar het kan misschien nog mooier!
Op het idee gebracht door het sympa-
thieke geveltuintjes-initiatief, zag ik op 
een keer ineens de dakjes van de zeven 
portieken begroeid. Bloeiende bloemen, 
wuivend gras, klimop en orchideeën: DE 
HANGENDE TUINEN VAN HET PENTA-
GON!
Ik zal dit visioen waarschijnlijk voor het 
eerst in de winter hebben gekregen; als 
ik nu naar buiten kijk, zie ik dat de  – nu 
bloeiende – acacia’s het beeld mooi vul-
len. Perfecte stadsboom toch: luchtig en 
slank. 
U begrijpt het natuurlijk al: ik kijk op de 
platte dakjes van de entrees en daar zou 
wat kunnen groeien en bloeien; dat is 
het idee.
Met een paar mensen maken we een fol-
dertje voor de bewoners van het Penta-
gon, waarin het idee wordt voorgelegd 
en gevraagd wordt of er interesse is om 
deel te nemen aan een werkgroepje die 
de realisatie van dit plannetje gaat bekij-
ken. Techniek, soort planten, financiën, 
toestemmingen, en dergelijke. Misschien 
wordt het deze zomer nog wat. Pentagon 
bewoners: aan de slag! 

De hangende tuinen van het Pentagon

 ‘Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en 
het geeft veel voldoening om belange-
loos iets voor je buurtgenoot te kunnen 
doen.’ Citaat van een van onze vrijwil-
ligers.
Bij CentraM ben je meer dan welkom als 
vrijwilliger.
Er is van alles te doen, er is vrijwilligers-
werk op vaste tijden, maar het is ook 
mogelijk om het in te richten naar je ei-
gen agenda.
We zoeken onder andere vrijwilligers 
voor: Preventief Huisbezoek, Assisteren 
bij groepen, Thuisadministratie, 
Burenhulp/over de drempel, Klussen-
hulp, Blue, huiselijk geweld. We bieden 
je goede en inspirerende begeleiding 
en minstens één training van de vrijwil-

ligersacademie. Jaarlijks is er een aan-
tal themabijeenkomsten met de andere 
vrijwilligers en een feestelijk uitje. 
Wil je je aanmelden of wil je meer in-
formatie, bel of mail voor een afspraak 
met:
Noor Conijn 5573350 
noor.conijn@centram.nl
Janneke Doreleijers 5573345 of 
06-43286294 
janneke.doreleijers@centram.nl

Vrijwilligers zeer welkom bij CentraM!  
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Lisa de Rooy, foto’s Jan van Goor
In 1981 kwam ik in Amsterdam wonen 
aan de Oudezijdsvoorburgwal. Via de 
kleine steegjes van de Wallen liep ik ie-
dere dag naar de Nieuwmarkt voor mijn 
dagelijkse boodschappen. De gebroeders 
Estejé hadden er nog hun groentezaak en 
op de markt stond nog het kippenkraam-
pje met een hele lieve mevrouw waar 
ik mijn kippenlevertjes haalde, lekker, 
goedkoop en voedzaam in de arme stu-
dententijd. Ik at al ijsjes bij Tofani, de ijs-
winkel die we toen gewoon Tante Truus 
noemden, naar eigenaresse Truus. Het 
was mijn buurt en ik voelde me er meer 
thuis dan ik me ooit had gevoeld in de 
provinciestad waar ik opgroeide. Er was 
geen andere plek waar ik wilde wonen. 
Met een korte onderbreking van een jaar 
ben ik hier ook altijd blijven wonen, la-
ter in de Nieuwe Uilenburgerstraat en nu 
al bijna 12 jaar op de Raamgracht. Mijn 
drie kinderen zijn hier geboren en groot 
geworden.
Mijn oudste zoon is 24. De Aprilfeesten 
op de Nieuwmarkt bestonden dit jaar 
25 jaar. Ik heb foto’s van mijn kinderen 
toen ze nog klein waren: zittend bij de 
Cantina, zwevend in de zweefmolen (de 
zweef), of ronddraaiend in de Molina. 
De Aprilfeesten waren voor hen en ook 
voor mij een hoogtepunt in het jaar. 
Als we zagen dat de tenten werden op-
gebouwd kregen we al zin. We maakten 
geen afspraken voor die week, we wilden 

nergens anders zijn dan daar, regen, zon 
of wind. De winter is voorbij, de meeste 
buurtbewoners heb je een paar maanden 
bijna niet gezien en dan zijn we opeens 
weer allemaal samen op de Nieuwmarkt: 
oud en jong door elkaar heen. Mijn kin-
deren zijn opgegroeid met de Aprilfees-
ten: de dagen aftellen voordat het begint, 
de blijdschap bij het zien van het opbou-
wen en na 5 dagen plezier en saamhorig-
heid het weemoedige gevoel bij het zien 
van het afbreken. Het plein lijkt de week 
daarna altijd weer leger dan ooit daar-
voor. 

niet naar huis
Sinds vorig jaar sta ik een paar dagen 
achter de bar van de Bogentent, een 
van de muziektenten op het plein. Mijn 
twee oudste kinderen zijn volwassen en 
werken al jaren op de Aprilfeesten. Mijn 
jongste zoon is 11 jaar en wil gewoon 5 
dagen op het plein zijn en niet naar huis. 
Achter hem aan lopen hoeft niet meer. 
De beste oplossing om toch nog een oog-
je in het zeil te kunnen houden is om er 
zelf te gaan werken. De Bogentent wordt 
bemand door een vast clubje mensen, 
voornamelijk senioren. Want onze kin-
deren nemen het eigenlijk over en be-
mannen de andere tenten. In de Bogen-
tent treden veel jonge bandjes op. Velen 
keren ieder jaar weer trouw terug want 
dat is ook zo fijn aan de Aprilfeesten: er 
verandert weinig aan de programmering. 

Ik werk de vrijdagavond met Marlies, een 
goede vriendin van me. We beginnen aan 
het eind van de middag en de tent loopt 
al aardig vol bij de eerste puberbandjes. 
De sfeer is zoals ieder jaar weer gemoede-
lijk en heel gezellig. Zelfs dronkelappen 
hebben het goed bij ons, ze mogen wat 
wankel ronddansen zonder dat iemand 
ze eruit gooit en dat is tekenend voor de 
sfeer. Het enige waar we op moeten let-
ten zijn mensen die stiekem lege glazen 
van tafels jatten om statiegeld te innen. 
Die komen dan opeens met een hele sta-
pel glazen aansjouwen en geef ze eens 
ongelijk: 1 euro per glas. Dat is makke-
lijk verdienen. Marlies en ik vinden het 
moeilijk nee aan ze te verkopen, maar 
toch, het zijn de instructies. Af en toe 
gaat er toch een eurootje over de toon-
bank, moet kunnen, vinden we. 

leeg biervat
Later op de avond wordt het steeds druk-
ker, en de bands worden ook steeds 
professioneler. Het zijn vooral bekende 
bands uit Amsterdam met een grote 
schare fans die flink uit hun dak gaan. 
Het wordt steeds lastiger te horen wat ie-
mand bestelt, we moeten meer schreeu-
wen en onze oren beginnen wel wat te 
tuiten. Mijn jongste vindt zijn weg wel in 
de massa, maar komt om 12 uur ’s nachts 
toch uitgeput binnen en valt zowat in 
slaap op een leeg biervat. Dan voel ik mij 
wel even een ontaarde moeder en krijg ik 

De Amsterdamse Straatband 25JAAR APRILFEESTEN
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permissie van de anderen met hem naar 
huis te gaan. 
Zondagochtend, de dag voor Koningin-
nedag, is het traditionele Buurtontbijt. 
Sinds vorig jaar haal ik mijn buurvrouw 
Jos op. Ze is niet meer zo goed ter been 
en baalt daarvan want ze wil nog zoveel. 
Gelukkig zijn er genoeg mensen die er af 
en toe met Jos op uitgaan in de rolstoel. 
Het buurtontbijt is voor Jos een feest, ze 
woont hier al haar hele leven en geniet 
van de mensen die ze daar tegenkomt. 
Als we aankomen op de Nieuwmarkt 
staan de tafels al gedekt op ons te wach-
ten. Vanwege de regen staan de tafels in 
de Oranjerie. Op het podium zorgen een 
harpist en gitarist voor de muzikale om-
lijsting. Jos krijgt een speciale stoel vlak 
bij het podium. Er schuiven meer vrien-
den aan. We kletsen, eten ragout, roerei-
eren, boterhammen met hagelslag. Het is 
gezellig en weer weet ik dat ik dit nooit 
zou willen missen. Sandra Rottenberg, 
voorzitter van het bestuur van OpNieuw, 
klimt op het podium voor een kort praat-
je. Ze wil stilstaan bij het overlijden van 
Auke Bijlsma. Verder applaudisseren we 
voor Koen en Astrid, die dit feest al 25 
jaar organiseren. We onderkennen het 
belang van zo’n feest, om je als buurtge-
noten verbonden en verantwoordelijk te 
voelen voor het wel en wee van de buurt. 
Na het ontbijt blijf ik met Jos nog op het 
plein hangen, de zon breekt door, we 
drinken koffie. We kijken naar mijn zoon 
in de zweefmolen, hij heeft een gratis 
rondje van Jos gekregen.

anti-alles 
Op Koninginnenacht werk ik ook en dan 
is het nog drukker. Ik heb dan eigenlijk 
weinig tijd om om me heen te kijken en 
werk aan één stuk door, weer met Mar-
lies. Mijn zoon komt af en toe een glas 
water halen en heeft het goed naar zijn 
zin. Als Marlies en ik om 22.00 uur afge-
lost worden, zoeken we met een biertje 

in onze hand een paar stoelen op in de 
Bogentent. De Stokers staan op het pro-
gramma en beginnen zo. Dan is het ook 
definitief uit met de rust. We zitten met 
open mond te kijken naar de energie die 
van het podium afspat en de hele tent 
opzweept. Het zijn alleen maar jongeren 
van rond de 20 die als één massa op en 
neer springen en volledig uit hun dak 
gaan. We moeten er heel erg om lachen 
en zouden best mee willen doen, maar 
onze voeten willen niet meer. Dus blijven 
we genieten van de hossende menigte en 
de schreeuwende anti-alles teksten van 
De Stokers. Na het optreden blijf ik zitten 
omdat ik dat heb afgesproken met mijn 
zoon, anders kan hij me in alle drukte 
niet meer terugvinden. Maar ik word 
toch onrustig als het te lang duurt en ik 
ga op een stoel staan om te kijken of ik 
hem zie. Hij zit in de Molina met twee 
van zijn vrienden enorm te kletsen en te 
lachen, ik kan hem van ver herkennen. 
Omdat het plein mudjevol is baan ik me 
een weg naar hem toe, zodat ik hem daar 
kan opvangen. En dan zijn we zo lang in 
de drukte geweest dat we verlangen naar 
de stilte van thuis.

Koninginnedag! Eindelijk mooi weer! 
Ik werk van 3 tot 6 ’s middags. De sfeer 
op het plein is nog steeds prima en zeer 
aangenaam, je wilt deze dag nergens an-
ders zijn dan hier. Bekenden komen af 
en aan en kletsen bij ons aan de bar. Er 
treedt een gelegenheidsbandje op van fa-
milieleden en vrienden, die ooit op ver-
jaardagen zo met elkaar begonnen zijn 
en het nu ook wel aandurven in onze 

Bogentent. Nummers die we vrolijk mee 
zingen. Om 6 uur slenter ik tevreden 
over het plein, de laatste twee uur van 
de Aprilfeesten 2012 zijn ingegaan. Mijn 
zoon is nu al een deal aan het sluiten met 
Arend van de zweef om in het allerlaatste 
rondje te mogen. En dat is slim, want dat 
wil ieder kind op de Aprilfeesten. Ik slen-
ter verder en klets even bij mijn oudste 
zoon die achter de Pleinbar staat. Als ik 
naar de Molina kijk, zie ik Astrid alleen 
in een wagentje zitten. Een mooi beeld: 
de mama van de Aprilfeesten die uitkijkt 
over haar plein, die het nog allemaal één 
keer goed in zich opneemt en geniet van 
al die mensen die het zo enorm naar hun 
zin hebben. 
Het laatste rondje van de zweefmolen. 
De geluksvogels vliegen door de lucht 
in een razend tempo, de armen wijd, 
de hoofden achterover, de muziek staat 
hard, de rook trekt op om hen heen, het 
is magisch. De ouders van de geluksvo-
gels staan erbij en kijken naar hun kin-
deren; ik vermoed dat de meesten net als 
ik tranen in hun ogen hebben. En dan 
klinkt de bel, de zweefmolen draait lang-
zamer en langzamer, de kinderen komen 
eruit en sjokken het hekje uit. We weten 
het allemaal. Dit was het. Het opruimen 
is al begonnen, het personeel is moe van 
al die dagen hard werken. Maar wat was 
het leuk, wat was het weer helemaal zo-
als het moet zijn en wat kijken we nu al 
weer uit naar de Aprilfeesten van 2013!
Dank jullie wel, Koen en Astrid, voor al 
25 jaar een onvergetelijk buurtfeest dat 
op vele foto’s in ons fotoalbum vereeu-
wigd staat.

