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Colofon
OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, 
door en voor buurtbewoners. OpNieuw wordt 
gratis huis aan huis verspreid in het gebied dat 
begrensd wordt door Geldersekade, Oosterdok, 
Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, en 
‘s Gravelandseveer, Kloveniersburgwal en 
Nieuwmarkt en op Uilenburg.
Stadsdeel Centrum financiert mede het blad via 
Wijkcentrum D’Oude Stadt. Het blad ontvangt 
bijdragen van o.a. Ymere, de Koninklijke 
Nederlandse Akademie voor Wetenschappen en 
Rabobank Amsterdam.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie instemt met de inhoud.
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Een nieuw begin
OpNieuw 30 jaar OpNieuw. Ga er 
maar aanstaan. Gelukkig hebben zich 
onlangs vier nieuwe jonge redactieleden 
aangemeld. Eva Kalle, Martyn Overweel, 
Anna Cruson en Maud van de Wiel 
komen de redactie versterken. 
Met ingang van dit nummer gaat OpNieuw 
er ook een beetje anders uitzien. Bestuur en 
redactie besloten met een nieuwe drukker 
in zee te gaan. Een goede aanleiding 
om ook de lay-out weer eens onder de 
loep te nemen. De nieuwe redactieleden 
hebben we gevraagd het blad eens fris te 
bekijken vanuit hun generatie, maar ook 
hun professionele kennis op het gebied 
van media en communicatie. Dat heeft 
een bescheiden restyling van OpNieuw 
tot gevolg gehad. Met name Maud heeft 
daar een flinke bijdrage aan geleverd. 
Eva en Anna hebben beiden een nieuwe 
rubriek in het leven geroepen, Ons kent 
Ons en Keukengeheimen. Martyn gaat 
naast Dunya voor illustraties zorgen. 
Al met al was het een hele klus om na de 
drukte van het benefietfeest – waarvan 
een fotoverslag in dit nummer – in korte 
tijd weer een nieuwe OpNieuw samen te 
stellen. Voor het komende nummer hopen 
wij weer alle aandacht op de inhoud te 
kunnen richten. Zijn er onderwerpen of 
kwesties die u graag aan de orde wilt 
laten komen? Laat het ons weten! U kunt 
natuurlijk zelf ook een stuk schrijven, 
bijvoorbeeld over de Flesseman dat gaat 
sluiten als “Centrum voor Ouderen”.  

Roos Hendriks

Donaties kregen we de afgelopen maanden 
van € 50,-  H.U.Jessurun D Oliveira, 
€ 50,- M.H. Henket, € 30,- E. van Haaps 
en € 70,- E.Heikens-Boonstra. Elke maand 
ontvangen we € 30,- van H.P. Willers.
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Mijn vader, Joop Dielemans (23-12-
1931), liftte op zijn achttiende al 
naar Parijs en reisde tot op hoge 

leeftijd regelmatig naar Frankrijk en Spanje, 
met de fiets en met de bus. Hij is schoen-
maker geweest en kok (hij maakte vroeger 
heerlijke soep), heeft huizen gebouwd in 
Ierland en was actief in de provobeweging. 
Maar boven alles is hij beeldend kunstenaar. 
Tekeningen, aquarellen, schilderijen, col-
lages en teksten. Op papier, doek, hout, en 
zelfs (zijn meest recente werk) op een plas-
tic snijplank. 
De uitspraak boven dit stuk is voor mij ty-
perend voor zijn manier van kijken. Door 
de zwaan, symbool van elegantie en schoon-
heid, op deze manier tegenover de eend te 
zetten, plaatst hij beiden in een nieuwe con-
text. Met een dikke knipoog. Van de poppen 
die hij vroeger aan het stuur van zijn fiets 

bond tot zijn verzameling stenen, botten 
en glazen flesjes, arrangeert Joop de dingen 
tot stillevens of driedimensionale collages. 
Daarmee geeft hij de meest alledaagse din-
gen een nieuwe vorm en betekenis.
Een fascinatie voor ‘gewone materialen’ 
heeft hij altijd gehad. Zoals ook blijkt uit zijn 
werk uit de pre provo periode 1960-1965, 
dat van mei tot en met augustus te zien is bij 
de Verbeke Foundation in België (Westak-
ker – 9190 Kemzeke [Stekene]). Collages 
en assemblages zijn het, gemaakt met kran-
ten, foto’s, roest, zand, touw, verf en pop-
pen. Commentaren op hun tijd en tegelijk 
autonome kunstwerken. Tentoongesteld in 
een eigen witte ruimte midden in een grote 
loods tonen zij hun blijvende kracht. 
De totstandkoming van de tentoonstelling 
was een bijzondere samenloop van omstan-
digheden. Dunya Willeman, een bevriend 
kunstenares en redacteur van de OpNieuw, 
schreef een artikel over Joop en zijn kunste-
naarschap in de OpNieuw van maart 2011. 
Franck Gribling, een kunstenaar die Joop 
kent uit de jaren zestig, las het artikel toen 
hij koffie dronk in Café het Loosje. Dat was 
aanleiding om contact te zoeken met Joop 
en een deel van zijn werk te presenteren 
tijdens een tentoonstelling in galerie Locus 
Solus in Antwerpen, getiteld: “Spacescapes 
and shapes 1980-1990 en Andere tijden 
LSD 25, Amsterdam, 1962 een beginpunt”.

Uit het persbericht van die tentoonstel-
ling: “Galerie LSD25 was een kortstondig 
bestaand kunstenaarsinitiatief in Amster-
dam, dat in 1962 opende met het op de eigen 
‘verzetspers’ gedrukte ‘Realistisch Manifest’ 
van Franck Gribling, mede ondertekend door 
Simon Vinkenoog, Rik van Bentum, Joop 
Dielemans en Theo Niermeyer. Realisme’ be-
tekende het hergebruik van alledaagse banale 
materialen die getoond werden met een zo 
gering mogelijke ingreep van de kunstenaar, 
die het onaanzienlijke zichtbaar wilde ma-
ken en het bewustzijn stimuleren.”
Geert Verbeke, eigenaar van het privé 
kunstinitiatief de Verbeke Foundation, zag 
de werken van Joop in Antwerpen en was 
direct geïnteresseerd om ze op te nemen in 
de zomertentoonstelling “sponsored by na-
ture”. In verschillende grote loodsen (20.000 
m2 in totaal) en 12 hectare natuurgebied is 
veel te zien. Installaties van Onno Dirker en 
Martin Uit den Boogaard, video-installaties 
van Jeroen Eisinga, CasAnus een kunstwerk 
van Joep van Lieshout waar je in kunt over-
nachten en een selectie van 300 collages en 
assemblages uit de vaste collectie van de 
foundation. En misschien een zwaan. Be-
kijk hem eens met andere ogen.

Sati Dielemans
Voor meer informatie:
www.verbekefoundation.com
www.franckgribling.info

‘Een zwaan is gewoon een 
veels te grote eend’ 
of hoe je de werkelijkheid vormgeeft

Bij de voorplaat
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Deze week wordt Eva Kalle geïnterviewd door Anna.

Hoelang woon je in de buurt?
Ik ben geboren in Oost en vanaf mijn 2e levensjaar woon ik al in de Nieuwmarkt-
buurt. Ik ben opgegroeid in de Nieuwe Hoogstraat en sinds mijn 18e woon ik aan 
de Recht Boomssloot. Inmiddels met mijn man Martyn en onze twee kinderen 
Tom en Lex.

Wat betekent de buurt voor jou?
De buurt voelt als thuis. Geborgen, maar je kunt hier ook helemaal losgaan. 

Welke buurtherinnering wil je met ons delen?
De vijf jaar dat café Nagel (voormalig café Het Hoekje) op de Krom Boomssloot 
zat, was ik er bijna dagelijks te vinden. Ik heb hierdoor heel veel mensen uit de 
buurt leren kennen en mooie gesprekken met ze gevoerd. Ik weet zeker dat dit café 
door veel mensen gemist wordt. 

Wat is je favoriete horecagelegenheid in de buurt?
Voor eten ga ik naar Bern, voor ijs en koffie naar Tofani en voor een lekker biertje 
naar de Engelbewaarder. 

Heb je nog een buurtwens?
Ik wens dat niet alle huizen in bezit komen van de rijkste mensen, maar dat de 
variatie en de mix huur- / koopwoningen blijft. Ook bijvoorbeeld jonge mensen en 
kunstenaars maken de buurt.

Over welke buur zou je meer willen weten?
Ik heb een buurvrouw schuin tegenover mij wonen. We zwaaien altijd naar elkaar 
als ze op de fiets zit met haar dochtertje, maar eigenlijk weet ik niets van haar.

Kom je een keer bij me op het stoepje een wijntje drinken? 

Eva Kalle, 30 jaar 
Recht Boomssloot
Leerkracht beeldende vorming Sint 
Antonius basisschool

doorgeefinterview

Metro overlast
Begin dit jaar kreeg wijkcentrum 
d’Oude Stadt een melding van een 
bewoner over sterk toegenomen 
geluidsoverlast rondom het Pen-
tagon sinds de 2e renovatieronde 
van de metro. Al gauw bleek dat er 
meer bewoners waren die geluids-
overlast ondervonden. Een aantal 
bewoners hebben zich geformeerd 
tot de werkgroep Metro Nieuw-
markt. De werkgroep heeft contact 
opgenomen met de verantwoordel-
ijke overheidsdiensten (Dienst 
Metro, stadsdeel Centrum en won-
ingcorporaties) en contact gezocht 
met de bewonersraad Nieuwmarkt. 

Vervolgens heeft de werkgroep 
een enquêteformulier gemaakt 
en verspreid om een goed beeld 
krijgen van hoeveel bewoners er 
last van hebben. Deze cijfers en 
gegevens werden aangeboden 
op de bewonersraadvergadering 
waar Dienst Metro aanwezig was. 
Dienst Metro heeft hier direct op 
gereageerd en gehoor gegeven aan 
de roep van de bewoners om iets 
aan de overlast te doen. De Dienst 
Metro heeft hun technische dienst 
gevraagd om te onderzoeken waar 
de geluidsoverlast vandaan zou 
kunnen komen. 

1. Uitblaasinstallatie; kanalen voor 
hitte afvoer;
2. Stuwlucht die weg wordt 
getrokken;
3. Railbalk: aanpassing van hout 
naar beton. 

Bovenstaande mogelijkheden 
worden momenteel onderzocht 
en op 11 juni worden de eerste 
resultaten van de geluidsmetingen 
op het wijkcentrum besproken met 
de bewoners. 
Een andere oorzaak zou kunnen 
zijn dat de rubberen blokken, die 
tussen de buis en nieuwbouwwo-
ningen liggen, aan vervanging toe 
zijn. Verder kan het zijn dat er een 
asfalt/betonlaag is verwijderd bij 
de renovatie van de Sint Antonies-
breestraat. 

Kijk voor meer informatie op 
http://www.amsterdam.nl/park-
eren-verkeer/verkeersprojecten/
renovatie-oostlijn/. U kunt ook 
contact opnemen met Florian Gase 
van wijkcentrum d’Oude Stadt via 
florian@oudestadt.nl.
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Op de hoek van de Krom Booms-
sloot en de Koningsstraat zat hij af 
en toe bij Wouter in het Jazz Café. 

Een kind van vijftig, tenger, bewegelijk, taai, 
helder blauwe ogen. Hij rookte veel Javaanse 
jongens en was broeierig maar niet opdrin-
gerig. Op een winteravond bietste ik een Ja-
vaanse Jongen van hem en daarna begon hij 
te praten. Hij vertelde hoe verschrikkelijk 
spijtig het was dat hij zijn vrouw kort daar-
voor had moeten verlaten maar er was geen 
beginnen meer aan geweest. Zij was onver-
dragelijk geworden, vertelde hij en daarbij, 
en dat vond hij echt de limit, daarbij was 
zij tamelijk onverwacht alle muziek gaan 
haten. Ik luisterde zo’n beetje en van een 
vrouw die plotseling alle muziek haat, zoiets 
vergeet je niet. Wanneer zijn vrouw ergens 
muziek hoorde, wilde zij daar altijd meteen 
vandaan of anders kreeg zij rare woedeaan-
vallen. Hij had nog therapie voorgesteld 
maar zij wilde niet in therapie, zij wilde ge-
woon alleen maar nooit meer muziek.

In het begin wist ik niet hoe die lange pils-
drinkende klant van het jazzcafé precies 
heette, hij was leraar Engels zei hij, en hij 
woonde op een zolder vlak boven dat café. 
Zijn BMW, een prachtige motorfiets, par-
keerde hij elders, vlakbij in de buurt, en of 
ik op een warme zomeravond een keertje 
mee achterop wilde, keihard over de Af-
sluitdijk naar Leeuwarden en dan voor don-
ker weer terug, beloofde hij. Doets was zijn 
achternaam. Ik vertelde hem dat de moeder 

van de moeder van mijn moeder ook Doets 
heette en daardoor wist hij plots zeker dat 
we familie waren en dat schiep volgens hem 
een band. Vanaf dit gedoets noemde ik hem 
oom Doets, we scheelden aardig wat in ja-
ren. In die tijd liep ik soms te prakizeren of 
ik niet toch eens een keertje achterop mee 
moest gaan vliegen in de wind. Volgens mij 
had deze oom vriendinnen die hem echt 
leuk vonden, maar toen hij op een dag weg 
was, totaal foetsie, zonder een spoor met de 
noorderzon vertrokken, hoorde ik niemand 
over hem. Mensen verschenen en verdwe-
nen, gezichten vervaagden naar achtergron-
den om al of niet ooit nog op te duiken in 
een herinnering, een gedachteflits, in het 
echt of in een droom. In al die jaren niet 
meer aan oom Doets gedacht, wel soms in-
eens even aan een vrouw die allergisch voor 
muziek was geworden.