De meidenband Fuzz

Dansen op muziek van de Cheerful Fruitflies

JAAR APRILFEESTEN
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Het begon allemaal met een gesprek in 
café de Vriendschap tussen Barbara Wi-
chers Hoeth en Arthur van Norden. Bar-
bara zag het gemak waarmee illustraties 
van de computer geplukt konden wor-

den en wilde als tegenwicht kinderen 
handdruktechnieken gaan bijbrengen, 
zoals linoleumsnede, etsen, sjabloneren 
en stempels. Arthur komt op het idee een 
verhaal te schrijven waarbij de kinderen 
de illustraties kunnen maken. Het eerste 

verhaal is “Het geheim van de Waag”. 
Arthur maakte het verhaal niet helemaal 
af. Hij eindigde op de laatste bladzijde 
met “En toen … “, en de kinderen die 
meededen aan het project mochten elk 
hun eigen einde schrijven.
Elk kind kreeg een map met het verhaal 
op losse bladen. In de tekst waren uit-
sparingen gemaakt voor de versierde be-
ginletters en voor de illustraties bij het 
verhaal. Op die manier kon elke kind 
zijn eigen boekje maken, met zijn eigen 
illustraties en het door hem of haar zelf 
bedachte einde. Tot slot werden de boek-
jes – onder begeleiding van de boekbin-
der Jeroen Beets – in elkaar genaaid en 
gebonden.

Toen alle boekjes klaar waren, maakte 
een jury een selectie uit de beste illustra-
ties – ervoor zorgend dat van elk kind een 
illustratie werd gekozen – en koos het 
beste einde. Met deze illustraties en dat 

handgeschreven einde werd het boekje 
gedrukt in een oplage van 15, en met 
een ISBN-nummer uitgegeven door de 
Boomsspijker. Een exemplaar ging naar 
de Koninklijke Bibliotheek, een naar de 
directeur van de Waag en de rest naar de 
teamleden. Dat was in 2001.
Dit procedé werd in de daaropvolgende 

In 2006 werd “Het geheim van de 
Kadijken” aangeboden aan de koningin

Alle voorkanten van “Het geheim 
van…“ van 2001 tot en met 2010 

hangen in de Boomsspijker, boven de 
toegang tot de bar

spokerij 
in de 

armeense 
Kerk
Roos Hendriks
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Cadillac van Stijn De Armeense kerk, linoleumsnede van Melle
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jaren herhaald, tot en met 2010. Elke 
keer vond er een spectaculaire presen-
tatie plaats, waarbij het einde van het 
boekje werd nagespeeld op de betreffen-
de locatie. In 2006 heeft Stadsherstel de 
uitgave bekostigd van “Het geheim van 
de Kadijken”, dat werd aangeboden aan 
de koningin. In 2009 heeft Herbert van 
Hasselt, de toenmalige directeur van de 
Oude Kerk, een bedrag bij elkaar gebracht 
voor het drukken van een grote oplage 

van “Het geheim van de Oude Kerk”.  
In 2011 werd een nieuwe serie gestart 
met “Spokerij op de Oudeschans”. Nu is 
het de beurt aan “Spokerij in de Armeen-
se Kerk”. Het verhaal is geschreven door 
Boris van der Lught. Boris is 15 jaar (14 
toen hij het verhaal schreef) en hij deed 
in 2008 mee aan “Het geheim van de 
Oude Kerk”. De boekjes zijn bijna klaar 
en de presentatie is op 4 juli om 16.00 
uur, ergens op de Krom Boomssloot en in 
de Boomsspijker. 

Op: www.imaginarymuseum.org/LimpingMessenger/AukeBijlsma wordt ieder 
voorwerp en ding - te zien op het tableau op de volgende bladzijden - in detail 
uitgelegd. Ook is het beeldmateriaal op deze website in kleur, anders dan in 
het prachtige, maar bescheiden buurtblad OpNieuw. Een keuze van Auke’s 
papieren wordt in de komende periode als zijnde het ‘Archief Auke Bijlsma’ 
ondergebracht bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in 
Amsterdam, als aanvulling op Het Vrije Archief van de Nieuwmarkt, dat daar al 
sinds meerdere jaren te vinden is.

Aanbellen kan niet meer. Zwanenburg-
wal 40 is leeggeruimd. Precies 40 jaar 
heeft Auke er gewoond, een historisch 
pandje dat ooit gesloopt moest worden 
voor de bouw van een hotel van een 
Engelse belegger. Dat plan is afgeblazen, 
als zovele andere bouwplannen die vaak 
letterlijk doorkruist zijn door de bemoei-
enis van Auke. Zeker, hij deed het nooit 
op zijn eentje, al dat actievoeren, al dat 
ploegen door stapels dossiers, kaarten-
bakken, computeruitdraaien. Een ijzeren 
geheugen en een methodische geest, die 
een vulpen op een blocnote aanstuurde, 
een torenhoge stapel, over de jaren. Hij 
weigerde te typen en liet dat anderen 
doen, totdat het computertijdperk hem 
hierop inhaalde. Vele medestanders 
waren er bij al dat actieonderzoek, die ik 
hier – op papier – niet zal noemen, maar 
wel op de webpagina’s die ter herinne-
ring aan mijn vriend Auke Bijlsma – blij-
vend – op het internet gezet worden. Eén 
uitzondering dient gemaakt te worden 
voor iemand die in zijn rol van ambtelij-
ke informant al die jaren altijd anoniem 
gebleven is: Karel Christiaanse. Destijds 
– begin 1970 – een jonge medewerker 
van de Dienst Publieke Werken van de 
Stad Amsterdam. Hij wist dat de door-
braak door de Lastage, voor de aanleg 
van de metro, niet nodig was en dat die 
Oost-Westlijn omgebogen kon worden 
tot een Oost-Noordlijn met een tracé 
door de Geldersekade en pal langs het 
Centraal Station naar ‘Noord’. Auke was 
één van diegenen die door Karel in ver-
trouwen genomen werden en dat leidde 
tot Kamervragen en hoorzittingen, die er 
bijna toe geleid hebben dat dit alterna-
tieve tracé uitgevoerd werd.
In zijn vrije tijd was Karel pianist en kon 
zich als zodanig ‘wel’ publiekelijk asso-
ciëren met de Aktiegroep Nieuwmarkt. 
Zo zie je in het tableau op de volgende 
pagina een foto van een koortje waarin 

Auke uit volle borst meezingt tijdens een 
buurtfeest in 1974: “loop de stembus 
voorbij en laat barsten die partij want 
zo’n rooie stip daar koop je toch niets 
voor, dat gepraat in de raad is gewichtig-
doenerij, puur bedrog, ja dat hebben wij 
nu door.” De tekst is van Henk Bakker, 
journalist en PvdA-lid die zijn lidmaat-
schap opzegde en de Aktiegroep De 
Lastige Amsterdammer hielp oprichten 
die zich keerde tegen grootschalige be-
ton en asfalt verkeersoplossingen met 
autowegen en metro. ‘Het kan verkeren’ 
en zo werd mijn kompaan in de actiebe-
weging, Auke, gemeenteraadslid voor de 
PvdA in 1994 en uiteindelijk een van de 
langstzittenden. Sterker nog hij stemde 
onder – economisch gemotiveerd – voor-
behoud vóór de aanleg van de – ooit 
door ons zo bestreden – andere metro-
lijn: de Noord-Zuidlijn. Dit ondanks een 
volksraadpleging in 1997 waarin tegen 
gestemd werd (destijds niet geldig ver-
klaard omdat het minimum aantal deel-
nemers niet gehaald werd). Zo worden 
vriendschappen op de proef gesteld. Wij 
bleven elkaar echter bezoeken. Wij ble-
ven discussiëren, ondanks onze grondige 
meningsverschillen. In het tableau staat 
een fles wijn die Auke ooit meebracht 
voor een dineetje bij mij thuis, met het 
opschrift “Hartelijk dank voor uw inzet 
en betrokkenheid bij de Noord-Zuid-
lijn.” Een cadeautje van de aannemers 
en Burgemeester & Wethouders. Die fles 
heb ik nooit opengemaakt, maar in mijn 
boekenkast gezet met een krantenknip-
sel eromheen geknoopt van april 2003: 
“Schatting maximaal risico NZ-lijn 250 
mln”. “Wedden dat het meer wordt?”, 
zei ik tegen Auke. Die weddenschap heb 
ik al jaren geleden gewonnen.

Auke leerde ik kennen als biologiestu-
dent. Ecologie van dieren was zijn 

Lees verder op pagina 20

Auke Bijlsma 1946-2012 

De doordrijver is gevlogen
Tjebbe van Tijen

In 2008 werd het verhaal geschreven 
door Jeroen Beets, de boekbinder. Hij 

komt de laatste 3 lessen samen met de 
kinderen de boekjes in elkaar zetten
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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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Verhuisplannen? Bel Remco Panman
Zelfstandig makelaar & specialist van de Amsterdamse binnenstad

www.remcopanman.nl -  Telefoon: 06-53 81 6281

Te ruil aangeboden: Aantrekk.& rust. 2-kmr.huurwoning 
(b.g.) in hartje Jordaan, 51 m2  + plaatsje 13 m 2  
uitkomend op gem.sch. tuin. Bouwjr.1992. 
Gevraagd: Gelijkw. huurw. (indien boven: met lift en 
balkon) in: Centr.-Oost, Nieuwmarktbuurt, Plantage of O.
parkbuurt. Bouwjr. na 1980. Reageren: 06-27132520 of 
email: Rosepad1941@gmail.com
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specialisatie en de methodiek die hij daar leerde, die 
van complexe samenhangen tussen een veelvoud aan 
elementen in een biotoop of leefgemeenschap, heeft hij 
zijn hele verdere leven ook toegepast op sociale actie, 
gemeenteraadswerk en het regelen van wetenschappe-
lijk onderzoek van anderen (Auke was in de wetenschap 
vooral een organisator en geen onderzoeker en publicist). 
Wat begon als het tellen van gevangen torretjes in potjes 
in de duinen, zette zich voort in het tellen en determine-
ren ook buiten het bereik van de biologie. Verdwijnende 
winkels en bedrijven in de Nieuwmarkbuurt, speculatieve 
leegstand van woningen, ontrafelen van projectontwik-
kelaars-samenzweringen, lucht- en lawaaiverontreiniging 
van auto’s, windhindermodellen, bezonningsmetingen, 
rondvaarbotenwalmen, de meetbaarheid van al dat wat 
ons bestaan aantast was in goede handen bij Auke. En 
dat tellen, die tabellen en grafieken, waren niet doel in 
zichzelf, maar middel om bezwaren kenbaar te maken, 
plannen te stoppen of te wijzigen. Vooral op het gebied 
van het wonen en het verdedigen van een gezonde soci-
ale biotoop van mensen zie ik één lange consequente lijn 
van handelen bij Auke, van het blootleggen van woning-
onttrekking door hotel- en kantoorbouwspeculanten in 
1972-73 tot een intern PvdA partijdocument uit het jaar 
2009 met een magistraal overzicht van de inconsistenties 
van meer dan een halve eeuw partijpolitiek op het gebied 
van het wonen (samen met meester teller Hendrik Bat-
tjes). In dat tellen zit ook vaak Auke’s strijdbaar sarcasme, 
zoals de slottabel van voornoemd rapport met de titel 
“De omvang en inhoud van de PvdA-verkiezingsprogram-
ma’s”, gaande van 867 woorden in 1947 tot 36.148 woor-
den in 2006 met als topjaar 1994 met maar liefst 42.160 
woorden. “Uitvoeriger maar waziger”, is het commentaar 
van de rapportopstellers.

De bioloog Auke was ook onderzoeker van het lichaam. 
Auke, daartoe gedwongen door kwaadaardige vormen 
van celdeling die nu bijna vier decennia terug zich begon-
nen te manifesteren: kanker – “keizer van alle ziektes”. 
Met de groei van zijn ziektebeeld groeide ook zijn kennis 
en werd hij een participerend patiënt, die deelnam aan 
het vaststellen van zijn eigen behandelplan. Pijn had 
hij. Pijn werd dus een studieonderwerp. De ingewikkelde 
samenhangen tussen behandeling, tijdelijke genezing 
en het weer terugkomen van zijn ziekte wist hij tot op 
het laatst te ontrafelen . Daarmee enkele tientallen jaren 
intens geleefd bestaan veroverend. Doordouwen, dram-
merig als het moest. Zijn zin – na ampele overwegingen 
éénmaal gezet – doordrijvend, zo zal hij ons bijblijven. 
Een vriendin van Auke vertelde mij een jeugdervaring 
van hem, hoe hij – die door een vergroeiing van zijn voe-
ten moeizaam liep – vanuit het Friese dorpje vlak aan de 
Waddenzee over de dijk klom om te gaan zwemmen in de 
geulen tussen de zandbanken waar vaak een gevaarlijke 
sterke stroming stond. Hij was sterk en er niet bang voor, 
kwam altijd weer terug. Hij vond het heerlijk om zich met 
de stroom te laten afdrijven. Dan voelde hij zich pas vrij. 
Als achterblijver stel ik mij hem nu voor: drijvend op zijn 
rug omhoog kijkend naar de zilvermeeuwen in de schit-
tering van het wad ...
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Geveltuinendag Nieuwmarkt 2012
De jaarlijkse Geveltuinendag op het Siebbeleshof, zaterdag 12 mei 2012,  
was gezellig druk, mede door het mooie weer. Veel mensen kwamen 
naar het fraai heringerichte plantsoen. Op de plantenmarkt konden 
op kwaliteit gecontroleerde planten worden gekocht  

en er waren kratjes met een selectie aan makkelijke 
buitenplanten. De plantenmarkt - met advies over 

aanleg/onderhoud van geveltuinen, tweedehands 
plantenboeken, plantendokter, zadenruil, schilde- 

ren, bloemschikken, muziek en hapjes & drankjes - werd georganiseerd 
door Wijkcentrum d’Oude Stadt, buurtcentrum de Boomsspijker en 
stadsdeel Centrum, samen met Centrum Van Ouderen “Flesseman” en 
Stichting “de Regenboog”. Tekst & foto’s Sjaak van der Leden
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Evert van Voskuilen

Wie nu op de Nieuwmarkt een winkel 
bezoekt of een terras pakt, zal zich nau-
welijks realiseren dat enkele decennia ge-
leden dat minder vanzelfsprekend was. 
Het plein werd toen gedomineerd door 
geparkeerde auto’s en rondhangende 
junks. De Waag was niet in gebruik en 
dreigde te vervallen. De Zeedijk was een 
“no go area”. Veel horecagelegenheden 
waren in handen van personen die me-
dio 2012 een toetsing door de Wet Bi-
bob niet zouden doorstaan. Een doorn 
in het oog van veel buurtbewoners. Zij 
vonden dat de openbare ruimte vooral 
betekenis moest hebben voor de buurt 
en organiseerden een groot buurtontbijt 
op het plein, voor de Waag. Het zachte 
buurtanarchisme waar de Nieuwmarkt-
buurt om bekend is, was daarmee de ge-
meente een paar stappen voor. Een van 
de initiatiefnemers was Koen Vollaers, 
ondernemer met een immer brandend 
idealistisch vuur; nauw betrokken bij de 
Boulevard of Broken Dreams, de Parade 
en natuurlijk Café Bern.
Het buurtontbijt groeide uit tot de April-
feesten. De jaarlijkse manifestatie onder-
scheidt zich van de harde kermissen en 
grote discofeesten door zijn gemoedelij-
ke sfeer en door het grote aantal optre-
dende buurtartiesten. De combinatie van 
de immer populaire zweefmolen waar al 
meerdere generaties voor in de rij heb-
ben gestaan en de beheerste livemuziek, 
spreekt veel mensen aan. Ondanks dat er 
geen reclame wordt gemaakt en er geen 
sprake is van een website, trekt het feest 
steeds grotere aantallen bezoekers.
De grootste opgave voor Koen is dan ook 

de feesten “klein te houden”. Immers, 
het is in de eerste plaats een buurtfeest. 
De ene decibel is de andere niet, maar er 
zijn grenzen. De sluipende schaalvergro-
ting en de daarbij behorende uitwassen 
liggen op de loer.

Slechts enkele metrohaltes verderop 
maar een wereld van verschil, ligt Gan-
zenhoef. Een buurt die ook terugver-
overd moest worden op de junks en de 
er om heen hangende criminaliteit. Wie 
nu met de roltrap van het perron van het 
gelijknamige metrostation afdaalt, wordt 
verrast door een bijna caleidoscopisch 
beeld. Een kathedraal in het groen met 
daaromheen levendige woonbuurten. 
Opvallend veel spelende kinderen. Op 
zaterdag is daar de markt met de gemoe-
delijk chaos van af en aan rijdende auto’s 
en converserende mensen. Op zondag 
bepalen de vele, vaak in kostuums van 
het land van herkomst geklede, bezoe-
kers van het kerkverzamelgebouw de 
Kandelaar het beeld.
Ruim tien jaar geleden zag Peter Daut-
zenberg, groot, rondborstig en altijd 
bruisend van ideeën, de overeenkomsten 
tussen beide buurten. Hij woont in Gan-
zenhoef, is architect en houdt kantoor 
aan de Oudezijds Voorburgwal. In die 
periode was het imago van Ganzenhoef, 

ondanks de grote vernieuwingsoperatie, 
nog slecht. Dat de veelal gekleurde be-
volking ook gewoon naar hun werk of 
school gaat, concerten en musea bezoekt 
en voetbal kijkt, was nog niet bij ieder-
een bekend. Ook in Ganzenhoef en in 
het bijzonder rond de flat Grubbehoeve 
was en is sprake van betrokken half anar-
chistische buurtbewoners die hun nek 
durven uitsteken. Ook zij herkennen 
zich in de gevleugelde woorden in het 
briefhoofd van de Bewonersraad van de 
Nieuwmarktbuurt: “Wij willen een stad 
met buurten waar wonen, spelen, wer-
ken, leren en winkelen vlakbij en door 
elkaar gebeurt voor jonge en oude men-
sen”. Beide buurten worden gekenmerkt 
door veel nieuwkomers, zij het dat die in 

Buurtontbijt gaf bewoners 
openbare ruimte terug

Onder: het nieuwe metro-
station Ganzenhoef, foto 
Evert van Voskuilen.
Rechts: Peter Dautzen-
berg introduceert bewo-
ners van Ganzenhoef in 
de Nieuwmarktbuurt.
Boven: 2005, bewoners 
van Ganzenhoef ontbijten 
op de Nieuwmarkt.
Foto’s OZO.
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de Nieuwmarktbuurt veelal blank zijn en 
in Ganzenhoef veelal gekleurd. 
In die context ontstond bij Peter, met 
zijn enthousiasmerend vermogen, het 
idee van uitwisseling tussen beide buur-
ten. Meerdere ideeën passeerden de re-
vue. Bijvoorbeeld, beide buurten hebben 
buurtcafés met stamgasten. De stamgas-
ten zouden best met z’n allen een dag 
van café kunnen wisselen. Beide buur-
ten hebben een markt op zaterdag. Zou 
het niet aardig zijn de complete markt 
van Ganzenhoef met zijn exotische aan-
bod een dag te ruilen met de biologische 
markt op de Nieuwmarkt. Om uiteenlo-
pende redenen is dat nooit echt van de 
grond gekomen. Wel was er in die peri-
ode in het winkelcentrum Ganzenhoef 

een soortgelijk feest als de Aprilfeesten 
en er is een aantal malen sprake geweest 
van uitwisseling door middel van het 
buurtontbijten, inclusief begeleidende 
muziek en met de metro als verbindende 
schakel. De metroreis met een compleet 
orkest in een wagon, maar ook een vaar-
tocht, staan velen nog in het geheugen 
gegrift.

En nu?
Ganzenhoef is een aantrekkelijke bui-
tenwijk geworden met een eigen cultuur 
en dynamiek. Sinds de sterk verbeterde 
opvang zijn verslaafden min of meer 
uit het straatbeeld verdwenen, terwijl 
de algehele sociaaleconomische situatie 
sterk is verbeterd. De exotische markt 
op zaterdag wordt zo druk bezocht, dat 
het moeite kost het verkeer in goede ba-
nen te leiden. De openbare ruimte is in 
gebruik bij de bewoners, wellicht door 
de culturele achtergrond zelfs meer dan 
elders. Het buurtontbijt wordt daar nog 
jaarlijks georganiseerd door vrijwilligers-
café De Nachtegaal. Tot veler genoegen.

Voor de Nieuwmarkt dreigt de vercom-
mercialisering. De buurtgerichte en 
kleinschalige uitstraling lijkt aan haar ei-
gen succes ten onder te gaan. Te veel on-
dernemers zien de terrassen uitsluitend 

als manier om snel veel geld te verdienen 
en dat dan elders te investeren. De ande-
re vorm van verslaving, terwijl er zo veel 
meer is dan louter geld. Gevolg: toene-
mende brallerigheid en een negatief uit-
stralingseffect op de omgeving. Gevoegd 
bij de sterk toenemende rondleiding-
circussen en dwarrelende fietsgroepen, 
mankeert het er nog maar aan dat de be-
woners wordt gevraagd zich te kleden in 
historische kostuums. De Nieuwmarkt is 
te waardevol om er een soort Disneyland 
van te maken.
Koen ziet het met lede ogen aan en zegt 
daarover: “Het gaat om het leven op de 
plek, niet om wat je er aan kunt verdie-
nen.”

Het is hoog tijd dat buurt en gemeente 
hier paal en perk aan gaan stellen, an-
ders moet de openbare ruimte als verlo-
ren worden beschouwd. Mijn suggestie: 
alle terrassen tot de helft van de huidige 
grootte. Een idee van Zef Hemel was zo 
slecht nog niet: “Bouw de Wallen en de 
Nieuwmarkt maar na op een industrie-
terrein en ga entree heffen. Je kan er je 
auto parkeren en de meeste toeristen en 
cafébezoekers merken het verschil toch 
niet op.”
Dan kunnen de bewoners van de Nieuw-
marktbuurt weer rustig ontbijten.
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Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70    www.zeedijk129.nl

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

www.mariarijnbout.nl
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neêrlands hoop

De koningin is ook maar een moeder
Men heeft haar een hart
onder de riem gejuicht
met het eigen moedertje voor ogen –
voorzien van het juiste Zwitserlevengevoel
of anderszins gestrand
in een kaalgeslagen verzorgingshuis –

de wc pot is geworpen
en de kroonprins wint
ook al denk je even
dat het een cabaret betreft

De premier lacht ingetogen
achter strategisch opgestelde schermen –
tot de volgende verkiezingen
Bonussen dwarrelen alle kanten uit
behalve naar beneden
waar de duimschroeven nog eens
worden aangedraaid
door diverse belanghebbenden

De laatste clusters sociale huurwoningen
worden onder de loep gelegd
Na de wietpas zou een straatpas voor
handtamme bevolkingsgroepen
een stok achter de voordeur kunnen zijn

Op de Zwanenburgwal is een Nijlgans gesignaleerd
die zijn partner onbeschoft behandelt

Wie kunnen we nog meer
onder curatele stellen?