Een tijdje terug een brief ontvangen. Grote 
letters van vulpeninkt. Indrukwekkend. Hij 
heette Jan Willem Doets en hij heeft me ge-
googled, na meer dan vijfendertig jaar, op-
gesnord. Behalve de toon en de inhoud van 
zijn brief, blijft het frappante altijd weer de 
Tijd, hoe zij ongemerkt zo vliegen kan. Als 
iemand, met wie je ooit een mensenleef-
tijd lang geleden zo’n beetje wat hebt zitten 
klessebessen, na vijfendertig jaar een brief 
stuurt, dan lees je die goed, merk ik. Heb 
ook ontdekt dat de brief erg echt is. Dat er 
een ziel en een zaligheid in ligt. Oom Doets 
woont nu in Tel Aviv in een wooncentrum 

voor ouderen en hij kan geen kant meer op. 
Hij verlangt naar huis en dan vooral naar 
Amsterdam en dan vooral naar de Nieuw-
markt en dan vooral naar het Jazz Café, 
schrijft hij. Het was nog vóór 1980 dat een 
pittige vrouw hem van zijn wortels heeft ge-
plukt en voorbij de horizon meegenomen. 
Een mooi leven, oh ja dat wel. Zelfs nog 
twee spiksplinternieuwe joodse zonen. Pas 
nadat de aardige vrouw die veel van hem en 
ook enorm veel van muziek had gehouden, 
op haar zesenzeventigste overleed, was er 
iets in oom Doets wakker geworden, iets 
wat daar eerder niet was: Heimwee.
Opmerkelijk dat oom Doets vandaag de 
tachtig ruim gepasseerd is en dat hij me zijn 
enige Nederlandse familie noemt. Heeft ie-
mand anders hem ooit gekend? Jan Willem 
Doets, helderblauwe ogen, tenger, bewege-
lijk, motorfiets. Zijn liefste wens is nog een 
weekje in Amsterdam en dan een pilsje in 
het Jazz Café. Ik heb hem teruggeschre-
ven: Lieve oom Doets, veel dank voor uw 

schrijven. Ook in de Nieuwmarkt is wel wat 
veranderd; na tijden komen altijd weer tij-
den en mischien gaat dat niet voorbij, maar 
wij wel oom Doets, want Wouter van het 
Jazz Café is er al zoveel jaren niet meer, op 
zijn hoek zit vandaag een kapperszaak. De 
avondwinkel van Piet is al twintig jaar opge-
doekt en ook de lieve vrouw van het snoep-
winkeltje waar de oude geurcombinatie van 
koffie, petroleum, drop en waspoeder nog 
werd waargenomen, zij is ook allang niet 
meer in de Koningsstraat gezien. De Nieuw-
markt is vandaag een pretpark waar bewo-
ners zich met gevulde boodschappentassen 
en bakfietsen vol kleine kinderen haastig 
tussen terassen door wurmen en waar het 
ondanks alles nog redelijk goed is. De Fles-
seman is een prachtcentrum voor ouderen 
geworden en ze hebben daar fijne liften en 
enorm veel kamers. Ik ga vragen of u daar 
een weekje mag komen logeren. Goed?

Brief gepost, postzegels, prioritysticker. 
Geen antwoord.
Misschien had hij niet zo ver weg moeten 
gaan. Dacht nog aan die twee zonen en 
hoop dat zij daar nog wat in de buurt van 
Tel Aviv zijn gebleven.Vroeg me ook nog af 
waar oom Doets destijds in de gauwigheid 
die BMW had gelaten en vermoed dat hij 
daar, bruid en alles achterop, lang geleden 
ongelofelijk ver op is weggereden. Veel veel 
verder weg dan Leeuwarden ... en niks voor 
donker terug.

Martijn van der Molen

Oom Doets

Ook in de Nieuwmarkt 
is wel wat veranderd; na 
tijden komen altijd weer 
tijden en mischien gaat 
dat niet voorbij

Nieuwmarktverhalen
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Maandagochtend. Boodschappen doen voor vijf dagen. 
Dappermarkt of Ten Katemarkt? Deze keer naar de 

Ten Kate, met lijn 17. Vlees van de Kema. Gehakt, stooflap-
pen (paard), karbonades, spek, braadworst en soepzenen 
voor de bouillon. Dan naar die groenteboer waar alles 50 
cent kost. Lof, bos wortelen, een broccoli, snijbonen, twee 
aubergines. Even verderop hoor ik een standwerker, vlak 
bij het Dekbeddenpaleis van John Dekbed. "Ja dames, hier 
moet u wezen, hier moet u zijn! Eerste kwaliteit luxe tassen 
voor drie euro! Wie maakt me los! Echt kunstleer! Alleen 
vandaag … 't zijn de laatste! Drie eurootjes per stuk, alleen 
vandaag nog!" Er is weinig animo, hij roept gewoon door. 
Naar kaasboer Henk voor een pond pittig belegen. (Henk 
wordt oud, hij heeft er niet zoveel zin meer in.) Praatje ge-
maakt met André. André woont vlak bij de Albert Cuyp, 
maar doet hier zijn boodschappen. Hij heeft gelijk. Nog 
even een portie kibbeling bij de Volendammer, dan naar 
huis (overstapje). Totaal ongeveer 25 euro kwijt.
Zaterdag. Boerenmarkt op de Nieuwmarkt. Geen roepende 

standwerkers. Ander soort boeren. Veel luxe kramen, veel 
luxe waren. Nostalgische namen en teksten. Kraamver-
zorging van hoog niveau. Het gaat hier niet om Voordelig, 
maar om Exclusief, Verantwoord en Gezond. Je komt hier 
om jezelf te verwennen. Niet om boodschappen te doen 
maar om te shoppen.
Eerst het ontbijt. Huisgerolde 100% speltcroissants van Li-
nus. Zelf in natuurdarm gepropte Hausmacher bij de na-
tuurslager. Hele fijne dag nog. Eitjes bij Flip van eigen kip. 
Graskaas, meikaas of lentekaas? Toch maar Oude Beem-
ster, want gerijpt op houten stellingen en handgekeerd. 
Vlierbessensap. Zeisgemaaide grasboter. Anders nog iets 
gewenst? Ja, voor de lunch.
Dauwgeplukte rucola. Klein beugelflesje koudgeperste 
olijfolie uit Verona. Balsamico hoeft niet, heb ik nog. Dub-
belverkaste Romaatjes aan de tros. Onsje duinvoetjes. Wit 
wijntje erbij? Nee, want dagje gezond. Linksdraaiende kar-
nemelk. En nog een prettig weekend. Breekbrood met spek 
en ui bij meisjes met bakkersmutsen op. (Vroeger stond 
daar die bakker uit Brabant met die vrouw met die donkere 
ogen.)
Nu het avondeten nog. Pompoensoep van Bert uit eigen 
keuken (wordt al een beetje grijs, Bert). Schorseneren en 
pastinaak uit Grootmoeders Moestuin. Opperdoezers bij 
de Oude Boerderij. Ambachtelijk gerookte varkenslende, 
glutenvrij, bij de Spanjaard. Twee frambozenvlaaitjes voor 
toe. Bosje narcissen uit Liselottes pluktuintje.nl, staat zo 
gezellig. Klaar. Iets meer dan 75 euro.
Hele fijne dag gehad. 's-Avonds laat vóór het doortrekken 
nog even tevreden naar m'n bolus gekeken en gedacht: zelf 
gebakken.

Marktwerking
Maarten Henket   illustratie: Martyn Overweel

Column

De dag na het 
benefietfeest
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[ Uitgeverij ] De Buitenkant
  Schippersstraat 11
  1011 AZ Amsterdam
   jandjong@xs4all.nl

Vraag nu onze nieuwe 
fondslijst aan!

Uitgeverij de Buitenkant

L
www.uitgeverijdebuitenkant.nl

F
Fondslijst 2013 /14

de Buitenkant

www.uitgeverijdebuitenkant.nl

Op zoek naar een boekhouder en 
Belastingconsulent. Maak een afspraak 
voor een gratis gesprek.

Adres: Veembroederhof 105
Voor meer informatie bel: 020 - 623 39 32
www.cea-fiscalediensten.nl

Fiscalediensten

Oudeschans 30
Telefoon: 020 624 58 58
www.panatta-gym.nl

Sauna Infrarood cabIne TurkS SToombad Power Tower

fITneSS & cardIo 
Personal Trainers op aanvraag 

kIckbokSen kIdS 
& VoLwaSSenen
Gilbert Ballantine 
(9x NL- en 7x Wereldkampioen) 

rayneTIcS 
Raimondo Fornoni 
(Danser Nationaal ballet) 

bodyShaPe

Wereldgerechten van lokale producten. 
Open van 09.00 tot 01.00 voor lunch, 

borrel en diner!

www.indewaag.nl

MACBIKE 
OOK 
ONDER-
GRONDS

MACBIKE 

ONDER-

Fietsreparaties en onderhoud. Lekke bandenservice.  
Verkoop van nieuwe en gebruikte fi etsen. Fietsverhuur. 
Dagelijks geopend van 09.00-17.45 uur.  
Oosterdokskade 149, info@macbike.nl, macbike.nl

MACBIKE OOSTERDOK, onder de OBA

MacOosterdok93x73.indd   1 31-05-13   09:37
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Als je buiten de deur wilt eten als 
bewoner van de Nieuwmarktbuurt 

heb je keuze genoeg, de wereldkeuken 
is hier goed vertegenwoordigd. Van 
Chinees tot Portugees en alles ertus-
senin. Maar wat kookt en eet de buurt-
bewoner thuis? In deze rubriek deelt 
een buurtbewoner zijn of haar favoriete 
recept met u.

Jules (37) is geboren op Rapenburg en 
opgegroeid in de Warmoesstraat. Zijn 
vader Piet kwam in de jaren 70 naar 
Amsterdam en was actief in de kraak-
beweging in de Nieuwmarktbuurt. Zijn 
moeder Francoise kwam uit Parijs naar 
Amsterdam en viel voor de mooie ogen 
van zijn vader. Of was het andersom? 
Hoe dan ook, thuis werd altijd goed en 
uitgebreid gekookt. Elke dag drie gangen, 
ja ook door de week.  Logisch met een 
Franse moeder zou je denken. Maar 
vergis je niet, negen van de tien keer nam 
Piet het avondeten voor zijn rekening. 
En was hij het die ervoor zorgde dat er 
varkenstongetjes in madeirasaus en pot-
au-feu op tafel kwamen. Elke maaltijd 

werd naar goed Frans gebruik afgesloten met een groene salade met vinaigrette. En die 
werd  gemaakt door Francoise. Want aan haar vinagrette kon niemand tippen. En mocht 
er ooit enige irritatie zijn geweest in de keuken bij Jules thuis, dan was die vinaigrette 
daar de oorzaak van. Want hoe deed ze dat toch? Die perfecte balans van fris en zuur en 
pit van de mosterd. Met precies dezelfde ingrediënten lukte het noch Jules noch Piet haar 
te evenaren. Voordoen, opschrijven, uitleggen,het mocht niet baten. Nooit was de vinai-
grette zo lekker als die van Francoise. De nonchalance waarmee ze de mosterd, azijn en 
olie in de slakom mengde, het zag er uit alsof ze maar wat deed. Maar wat smaakte het 
goed! Want laten we er inderdaad maar niet te moeilijk over doen, met slechts een paar 
ingrediënten draai je een vinaigrette in mekaar. Olie, azijn en zout. En graag ook een 
beetje mosterd! En de verhoudingen? Laten we maar uitgaan van één deel azijn en drie 
delen mosterd. Maar dit is uiteraard een kwestie van smaak. De bijnaam professor Zuur-
beckje die Jules van zijn vrienden krijgt, geeft weg dat hij naar een ruime verhouding 
azijn neigt. Maar zoet mag een vinaigrette nooit zijn bij Jules thuis. Suiker of honing? 
Nee bedankt. Bij trek in zoet ga je maar koekjes bakken. De salade moet licht en fris 
blijven. Hier het recept als uitgangspunt, maar probeer vooral zelf uit wat u lekker vindt. 
Want zoals we net lazen, koken blijft een kwestie van ervaring en het op gevoel doen.  

2 eetlepels rode wijnazijn
6 eetlepels  zachte olijfolie
2 theelepels Dijonmosterd
snufje zout 
Meng mosterd, azijn en zout. Voeg al 
roerend de olie toe, zodat er een mooie 
lobbige vinaigrette ontstaat. Et voilà, 
een heerlijke klassiek Franse dressing 
voor uw salade. Ook heerlijk bij geraspte 
worteltjes, tomatensla, als dipje bij een 
artisjok of over zacht gekookte of gegrilde 
prei.  Eigenlijk lekker met elke warme of 
koude groente. Of kook kleine Dupuy 
linzen, even laten afkoelen, sjalotje erbij 
en omscheppen met de vinaigrette. Lauw 
serveren, subliem!
Dus doe uzelf een plezier en meng de 
vinaigrette onder in de slakom, groen 
kropje sla eroverheen plukken en nét 
voor het opeten mengen. Dan blijft de sla 
knapperig en gaat u met een fris gevoel 
van tafel. Bon ap! Anna Cruson

Zeedijk: openheid en 
meerwaarde inzet geding
De NV Zeedijk heeft het geding 
gewonnen tegen de ombouw van een 
bestaande cadeauwinkel naar een 
souvenirshop. De uitspraak van de 
rechter is belangrijk om op de Zeedijk 
een gevarieerd winkelaanbod te 
handhaven dat waarde toevoegt aan 
de omgeving. Daarbij bleek de onder-
neming plotseling mede-eigendom 
van een stille vennoot. De NV Zeedijk 
eiste, als eigenaar van het pand, dui-
delijkheid over deze vennoot en over 
de herkomst van de financiering. De 
rechter heeft de
NV Zeedijk in haar gelijk gesteld. In 
zijn vonnis erkent hij het belang van 
de NV Zeedijk om zelf te kunnen be-
palen met wie zij in zee gaat als huur-
der, gegeven haar streven naar een 
economisch herstel van de Zeedijk.
De NV Zeedijk is gebaseerd op een 
samenwerking van de gemeente 
Amsterdam met een aantal externe 
partijen. Zij is opgezet om de leef-
baarheid van de omgeving te verster-
ken door bonafide ondernemers aan 
de buurt te binden. In de bijna dertig 
jaar van haar bestaan heeft zij een 
honderdtal bedrijfspanden verwor-
ven die worden verhuurd aan solide 
bedrijven, zowel op de Zeedijk als in 
de directe omgeving. Vanzelf loopt dit 
transformatieproces niet; zeker op de 
Wallen kruipt besmet geld gemak-
kelijk terug naar plaatsen waar het 
niet welkom is. Ook het bewaken van 
het bereikte kwaliteitsniveau vergt 
voortdurend aandacht. Monocultuur 
ligt steeds op de loer, daar waar het 
juist zo belangrijk is in het gebied 
diversiteit te zoeken en te behouden.
De Zeedijk is in de voorbije jaren her-
schapen in een aantrekkelijke, veilige 
en levendige straat. Dit heeft de NV 
Zeedijk bereikt door het aankopen, 
ontwikkelen en duurzaam beheren 
van haar panden in combinatie met 
sociaal beheer. Kenmerkend voor 
de werkwijze van de NV Zeedijk is 
dat zij veel aandacht heeft voor de 
(startende) bedrijven op de begane 
grond. Die zijn immers beeldbepalend 
voor de straat. Boven de winkels zijn 
woningen ontwikkeld en verhuurd, 
ook om bij te dragen aan een grotere 
sociale veiligheid van de buurt.

Voor nadere informatie over de werk-
wijze van de NV Zeedijk verwijzen wij 
u naar onze website: www.nvzeedijk.
nl of kunt u contact opnemen met:
Janny Alberts Directeur NV Zeedijk 
Telefoon: 06-51518972
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u en dan bakte ik een broodje voor 
Auke en bracht hem dat op zon-
dagmorgen, tegen elven. Terwijl 
het brood afkoelde op een snij-
plank, babbelden we over van al-

les en nog wat - mondwater genoeg. Op een 
keer vroeg hij me te vertellen hoe wij onze 
woning in de Verversstraat waren kwijtge-
raakt. Een bitter verhaal, lang en ingewik-
keld – pijnlijk voor de verteller en een be-
zoeking voor de luisteraar. 
Ik aarzelde, maar hij drong aan. Met loden 
tong stak ik van wal. Hij luisterde aandach-
tig zonder onderbreking en aan het slot 
vroeg hij of ik nog koffie wilde.
"Ja", zei ik, "doe maar weer zo'n paarse".
Een dag later belde hij op.
"Als je tijd hebt, kom dan even langs. Ik wil 
je iets laten zien."
Toen ik boven kwam, zat hij bij de trap te 
wachten in zijn rolstoel, opgewekt zwaaiend 
met zijn wijsvinger: "Kijk mijn hele huis 
eens rond, ook boven, met de ogen van een 
architect", droeg hij me op. "Wat bedoel je 
precies?" vroeg ik. "Doe het nou maar, ga 
eerst maar kijken, je moet de kamers bekij-
ken, de ruimte zien, zonder alle spullen van 
mij er in en dan vertel ik je daarna wel waar-
om". Zo gezegd zo gedaan. Het was duide-
lijk, vooral op de vliering, dat de architect 
zich indertijd behoorlijk had ingespannen 
om ruimtebesparende oplossingen te vin-
den. Er was een badkamer boven met ligbad 
en buiten een schitterend verborgen terrasje 
tussen de daken.
"En," vroeg hij, toen ik weer in de keuken 
kwam, "hoe vind je het huis?"
Ik zei dat ik de indeling goed vond, slim ge-
daan, veel mogelijkheden op een klein op-
pervlak. Dat antwoord leek hem tevreden te 
stellen.
Toen zei hij: "Ik zal je nu zeggen waarom ik 
je daarnet gevraagd heb rond te kijken. Maar 

ik wil dat je er met niemand over praat. Het 
moet absoluut geheim blijven, want anders 
krijg ik er enorm gedonder mee. Je moet me 
beloven dat je het onder de pet houdt."
Ik had geen flauw idee waar hij op doelde, 
maar hij keek me aan en wachtte op mijn 
reactie. 
"Is beloofd", zei ik.
Hij leunde voorover in zijn rolstoel en zei: 
"Ze hebben bij een onderzoek vorige week 
een vlekje op mijn long gevonden. Kanker. 
Het is malicieus, en het zaait snel uit. Er is 
weinig aan te doen, en ik heb er ook geen 
zin meer in. Ik heb hooguit nog een jaar te 

leven en ik wil dat jullie mijn huis krijgen 
als ik er niet meer ben." 
Ik schrok me kapot. 
Dat was erg veel gezegd, in heel weinig 
woorden - dood en onderdak in één adem. 
Ik kan me niet herinneren wat ik daarop zei. 
Een schokkend bericht, en een kameraad-
schappelijk, lief en goed bedoeld aanbod. 
Een verschrikkelijke combinatie. Ik vrees 
dat ik niet veel meer dan wat algemeenhe-
den heb geopperd. Tamelijk in de war ging 
ik naar huis.
We kwamen er al snel achter dat zijn aan-
bod om allerlei redenen niet goed uit zou 
pakken; Auke zag dat in en was het met ons 
eens. Daarmee was het plan van de baan.
De tijd verstreek. Hij wilde geen brood meer 

Hoe Auke ons tenslotte toch nog aan een woning hielp

Toen wij indertijd met 
1 stem verschil de strijd 
hadden gewonnen, vond 
ik achteraf de reacties 
op die overwinning 
heel raar.

Nieuwmarktverhalen N



11OpNieuw

- zijn spijsvertering liet dat niet meer toe. Ik 
deed wat klusjes in zijn huis, repareerde zijn 
rolstoel, en pompte de lekke achterbanden 
van zijn auto op als er in gereden moest 
worden. 
Intussen zochten we verder naar een wo-
ning. In Diemen, Amsterdam Noord, Am-
stelveen, Het Verre Westen en de Bijlmer 
konden we zó terecht. En toen kwam op-
eens nummer 38 op de Sint Antoniesluis 
vrij. We waren nummer 2 op de wachtlijst, 
maar nummer 1 haakte al direct af en een 
paar weken later kregen we de sleutels. We 
konden ons geluk niet op. Ik schreef Auke 
daarop de volgende brief:
 Dag Auke,

Enige tijd geleden vertelde ik je hoe wij ons 
huis in de Verversstraat kwijtraakten – 
een treurig verhaal.
Direct daarop bood je je eigen woning aan. 
Een even lief, kameraadschappelijk als schok-
kend aanbod. We konden er geen gebruik van 
maken, maar na beraad hadden we daar al-
lemaal vrede mee.
Door een eigenaardige loop van de geschiede-
nis heb je ons nu toch aan een woning gehol-
pen. Je gelooft het niet, maar het is werkelijk 
waar!
Het zit zo:
Je zult je ongetwijfeld de raadsvergadering 
herinneren, waar met 1 stem verschil
de vierbaansweg dwars door de buurt naar 
het CS werd tegengehouden. Jij was immers 
de architect van deze actie. Tegenwoordig 
staat op de plek waar de Jodenbreestraat ver-
smalt naar de oude rooilijn van de Sint An-
toniesbreestraat, de zuil van Hans het Man-
netje.
Als je daar gaat staan, met je rug naar de 
Theaterschool, zie je de versmalling van het 
wegdek, de ingang van de Sint Antonies-
breestraat, links TisFris, en rechts Coffeeshop 

Hoe Auke ons tenslotte toch nog aan een woning hielp
Reefer, met daarboven ons nieuwe huis. 
We kregen twee weken geleden de sleutels.
Het huis kon daar gebouwd worden dankzij 
het succes van de strijd tegen cityvorming en 
met name hier dus het stoppen van de plan-
nen voor de vierbaans snelweg.
Het is een maisonnette, vier kamers, met een 
ongelofelijk mooi uitzicht: links de Oude-
schans met de sluis en de Montelbaanstoren, 
en rechts de Zwanenburgwal. 
Aan de voorkant het pleintje met de Theater-
school, het scheve Sluiswachtershuisje, thans 
kroeg, en rechts het Rembrandthuis. Ons huis 
is een ontwerp van Theo Bosch, licht, goed 

geventileerd, en handig ingedeeld, en dat al-
lemaal tegen sociale huur.
We kunnen ons geluk niet op.
Ik ben vreselijk blij dat we in de buurt kun-
nen blijven, en ik vind het een voorrecht in de 
binnenstad te wonen.
Daarom zal ik, als ik thuiskom, en de sleutel 
in de voordeur steek steeds denken:
Dag Auke. Dank je wel.
John.

Ik deed het briefje in zijn bus. De volgende 
dag - het was avond, ik zou net Robin van 
vijf naar bed brengen – belde hij op. "Ik 
heb je briefje gelezen", zei hij, "kom je even 
langs? Ik wil er even met je over praten." 
"Robin" zei ik, "je weet dat Auke erg ziek 

is; ik moet even naar hem toe - als er wat is 
dan bel je maar." Auke lag op een verhoogd 
bed en kon zo naar buiten kijken. Een lieve 
dame die bij hem was om over hem te wa-
ken, wees mij een zitplaats op de venster-
bank. Hij lag op z'n zij, sterk vermagerd 
– nog maar een schim van wat hij was. Hij 
had de kracht niet meer om zijn stem te ge-
bruiken. Ik moest me naar hem toe buigen 
om zijn fluisteren te verstaan, maar hij was 
duidelijk nog steeds helder van geest. 
"Ik heb je briefje gelezen, en ik was erg ont-
roerd" zei hij, "ik ben ontzettend blij dat jul-
lie onderdak hebben gevonden hier in de 
buurt, en dat je schrijft dat het 't gevolg is 
van onze acties tegen de snelweg vat ik als 
een groot compliment op." Ik knikte hem 
bemoedigend toe. "Toen wij indertijd met 
1 stem verschil de strijd hadden gewonnen, 
vond ik achteraf de reacties op die overwin-
ning heel raar. Ik begreep er niets van. Het 
leek wel of men niet besefte hoe belang-
rijk het was voor het behoud van het oude 
stratenpatroon in de Nieuwmarktbuurt. 
Mensen reageerden zo lauw en zo vreemd. 
Ik zei hem dat me dat speet, maar dat het 
resultaat uiteindelijk onmiskenbaar was, 
en heel zichtbaar bovendien. Er staat zelfs 
een standbeeldje op de plek waar de rooilijn 
versmalt van vierbaansweg naar buurtpro-
porties. Hij vroeg hoe het huis was, en ik 
vertelde dat wij er erg gelukkig waren en dat 
Robin heel blij was met zijn eigen kamer.
Toen ging mijn telefoontje. Zoonlief.
 "Papa" zei hij, "ik voel me zo alleen als ik 
alleen ben".
"Ik moet naar huis Auke, Robin moet naar 
bed". Hij glimlachte. Ik stond op en gaf hem 
een kus op zijn kop. Het was de laatste keer 
dat ik hem zag. Maar deze keer ging ik naar 
huis met het gevoel dat er, ondanks alles, 
iets goeds was gebeurd.

John ter Marsch.

Ik begreep er niets 
van. Het leek wel of 
men niet besefte hoe 
belangrijk het was voor 
het behoud van het oude 
stratenpatroon in de 
Nieuwmarktbuurt.
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Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

Koningsstraat 19   -   020-3200611   -   www.ilsogno.eu
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Die prijs is gegaan naar Ietje en Mar-
tin. Het hing in hun raam op de Recht 

Boomssloot, vlakbij de Antoniusschool. 
Een raam dat altijd is voorzien van bloei-
ende bloembakken. En als Ietje in de open 
deur van dat raam staat dan is er inderdaad 
geen mooiere plek te bedenken voor dat af-
fiche. (op het moment dat ik de foto neem is 
Martin helaas even niet aanwezig)
Als ik bij hen aanbel voor een kennismaking 
ligt voor de deur een tapijt van bloesem van 
de Prunus die op dat moment overvloedig 
bloeit op het schoolplein. Ik voel me met-
een welkom. Meer nog, vorstelijk ontvan-
gen met dat bloesemtapijt dat daar gratis en 
voor niets ligt. Na de eerste kennismaking 
laten ze me hun mooie plaatsje achter zien: 
beschermd door een muurtje hebben ze 
daar een eigen wereld geschapen. 
OpNieuw is misschien ook wel voor hun 
beider leven een treffend woord: beiden 
zijn in hun leven meerdere keren opnieuw 
begonnen. Een nieuwe start was ook dat zij 
zeven jaar geleden hier in de buurt zijn ko-
men wonen. Zij kwamen uit de Leidsebuurt. 
Daar was het leven niet langer aangenaam. 
Niet alleen door overlast van het uitgaansle-
ven. Ook om gezondheidsredenen werd een 
benedenhuis wenselijk. Bovendien begon 
de eigenaar hun huis al te verbouwen ter-
wijl ze er nog woonden. Er werd ondanks 
toezeggingen geen rekening gehouden met 
hen. Uiteindelijk is het hun gelukt een goed 
alternatief te vinden voor die stek waarmee 
zij zich zeer verbonden wisten en waar hun 
gezamenlijk leven begon.