De vrijheid is gepast gevierd – binnen de perken –
dit in tegenstelling tot vele buitenlanden

Geluk wordt steeds gewoner
Ik geef de euro-zone nog een half jaar

dunya

d i c h t e r s pa g i n a
Koninginnedag sinds jaren weer eens in mijn eigen buurt gevierd. 
De puberzoon van mijn vriendin met zijn puberneef verkochten 
de door hen uit Amstelveen meegebrachte spulletjes. De neef 
had Koninginnedag nog nooit eerder in Amsterdam gevierd en 
door zijn ogen zag ik ook weer hoe leuk het op en rondom de 
Nieuwmarkt was. Dat ik een oud Thunderbirdseiland vond is geen 
buurtgebonden nieuws en zal veel van de lezers, en zeker van de 
jongere lezers, niets zeggen. Ook kocht ik van een buurtbewoner 
een stapel Groene Amsterdammers uit de jaren ‘40. Hij had meer 
bijzondere publicaties uit de oorlogstijd. Meer dan buurtgebonden 
nieuws was het overlijden van Leny Boeken-Velleman. Ik had  
tegenover mijn huis voor haar fourniturenwinkel af en toe korte 
gesprekjes met haar. Soms over de lezingen die zij hield over de 
oorlog, maar soms ook over hoe kostbaar het leven is. Toen mijn 
moeder ernstig ziek was sprak ze haar vertrouwen uit. Mevrouw 
Boeken-Velleman was zeker 40 centimeter korter dan ik, maar ik 
keek op tegen deze dappere en uitgesproken vrouw.

Jorge

niemand meer

Over tien jaar
niemand
niemand meer
die de oorlog rook
niemand
niemand meer
die ooggetuige was

Dan gaan wij
iemand
iemand zijn
die de oorlog hoorde
iemand
iemand worden
die gezien heeft

gezien
hoe treinen wachtten
en vertrokken
hoe huizen doorzocht
werden en leeg gemaakt
hoe uitgeroeid
net niet lukte
hoe briefjes uit wagons
gegooid

vielen en waaiden
en nu gelezen worden
door tranen van verdwenen
glinsterkinderen

jorge bolle, mei 2012

auke 

Een Friese eik werd hij wel genoemd.
Bonifatius sloopte zo’n eik en moest dat 
met de dood bekopen. Helaas werd Auke 
geveld door een vijand die we wel nooit 
zullen kunnen overwinnen. Dat wat veertig
jaar geleden zijn leven redde, werd nu fataal.

Wij kozen Auke niet als vriend, hij koos ons.
Hij zag in ons wat we zouden worden, voordat
wij onszelf daarvan bewust waren. Het blijft een 
raadsel of we werden die we zijn door zijn keuze
of dat zijn keuze bepaald werd door het weten
van ons in het nu. Hij weet daar nu vast meer van. 

Pieter Bol, mei 2012

elfjes

Het
leven is
nooit eenzaam, de
dood is steeds zijn
metgezel.

De
lamp Gods
schijnt ’s nachts kijkt
Hij naar zijn cri-joelende
schepselen

limerick

De koningin van dit land
bestijgt kittig en parmant
haar gouden wagen
getrokken door paarden
en wuift wuft met haar hand.

Hea

het is nog donker
als een kleine vogel
op de binnenplaats
de dag uitroept

waar was ik
toen hij zingend
aan mijn oren trok?

was ik de vogel
in mijn binnentuin?

ik hoor de tijger sluipen
in de tuin

dunya
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Verzet tegen afbraak van metrokunst
De Oostlijn, de oudste metrolijn 
van Amsterdam, krijgt een flinke 
opknapbeurt. De karakteristieke 
metrokunstwerken dreigen hier-
bij voorgoed te verdwijnen. ‘Als je 
daar met de kwast overheen gaat, 
vernietig je iets unieks.’

Tekst foto’s Piet Hermans

‘Nixon weigert ook… wat staat hier? Dit 
is moeilijk te lezen zeg, aan… o ja: aan-
klacht bandjes; Nixon weigert ook aan-
klacht bandjes. En deze: Brandt treedt af 
als bondskanselier.’ Henri van Poll zoekt 
op de met een dikke laag verf overge-
schilderde matrijzen naar leesbare kran-
tenkoppen. ‘Ik hou van dit kunstwerk; 
het zal wel door mijn eigen journalistie-
ke achtergrond komen dat mijn hart hier 
sneller van gaat kloppen.’ 
We staan op metrostation Wibautstraat. 
In de tijd dat de Oostlijn aangelegd werd, 
bevonden zich hier boven de grond de 
redacties van verschillende grote kranten 
zoals Trouw, Het Parool, De Telegraaf en 
het Nieuws van de Dag. Het kunstwerk 
onder de grond refereert hieraan. 

treurige verftranen
Maarten Kloos, directeur van Arcam, 
het Amsterdamse architectuurcentrum, 
schrijft in het boekje Red de onder-
grondse metrokunst dat ‘metrohaltes 
een identiteit hebben, op zich en ook in 
hun relatie met de plek in de stad waar 
ze zich bevinden’. Van Poll beaamt dit. 
‘De jarenzeventigkunstwerken op de on-
dergrondse stations hebben een binding 
met de daarboven gelegen wereld uit die 
tijd. De redacties en drukkerijen van de 
kranten zijn dan wel vertrokken uit de 
Wibautstraat, maar deze plek blijft van 
enorme cultuurhistorische waarde. En 
moet je kijken hoeveel lagen verf er over 
deze krantenmatrijzen zitten. Slordig ge-
daan ook, overal zitten verftranen. Let-
terlijk treurig.’ Hij speurt naar een stukje 
waar de verf afgebladderd, en het grijs 
van het oorspronkelijke kunstwerk zicht-
baar is. ‘Ik tel zeker vijf of zes lagen verf. 
En een soort waterafstotende verf op 
oliebasis die mijn oma vroeger gebruikte 
om de muren van de badkamer glad te 
houden’, zegt hij verontwaardigd. 

Het kubusachtige gebouwtje op me-
trostation Wibautstraat bestaat uit in 

beton gedrukte zetplaten, die gebruikt 
werden voor het drukken van de krant 
van de dag. In het kunstwerk is een po-
sitieve matrijs gebruikt zodat de teksten 
leesbaar zijn. Of beter gezegd: waren. De 
grijze muren zijn regelmatig beklad met 
graffiti en bij het opschonen werden die 
graffiti niet zorgvuldig verwijderd maar 
simpelweg meerdere keren overgeschil-
derd. Daardoor is het reliëf, en zijn dus 
de teksten, langzaam dichtgeslibd. Van 
Poll loopt rond de kubus. �Deze gaten 
zijn waarschijnlijk ooit bevestigingspun-
ten geweest voor reclameplaten�, zegt hij. 
�En ze hebben voor de nieuwe brandvei-
ligheidsvoorschriften het plafond moe-
ten verlagen, waardoor een stuk van het 
bovendeel wegvalt. Er is zelfs een deur 
in gemaakt door gewoon een stuk eruit 
weg te zagen. Ook hier weer slordig uit-
gevoerd. Zaaglijnen die verder doorgaan 
dan nodig; en toen blijkbaar de deur niet 
paste, werd dit knullig verholpen door 
er een extra balkje tussen te klemmen. 
Echt totaal respectloos, alles is verwaar-
loosd en weinig liefdevol behandeld. En 
dat geldt ook voor andere kunstwerken 
op dit station.� Hij wijst naar de letters 
van Opland op de wanden langs beide 
sporen. Zoals Winne Meijering, voorzit-
ter van de bewonersraad Groot Waterloo, 
het zo passend omschrijft, ‘komen de 
dansende letters van Opland zo naar be-
neden gedwarreld uit het krantengebouw 
aan de Wibautstraat’. Her en der hangen 
op de wand bordjes met de naam van het 
metrostation of, erger nog, zijn stukken 

uit de letters weggehakt bij het aanbren-
gen van het nieuwe beveiligingsmateri-
aal, zonder dat later weer te herstellen. Er 
zijn ook letters verdwenen die simpelweg 
overgeschilderd zijn, vertelt Van Poll. 
‘Wanneer je graffiti wilt verwijderen, gaat 
dat sneller en goedkoper door er een hele 
nieuwe verflaag overheen te zetten.’

petitie
Henri van Poll is actief in de bewoners-
raad van de Nieuwmarktbuurt en con-
tactpersoon namens het bewonersiniti-
atief Red de Metrokunst. Hij werkte als 
journalist en heeft tegenwoordig een ei-
gen mediabedrijf. ‘Het Parool schreef vo-
rig jaar over de metrokunst’, vertelt hij. 
‘Dat de gemeente voornemens had die 
kunst te laten verdwijnen. De letters van 
Willem Sandberg op station Waterloop-
lein zouden bijvoorbeeld niet meer van 
deze tijd zijn! Dat is natuurlijk de knup-
pel in het hoenderhok gooien. Tijdens 
een bijeenkomst van de bewonersraad 
bleek al snel dat dit onderwerp groter 
is dan de eigen parochie en werd Groot 
Waterloo erbij betrokken. Eind vorig jaar 
kwamen we voor het eerst bij elkaar en 
inmiddels staat op onze website een door 
bijna negenhonderd mensen onderte-
kende digitale petitie voor het behoud 
van de metrokunst. We hebben begin 
april hierover een fotoboekje uitgegeven 
en er zijn actieposters, flyers en stickers 
verspreid. Een aantal bedrijven langs de 
metrolijn hebben we zelfs bereid gevon-
den ons initiatief te sponsoren en Ca-

Station Wibautstraat
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rolien Gehrels heeft als wethouder van 
Kunst en Cultuur toegezegd zich in te 
zetten voor ons streven.’

lichtzinnig
Van Poll verbaast zich erover dat de af-
gelopen jaren zo lichtzinnig met deze 
kunstwerken is omgegaan. ‘Deze kunst 
is van een recente datum, van dertig jaar 
terug. Maar vergeet niet wat allemaal 
vooraf is gegaan aan de bouw van deze 
drie en een halve kilometer lange me-
trobuis, het enige deel van de metro dat 
ook echt onder de grond ligt. Hiervoor is 
een groot deel van de Nieuwmarktbuurt 
gesloopt. Dankzij massale protesten zijn 
veel plannen niet doorgegaan en is de 
Nieuwmarkt nu een van de aantrekke-
lijkste delen van de stad. Natuurlijk kost 
het behoud van deze kunstwerken geld. 
Maar als je weet dat voor de hele renova-
tie van de Oostlijn driehonderd miljoen 
euro is uitgetrokken, moet je met een 
beetje creatieve boekhouding al een heel 
eind komen om ook de kunstwerken te 
kunnen renoveren.’
Van Poll is het ermee eens dat de veilig-
heid van de reizigers voorop moet staan. 
Hij vindt echter dat dit niet ten koste 
hoeft te gaan van de kunst op de stations. 
Van Poll: �Brandveiligheid en goede ver-
lichting op de perrons; graag zelfs. Oor-
spronkelijk was het veel grijs beton en 
als je de trap af liep naar de metro, stapte 
je ook letterlijk in een grijze bak met een 
zwart dak. Tegenwoordig moet het voor-
al licht met veel kleur en ruim van opzet 
zijn omdat dit bijdraagt aan een veilig 
gevoel.� Daarvoor wil hij best wat conces-
sies doen. �Wij zijn ook niet van beton, 

maar het moet toch niet zo moeilijk zijn 
om bij renovaties lángs, in plaats van 
dwars door een kunstwerk te gaan. Ook 
het goed uitlichten van de kunstwerken 
zal bijdragen tot een grotere waardering 
ervan, zegt Van Poll. Ledverlichting is 
energiezuinig en een wit geschilderd pla-
fond geeft gelijk meer ruimte. Daarnaast 
moet ook uitgelegd worden wat de be-
tekenis is van de kunstwerken. Zoals de 
scheurletters van Willem Sandberg, oud-
directeur van het Stedelijk Museum, op 
station Waterlooplein. Sandberg heeft 
het Stedelijk op de wereldkaart gezet en 
dit is bovendien het enige kunstwerk 
van Sandberg dat gemaakt is voor in een 
openbare ruimte. En dan zeggen ze dat 
die letters niet meer van deze tijd zijn. 
Als je daar met de kwast overheen gaat, 
vernietig je iets unieks.� 

monumentenstatus
Goed, de stations langs de Oostlijn moe-
ten voldoen aan alle moderne veilig-
heidsvoorschriften en een eigentijdse 
uitstraling krijgen, maar moet de karak-
teristieke ondergrondse metrokunst tus-
sen het Centraal Station en de Wibauts-
traat daaraan per se worden opgeofferd? 
Volgens het Bewonersinitiatief Red de 
Metrokunst is de afgelopen jaren hiervan 
een deel al verwijderd of zwaar bescha-
digd. Zo zijn op station Nieuwmarkt de 
zwart-witfoto’s die daar sinds de jaren 
zeventig hingen, deels afgeplakt en zwart 
geschilderd nadat ze met graffiti waren 
beklad. Onvoorstelbaar, vindt het bewo-
nersinitiatief. ‘En dat terwijl het ontwerp 
van de gehele Oostlijn in 1979 nog de 
prestigieuze Merkelbachprijs, en twee 
jaar later de Betonprijs ontving’, zegt 
Van Poll. ‘De huidige architecten vin-
den echter dat de kunst niet past in de 
moderne uitstraling die het bureau voor 
ogen heeft. Bij de opdracht door de ge-
meente is hier ook totaal geen rekening 
mee gehouden, wellicht omdat door het 
achterstallig onderhoud de renovatie de 
gemeente handenvol geld zal kosten.’ De 
Bond Heemschut en het Cuypersgenoot-
schap hebben inmiddels de monumen-
tenstatus aangevraagd. De kunstwerken 
verbeelden immers onder de grond wat 
zich in de jaren dat de Amsterdamse me-
tro vorm kreeg boven de grond afspeelde. 
Ze verbeelden een stuk van de recente ge-
schiedenis van de stad.