Wie is Ietje?
"Ik ben opgegroeid in Naaldwijk in het 
Westland in een vrijzinnig protestants ge-
zin. Daardoor pasten wij niet helemaal in 
die streek die nogal streng gereformeerd 
was. Dat vrijgevochtene dat hoort gewoon 

bij mij. Op mijn 19de was ik een jaar als au 
pair in San Francisco. Die kinderen waren 
vervelend, maar het was toch boeiend want 
de verkiezingscampagne van Kennedy en 
Nixon was gaande. 
In de jaren '60 zijn mijn ouders naar Frank-
rijk vertrokken naar het Loiregebied. Mijn 
vader deed iets in de tuinbouw. Mijn twee 
zusjes en moeder zijn meegegaan, ik bleef in 
Nederland vanwege een vriendje. Die deed 
een toneel-/regisseursopleiding. Overdag 
werkte ik voor de kost: tot half vijf, naar huis 
eten koken en 's avonds naar de Koninklijke 
Academie voor vrij tekenen. Ik heb diverse 
banen gehad. Op een proefstation voor 
groente en fruit – daar heb ik ook wel eens 
tekeningen gemaakt voor een publicatie. 
Tekenen voor ingenieurs, dat had wel wat. 
En een tijdje heb ik gewerkt bij Tros Kom-
pas, een tijdje in de reclamewereld – dat was 
niet zo leuk. Voor OpNieuw heb ik ook nog 
wel eens een illustratie gemaakt". 
"Het eerste huwelijk heeft geen stand ge-
houden. Ik ben op mezelf gaan wonen in 
Amsterdam. Eerst een tijd op de Oudezijds 
Achterburgwal, later in de Leidsebuurt. Op 
een keer bezocht ik samen met een zus mijn 
ouders in Frankrijk. Op de terugweg kwa-
men we in een kettingbotsing terecht. Ons 
oponthoud in Frankrijk liep daardoor wat 
uit. Op een maandagavond was ik einde-
lijk terug thuis en zette het vuil buiten. Het 
meisje van het café waar ik anders vaak even 
neerstreek voor een kopje koffie en gebak 
begroette mij hartelijk. "Ietje waar was je?" 
en haalde me over even binnen te komen. 
En binnen daar zit Martin (uitgesproken op 
zijn Vlaams)."

Wie is Martin?
Martin is er met een ploegje collega's uit 
Vlaanderen (waar ook Ietje's moeder ooit 
vandaan kwam). Hij is hier voor zijn werk 
vanuit de firma Bombardier. Die hebben 
Amsterdam (en de rest van de wereld) van 
trams en metrostellen voorzien. Martin en 
zijn maten zitten in de onderhoudsploeg die 
door heel Europa onderhoudsopdrachten 
uitvoert. Op de een of andere manier raakt 
het vrij snel 'aan' tussen hen. Zijn maten 
vinden het in eerste instantie maar niets 'dat 
hij iets met haar krijgt'. Zijn chef stuurt hem 
voorzichtigheidshalve maar naar Engeland 
voor een klus, opdat hij moge afkoelen. 
Maar er valt niets af te koelen. Die twee zijn 
voor elkaar bestemd! En dat hebben ze zelf 
gauw genoeg door. Martin komt in Amster-

dam wonen en gaat bij het GVB werken.
"Oorspronkelijk kom ik uit Brugge uit een 
gezin met 11 kinderen. Daar werd me de 
wereld al vroeg te klein. Vroeg van school 
af en gaan werken. En binnen het werk heb 
ik me kunnen ontplooien. Tegen alle waar-
schuwingen van mijn schoolmeester in 
wist ik me te bewijzen. Ik heb mezelf en de 
buitenwereld laten zien wat ik in mijn mars 
heb. Een minpunt dat veel later bleek is, dat 
het zware werk te veel van mijn lichaam 
heeft gevergd met als gevolg dat zenuwba-
nen kapot zijn (het witte vinger syndroom). 
Tegenwoordig kan ik alleen met hevige 
pijnstillers leven. Alle activiteiten moeten 
heel goed van tevoren bedacht zijn. Daarom 
is het van groot belang dat wij in een buurt 
leven waar alles binnen handbereik is en 
waar de sociale contacten goed zijn. En 
aan mij zal het niet liggen, ik krijg hier veel 
voor elkaar, ze kennen mij en ik ken hen. 
Ik krijg nog steeds mijn brood aan huis ge-
bracht door de bakker Kloppenburg. Ook al 
is die weg van het plein, voor mij wordt het 
brood op voorraad gebracht als hij hier de 
horeca belevert. Ander brood dan dat van 
hem verdraag ik niet. En bij AH kennen 
ze me ook. Als ik daar boodschappen doe 
en ik kan even niet meer voor of achteruit, 
weten zij precies hoe ze me kunnen helpen. 
Als we naar ziekenhuizen moeten of zo, is 
de metro nog net goed bereikbaar voor ons. 
Dat wordt van de zomer wel lastig want dan 
rijden er geen metro's tussen Centraal en 
Amstel."

De buurt en de buren
Toen we hier kwamen wonen in 2007 heb-
ben we een heel hartelijke ontvangst gekre-
gen: 'Ha, eindelijk mensen in het huis' en 
dan ook maar meteen een feest op het dak 
met alle bewoners. Het is niet zo dat we bij 
elkaar de deur platlopen, maar je kent elkaar 
en weet van elkaar. Doordat wij aan huis 
gebonden zijn, zijn we soms net een pak-
ketdienst voor de medebewoners. Dat heeft 
ook wel iets. Eigenlijk zijn wij twee halven 
die samen een hele zijn geworden. 
En die hele, die telt meteen weer voor twee 
krijg ik het gevoel tijdens mijn bezoekje aan 
hen. Twee die thuis zijn gekomen in deze 
buurt in dit dorpje onder de wereldsteden. 

En dit zijn de winnaars!
van de prijs voor het affiche dat het mooiste 
was opgehangen
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Lot Prijs Bedrijf Adres
002 Hele mooie handzaag Houthandel Smitje Oudezijds Achterburgwal 53
011 Waardebon 15 euro Koel Pure Frozen Yoghurt Zeedijk 127
016 Ontbijt voor 4 personen Latei Zeedijk 143
027 shiastu of voetmassage David Hogervorst Oude Waal 38F (06-53939653 afspraak)
043 Waardebon 10 euro Kaas en vleeshuis Vincent (voorheen Alexander) Nieuwmarkt 6
044 Een grote pot advocaat De Wijnerij Binnen Bantammerstraat 8
046 5 boeken mooi pakket  Drukkerij Jan De Jong Schippersstraat 11 (020-6258236)
068 bon voor groente en fruit Ben Overwater Groentestal op de Nieuwmarkt
075 2 dichtbundels Perdu Kloveniersburgwal 86
088 Waardebon 25 euro Tweedehands kleding BIS Sint Antoniesbreestraat 25 ABD
091 Zwart Wit Portret Martijn van der Molen  (06-42843446 afspraak)
093 Waardebon 10 euro Kaas en vleeshuis Vincent (voorheen Alexander) Nieuwmarkt 6
100 Waardebon 25 euro (ook zonnebrillen) Azijnman Opticiens Sint Antoniesbreestraat 140
105 hot stone massage 60 minuten Body Care Studio Floor de Haan  Koningstraat 2 (06-24126689 afspraak)
111 2 dichtbundels Perdu Kloveniersburgwal 86
120 Appeltaart Latei Zeedijk 143
123 Bollenkaart (15 maal een bolletje halen) IJscuypje Nieuwmarkt 30
147 Een blik chocolate chip cookies Double Tree By Hilton Amsterdam everaert@eveaert.nl
161 Koffie en taart naar keuze voor 2 personen Moes Prins Hendrikkade 142 sous
170 2 Lunchbroodjes Belek Sint Antoniesbreestraat 25c
193 Schort TallerTree  Koningstraat 15
212 boek "Vloed" van Susan Smit tabakzaak Vivant Wikamp Nieuwe Hoogstraat 43
224 1 abonnement voor 14 dagen Pannata Gym Oudeschans 30
238 2 Entreekaartjes Rembrandthuis Jodenbreestraat 4
249 Koffie en taart naar keuze voor 2 personen Moes Prins Hendrikkade 142 sous
282 Waardebon 15 euro geldig tot 10 mei Stomerij en kledingreparaties Nieuwmarkt  Sint Antoniebreestraat 3H-3K
303 Manicure plus nagellak Jellien's Nailstudio  Nieuwmarkt 22
313 Nagels laten lakken America Diamond Nails & Beauty  Koningstraat 13
338 Mosselmaaltijd voor 2 personen (alleen op vrijdag) Café De Vriendschap Nieuwmarkt 1
340 Een blik chocolate chip cookies Double Tree By Hilton Amsterdam everaert@eveaert.nl
348 cadeaubon 25 euro plus fles olijfolie Il Sogno  Koningstraat 19
361 1 abonnement voor 14 dagen Pannata Gym Oudeschans 30
364 Rondleiding + DVD Trippenhuis Kloveniersburgwal 29 (020-5510700 afspraak)
366 Groentekookboek Pantheon Boekhandel Sint Antoniesbreestraat 132
379 3 flessen mooie wijn plus 2 glazen Café Fonteyn Nieuwmarkt 13-15
384 2 gratis toegang Hortus    
412 Waardebon 15 euro Koel Pure Frozen Yoghurt Zeedijk 127
420 Straatwandeling Mariken de Goede http://www.marikendegoede.nl/ kade-dames@xs4all.nl
426 2 pizza's  Restaurante Italia Oggi Binnen Bantammerstraat 11 huis
429 Fles wijn naar keuze bij diner Moes Prins Hendrikkade 142 sous
432 Een blik chocolate chip cookies Double Tree By Hilton Amsterdam everaert@eveaert.nl
448 Kadobon € 17,50  Het Kleine Verschil Het Kleine Verschil Nieuwe Hoogstraat 14
459 1 wafel met topping naar keuze Delicious Ice  Nieuwmarkt 40
462 Waardebon 25 euro Webers Holland sexy mode en schoenen Since ‘95  Kloveniersburgwal 26
500 boek "Vloed" van Susan Smit tabakzaak Vivant Wikamp Nieuwe Hoogstraat 43
541 Lunch voor 2 personen t.w.v. 25 euro Café Stevens Geldersekade 123
565 sportpakket  Sport City Jodenbreestraat 6
577 Keuze uit haar werk Jessica Hooykaas  Dijkstraat 103 (06-30306232 afspraak)
579 Koffie en taart naar keuze voor 2 personen Moes Prins Hendrikkade 142 sous
587 Ontspanningsmassage van een uur Gertrud Pijnenburg Fysiotherapie Korte Keizersdwarsstraat 8(020-6225477 afspraak) 
600 Vlieger Vliegerwinkel Nieuwe Hoogstraat 19
604 diner voor 2 geldig tot 31 december 2013 Hemelse Modder Oude Waal 11
613 Een prachtige fietspomp Bankras Nieuwe Hoogstraat 21-23
619 2 gratis toegang Hortus Hortus Botanicus Amsterdam Plantage Middenlaan 2a
621 Fles wijn naar keuze bij diner Moes Prins Hendrikkade 142 sous
647 Waardebon 20 euro Flower Design Sint Antoniesbreestraat 53
663 2 dichtbundels Perdu Kloveniersburgwal 86
665 3-gangendiner voor 2 personen LOOKS restaurant Binnen Bantammerstraat 5-7
666 Kaasfondue voor twee personen salades naar keuze  Café Bern  Nieuwmarkt 9 (020-6220034 reserveren)
691 Lunch voor 2 personen Restaurant Café in de Waag Nieuwmarkt 4
702 Waardebon 15 euro Koel Pure Frozen Yoghurt Zeedijk 127
722 hboek "Mijn liefde is scharlakenrood" van A.M. Meurs Fort van Sjakoo Jodenbreestraat 24
743 Waardebon van 30 euro Lara's Chocolaterie Jodenbreestraat 50 
760 Nagels laten lakken America Diamond Nails & Beauty  Koningstraat 13
761 Bollenkaart (15 maal een bolletje halen) IJscuypje Nieuwmarkt 30
766 Bollenkaart (15 maal een bolletje halen) IJscuypje Nieuwmarkt 30
769 Rondvaart in de salonboot om 5 uur op een zomerochtend terwijl een beroemde schrijver voorleest uit eigen werk! Rederij Lieve Amsterdam (020-3303016 afspraak)
770 6 flessen Bordeaux uit 2006 t.w.v. 45 euro Schottenburg Wijnhandel Krom Boomssloot 18
778 4 soep medium Soep En Zo   Jodenbreestraat 94a
780 1 abonnement voor 14 dagen Pannata Gym Oudeschans 30
785 Waardebon 20 euro RecordFriend Grammofoonplaten Sint  Sint Antoniesbreestraat 64
803 Liquit Skrewed / Liquit Erect t.w.v. 43,80 Hair Company Sint Antoniesbreestraat 124-126
821 Elandskop voor aan de muur Knuffels  Sint Antoniesbreestraat 39-51
848 Koffie en taart naar keuze voor 2 personen Moes Prins Hendrikkade 142 sous
852 Waardebon diner in City Café 2 pers. incl. fles wijn Double Tree By Hilton Amsterdam everaert@eveaert.nl
859 Bollenkaart (15 maal een bolletje halen) IJscuypje Nieuwmarkt 30
866 1 keer gratis knippen Scissors Jodenbreestraat 52
867 10 bollen ijs naar keuze IJssalon Tofani  Kloveniersburgwal 16
882 Overnachting in Mauro Mansion Mauro Mansion Geldersekade 16 (info@mauromansion.com)
896 2 t-shirts van 't Loosje 't Loosje V.O.F. Nieuwmarkt 34
905 6 flessen Il Casolare olijfolie van 500ml   Inno Food Company bartvw@planet.nl
951 Pakket met grote doos rooibosthee, doos groene thee en nachtrustthee, badolie oranjebloesem, eucalyptus massageolie Jacob Hooy Kloveniersburgwal 12
955 Koffie en taart naar keuze voor 2 personen Moes Prins Hendrikkade 142 sous
963 Lunch voor 2 personen Cafe Captein & Co Binnen Bantammerstraat 27
964 2 fun t-shirts Point Blanc Sint Antoniesbreestraat 73
965 Wijnpakket Cotton Club Nieuwmarkt 5-H
969 Elegante zwarte damesmuts met versiering De Hoed van Tijn Nieuwe Hoogstraat 15
970 boek "Brieven aan Ate en Wiea Zuithoff" Minotaurus Boekwinkel Sint Antoniebreestraat 3D
988 Bollenkaart (15 maal een bolletje halen) IJscuypje Nieuwmarkt 30
999 2 dichtbundels Perdu Kloveniersburgwal 86

Mocht u zo gelukkig zijn om een prijs te hebben gewonnen, dan kunt u deze opvragen bij het bedrijf in kwestie op vertoon van uw lot. In enkele gevallen moet 
u even een e-mail sturen of bellen om een afspraak te maken. Adressen en telefoonnummers vindt u in het overzicht. Heel veel dank aan onze adverteerders en 
de lezers die zulke prachtige prijzen ter beschikking hebben gesteld! Dank ook aan de lotenverkopers en uiteraard de kopers van de loten, we waren binnen een 
avond al vrijwel alle 1000 loten kwijt!
Ons Jubileumboek is nog te koop bij Pantheon Boekhandel, Minotaurus boekhandel, De Wijnerij, Wijnhandel Schottenburg en café-restaurant Moes.



PlusPunt: nieuw 
inloopspreekuur 
voor de buurt
Onlangs zijn CentraM en IJsterk gestart 
met PlusPunt, een nieuw inloopspreekuur 
voor bewoners die hulp nodig hebben bij 
ijvoorbeeld de thuisadministratie, het in-
vullen van formulieren, via woningnet een 
woning zoeken, het bellen met instanties, 
juridische zaken, een officiële brief schrij-
ven, etc. Het PlusPunt is wekelijks geopend 
op maandagochtend van 9.30 – 11.30 uur 
in buurtcentrum de Boomspijker, Recht 
Boomssloot 52. Voor informatie over Plus-
Punt kunt u terecht bij CentraM, telefoon 
020 – 557.33.38

Help mee met ons project 
Blue Huiselijk Geweld!

Voor het vrijwilligersnetwerk Blue zijn wij 
op zoek naar mannen en vrouwen in de 
buurt die een bijdrage willen leveren aan 
het bespreekbaar maken van huiselijk ge-
weld. Huiselijk geweld komt op grote schaal 
voor. In de meeste gevallen betreft het vrou-
wen en kinderen, maar bijvoorbeeld ook 
mannen, ouders en ouderen kunnen er on-
der lijden. Het doel van het netwerk is meer 
bekendheid geven aan huiselijk geweld, het 
herkennen van signalen, het bieden van een 
luisterend oor en slachtoffers de weg wijzen 
naar de hulpverlening. We zijn op zoek naar 
mensen die wonen of werken in Centrum, 
belangstelling hebben voor het onderwerp, 
regelmatig in contact komen met mensen 
en gemakkelijk signalen oppikken. Ook 
ervaringsdeskundigen zijn welkom. Mee-
doen met Blue kost weinig tijd. Van de deel-
nemers wordt verwacht dat zij eens in de 
zeven weken deelnemen aan een netwerk-
bijeenkomst en vooraf deelnemen aan een 
training van 1 zaterdag. Belangstelling? U 
kunt contact opnemen met de coördinator, 
telefoon 06-41647104 of per e-mail dian.
mekkes@centram.nl.

Sluiting dienstencentrum 
d'Oude Stadt

Met ingang van 1 juni zal, na ruim 25 jaar, 
dienstencentrum d'Oude Stadt (niet te 
verwarren met wijkcentrum d'Oude Stadt, 
red.) aan de Sint Antoniesbreestraat 32 haar 
deuren sluiten. Als gevolg van bezuinigin-
gen en veranderingen in de maatschappelijk 
dienstverlening, komt er een einde aan de 
dienstverlening die u van ons gewend was. 

Sociaal wijkteam
De medewerkers van CentraM die werk-
zaam waren in het centrum aan de Sint An-
toniesbreestraat zullen tijdelijk hun werk-
zaamheden uitvoeren vanuit het centraal 

bureau van CentraM op de Kloveniersburg-
wal 43. In de loop van 2014 zullen CentraM, 
IJsterk en mogelijk andere organisaties met 
elkaar een sociaal wijkteam vormen, dat zal 
gaan opereren vanuit de Boomsspijker. Dit 
team is dan gezamenlijk verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van bewoners op het 
terrein van wonen, zorg en welzijn. 
Bewoners die gewend waren met vragen 
even binnen te lopen, kunnen nu terecht bij 
het PlusPunt in buurtcentrum de Booms-
spijker. Telefonisch zijn wij nog wel bereik-
baar voor vragen. Dit geldt ook voor het 
maken van een afspraak met één van de 
medewerkers. U kunt bellen tussen 9.00 – 
11.00 uur. We zijn bereikbaar op 020-557 33 
38. Zie ook www.centram.nl.

Mentoren 
gezocht

Uitdagend vrijwilligerswerk dat er echt toe 
doet
Er zijn mensen die niet zelfstandig keuzes 
kunnen maken, bijvoorbeeld door een psy-
chiatrische stoornis, verstandelijke beper-
king of dementie. Meestal zal een familielid 
bijspringen en hun belangen behartigen. 
Als zo’n vangnet ontbreekt, moet een men-
tor dat doen, vaak naast een bewindvoerder 
voor het geld.
Stichting Mentorschap Amsterdam zoekt 
voor deze belangrijke, uitdagende en dank-
bare taak vrijwilligers met gevoel voor de 
medemens.

Wat moet u kunnen?
Besluiten nemen namens uw cliënt.
Overleggen en, als het nodig is, onderhan-
delen met zorg- en hulpverleners.
Goed communiceren als een schakel tussen 
uw cliënt en de buitenwereld.
Vier tot acht uur per maand beschikbaar 
zijn voor uw cliënt.
Inleven in de soms erg gesloten wereld van 
uw cliënt.
Wij zoeken ook vrijwilligers die naast Ne-
derlands Turks of Marokkaans spreken.
Waar kunt u op bij ons rekenen?
Opleiding en scholing. De eerstvolgende 
cursussen starten op 22 en 27 juni.
Begeleiding en ondersteuning.
Het matchen van mentor en cliënt.
Een rol als vraagbaak en achterwacht.
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de coördinator van Amsterdam, Jeanette Krijnen
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Verscheidenheid als uitgangspunt

Tijdens het korenfestival in de Booms-
spijker, eerder dit jaar, viel het kamer-

koor Scala op door hun knap gezongen 
klassieke repertoire. Tijd voor een kennis-
making. 
Scala, behalve een naam een woord dat je 

een reis door je hoofd laat maken en dan 
op je tong legt. Jetze Dubbelman en de le-
den van het eerste uur kozen het in 2001 als 
naam voor hun net opgerichte kamerkoor. 
Op website van het koor wordt het uitge-
legd. De naam ‘Scala’ is in muzikaal verband 
het meest bekend door het ‘Teatro alla Sca-
la’ in Milaan. Hun logo, hoewel een stilering 
van een oud romeins theater, verwijst daar 
naar. Maar het woord betekent ook toon-
ladder, verscheidenheid en maat en schaal. 
In het Italiaans betekend het ook nog trap. 
Het koor ziet het als metafoor voor haar 
identiteit. Zij herkennen zich in zowel de 
verscheidenheid van zangers en zangeres-
sen als het streven steeds een trapje hoger te 
komen in hun muzikale uitvoeringen. Dat 
Scala ook een computertaal is zien ze door 
de vingers. 
Scala is een ambitieus kamerkoor met  20 
leden verdeeld over de vier stemgroepen. 
Bijna alle leden genieten of genoten zangles 
en hebben ervaring met koormuziek. Hun 
plezier ontlenen ze behalve aan het zingen 
ook aan de goede onderlinge verstandhou-
dingen. Sommige koorleden zijn beroeps-
musicus. Als het repertoire daarom vraagt 
wordt van hen bij tijd en wijle dankbaar ge-
bruik gemaakt.

Een ambitieuze dirigent
Dirigent  Jetze Dubbelman (Sweelinckcon-
servatorium), ook optredend en begelei-
dend klassiek pianist, raakte al vroeg in zijn 
carrière gefascineerd door het dirigeren van 
koren. Behalve als vast dirigent van Scala 
heeft hij onder meer ook het ‘Westfries Mo-
zartkoor’ uit Hoorn en het ‘Vrouwenkoor 
Haarlemmermeer’ onder zijn hoede. 
Zoals bij ieder zichzelf respecterend koor 
begint hij de repetities met losmakende oe-

feningen en inzingen. Bedenkt daarvoor oe-
feningen die bij het repertoire passen. Stem-
banden zijn geen spieren waaraan je een 
opdracht kunt sturen. Een goede klank van 
bijvoorbeeld een legato vraagt nu eenmaal 
een passende focus en ademhalingtechniek. 
In zijn aanwijzingen vergelijkt hij het zingen 
soms met schilderen. Een noot is geen klod-
der verf die je zomaar laat vallen. Noten zijn  
een creatie waarmee je iets wil vertellen. Als 
het koor dat oppikt en alle klanken op hun 
plaats vallen kan dat heel bevrijdend wer-
ken. Het is voor Jetze de kunst om mensen 
boven zichzelf te laten uitstijgen. Vindt dat 
de leden ook thuis moeten oefenen. Goed 
voor het proces en de kwaliteit. Hoewel een 
pré hoeft men daar niet persé noten voor 
te kunnen lezen. Geluidsopnamen van de 
repetities met speciale apparaatjes of een 
smartphone werken ook goed. 

Van de middeleeuwen tot de 
eenentwintigste eeuw
Door de loop der jaren heeft het koor een 
flink repertoire opgebouwd. Zowel madri-
galen uit de middeleeuwen als koorwerken 
uit de barok en late twintigste eeuw. Werken 
van onder meer Del Cina, Bach, Telemann, 
Bartok, Glass en Pärt. Te veel om op te noe-
men. Veel plezier en bevrediging ontleende 
het koor aan de uitvoering van Benjamin 
Brittens Nicolaas Cantate. Naar een idee van 
Jetze werden in plaats van kerkelijke liede-
ren koorwerken van Henry Purcell ingewe-
ven. Een extra regisseur werd aangetrokken 
om de theatrale kant van de cantate vorm te 
geven. Bij elkaar een prachtige uitvoering
Het komende programma dat eind 2013 
en of begin 2014 ten gehore zal worden 
gebracht, staat geheel in het teken van de 
kerkmuziek. Ook hier een breed spectrum. 
Van William Byrd (1540 – 1623) wordt de 
mis voor vier stemmen gezongen. Van de 
moderne Hongaarse componisten Lajos en 
zijn broer Györgi Bardos (1899 – 1986) het 
‘Libera me’, ‘Eli! Eli!’ en ‘Ave Maria Stella’.

Ruimte voor uitbreiding
Het koor wil graag uitbreiding van alle 
stemgroepen voor verdieping van klank en 
balans, maar ook om minder kwetsbaar te 
zijn als iemand een keer niet kan optreden 
door bijvoorbeeld een verkoudheid.
Er wordt iedere donderdagavond gerepe-
teerd in de Boomsspijker.

Evert van Voskuilen

Bronnen: Dit stuk kwam tot stand met 
medewerking van de enthousiaste 
voorzitter van Scala, Bram Elsenaar en 
dirigent Jetze Dubbelman.
Website: www.scalakamerkoor.nl

Scala, een ambiteus kamerkoor

Jetze Dubbelman dirigeert het Kamerkoor Scala op het balkon van het Geelvinck Hinlopen Huis.

Boeiend 
vrijwilligerswerk? 
Doe mee bij Voedselbank 
Centrum / Oud-West!