Zie ook: www.metrokunst.nl.
Dit artikel is een ingekorte versie en is eerder 
gepubliceerd in Z! – de Amsterdamse Daklozen-
krant, nr.11, 2012

Zomerhits onder 
de boom
Na het succes van vorig jaar, brengt de 
Hortus op de zondagen in juli en augus-
tus weer live muziek op het terras van 
de Oranjerie. De tuin en het café blijven 
die dagen ook tot 19.00 uur open!  De 
artiesten presenteren ieder een eigen 

stijl die uiteenloopt van soulvolle folk 
tot temperamentvolle tango. Geniet van 
de zomeravond op het terras en laat u 
verrassen door onder andere Meet Pip, 
Stefka en de Five brothers!
In de Amsterdamse Hortus groeien dui-
zenden planten uit de hele wereld. Het 
is een unieke plek voor een mooie zo-
mermiddag in hartje Amsterdam. Iedere 
zondag in juli en augustus is de Hortus 
geopend tot 19.00 uur. Op deze midda-
gen kunt u niet alleen langer genieten 
van de Hortus, maar ook van een geva-
rieerd muziekprogramma. De optredens 
variëren van funky jazz tot tempera-
mentvolle tango. Om in de sfeer van de 
band te blijven biedt de Oranjerie op 
elke muziekavond een andere avond-
kaart. Op de zomer muziekzondagen 
geldt het normale Hortus entreetarief.
Uiteraard zal ook deze zomer de be-
roemde Victoria waterlelie weer bloeien 
in de tuin. Elk jaar is deze legendarische 
bloem met haar indrukwekkende bla-
deren de eyecatcher van de Hortus. Het 
wonder van de enorme waterlelie die ‘s 
nachts bloeit, trekt al meer dan 150 jaar 
grote aantallen bezoekers. De bloemen 
van deze koningin der waterlelies gaan 
in de avondschemering open. Maar ze 
zijn vaak ook overdag nog te zien in de 
tuin. We kunnen niet voorspellen wan-
neer ze bloeit, maar als de bloem te zien 
is, zal het zeker spectaculair zijn. Dus be-
zoek de Hortus deze zomer!
Het volledige zomerprogramma is te 
vinden op www.dehortus.nl

Station Nieuwmarkt
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Kijke, kijke, niet kope
Jan van Goor

Dit kan met gerust hart worden gedaan, 
sinds donderdag 10 mei 2012. Gallery 
Amsterdam. Een initiatief van de Markt-
vereniging Waterlooplein, Stadsdeel 
Centrum, bewoners en ondernemers 
van het Waterlooplein en de Plantage 
Amsterdam. Een openbare, want op het 
plein, toegankelijke fotogalerie. 

Ruim 40 foto’s op marktboxen, groot 
formaat, meer dan levensgroot. Deze 
donderdag was de opening. Na sluitings-
tijd van de Waterloopleinmarkt was het 
druk bij de Coffee Company. Deze keer 
geen jonge creatieve honden met laptop, 
maar marktkooplieden, buurtbewoners, 
fotografen, leden van de vroegere Brom-
mer Ploeg Oost, stadsdeelwethouders 
en ex-wethouders, fotoliefhebbers en 
andere geïnteresseerden. Één man was 
het middelpunt, de fotograaf Govert de 
Roos. Hij werd toegesproken door Harry 
Moinat, een van de marktkooplieden en 
Boudewijn Oranje, stadsdeelwethouder. 
Daarna vond de opening plaats. Nou 

opening, alle foto’s waren al zichtbaar, 
op een na. 
De opening bestond uit het weghalen 
van een dekzeil aan een van de boxen 
door Harry Moinat en Govert de Roos. 
Hierdoor werd ook de laatste foto zicht-
baar, een foto van een gevel die velen 
zich misschien nog herinneren, een ge-
vel van een pakhuis op het Waterloop-
lein, volgehangen met knuffeldieren, 
vele honderden. Daarna een rondleiding 
langs een aantal foto’s, met uitleg van 
Govert de Roos. Hij liet zich niet hinde-
ren door het lawaai van onstuitbare, in 
oranje werkkleding gestoken, gemeente-
lijke schoonmakers, die extra gedreven 
werden door de aanwezigheid van hun 
werkgever, wethouder Boudewijn Oran-
je.
Prachtige foto’s, vele wat thema betreft 
gerelateerd aan het Waterlooplein of aan 
belangrijke gebeurtenissen en instellin-
gen uit de directe omgeving, waaronder 
Artis, de Hollandse Schouwburg, diaman-
ten, deportaties in de tweede wereldoor-

GEZOCHT: LUNCHVERZORGER (m/v) 
voor 12,5 uur per week

Het Compagnietheater is op zoek naar een m/v die elke middag 
van 11.30 tot 14.00 uur de lunch kan voorbereiden en verzorgen. 

Geïnteresseerd? Mail naar danny@compagnietheater.nl

Links: opening Gallery Waterlooplein met 
Oranje, Roos en Moinat 
Onder: Gallery Waterlooplein
Foto’s Sjaak van der Leden 

log, de Hortus, het Scheepvaartmuseum, 
het Rembrandthuis, de Hermitage, Carré, 
het Joodse Historisch Museum en handel 
van en met marktkooplieden op het Wa-
terlooplein. Maar ook gewoon goeie fo-
to’s van Bob Marley, John en Yoko, Her-
man Brood en Maarten van Roozendaal 
en celebrity Tattoe Henk Schiffmacher. 
De foto’s zijn niet te koop, alleen maar 
te bekijken. Het beste nog buiten de 
openingstijden van de markt, want veel 
foto’s zijn bevestigd op de roldeuren van 
de marktboxen.
De opening is mooi in beeld gebracht 
door Sjaak van der Leden, en zijn foto’s 
zijn te zien op: www.picasaweb.google.
com/sjaakvanderleden
Er valt dus veel te kijke, kijke, en niets te 
kope in de nieuwe Gallery Amsterdam.

Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!

Het personeel is slecht en onbeschoft!

De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!

Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27   Tel 6278804
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In de oorlog werden in Amsterdam van 
tijd tot tijd razzia´s gehouden. Daaraan 
ontkwam ook onze buurt niet. 
Mijn moeder stond spek uit te bakken, 
het schuifraam in de keuken stond wa-
genwijd open. Ik pingelde wat op de pi-
ano, omdat ik de baklucht niet verdroeg. 
Er klonk geschreeuw in de steeg, dat 
steeds dichterbij kwam. Geluid van 
rennende voeten, geluid van rennende 
laarzen. Door het keukenraam klommen 
twee jonge mannen naar binnen, door 
mijn moeder en mij met verbijstering 
gadegeslagen. Naar het achterraam, 
dat open was; ze sprongen vanaf het 
platje de tuin in. “Wat krijgen we nou in 
godsn…” Verder kwam mama niet. Het 
geschreeuw werd gebrul en het stopte 
voor ons huis. “Aufmachen!” 
Het gebons op onze buitendeur was 
angstaanjagend. Je hoorde het kraken. 
Snel trok ik aan het touw om open te 
doen. Mijn stiefvader, die elke middag 
een dutje deed, kwam met zijn haarnet 
nog om de gang in. “Was ist los?” De 
hele troep kwam de trap op rennen. 
Onze piepkleine gang was gevuld met 
uniformen, de bajonetten op het geweer. 
De voorste man vroeg of wij “Juden 
versteckt hatten”. Mijn moeder had een 
Berlijnse vriendin en in haar beste Duits 
probeerde ze tijd te rekken. “Richtige Bohnenkaffee”  bood ze 
aan, maar de mannen gingen er niet op in, ze moesten Joden 
vangen natuurlijk. 
Een van hen keek naar de illustratie aan de gangmuur, waarop 
Japanse soldaten, de vlag met de rode stip voorop, een Chinees 
dorp binnenvielen. Lin Hsien Shang haatte de Japanners. “Ah, 
Sie sind Japaner?” stelde de man vast. 
“Jawohl, die Japaner” zei mijn stiefvader, 
zijn kaakspieren waren gespannen. Ook 
hij bood de mannen koffie aan, tenslotte 
is een Chinees altijd gastvrij, zelfs als 
het de vijand betreft. Een soldaat trapte 
de deur van de gangkast open en richtte 
zijn geweer op de donkere ruimte. Ande-
ren speurden de kamers en de keuken af. 
Tersluiks keek ik naar ons platje, niets te 
zien gelukkig.
Ach, deze mensen zouden geen Joden 
verstoppen,  ze waren vrienden van 
Duitsland. De soldaten klakten met hun 
hakken, bedankten ons beleefd – een aai 
over mijn bol , “…du kleine Schmetter-
ling” – en vertrokken met veel gestom-
mel. De laatste man glimlachte vriende-
lijk naar mijn moeder, die een dikke buik 
had omdat mijn broertje er in zat. Ze 
lachte zenuwachtig terug, “Auf Wieder-
sehen”. Uitgeput zakte ze op de keuken-

stoel, ze hield haar buik vast. 
De spekjes waren aangebrand, papa Lin 
trok een schoon overhemd aan en ik 
ging weer pianospelen.

luchtalarm
Aan het huis van de familie Ravestein op 
de Kloveniersburgwal is een kwartrond 
hek met puntige uitsteeksels. Ik zit er op 
en zing een lied dat spontaan opwelt uit 
mijn keel. Mijn zwarte paard heeft rode 
strikken, zoals ik ook in mijn haar draag. 
Vort, vort jaag ik het dier op, de koetsier 
van de schillenwagen imiterend. Het 
schemert, we zijn nog lang niet aan de 
overkant waar de hoge bergen zijn. Ik 
ben de beste hogeschoolrijdster van heel 
China, die haar paard tot meer snelheid 
maant. Nog even volhouden, we zijn er 
bijna.

Mensen rennen plotseling alle kanten 
op, het lawaai van de sirenes veroor-
zaakt paniek die me van het hek doet 
tuimelen. Aan beide zijden van het hek 
een been. Een bang meisje dat niet kan 
lopen; het kleeft tussen mijn liezen. Een 
man met een aardappelzak en een leun-
stoel sleept zich voort naar de schuilkel-
der, vrouwen gillen. De kapper rent de 
verkeerde kant op, met een kind aan zijn 

hand, in de richting van de Dijkstraat.
Straks komen de vliegtuigen die bommen gooien, ik moet naar 
de schuilkelder zien te komen. Iemand tilt mij op en  brengt 
me naar het naar urine stinkende betonnen bouwsel op de 
Nieuwmarkt. Mijn moeder is kwaad. “Waar zat je nou en ga 
toch eens op je eigen benen staan.”

Na het sein veilig word ik in de dok-
terskamer gehecht. AU, au, vijf ijzeren 
nieten worden in mijn onderlijf gescho-
ten. Als ze er uit mogen en de wond niet 
meer bloedt, moet ik heel vaak plassen. 
Het blijft lang schrijnen. Mijn geperfo-
reerde blaas kan maar weinig vloeistof 
bevatten. “Is ze zo zenuwachtig?”, vra-
gen kennissen wanneer ik al weer naar 
het toilet ga. Mama heeft geen idee wat 
er is gebeurd. Ze zegt vaak dat alles weer 
overgaat.
Eerder dat jaar, toen een vliegtuig op 
Carlton in de Vijzelstraat iets liet vallen, 
dacht ik aan vuurwerk. We wandelden 
aan de overkant van het hotel. Mama en 
ik werden een café ingetrokken en spij-
tig zag ik de flitsen rond de Munttoren 
doven.
Nog jaren later boezemt het geluid van 
een overvliegende straaljager mij angst 
in.

De Oude Binnenstad
Tekst en tekening Mariejette Catz-Lin
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Poppenkast
Henk Oldeman

Al komt het nieuws niet uit onze eigen 
buurt, het is er niet minder feestelijk 
om: DE POPPENKAST IS TERUG OP DE 
DAM!! Tien jaar lang is de poppenkast 
weg geweest, bijna een hele generatie 
kinderen is poppenkastloos opgegroeid.
De traditie bestaat sinds 1893, toen 
Janus Cabalt het Jan Klaassen-
poppenspel begon. Hij speelde elke zon-
dag op de Dam. Leden van zijn familie 
hebben het spel voortgezet en toen de 
laatste nakomeling, Daan Kersbergen, 
ziek werd, heeft Wim Kerkhove het 
overgenomen. In 2000 droeg hij de 
Poppenkast van de Dam over aan zijn 
leerling Misha Kluft, die tot in 2007 de 
traditie voortzette. Doordat Misha Kluft 
al langere tijd ziek is, is er sinds 2008 
helemáál geen poppenkast meer op ons 
nationale plein.

Wim Kerkhove richtte in 1976 
Poppentheater Pantijn op en heeft zich 
sindsdien steeds met deze vorm van the-
ater beziggehouden. Hij merkte dat het 
publiek de poppenkast op de Dam ging 
missen en heeft toen de Jan Klaassen 
Academie opgezet om poppentheater-
spelers op te leiden. Hij vond geldschie-
ters voor het poppentheater op de Dam 
en heeft het Teatro Pantini opgericht 
dat het zal bespelen. Het team van het 
Teatro bestaat uit professionele poppen-
theaterspelers, die worden gecoached 
door Wim Kerkhove.
De financiering is nog niet helemaal 
rond, maar voorlopig wordt in juni elke 
zondag gespeeld. Er zijn twee verschil-
lende voorstellingen, elk 20 minuten, 
die afwisselend gespeeld zullen worden 
om 1, 2, 3 en 4 uur ’s zondagsmiddags.     
Ouders, laat uw kinderen en uzelf deze 
feesten niet ontgaan.
Meer weten, kijk op www.pantijn.nl

Sinds enkele weken hangt er een Appel 
aan de gevel van het pand aan de Prins 
Hendrikkade 142, de rand van de Nieuw-
markt. Mooi rood, en niet deels afgeklo-
ven zoals d’andere Apple. De Appel arts 
centre, een organisatie met een sleutel-
positie voor moderne kunst in Amster-
dam en Nederland, heeft haar nieuwe 
huisvesting betrokken. Op 23 mei was 
het prinses Maxima die de Appel officieel 
opende, met in haar kielzog de commis-
saris van de koningin, Johan Remkes, en 
de wethouder cultuur van Amsterdam, 
Carolien Gehrels. Directeur is de uit Bel-
gië afkomstige Ann Demeester, die eer-
der drie jaar directeur was van W139 in 
de Warmoesstraat, ook een centrum voor 
hedendaagse kunst.
De Appel, opgericht in 1975, was lange 
tijd gehuisvest aan de Brouwersgracht 
en later in de Spiegelstraat. De nieuwe 
huisvesting, het gebouw de Zeemans-
hoop, heeft een lange reeks van interes-
sante gebruikers gekend: de tabakspinder 
Agges Scholten die het begin 18e eeuw 
liet bouwen, het College Zeemanshoop 
waaraan het gebouw zijn naam ontleent, 
een school, de Amsterdamse afdeling van 
de Arbeiders Jeugd Centrale, het poppo-
dium Fantasio, het meditatiecentrum de 
Kosmos en het Nationaal Pop Instituut. 
En nu sinds mei 2012 de Appel. Wat een 
verrijking voor de kade. De hopen afval, 
vuilniszakken en lege flessen voor de 
deur zijn weg en het pand is mooi geres-
taureerd.
De nieuwe huurder van de Zeemanshoop 
richt zich naar buiten. De activiteiten 
zijn in twee programma’s verdeeld: een 

publiciteitsprogramma met tentoonstel-
lingen, lezingen en performances en een 
kennisprogramma met studies, begelei-
ding van curatoren, kunsthandelaren, 
galeriehouders en kunstprofessoren. 
Maar dan wordt het echt aantrekkelijk 
voor de buurt. De openingsexpositie: To-
psy Turvy. Pardon? ‘Leve de omgekeerde 
wereld’. Geopend de dag nadat Maxima 
even in onze buurt was, en geopend tot 
23 september.
Het thema van de expositie gaat uit van 
het principe van de omkering dat aan 
de basis ligt van het volksfeest carnaval. 
Carnaval (niet uitbundig gevierd in de 
Nieuwmarkt) draait bestaande machtver-
houdingen om, stelt normen tijdelijk an-
ders en maakt gedragspatronen relatief 
en belachelijk. Dit alles geeft velen een 
mogelijkheid tijdelijk een andere identi-
teit aan te nemen. Op deze tentoonstel-
ling geven diverse kunstenaars hun visie 
op de mogelijkheden om deze wereld an-
ders te bekijken, te beleven. 
Nieuwsgierig geworden? Terecht! Nog 
nooit was bijzondere kunst in deze mate 
zo dichtbij. De Appel is geopend van 
dinsdag tot zaterdag van 12.00-20.00 
uur, en zondag van 12.00-18.00 uur. Wilt 
u rondgeleid worden? Dat kan! Wilt u 
het archief bekijken? Dat kan ook! De 
entree is € 7,00, voor ouderen en kinde-
ren € 4,50. Museumjaarkaart gratis. Ik ga 
er vaak heen, denk ik zo. 
Meer weten? www.deappel.nl of tele-
foon 625 56 51. O ja, in het souterrain, 
met een eigen ingang, zit een restaurant: 
Moes. Kon niet missen met Appel als 
naam. Jan van Goor

De Appel aan de 
Prins Hendrikkade

foto Jan van Goor
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Beste redactie van opnieuw,
Ik stuur u een email omdat praten met 
uw bezorger niet helpt. Ik heb al jaren 
een “NEE NEE” sticker op mijn brieven-
bus maar uw blad wordt er nog steeds in 
gedeponeerd. Ik heb uw bezorger meer-
dere malen gevraagd hiermee op te hou-
den. Volgens de man moet ik een apart 
briefje op de deur plakken dat ik de “op-
nieuw” niet wil ontvangen.  Ik vind dat 
raar. Wilt u zo vriendelijk zijn uw bezor-
ger uit te leggen dat uw blad een huis aan 
huis blad is en dat de tweede “NEE” van 
voornoemde sticker aangeeft dat ook 
huis aan huis bladen niet gewenst zijn. 
Bedankt voor uw medewerking.

Allard van Roeden.
Korte Koningsstraat 8-1hoog

antwoord van opnieuw:
Geachte heer Van Roeden,
Dank voor uw bericht. Het spijt ons dat 
u ergernis hebt met betrekking tot de be-
zorging van ons buurtblad. De klacht dat 
u OpNieuw wél ontvangt is nieuw voor 
ons, meestal klaagt men over het níet 
ontvangen van ons blad. 
In principe hebt u gelijk. Het is echter 
misschien nuttig voor u om te beden-
ken dat ons tijdschrift voortkomt uit een 
door de meesten van onze  buurtbewo-
ners gevoelde liefde voor de buurt en dat 
een afkeer van OpNieuw voor ons moei-
lijk in te denken valt.
OpNieuw wordt bezorgd door vrijwilli-
gers. Het wordt huis aan huis bezorgd en 
ook de mensen met een nee-nee-sticker 
ontvangen OpNieuw graag. Wij hopen 
dat u begrijpt dat het moeilijk is voor 
onze bezorgers, die nog al eens wisselen, 
om adressen te onthouden waar Op-
Nieuw niet welkom is. 
Daarom stellen wij voor dat u bij de vol-
gende bezorging van OpNieuw, over drie 
maanden, het blad in de papierbak gooit 
in plaats van in discussie te gaan met 
onze bezorger. Hoezeer de gedachte daar-
aan ons ook verdriet, als wij denken aan 
de interessante artikelen in dat nummer 
die u dan zult missen. 
Een complicerende factor in dit geheel is 
dat u OpNieuw niet wenst te lezen. Wij 
hopen dat dit antwoord u toch zal berei-
ken, misschien via goedwillende buren.
Wij danken u voor uw begrip.

Redactie OpNieuw

horen, zien en vergeefs aan de bel 
trekken. of: welk stadsgezicht wordt 
hier eigenlijk beschermd?
Wij, de bewoners van Zwanenburgwal 
102 t/m 116 waren de overlast in onze 
portiek spuugzat. Na intensief overleg 
met woningcorporatie Ymere werden wij 
op 27 juli 2011 blij verrast. Ymere kwam  
met een degelijk plan. Een afsluithek, dat 
wij als enige afdoende oplossing zien (zie 
tekening). De aannemer was ingescha-
keld, nu alleen nog de vereiste vergun-
ning. Vervolgens bleef het oorverdovend 
stil. Tot vorige week mijn jongste doch-
ter mij tipte dat in februari in de Echo 
de beslissing was gepubliceerd: afgewe-
zen. Bij navraag werd dit bevestigd door 
Kirstie Hogeruit van de afdeling Bouw 
en Woonvergunning van stadsdeel Cen-
trum. Beschermd stadsgezicht is belang-
rijker dan veiligheid van de bewoners. 
Wàt wordt hier beschermd?
Het betreft hier een nieuwbouwportiek 
uit 1985, met aan de ene kant een nieuw-
bouwpandje en aan de andere kant 
nieuwbouw met een monumentengevel. 
Allemaal gebouwd in 1985, tot aan de 
fundering aan toe. Behalve die ene mo-
numentengevel. Maar het héét monu-
ment. Fijn voor de huurverhogingen en 
Donnerpunten.
In 2013 wordt een begin gemaakt met de 
herprofilering van Kloveniersburgwal, ‘s 
Gravelandse Veer, Groenburgwal, Staal-
kade en Zwanenburgwal. Conform het 
Handboek Inrichting Openbare Ruimte, 
de bijbel van de virtuele tekentafelplan-
ners. Dat betekent: opgebroken straten 
voor een lange periode. In een tijd van 
bezuinigen worden politiebureaus geslo-
ten. Inbraken nemen toe. Hoe staat het 
met de veiligheid als er niet eens gesur-
veilleerd kàn worden? Gouden tijden 
breken aan voor dealers die nu tenmin-
ste even verkassen als er een politieauto 
of –motor in zicht komt. Of gaat de deel-
raad wachtlopen voor onze portiek, met 
het Handboek als schild? Is de tunnelvi-
sie aan de Amstel belangrijker dan wat 
er concreet pal voor onze deur gebeurt? 
Terwijl de papieren regeltjes zich opsta-
pelen, blijkt het zicht vanuit het stadhuis 

oproep
Bezorgers van opnieuw

Van tijd tot tijd moeten wij een oproep 
doen om ons bezorgersbestand op peil 
te houden. Want je kunt wel een mooi 
en interessant blad maken, zonder be-
zorgers zal het nooit zijn lezers bereiken. 
Dan blijft het in dozen in de gang van de 
Boomsspijker liggen, zoals de honderd-
duizend exemplaren van het Wereldtijd-
schrift voor Financiën, Handel, Nijver-
heid, Kunsten en Wetenschappen in de 
Smederij Lauwereyssen bleven liggen, in 
het boek Lijmen/Het Been van Willem 
Elsschot.
Maar wij zijn er zeker van dat de bewo-
ners van de Nieuwmarktbuurt ons blad 
dat lot niet zullen aandoen. Zeker niet 
wanneer zij ontdekken dat de bezor-
ging van OpNieuw heel plezierig is om 
te doen. Het kost meestal niet meer dan 
een uurtje, vier keer per jaar, en je krijgt 
een heel andere kijk op de buurt. Je kijkt 
naar voordeuren, brievenbussen, vraagt 
je af of dit huis nu drie of vier bewoners 
heeft, kijkt omhoog om te zien hoeveel 
bewoonde verdiepingen er zijn. Je ziet 
aan de namen hoe divers de samenstel-
ling van onze buurt is en je merkt hoe 
geliefd ons blad in de buurt is. 
Wilt u OpNieuw gaan bezorgen? Stuur 
dan een kaartje (Recht Boomssloot 52, 
1011 EC Amsterdam) of een e-mail (op-
nieuw@nieuwmarktbuurt.nl) naar de re-
dactie of bel 020-6245559. Wij zien uw 
reacties vol verwachting tegemoet.