In de stadsdelen Centrum / Oud-West 
worden wekelijks 150 voedselpakket-
ten uitgedeeld aan mensen die moeilijk 
rond kunnen komen. Om de grote groei 
van de afgelopen tijd in deze stads-
delen te kunnen blijven realiseren, 
zoeken we nog een aantal vrijwilligers 
voor bijvoorbeeld: het verzamelen van 
voedsel in de buurt, spullen ophalen 
met een auto (er kan een auto gehuurd 
worden), het helpen bij het voorberei-
den en uitdelen van pakketten en het 
benaderen van bedrijven.
Iedere taak vraagt andere kwaliteiten 
en een andere tijdsinvestering.
Belangstelling? Neem contact op met 
Eugene Brussee, tel. (020) 3206924, e-
mail: e.brussee@nicolaas-parochie.nl . 
Kijk ook op www.amsterdam.voedsel-
bank.org.
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cultuuragenda

Compagnietheater
www.compagnietheater.nl

Juli
In juli is het Compagnietheater gesloten

Augustus
12 augustus
La Bohème 
Deze Bohème is een versie van het meester-
werk van Puccini waarin het verhaal uit de 
19e eeuw zo wordt verteld alsof het giste-
ren geschreven is. Zes jonge topzangers uit 
de hele wereld vertolken de rollen van deze 
jonge personages en bereiken een publiek 
van nu.

September
11 t/m 13 september 20.30 uur 
Speeldrift
Stefan de Walle en Tamar van den Dop zijn 
voor deze voorstelling genomineerd voor 
de toneelprijs voor de meest indrukwek-
kende bijdragende rol. Deze voorstelling, in 
de regie van Casper Vandeputte, is exclusief 
in het  Compagnietheater te zien!

18 t/m 21 september 20.30 uur
Vals
In de regie van Johan Simons spelen Elsie 
de Brauw, Betty Schuurman en Bert Lup-
pes een psychologisch drama met een hoog 
thrillergehalte. 

25 en 26 september 20.30 uur
Feeks
Theatergroep ZEP komt na eerdere suc-
cessen opnieuw met een vurige, energieke 
Shakespeare-bewerking. Ditmaal versnijdt 
regisseur Peter Pluymaekers de klassieker 
Het temmen van de feeks met rap, scratch 
en hiphop tot een messcherpe, actuele ko-

medie voor iedereen vanaf 14 jaar.

Perdu
www.perdu.nl

September
20 september 20:30 uur 
Deur open: 20:00 uur
Radicaal lezen. De zin-
nen van literatuur
Met: Gijsbert Pols, Johan 
Sonnenschein, Daniël 

Rovers, Gaston Franssen (moderator), e.a.

27 september 20:30 uur Deur open: 20:00 
uur
Vers van het mes XXVI
Samen met deBuren en het Poëziecentrum 
(met steun van de Nederlandse Taalunie) 
wordt deze succesvolle serie in een nieuw 
jasje gestoken.

De Appel
Moes
www.totmoes.nl
Juni
zaterdag 29 juni 16:00 uur
Q&A met curatoren Gerardo en Rieke Vos 
en aantal kunstenaars 

zaterdag 29 juni 22:00 uur, locatie nog 
niet bekend
Performance Egle Budvytyte & Bart Groe-
nendaal 

September
20 juli, 29 september van 15:00 – 16:00 
uur
Rondleidingen 

8 september 15:00 – 16:00 uur
Zondagsschool 

21 september
Burendag 

Festivals
Fringe Festival
5 t/m 14 september
Het Amsterdam Fringe Festival is een on-
geselecteerd, ongetemd en ongejureerd 
festival: een ode aan de theatrale gekte, de 
onafhankelijke geest en een pleidooi voor 
artistieke vrijheid. Met 10 dagen lang 80 
verschillende voorstellingen op meer dan 
33 verschillende locaties, onder meer in 
het Compagnietheater en Perdu. Kijk voor 
meer informatie op www.amsterdamfringe-
festival.nl.

Literatuurfestival Read My World
13-15 september
Internationaal literatuurfestival van Am-
sterdam met speciale aandacht voor litera-
tuur die het grensgebied opzoekt met de 
journalistiek. De eerste editie vindt plaats 
op 13, 14 en 15 september 2013 in de Tol-
huistuin te Amsterdam Noord en heeft 
speciale aandacht voor journalistiek, litera-
tuur en alles daartussenin uit Egypte en Pa-
lestina. Read my World komt voort uit een 
samenwerking van Perdu, SLAA en School 
der Poëzie. Kijk voor meer informatie op 
www.readmyworld.org.

Grachtenfestival 
16 t/m 25 augustus 
Het Grachtenfestival Amsterdam is een van 

de pijlers van de viering '400 jaar grachten' 
tijdens Amsterdam 2013. Van 16 t/m 25 
augustus verandert de binnenstad van Am-
sterdam weer in de mooiste concertzaal ter 
wereld. Kijk voor meer informatie op www.
grachtenfestival.nl.

Het 
Bethaniënklooster
Het Bethaniënklooster is met zijn 
prachtige concertzaal en bijzondere 
akoestiek al jaren een pareltje in de 
oude binnenstad. Sinds 2000 program-
meren wij hoogwaardige kamermuziek 
concerten en hebben we de zaal als één 
van de meest toonaangevende kamer-
muziekpodia in Nederland op de kaart 
weten te zetten. Vorig jaar hebben we 
zelfs de stap genomen om een tweede 
podium te creëren in dit bijzondere 
stadsmonument. In het souterrain van 
het klooster hebben we in juni 2012 de 
deuren geopend van Bethany’s Jazz Club. 
Een nieuw Amsterdams podium voor de 
vele zeer getalenteerde jazzmusici die 
ons land rijk is. Om al deze prachtige 
concerten ook komend seizoen weer te 
kunnen organiseren en het voortbestaan 
van Het Bethaniënklooster veilig te stel-
len, is financiële steun van betrokkenen 
zeer noodzakelijk. Voor slechts 50 euro 
per jaar kunt u al Vriend worden van Het 
Bethaniënklooster. Als Vriend van Het 
Bethaniënklooster geniet u een aantal 
privileges:
• De beste stoelen op de voorste rijen 
worden gereserveerd voor onze vrien-
den
• Twee toegangskaarten voor de prijs 
van één voor het openingsconcert van 
het seizoen
• Maandelijkse nieuwsbrief per email
Wilt u ook dat Het Bethaniënklooster 
de deuren open kan houden en wilt u 
ons steunen in het voortbestaan? Meld 
u dan aan als Vriend! Op onze website 
www.bethanienklooster.nl kunt u hier 
meer over lezen. Aanmelden kan direct 
via onze speciale vriendenpagina: http://
vrienden.bethanienklooster.nl/
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Tentoonstelling: 
Philip Mechanicus. 
Fotograaf 
Het Joods Historisch Museum toont vanaf 
24 mei het eerste overzicht van het werk 
van de Amsterdamse fotograaf Philip Me-
chanicus. De expositie geeft een beeld van 
de grote veelzijdigheid van de fotografie 
van Mechanicus. Naast vele portretten van 
schrijvers, acteurs en kunstenaars, worden 
straatfoto's getoond die hij maakte in de 
buurt rondom het Waterlooplein in Am-
sterdam en wordt aandacht besteed aan zijn 
vrije werk en commerciële fotografie.
Philip Mechanicus (1936-2005) ontwik-
kelde in zijn carrière als fotograaf een zeer 
persoonlijke stijl, met een bijna on-Neder-
landse fascinatie voor esthetiek, vorm en 
structuur. Mechanicus werd vooral bekend 
door zijn zwart-witportretten van mensen 
uit de culturele wereld, zoals Matthijs van 
Nieuwkerk, Marlene Dumas en Remco 
Campert. Deze geposeerde sobere studio-
portretten waren zijn handelsmerk in een 
tijd dat snapshotachtige portretfoto's de 
trend bepaalden. Vanaf de jaren zestig wer-
den deze foto's veelvuldig gepubliceerd in 
o.a. Hollands Diep en NRC Handelsblad.

Een geniaal kunstenaar en markant 
figuur is overleden

Dick Stolwijk
graficus-fotograaf

"Het was mij een bijzonder voorrecht"

Filmmaker uit de buurt neemt 
je mee naar Roemenië
Er is een circustheater neergestreken in een afgelegen Roemeens 
dorp. Sindsdien is het leven van kinderen daar niet meer hetzelf-
de. De documentaire Play, no matter what! volgt het leven van een 
aantal kinderen dat sinds de komst van de buitenlandse theater-
makers op zijn kop staat. De documentaire is het debuut van Kim 
van Haaster, filmmaker en buurtbewoner van de Nieuwmarkt. Kim 
heeft voor de avond een filmprogramma samengesteld dat in het 
teken staat van haar project in Roemenië én de Nieuwmarktbuurt. 
Om de draaidagen in Roemenië te kunnen financieren heeft Kim 
een crowdfunding programma opgezet en deze avond is de aftrap. 
Laat u verrassen en meevoeren in bijzondere verhalen en praat na 
met uw buren aan de bar. 
Toegang is 15 euro de opbrengst gaat in zijn geheel naar de uitvoe-
ring van de draaiperiode in Roemenië in september.
19.30-21.30
Bekijk en like de facebookpagina: 
www.Facebook.com/PlayNoMatterWhat
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Amsterdam House of Arts & Crafts is geves-
tigd aan de Oudeschans 21 in een prachtig 
pand van Berlage uit het begin van de twin-
tigste eeuw. Het pand is gebouwd als opslag 
voor de Waterloopleinmarkt die in die tijd 
gehouden werd op de Nieuwe Uilenburger-
straat. De speelse hoeken die in het pand 
aanwezig zijn, zijn uit functionaliteit ont-
staan. In de nissen die zo ontstonden, wer-
den de marktkramen geparkeerd. De grote 
loods verbond de voor- en achterzijde van 
het pand en toont de verbondenheid van de 
architectuur aan de Oudeschans en Nieuwe 
Uilenburgerstraat.
Amsterdam House of Arts & Crafts is een 
initiatief van Esther van Schagen, schoen-
ontwerper en ambachtelijk schoenmaker. 
Het biedt ruimte aan kunstenaars, am-
bachtslieden, studenten, en hobbyisten om 
hun kennis, ervaring en kunde met elkaar 
te delen. Maar ook aan zzp-ers die in een 
creatieve omgeving willen werken en met 
elkaar in contact willen komen. Ook u bent 
welkom voor een bezoek , voor een work-
shop of cursus, een kop koffie, de winkel, de 
tuin of de galerie en niet te vergeten voor 
een bezoek aan Jouw stoute schoenen.
www.amsterdamhouseofartsandcrafts.com

Jan van Goor

Andy Ninville en Candy Dulfer

Op zaterdag 1 juni ging een aantal bewoners 
uit de Nieuwmarktbuurt, onder wie redac-
tielid Jan van Goor, naar Jazz at the Lake. 

Nieuw op de Oudeschans: Amsterdam 
House of Arts & Crafts

Jazz at the Lake

Jazz at the Lake wordt sinds 2011 georgani-
seerd aan het Nieuwe Meer. 
In het gezelschap van de deelnemende mu-
sici voeren we met een aantal boten via de 
Amstel naar het Amsterdamse Bos, waar 
op een deel van de oevers van het Nieuwe 
Meer het festivalterrein was ingericht. Een 
deel van het water was gereserveerd voor 
de tientallen boten met bezoekers. Op twee 
podia werd muziek gemaakt, bij aankomst 
een Big Band en over de verdere middag en 
avond verspreid Candy Dulfer, Giovanca, 
Phatt, Andy Ninvalle, Ed Struijlaart, Sabri-
na Starke, Anton Goudsmit, Fred Wesley en 
Daniel von Piekartz. Klinkende namen on-
der liefhebbers en deze artiesten hadden een 
grote bijdrage aan dit enerverend en krach-
tig festival. En dat alles zonder subsidie 
maar met geld van een nieuw biermerk, een 
milieu-organisatie en een aantal bedrijven. 
Terugkerend naar de Nieuwmarkt ontstond 
het idee om het Oosterdok te voorzien van 
aanlegsteigers, oevers en rietlanden, en dat 
dan het Nieuwste Meer te noemen. Maar 
dat zou kunnen inhouden dat je dan nooit 
meer de buurt uit hoeft.

Tekst en foto Jan van Goor
 

Adams House Art Crafts. foto: Jan van Goor

ondernemers in de Nieuwmarktbuurt
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AZIATISCHE KOOK WORKSHOPS  
Leer authentiek Aziatisch koken in de kook-studio bij Dun Yong. 
Elke 2 maanden een nieuwe agenda met leerzame workshops 
vol lekkere gerechten. 
Ons doel is dat u leert, kookt en geniet! Groepsboekingen voor 
verjaardagen, vrijgezellenfeestjes enzovoorts zijn mogelijk en 
gaan op aanvraag. 
Workshop planningen op de donderdag en zondag van 18.30-
22.00, prijs 59 euro per persoon per workshop, dit is inclusief 
diner, thee, fris, begeleidend glaasje bier of wijn bij het diner. 
Informatie en aanmelden op:
www.cooking.dunyong.com 

RESTAURANT LE FOU FOW 
De eerste echte Japanse ramenshop in Amsterdam. 
Heerlijke eerlijke soep gemaakt zonder kunstmatige 
toevoegingen. We serveren Tonkotsu, Shio Ramen 
(kip) en vegetarische ramen in shitake bouillon. 
Daarnaast zijn de huisgemaakte gyoza’s ook een 
ware aanrader! 

Heropening op 17 oktober in de Stormsteeg 9.
Openingsdagen woensdag t/m zondag 

van 12.00 tot 17.00. 

Jans @ Hagenaars Advocaten
Gratis Inloopspreekuur

Vanaf  juni 2013 kunt U op vrijdag tussen 14.00 en 16.00 
uur bij ons langs komen voor gratis advies over uitkeringen, 

strafrecht, huurrecht, arbeidsrecht, personen - en familierecht 
en vreemdelingenrecht.