Redactie OpNieuw

aanvullingen & verbeteringen opnieuw maart 2012
Pag 3: Donatie € 1.000 SNM voluit: Stichting Nieuwmarkt - gift Aprilfeesten
Pag 8: Auteur was niet Jan van Goor, maar Peter Spruyt.
Pag 9: Het gedicht is van Sid, de auteur is Jan van Goor.
Pag 30: De computerles in de Pintobieb is niet op vrijdag maar op maandag

kennelijk steeds waziger.
Dat portiekhek is noodzaak en moet er 
komen.
PS Het vergunningsoordeel is na te lezen 
op de site www.welstandsamsterdam.nl.
PS De schitterend onderhouden tuin-
tjes bij de woonschepen en de gevels, de 
charme van de Zwanenburgwal, mogen 
ook niet meer, maar moeten volgens 
de eenheidsworst van het gemeentelijk 
keurslijf worden aangepast, zeg maar in-
geperst.
Dunya Willeman, namens de bewoners van 

de Zwanenburgwal 102 t/m 116
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sponsor Bob
Geregeld loopt hij met 
maaltijden voor de 
Flesseman rond in de 
buurt, maar op 8 juni 
heeft hij een heel ander 

doel. Dan loopt Bob Vos de Heldenrace 
voor de Stichting Haparako. Haparako 
wil op haar school in Burkina Faso speci-
aal voor meisjes een naaiatelier en kap-
persopleiding beginnen. De Heldenrace 
is bedoeld om geld op te halen voor de 
bouw van het gebouw waarin beide op-
leidingen in gehuisvest zullen worden. 
Je kunt Bob sponsoren op http://helden-
raceamsterdam2012.alvarum.net/sigrun

Een bekende uitspraak van Montesquieu, 
één van de verlichte filosofen uit de 18e 
eeuw, is dat een rechter “la bouche de la 
loi” moet zijn: de mond van de wet. Een 
rechter moet de wet haast mechanisch 
op een geval toepassen, en dan rolt het 
juiste oordeel er vanzelf uit.
Enige tijd geleden kwam er een man op 
het spreekuur die twee jaar daarvoor veel 
overlast had gehad van een renovatie 
die zijn verhuurder op niet zo handige 
wijze in de woningen onder en boven 
hem had uitgevoerd. Hij was zelfs een 
keer door de vloer van de keuken gegaan, 
omdat er per abuis onder hem een bouw-
muur was weggehaald. Het was een oud 
pand, gehorig en er was ernstige geluids-
overlast geweest. Door de kieren was veel 
stof in de woning gedrongen, tot en met 
in de bestekbak. Hij had er foto’s van. Hij 
had rekeningen van apparatuur die door 
de stof beschadigd was en hersteld moest 
worden. Eigenlijk was de woning vier 
maanden lang niet bewoonbaar geweest. 
De huurder had toen meestal bij vrien-
den gewoond en geslapen, en geen huur 
betaald. Nu, twee jaar later, dreigde de 
advocaat van de verhuurder om hem te 
dagvaarden als hij de achterstallige huur 
niet zou betalen.

Sinds 2003 kent het recht voor woningen 
met een huur onder de liberalisatiegrens 
de bepaling dat een huurder die de huur 
vanwege gebreken inhoudt, zich bin-
nen zes maanden tot een rechter moet 

wenden, en anders vervalt zijn recht op 
huurverlaging. Formeel had deze huur-
der dus geen kans. Maar die bepaling is 
weinig bekend en ook niet zo rechtvaar-
dig. De overlast was reëel geweest en 
waarom zou die zes-maandentermijn al-
leen moeten gelden voor woningen met 
een goedkope huur? Ik heb er dan geen 
moeite mee om zo’n bepaling te negeren 
en de inhouding van de huur te verde-
digen door uitgebreid te wijzen op de 
overlast. De advocaat kende de termijn 
niet. We schreven wat heen en weer, en 
na verloop van tijd gaf hij het op. Ik zou 
het voor de rechter hebben laten komen. 
De overlast was goed gedocumenteerd, 
en ook al zouden rechters dat moeten 
doen, als partijen er niet op aandringen, 
passen ze niet automatisch de wet toe; ze 
kennen die ook niet altijd. Ze zijn niet 
zomaar “bouche de la loi”.
Al weer een tijd geleden stond ik een keer 
met een cliënte voor een rechter omdat 
ze een forse huurachterstand had. Er 
was discussie over de hoogte van de kale 
huur, en ik had een berekening gemaakt 
van de volgens mij te betalen huur. Maar 
daarbij had ik per abuis het watergeld bij 
de kale huur gerekend, zodat de huur-
achterstand met E 15 per maand te kort 
was gedaan. Ik merkte dat pas terwijl ik 
mijn betoog hield, maar de gemachtigde 
van de verhuurder had het niet door. De 
rechter wel; die knikte even naar me. 
En dan maakt het uit dat de betreffende 
huurster niet zwakbegaafd was, maar ze 
zat ertegenaan, en ze was ook nog gok-
verslaafd. Het was allemaal niet gemak-
kelijk en dat was haar aan te zien. De 
rechter liet de fout zitten en gunde haar 
die �15 per maand. Over twee jaar maakt 
dat best wel uit, zeker als niks hebt.

Als de regels en de feiten duidelijk zijn en 
iedereen ze daarom kent, weten we wat 
er mogelijk is en wat we dus kunnen en 
moeten doen. Maar deze situatie komt 
verrassend weinig voor. Men is geneigd 
de eigen problematiek te zien als iets wat 
wel veel zal voorkomen, waar regels voor 
zijn of jurisprudentie, zodat de rechter, 
en in diens verlengde de rechtshulp-
verlener, een duidelijk antwoord moet 
kunnen geven. Maar dat is niet zo. De 

werkelijkheid is veelvormiger dan men-
sen denken of dan Montesquieu dacht. 
Regels zijn vaak afwezig of ze leveren on-
duidelijke antwoorden op; vaak geven ze 
alleen een soort raamwerk aan waarbin-
nen je kunt handelen. De rechtszeker-
heid is veel minder groot dan wenselijk 
zou zijn.
Dat klinkt niet leuk. En dat is het vaak 
ook niet. Maar het troostende aan deze 
situatie is dat ze voor de tegenpartij in 
gelijke mate geldt. Die weet net zo min 
waar hij aan toe is, de overtuigende en 
zelfverzekerde toon van advocaten, cor-
poraties en makelaars ten spijt. Op zijn 
minst maakt dit de situatie democra-
tisch. Als niemand iets zeker kan weten, 
kan door veel pompeuze opgeblazenheid 
heen geprikt worden. De inbreng van de 
mensen kan ook groter worden. Ze zijn 
niet meer een soort spons die informa-
tie opneemt, maar er moet een strategie 
worden bepaald, een presentatie van de 
feiten worden opgesteld, gericht op op-
lossingen. Dat hangt allemaal veel meer 
van de mensen zelf af dan de vraag wat 
toepassing van de juiste regels voor ze 
zou opleveren.
En tenslotte is de opvatting van Mon-
tesquieu tamelijk saai. Het is veel leuker 
wanneer –onverwachts – ineens gaat 
meetellen dat iemand een moeilijk le-
ven heeft, of wanneer een regel die in 
een bepaalde situatie maar beter geen 
toepassing kan vinden, die zomaar ook 
niet krijgt. Dat heeft iets moois, dat de 
moeite waard is. Het is natuurlijk toeval, 
het had anders kunnen gaan, en dat was 
zeker niet “leuk” geweest. Dat is zo. Maar 
ja, zulke gebeurtenissen zijn juist ook 
weer mooi, mede omdat ze zo gemak-
kelijk anders hadden kunnen zijn. “Das 
Gute kommt umsonst,” volgens Ernst 
Jünger: het goede – en dat is hier tevens 
het mooie  – komt zomaar, en is gratis en 
onverwachts. En dan, lijkt mij, is het een 
vorm van levenskunst om in het leven 
openingen te houden, waarbinnen zich 
dat zomaar voor kan doen.

Peter Commandeur
Huurspreekuur d’Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
Woensdagavond van 7 tot 8 uur

de wet en haar toepassing



34 

Haije Bouman 
In december 2011 hebben de bestuurders 
en de raad van Stadsdeel Centrum, van 
harte gesteund door de directie van de 
OBA, het ongelooflijk domme besluit ge-
nomen om de bibliotheek in het Pinto-
huis te sluiten. Ongelooflijk dom omdat 
het de meest gewaardeerde bibliotheek is 
van de vier grote steden in de Randstad. 
Dat bleek keer op keer uit klanttevreden-
heidsonderzoeken. Ongelooflijk dom 
ook omdat in de motivatie van het be-
sluit werd gesteld dat de bezoekerscijfers 
erg omlaag gingen vanwege de nabijheid 
van de grote OBA, terwijl dit ook geldt 
voor verder weg gelegen bibliotheken en 
dit een landelijke trend is. Ongelooflijk 
dom ook omdat het werd gebracht als 
bezuiniging (in deze moeilijke tijden). 
Maar het bedrag, iets meer dan vier ton, 
blijft voor bibliotheekwerk in de bin-
nenstad op de plank liggen terwijl er nog 
geen plannen zijn voor een of meerdere 
andere bibliotheken in Stadsdeel Cen-
trum. 

De verantwoordelijke stadsdeelbestuur-
der Welzijn is Roeland Rengelink van 
de PvdA, die dus de geschiedenis ingaat 
als degene die de Pinto Bieb de nek heeft 
omgedraaid. Daarmee heeft hij de vurige 
wens van zijn eveneens PvdA voorganger 
Els Iping in vervulling gebracht. Zij ble-
ven in hun motivatie maar hameren op 
het besluit dat nota bene al in 1994 was 
genomen, om de bibliotheek te ‘verhui-
zen’ naar de Czaar Peterstraat. Toen dat 
laatste niet doorging was besluit ’94 dus 
van de baan. Maar niet voor Rengelink, 
want hij haalt het in zijn motivatie van 
het sluitingsbesluit opnieuw aan. Onder-
tussen is er een werkgroep van ‘betrok-
ken partijen’ geweest, die alleen maar tot 
doel had om ons door de strot te douwen 
dat het Rembrandthuis het Pintohuis 
zou overnemen. Daar is de actiegroep 
De Pinto Bieb Moet Blijven om die re-
den uitgestapt, maar de zogenaamde uit-
komst van die farce werkgroep werd nu 
aangehaald als reden waarom het Rem-
brandthuis als de ‘beoogd’ gebruiker in 
het sluitingsbesluit genoemd wordt. Wel 
is door de stadsdeelraad, met name door 
de SP en D66, bedongen dat de begane 
grond een buurtfunctie zal behouden, 
met een beperkte bibliotheekfunctie. 
Maar in de tekst van het besluit staat niet 
dat de buurtfunctie ‘beoogd’ gebruiker is 
en ook niet hoeveel van de begane grond 

een buurtfunctie zal houden.
In het besluit staat dat Rengelink bewo-
ners zal vragen met plannen te komen 
voor de begane grond. Maandenlang 
werd niets vernomen van Rengelink, 
totdat de actiegroep de stadsdeelpartijen 
benaderd heeft om Rengelink hierover 
vragen te stellen. Toen kwam dan einde-
lijk een verzoek. Wij hebben gezegd dat 
we eerst wilden weten wat de verschil-
lende ‘betrokken partijen’ eigenlijk wil-
den: eigenaar Stadsherstel, Museum Het 
Rembrandhuis, De OBA, het Stadsdeel en 
de actiegroep. Toen heeft Rengelink dit 
overleg laten organiseren, dat plaatsvond 
in de keuken van het Pintohuis. 