Jans en Hagenaars Advocaten
Kloveniersburgwal 95
1011 KB Amsterdam

tel 020 4207766

sinds 1984  

restaurant

Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam  
020 - 624 32 03 
www.hemelsemodder.nl
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In de vorige editie van OpNieuw stond 
artikel over de geschiedenis van het voor-

malige badhuis aan de Nieuwe Uilenbur-
gerstraat. Dit artikel gaat over de nieuwe 
huurder van dat pand, Stichting Splendor 
Amsterdam. OpNieuw sprak met Wilmar 
de Visser, contrabassist bij het Radio Filhar-
monisch Orkest, en een van de initiatiefne-
mers.
Het idee ontstond aan een kroegtafel. Een 
aantal musici sprak over het tekort aan po-
dia voor kleinschalige concerten en nam het 
initiatief tot het oprichten van een organisa-
tie waarin zij zelf, naast de uitvoering, ook 
verantwoordelijk zouden zijn voor alle an-
dere onderdelen van de organisatie.
De naam Splendor (Latijns voor schittering) 
was snel gevonden. In januari 2011 vond in 
het Zonnehuis in Amsterdam Noord het in-
troductieconcert plaats. Sinds die tijd heeft 
Splendor op diverse locaties in de stad con-
certen georganiseerd ter promotie en in af-
wachting van de definitieve locatie. 

Financiering
De artiesten en musici nemen elk voor € 
1.000 deel en zijn daarmee zowel investeer-
der als culturele ondernemer. Daarnaast zijn 
er inmiddels bijna 250 obligatiehouders, die 
elk voor € 1.000 deelnemen, met een loop-
tijd van tien jaar. De rente is een optreden 
van een muzikant aan huis. Wie vier obliga-
ties heeft, krijgt een concert van een kwar-
tet! Verder zijn er ongeveer 1100 donateurs 
die jaarlijks € 100 bijdragen in ruil voor 50 
concerten en reductie krijgen op een aantal 
andere activiteiten. 
Splendor noemt zichzelf een hoofdstedelijk 

collectief bolwerk voor musici, componis-
ten, schrijvers, kunstenaars en aanstormend 
talent. Het doel is om concerten, voorstel-
lingen, repetities, lezingen en cursussen te 
organiseren van met name klassieke muziek. 
Dit in combinatie met andere muziekstijlen 
zoals jazz, vrije improvisatie, niet westerse 
klassieke muziek en wereldmuziek. Maar 
ook de beeldende kunst en andere podium-
kunsten krijgen de mogelijkheid om klein-
schalig, niet gedreven door commercie, te 
componeren, te spelen en te experimente-
ren. Met als belangrijk kenmerk artistieke 
onafhankelijkheid! 

Renovatie
De opdracht voor renovatie van het voor-
malige badhuis werd aan architect Ed de 
Wild van MTB architecten gegeven. De re-
novatie werd gestart in augustus 2012. Het 
pand heeft een metamorfose ondergaan. 
Veel muren zijn verwijderd of verplaatst, de 
kelder is uitgegraven, de zalen zijn volledig 
geluidsdicht gemaakt en er is een uitgebreid 
systeem van verwarming en ventilatie aan-
gebracht. Het pand is voorzien van een lift 
en is rolstoel-toegankelijk. Het gebouw is zo 
veel mogelijk in zijn oorspronkelijke vorm 
gerestaureerd met bouwhistorische mate-
rialen die, opvallend, ook voldoen aan de 
huidige eisen van duurzaam bouwen. De 
buitenkant van het pand is inmiddels klaar 
en voorzien van de oorspronkelijke kleuren 
die bij de bouw in 1920 werden gebruikt. Na 
goed speurwerk van de architect zijn deze 
kleuren gevonden: groen en okergeel. 
Splendor heeft dan de beschikking over een 
eigen gebouw, met de naam Muziekgebouw 

Splendor, met onder andere twee zalen met 
100 en 65 plaatsen, een multifunctionele 
zolderruimte, een lounge/foyer, twee oefen-
ruimten en een strijkstokkenwerkplaats.
Splendor wil ook aan de muzikale ontwik-
keling van jonge mensen doen. Daarvoor 
is Splendor Kids, de educatieve tak. Op 
woensdagmiddag worden workshops mu-
ziekeducatie voor peuters en de jongste 
leeftijdsgroepen van het basisonderwijs 
aangeboden.
Splendor Outreach organiseert muziek 
educatieve activiteiten voor alle leeftijden 
en buurtactiviteiten.

Opening in september
Tijdens de sloop is onverwacht veel asbest 
aangetroffen. Hierdoor is de opening met 
een half jaar vertraagd, en zal plaatsvinden 
op 20, 21 en 22 september. Ondanks deze 
tegenslag slechts drie jaar na op de oprich-
ting van Splendor! Het programma wordt 
t.z.t. bekendgemaakt, onder andere op 
www.splendoramsterdam.com.
Als geste naar de bewoners in de directe 
omgeving van het pand, de bewoners van 
het 'eiland' Uilenburg, wordt op 15 septem-
ber een aparte opening met een rondleiding 
georganiseerd. Met een rondleiding in ge-
bouw en uitleg over het gebruik en beheer. 
Voor het dagelijks beheer is recent een za-
kelijk leider aangesteld, Norman van Dartel, 
die onder andere als taak heeft vormen van 
overlast te voorkomen of op te lossen.
Het is nog mogelijk om obligatiehouder of 
donateur te worden. Op de website vindt u 
hierover meer informatie.

Tekst en foto: Jan van Goor

Splendor in het voormalige badhuis 
aan de Uilenburgerstraat

zo ziet de zolder er nu uit
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De jonge jaren

Evert, ken jij mijn buurvrouw al? Ze 
speelt piano. Met deze introductie 
van een frequent koffiedrinker er-

gens in de namiddag op een koud terras 
aan de Kromme Waal begon mijn kennis-
making met Mirsa Adami. Ze moest er wel 
thuis voor worden opgehaald.
Mirsa Adami, 1975, Tirana, klein, verborgen 
onder een grote omslagdoek, innemend, 
pianiste en nog veel meer. Kwam naar de 
Nieuwmarktbuurt toen de woning van haar 
nichtje vrijkwam. Later, in een behaaglijk 
warm koffiehuis op de Zeedijk vertelde ze 
over muziek maar vooral over zichzelf. 
De muziek kreeg ze met de paplepel inge-
goten. Haar moeder was ook pianiste en 
haar grootmoeder operazangeres. Al jong 
leerde ze piano spelen en het was dan ook 
vanzelfsprekend dat ze op haar zesde naar 
die speciale lagere school ging waar muziek 
een essentieel onderdeel vormde van het 
lesprogramma. Alle kinderen wilden een 
toekomst in de muziek. De spoeling was 
echter dun met als gevolg een competitieve 
sfeer. Geen plek voor vriendschappen. Mir-
sa, in haar jeugd een wildebras, zocht haar 
vriendschappen buiten school en speelde 
voornamelijk met jongens. Toch was er 
ook ruimte voor lezen en poëzie, aspecten 
die ook nu nog belangrijk zijn in haar werk. 
Twee keer per jaar moest als onderdeel van 
het lesprogramma worden opgetreden voor 
publiek. Het was tijdens zo’n optreden dat 
ze als elfjarige opviel bij een Nederlandse 
familie. Er werden voorzichtig contacten 
gelegd en voor het toenmalige regime aan-
vaardbare ansichtkaarten uitgewisseld. Na 
de politieke omwenteling in 1991 kwam er 
ruimte voor verdere ontwikkeling van haar 
talent in Nederland. 
Tijdens haar studies bij Jan Huizing in Gro-
ningen en bij Jan Wijn aan het Sweelinck-
conservatorium op het Oosterdokseiland 
moest ze mentaal afrekenen met de creativi-
teit verstikkende atmosfeer uit haar jeugd.
Heeft daar nu weinig last meer van. Wel is er 
nog steeds het besef dat welvaart relatief is.
Trof het zeer met de gastvrije buren aan de 
Oude Waal. Waar gastvrijheid in Albanië 
vanzelfsprekend is zijn in Nederland men-

sen in de regel terughoudender. Trof het 
ook dat de buren zich sterk maakten voor 
de Nieuwe Jonkerstraat. Met menige buurt-
barbecue werd gevierd dat de straat is ont-
worsteld aan verloedering. 

Optredens en projecten
Mirsa vindt dat ze veel geluk heeft gehad met 
haar aanstelling aan de prestigieuze Dutch 
National Opera Academie door Alexander 
Oliver. Het geeft haar een basis van bestaan 
maar ook ruimte voor eigen projecten. Het 
bestaan als zelfstadig musicus is onzeker, 
er is veel concurrentie en de aandacht kan 
vluchtig zijn. Ook al ben je nog zo goed, de 
mensen herinneren zich alleen je laatste op-
treden, ook als je op belangrijke podia werd 
gehoord. 
In haar optredens heeft ze behalve met 
musici ook samengewerkt met schrijvers 
waaronder Willem Jan Otten en, recent, Jan 
Brokken.
Sinds 2007 is ze een van de pianisten/pre-
sentatoren van de Classic Express bus, ont-
wikkeld door het Prinses Christina Con-
cours. De bus reist door het hele land en 
brengt klassieke kamermuziek ten gehore 
aan klassen van lagere scholen.

De samenwerking met de tekenaar John 
Minnion leidde tot vele concerten in Enge-
land waarin beeld en muziek elkaar verster-
ken.

Onsterfelijkheid
Net als schrijvers die willen voortleven door 
hun boeken wil Mirsa een stukje onsterflijk-
heid verwerven door het maken van een cd. 
Wilde daar pas toe overgaan nadat ze voor 
zichzelf muzikaal iets oorspronkelijks te 
melden had. Is nog steeds gefascineerd door 
het idee dat een componist zijn gevoelens 
en opvattingen kan vertalen in muziek en 
dat op papier kan zetten en dat een uitvoe-
rend artiest dat terug kan lezen. Die moet 
naar haar opvatting dan wel eerst in het 
hoofd van de componist kruipen voordat 
daar de eigen interpretatie van kan worden 
gegeven. 
Mirsa koos voor haar cd de Derde Sonate 
van Chopin en werken van Debussy. 
Chopin, ook haar afstudeerstuk, is een oude 
liefde. In de Derde Sonate zitten voor haar 
de diepste gevoelens van het leven. Chopin 
is daar los van de heersende opvattingen 
van de romantiek en kon buiten de stijl tre-
den. Mirsa heeft nu het gevoel dat ze binnen 
de essenties van het stuk haar eigen inter-
pretatie kan geven.
Debussy appelleert aan de zintuigen, speci-
aal aan die van haarzelf. Hij is voor haar dan 
ook eeuwige liefde. Vooral omdat hij in zijn 
muziek de zeggingskracht van schilders en 
dichters verweeft. 

Een Nieuwmarktorkest
Het valt Mirsa op dat in de Nieuwmark-
buurt veel collegamusici wonen. Weliswaar 
met verschillende achtergronden maar bij 
elkaar de omvang van een flink orkest. Net 
als de jazzmusicus Dirk Hooglandt zou ze 
het leuk vinden als die musici samen een 
keer een concert zouden geven. 
Het wildebrassige is er van af en ze speelt nu 
graag behalve met jongens ook met meisjes, 
mannen en vrouwen. In de Nieuwmarkt-
buurt zou daarvoor zo maar het platform 
kunnen staan.

Evert van Voskuilen
Bron: www.mirsaadami.com

Mirsa Adami
gedreven door muziek

Huisartsenpraktijk Zwanenburgwal
Per 29 juli gaan wij verhuizen naar onze nieuwe praktijkruimte in 

de St. Antoniesbreestraat 32bg, 1011HB, voorheen dienstencentrum 
d'Oude Stadt.
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Kunt u zich uw eerste werkdag nog 
herinneren?
Jazeker, ik ben begonnen op de St. 

Mariaschool op de Groenburgwal. Een 
leuke school met veel kinderen van kunste-
naars. Ik was net afgestudeerd van de pe-
dagogische academie en werd gebeld door 
het schoolbestuur of ik bij hen wilde komen 
werken. Ik had eigenlijk bedacht dat ik nog 
een jaartje wat anders wilde en ging naar 
het gesprek in een spijkerbroek met gym-
pen, zwarte nagellak en lang haar. Ik dacht 
'dat willen de nonnen vast niet', maar ik 
werd aangenomen! Op mijn eerste werkdag 
kreeg ik meteen allemaal tips van een moe-
der; 'pak ze maar flink aan', zei ze. Het was 
hard werken in het begin, ik heb best even 
moeten wennen. Maar toch was het leuk.

Hoe kwam u van de Sint Mariaschool op 
de Sint Antoniusschool terecht?
Na 3 jaar werd ik overgeplaatst omdat er 
geen plek meer voor me was. De Sint An-
toniusschool zat toen nog op de Krom 
Boomssloot. Het was een heel andere 
school, meer stads. De kinderen waren veel 
meer recht voor z'n raap, daar moest ik wel 
aan wennen. De zusters waren juffen en ook 
een beetje maatschappelijk werksters tege-
lijk. Ze hielpen veel gezinnen.