Hier bleek tot onze grote verbazing dat 
Stadsherstel alleen maar aan één huurder 
wil verhuren, het Rembrandhuis. Terwijl 
er al meer dan dertig jaar drie huurders 
inzitten, OBA, een filmproducent en 
een kantoor van een schrijver. Wel wilde 
Stadsherstel een onderhuurder toestaan, 
dat zou de stichting van de bewoners 
dan kunnen zijn. Wederom tot onze gro-
te verbazing bleek dat het Rembrandt-
huis tóch aanspraak maakt op de leeszaal 
op de begane grond. En wij waren hele-
maal verbijsterd dat de OBA niets meer 
te maken wil hebben met het Pintohuis 
en er geen enkele bibliotheek wil verzor-
gen, behalve wat opstarthulp bij de tijd-
schriftabonnementen. 

Op ons initiatief is het proces op gang ge-
bracht, is overleg gevoerd met partijen en 
nu blijkt dat Rengelink en het stadsdeel 
Centrum zich bij hun besluit alleen maar 
op onzekerheden hebben gebaseerd. Wij 
moeten dus gaan onderhuren van het 
Rembrandhuis, een gebruikerscontract 

afsluiten en voortdurend vechten voor 
het behoud van de begane grond met de 
leeszaal. De steeds door ons gevreesde 
sterfhuisconstructie lijkt een feit. Renge-
link heeft verzuimd van te voren te over-
leggen met Stadsherstel, Rembrandthuis 
en OBA en zadelt nu de bewoners op met 
een uiterst onzekere, afhankelijke relatie 
met een hoofdhuurder die nog nooit iets 
voor de buurt heeft betekend en die aast 
op het gebruik van het hele Pintohuis. 
Voor de bewonersactiviteiten had Renge-
link niet meer subsidie over dan 50.000 
tot 100.000 euro.
Maar we mogen met plannen komen 
voor de begane grond en daarom hebben 
we een grote Pintohuis-bewoners-verga-
dering georganiseerd die afgelopen 14 
mei werd gehouden in de theaterzaal van 
de Boomsspijker. Daarbij waren zo’n 50 
mensen aanwezig. Er is o.a. uitgekomen 
dat we willen dat de hele begane grond 
voor de buurt blijft, met een meerjarig 
gebruikscontract, zodat we ruimschoots 
de gelegenheid krijgen om te experimen-
teren en niet binnen de kortste keren 
te horen krijgen, sorry het is niet goed, 
einde subsidie. Dan wordt rampscenario 
werkelijkheid, dan wordt het Pintohuis 
alsnog helemaal voor het Rembrandthuis 
en zijn wij het als bewoners kwijt. 
Tijdens de bijeenkomst op 14 mei kwa-
men de volgende ideeën naar voren: er 
moeten vooral culturele activiteiten 
plaatsvinden die bij voorkeur te maken 
hebben met literatuur en lezen en een 
verhalencafé dat ook online te bezoeken 
is. De prachtige leeszaal is ook bruikbaar 
voor lezingen, concerten en eventueel te 
verhuren als vergaderruimte of zelfs als 
trouwlocatie. Aan het eind van de bij-
eenkomst werd een werkgroep opgericht 
die aan de plannen voor de begane grond 
gaat werken en met Rengelink gaat over-
leggen. De werkgroep start op 7 juni.
De actiegroep zal nog tijdelijk blijven 
functioneren om de werkgroep te on-
dersteunen, maar de meeste leden zullen 
zich na een periode van zeven jaar strijd 
terugtrekken. In 2013 zal het nieuwe 
Pintohuis vorm moeten krijgen als een 
cultureel centrum, waar mensen elkaar 
tot in lengte van dagen in een prachtig 
historisch gebouw kunnen ontmoeten 
en activiteiten kunnen organiseren voor 
en door bewoners van de binnenstad. Als 
u samen met anderen iets wilt organise-
ren, laat het weten via 
pintobieb@yahoo.com.

De begane grond van het Pintohuis voor ons

Foto Nick Bowi
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Uit de notulen van 8 maart
De voorzitter stelt Bastiaan 
Sommeling, Cor van Dam en 
Marlo de Kat van de Dienst 
Metro in oprichting aan de 
vergadering voor. Bastiaan 
Sommeling is sinds 1 januari 
projectmanager renovatie 
Oostlijn. Hij vertelt dat de re-
novatie van de Oostlijn ‘door 
het ijs is gezakt’. Het hele 
project is overgedragen aan 
de Dienst Metro in oprichting. 
Bastiaan Sommeling heeft 
eerder de nieuwe aanpak van 
de Noord/Zuidlijn meege-
maakt. De nieuwe dienst wil 
graag met bewoners in ge-
sprek. Men wil nu een nieuw 
traject opzetten met de aan-
nemer, en zoeken naar nieuw 
vertrouwen. 
Marlo de Kat, van de afdeling 
communicatie, heeft de be-
wonersbrief  verzorgd. Daar 
zijn 30 reacties op gekomen. 
De relatie met de aannemer is 
heel slecht. Eind maart komt 
er een planning over de aan-
pak van de luchtwegmaatre-
gelen. Het werk was stilge-
legd vanwege asbest, nu zijn 
de werkzaamheden voorzich-
tig opgestart; men werkt met 
name ’s nachts in niet voor 
het publiek toegankelijke 
ruimtes.
Er is ook informatie op de site 
www.amsterdam.nl/metro en 
www.hierzijnwij.nu. 
Cor van Dam vertelt over de 
houding van de nieuwe dienst 
tegenover de kunst. Er zijn al 
drie varianten: zonder oude 
kunst, met alleen nieuwe 
kunst, met verwerking van de 
oude kunst. Men beseft dat er 
door bewoners veel waarde 
wordt gehecht aan de kunst-
werken. 
Henri van Poll vertelt over 
het boekje over de metro-
kunst. Dat wordt op 10 april 
aangeboden aan wethouder 
Gehrels.

Uit de notulen van 12 april
Els Agsteribbe herdenkt 
Auke Bijlsma, die op 26 
maart is overleden.  Auke 
Bijlsma was vanaf het aller-
eerste begin betrokken bij de 
Bewonersraad. De vergade-
ring houdt een minuut stilte 

ter nagedachtenis van Auke 
Bijlsma.

Er is onduidelijkheid over 
de toekomst van Blom-
Walenburg. Het Stadsdeel 
wacht af. Hans van Os 
zegt dat er een kraak-
wacht in Walenburg zit en 
dat er los verhuur is in de 
Tandwielenfabriek.

De Werkgroep Ouderen 
houdt zich nog steeds be-
zig met huisvesting. Ze heeft 
een raadsadres geschreven 
aan de Centrale Stad over de 
mogelijkheid van trapliften. 
Die worden alleen aangelegd 
naar de eerste verdieping. Na 
vertrek van de bewoner gaat 
de traplift weg. Het verzoek is 
nu om de traplift te laten zit-
ten en vervolgens een traplift 
aan te leggen naar de tweede 
verdieping.

Dinsdag 10 april is het boekje 
over de metrokunst aangebo-
den aan wethouder Gehrels. 
Er was redelijk veel publiek bij 
de presentatie. Gehrels heeft 
toegezegd zich sterk te ma-
ken voor de kunst in de me-
tro. 

De patroonbestrating voor 
de Sint Antoniesbreestraat 
is aangenomen in de 
Stadsdeelraad met 15 te-
gen 13 stemmen. Jeanine 
van Pinxteren kan de mo-
tie niet uitvoeren, omdat 
de bestrating niet volgens 
het Handboek Inrichting 
Openbare Ruimte is. Hans 
Hagenbeek bestrijdt dat. 
Namens de Bewonersraad wil-
len we een raadsadres daar-
over schrijven.

Er is overleg geweest van 
de actiegroep Pintobieb 
moet blijven met wethou-
der Rengelink, de OBA, 
Stadsherstel en Museum het 
Rembrandthuis. Er blijkt  tus-
sen de 50.000 en 100.000 
euro per jaar beschikbaar 
te zijn voor de buurtfunctie 
op de begane grond van het 
Pintohuis. Het Rembrandthuis 
wil het hele Pintohuis huren; 
diens wensen en die van de 

buurt voor het gebruik van 
de begane grond lopen sterk 
uiteen. De OBA wil geen be-
trokkenheid bij de buurtfunc-
tie en neemt de hele inventa-
ris van de huidige bibliotheek 
mee naar elders. De actie-
groep Pintobieb moet blijven 
organiseert op 14 mei een 
buurtvergadering om de uit-
komst van dit overleg te be-
spreken.

Beheergroep
Er is veel overlast van dea-
lers en gebruikers op 
het Pentagon en bij de 
Zwanenburgwal. Dick Jansen 
(buurtregisseur) hoort ver-
schillende geluiden. Maar er 
komt nog even geen groot-
schalige actie. Bewoners wor-
den opgeroepen om overlast 
te melden op tel. 0900884.

Buurtregisseur Misha Nauman 
meldt dat de Kromme Waal 
in de belangstelling staat 
vanwege inbraken overdag  
in auto’s,  met name buiten-
landse. Er ligt veel glas op de 
straat. Er worden echter nau-
welijks inbraken aangege-
ven. Misha vraagt of iedereen 
goed wil opletten of men ver-
dachte figuren ziet rondlopen 
in het gebied Kromme Waal 
– Binnenkant. Als je iemand 
ziet inbreken, bel 112.

Versterkte muziek vanaf bo-
ten is niet meer toegestaan. 
Bij overlast bel 0900884

Mededelingen openba-
re ruimte:  er zijn werk-
zaamheden rondom de 
Zwanenburgwal in week 24. 
Waternet legt rioolaanslui-
tingen aan; half mei vinden 
er werkzaamheden plaats op 
het Siebbeleshof en bij het 
Amrathhotel vanwege de 
rookuitlaten voor de metro.

Anina Kist komt terug op 
het kunstwerk, dat zon-
der dat iemand ervan wist 
op het Zuiderkerkhof ge-
plaatst zou worden. Toevallig 
kwam dat uit en iedereen 
schrok. Er werd een alterna-
tieve locatie gevonden op 
de hoek Uilenburgersteeg 

Antoniesbreestraat. De 
kunstenaar vond dat okay. 
Binnenkort worden er in de 
Jodenbreestraat bomen ge-
plant en dan zou het kunst-
werk geen zin meer hebben. 
Domingo Regalado wil zor-
gen dat het voor die tijd ge-
plaatst wordt.

Verkoop sociale huur- 
woningen
De voorzitter heet Dingeman 
Coumou (Huurdersvereniging 
Amsterdam), Guust Augustijn 
(Wijksteunpunt Wonen) 
en André Kroon en Erwin 
Vleerlaag (Huurgenoot, 
huurdersvereniging van 
Stadgenoot) welkom.
Stadgenoot wil huurwo-
ningen verkopen. Guust 
Augustijn zegt dat er dan een 
Vereniging van Eigenaren 
moet worden opgericht voor 
die woningen. In die vereni-
ging zit Stadgenoot plus de 
bewoners-eigenaren. De po-
sitie van huurders raakt dan 
achterop. Dingeman Coumou 
zegt dat in het centrum de 
sociale woningmarkt onder 
druk staat. De woningmarkt 
wordt ‘verpulverd’. Veel wo-
ningen worden ingezet voor 
short stay, vaak illegaal. Het 
is volgens hem noodzakelijk 
om op stedelijk niveau druk 
uit te oefenen tegen de ver-
koop van sociale woningen en 
om de short stay te beperken. 
Ook vanuit de bewoners op 
buurtniveau. Het Stadsdeel 
probeert te handhaven, maar 
het is moeilijk om illegale 
short stay te bewijzen. Veel 
woningen worden gekocht 
om die vervolgens te exploite-
ren voor short stay. Dit dreigt 
ook voor de te verkopen 
huurwoningen.
Huurgenoot adviseert 
Stadgenoot om in splitsings-
vergunningen op te nemen 
dat de koper er zelf moet 
gaan wonen. Ook kun je in de 
splitsingsvergunning de posi-
tie van de huurders te rege-
len. Anders worden huurders 
afhankelijk van de vertegen-
woordiger van Stadgenoot. 
De kopers regeren de VVE en 
huurders hangen erbij.

Dank aan Mieke Lokkerbol