U heeft lang met de zusters samen lesge-
geven, hoe was dat?
Tot 1986 gaven de zusters Augustinessen 
van de Sint Monica les op school. Er kwam 
iedere week een zuster in de klas voor gods-
dienstles. Ze waren altijd om 4 uur weg. 
Dan hadden ze recreatie in het klooster en 
hadden wij het rijk alleen. 
De zusters waren belangrijk voor de buurt. 
Er waren rond 1975 veel Surinamers naar 
Amsterdam gekomen. Vaak alleenstaande 
moeders met kinderen, er waren veel pro-
blemen. De zusters vingen ze op in War-
moesstraat en ze kwamen bij ons op school. 
Ik had in die tijd misschien twee blanke 
kinderen in de klas. Er waren best moeilijke 
situaties in die families, maar ik heb er ook 
hele leuke feestjes gehad, met lekker Suri-
naams eten. 
Chinezen waren er ook veel meer. Ik ben 
nog naar Hongkong geweest op studiereis. 
Om te kijken hoe het onderwijs daar was.

Hoe verschillend is de school van nu met 
de school van toen? 
Het onderwijs was wel anders. Als juf was 
je wel iemand, je had meer aanzien. Ouders 
vertrouwden je echt hun kind toe, nu ben je 
veel meer op gelijke voet met ouders, ze zijn 
mondiger geworden. De ouders van toen 
hadden het minder druk en je had meer 
contact met ze. Er was geen naschoolse op-
vang. De kinderen gingen in de rij naar de 
deur waar ze werden opgehaald en altijd 
had je een praatje met de ouders.
En wat ook anders was, was het vele papier-
werk. Er waren geen computers natuurlijk. 
Alle toetsen en rapporten moest je met de 
hand schrijven. 

Hoe is de buurt veranderd sinds die tijd?
De metrorellen hadden een grote impact 
op buurt, al die afgetakelde huizen, het zag 
er heel anders uit. Er zijn veel mensen weg-
gegaan, en er kwamen geen echte Amster-

dammers voor terug. De gemoedelijkheid 
ging een beetje weg. Vroeger ging je als juf 
ook vaak tussen de middag lunchen bij kin-
deren thuis, heel gewoon. Dat kun je je nu 
niet meer voorstellen! 
We gingen met de kinderen spelen in het 
tuintje van Jan, een soort speeltuin. 

Welke leeftijd vind u het leukst om les aan 
te geven?
Bovenbouw, 10 tot 12 jaar.

Wat is een van uw meest dierbare herinne-
ringen aan het lesgeven? 
Het contact met kinderen, het gevoel dat je 
met elkaar iets voor elkaar kunt krijgen. Dat 
is zo leuk als dat lukt met een groep. 

Wat gaat u het meeste missen?
De spontane kinderlijke uitspattingen, hoe 
vrolijk kinderen kunnen zijn.

Interview
fulltime op de St. Antonius school. Eind van dit schooljaar gaat ze met pensioen.  OpNieuw 

sprak met haar over o.a. de Nieuwmarktbuurt en alle generaties die Brigit in de klas heeft 

gehad. Brigit groeide zelf op in Amsterdam Zuid en woont nu in Zuid Oost met haar man Ronald.

41 jaar werkte Brigit Stokhof
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De man ruikt naar tabak. 
Hij kijkt mijn moeder vra-
gend aan. Zij zegt dat het 
goed is. Daarnet was ze 
nog kwaad op schilder Jan 
Davio. Op haar antwoord 
dat het niet bloot mag, zei 
hij dat het om mijn kop 
ging, waarop mama – op-
nieuw geërgerd – zei dat 
haar dochter een HOOFD 
had. In de kunst heet een 
hoofd een kop, leer ik. 

Het atelier van de Onafhankelijken is aan de 
overkant, op de Boterstoep, nummer 6 in de 
Barndesteeg. Vroeger werkte Jacob Maris er, 
een beroemd schilder. Door het raam in het 
grote atelier kun je zo bij ons naar binnen 
kijken. 
Mama doopt de van een oud laken afge-
scheurde reepjes katoen in de kom met sui-
kerwater. Ik wacht geduldig tot mijn haar 
helemaal vol papillotten zit. Natuurlijk wil 
ik er morgen piekfijn bij zitten, daar heb ik 
wel een slapeloze nacht voor over. De suiker 
zorgt ervoor dat de krullen lang houdbaar 
zijn. 
 
Poseren
Woedend is Davio. Met driftige streken bor-
stelt hij mijn gekrulde haar weer steil, het 
water spat in het rond. De tranen springen 
me in de ogen. 
Maar ja, geld verdienen met stilzitten en 
naar mooie muziek luisteren, wie wil dat 
niet? Het is moderne jazzmuziek van John 
Coltrane. Later draaien ze iets klassieks, be-
grijp ik. Die muziek hoor ik het liefst. 
Ik kijk op mijn gemak rond in het atelier. 
Aan de tuinzijde is een groot raam, precies 
wat schilders willen, al is het op het Zuiden. 
Als ze een eigen atelier hebben, is hun raam 
op het Noorden gericht. Mijn stoel staat 
dicht bij het venster. Iedereen zoekt een ge-
schikt plekje en het geschuif met de ezels 
verstomt langzamerhand. Ontspannen kijk 
ik naar de twintig mensen, onder wie enkele 
vrouwen. Ze hebben elk een kwartje op een 
schaal gelegd. Dat is voor één uur stilzitten. 
Ze zijn te arm om alleen een model te be-
talen. Een eigen werkruimte blijft voor hen 
een droom. 

Veertig ogen die ingespannen naar mij tu-
ren, en de mijne die terugkijken. Diverse 
malen loopt een van de kunstenaars een 
rondje om mijn stoel. Ik bekijk de potjes 
met kwasten en water en de ovale plankjes 
met een groot gat er in, dat ze hier palet 
noemen. Ik begin aan de geuren te wennen. 
Sommigen werken met houtskool en vegen 
- soms tevreden kijkend, soms geërgerd - 
met een vogelvlerk over hun blad. Af en toe 

tilt een van de kunstenaars mijn kin ietsje 
op, verder gaat het prima. 
In de pauze mag ik het allemaal bekijken; de 
hoofden lijken op mij en op sommige bla-
den zie ik tot mijn verbazing een duidelijk 
gelijkenis met mijn verdwenen vader. 

Ondertussen reken ik uit hoeveel ik verdien 
vanavond, van kleur verschietend bij de ge-
dachte dat ik straks met vijf gulden thuis-
kom. Wat je daarvoor niet allemaal kunt 
kopen! 
Een van de schilders, Constant, is zojuist 
met een groot schilderij de trap op geko-
men. Hij hijgt een beetje. Zijn smalle hoofd 
is nat. Hij haalt de lappen weg van zijn jong-
ste creatie. Je ziet er geen portret in of een 
landschap. Zoiets noem je abstract, wordt 
mij uitgelegd. De schilders praten over de 
streek, de textuur, de contrasten, allemaal 
nieuwe woorden. Voor mij is het gewoon 
een donker doek met dikke lagen verf, in 
grote halen geschilderd.

Mama is erg blij met het verdiende geld. Nu 
kan ze de kostgangers een stukje echt vlees 
voorzetten. Meestal moeten die zich tevre-
den stellen met een bal gehakt. 
Een van de mannen wil mij in zijn eigen ate-
lier schilderen. Hij kan wel tien gulden op-
brengen voor de twee uur die ik in het duis-
tere kamertje in de Pijp moet poseren. Als ik 
later bij de schildersgroep vertel dat ik voor 
Carvalho heb gezeten, worden mij allerlei 
onbegrijpelijke vragen gesteld. Wat hij met 
me heeft gedaan? “Nou gewoon, olie”, zeg ik 
naar waarheid. Ze bezweren mij nooit meer 
naar hem toe te gaan, hij is een notoire vies-
peuk. Maar hij heeft mij helemaal niet aan-
geraakt! En wat het woord notoir betekent, 
vraag ik de meester op school wel. 

Vernissage
Kom je morgen ook, ik houd een vernis-
sage. Alweer zo’n Frans woord; we hebben 
natuurlijk ook Frans op de Mulo, maar dit 
woord ken ik niet. Het is wel de allermooi-
ste taal die we leren. Ik ken al een paar fran-
se chansons, omdat ze die 
draaien als ik poseer. Later 
ga ik ook naar Parijs. De 
schilders gebaren druk on-
der het uitroepen van cher 
ami, enfin en alors.
De vernissage is spannend, 
er zijn naast de kunstenaars 
en buurtgenoten ook lief-
hebbers aan wie ze graag 
een of meer van hun wer-
ken verkopen. Bij zo’n ge-
legenheid mag je gratis een 
stukje kaas of worst pakken 
en ook het glas wijn hoef je 

niet te betalen. Schoorvoetend ben ik mee-
gegaan met Karl, die beeldhouwer is en een 
enorm atelier bewoont aan de Oude Zijds 
Achterburgwal. Groot genoeg om wel vijf-
tig gasten te ontvangen. Het atelier is op de 
tweede etage en is door de naaisters en hun 
meestal Joodse werkgevers in de oorlog ver-
laten. De houten vloer kraakt en steunt on-
der ons gewicht. Op de achtergrond klink 
jazzmuziek. 
Later als ik mijn eigen geld verdien en op 
balletles mag, blijkt dat Karl een broer is 
van mijn balletvriendin Wardje. Zij komen 
uit een groot gezin, met wel negen of tien 
kinderen, allemaal artistiek begaafd. Ik kom 
graag in het ouderlijk huis van Wardje aan 
de Kloveniersburgwal. Langs de wanden 
hangen veel schilderijen en tekeningen en 
op de vloer staan beeldhouwwerken, naast 
enkele muziekinstrumenten. Er zijn veel 
kinderen, dus wordt er menig verjaardags-
partijtje gehouden. Ruimte zat.

Wanneer er een werk verkocht wordt is het 
ook feest, rijkelijk besproeid met goedkope, 
meestal rode wijn. Iedereen brengt wel iets 
lekkers mee. Mijn bijdrage bestaat uit een 
pak kroepoek en een fles slaolie. Er wordt 
tot diep in de nacht gedanst en gezongen. Ik 
amuseer me met het kijken naar de dansen-
de stellen, die naarmate de avond vordert 
een andere partner mee naar huis nemen 
dan die waarmee ze het festijn zijn begon-
nen. Een meisje zingt en begeleidt zichzelf 
daarbij op de gitaar. Ze is vast een bohemi-
enne, zo noemen de artiesten elkaar. Een 
gewone baan hebben ze niet, omdat ze cre-
atief zijn. Haar lange vingers tokkelen op de 
snaren en ik wieg zachtjes mee met de me-
lodie. 
Wanneer ze Bach opzetten kan ik mijn voe-
ten niet meer bedwingen en graag ga ik in 
op de uitnodigende hand van een kunstena-
res. Dat je op zijn muziek de jive kunt dan-
sen, heeft de componist zelf nooit kunnen 
vermoeden.
 
Wat een museum is weet mijn moeder niet, 

maar ik mag in elk geval 
mee. Mijn hart klopt in 
mijn keel. Mijn nieuwe 
jurk is roze met een wij-
de rok. Stralend loop ik 
op mijn flatjes naast een 
van de schilders en hij 
drukt zijn hand stevig te-
gen mijn zij. Jij bent mijn 
muze, fluistert hij in mijn 
oor. Zijn snor kriebelt en 
ik duw hem lachend weg. 
Muze, wat zou dat beteke-
nen?

Mariejette Catz-Lin

Schilders
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OpNieuw op het WorldWideWeb
Sinds 2010 wordt OpNieuw ook online gepubliceerd op de tijdschriftensite ISSUU 
(www.issuu.com). Daarnaast is er nog steeds onze eigen site (www.opnieuw.nu). 
Bestuur en redactie willen de site moderniseren, waarbij zij denken aan een online 
platform waarmee de buurtbewoners snel en moeiteloos met elkaar kunnen 
communiceren over alles wat er in de Nieuwmarktbuurt speelt. Op deze site zou dan 
niet alleen plaats zijn voor OpNieuw, maar bijvoorbeeld ook voor het buurtcentrum 
in de Boomsspijker, speeltuin De Waag of andere organisaties in de buurt die gebaat 
zijn bij online communicatie met de buurt. Dit is een project van de lange adem. 
Suggesties en ideeën zijn van harte welkom.
Tot het zover is blijven we gebruik maken van ISSUU voor de publicatie van OpNieuw 
en houden we onze eigen site continu up-to-date.

Tegelijk met het inscannen van de voorplaten voor het boekje "OpNieuw 30 
jaar OpNieuw", dat verkrijgbaar is bij boekhandel Pantheon, is ook een begin 
gemaakt met het inscannen van de complete inhoud van de nummers. Dat is een 
vrijwilligersklus die veel tijd neemt, dus het zal nog even duren voor ALLE OpNieuw-
uitgaven online te raadplegen zijn. De complete nummers van de jaargangen 1983 tot 
en met 1989 zijn al te vinden bij http://issuu.com/opnieuw en binnenkort komen daar 
de jaargangen 1990, 1991 en zo verder bij.

Sjaak van der Leden 

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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Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk van 
Captein & Co. Niemand heeft ooit geweten 

dat we gewoon hondenvlees serveren!

Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27

Tel 020-6278804
ma – vr  vanaf 16 u        za en zo vanaf 12

Dr. Li helpt u bij o.a: slapeloosheid, spanning, 
migraine, maagklachten, gewrichtsklachten, rugpijn, 

jicht, schouderpijn, stijve nek, sportblessures, 
verstuiking, tennisarm, muisarm, beroerte, 

reuma, zenuwpijn, neurose.
U krijgt een behandeling volgens de Chinese 

traditionele geneeswijze: 
afhankelijk van uw klachten massage, 
kruidenbehandeling, acupunctuur, enz.

Behandelingen komen eventueel in aanmerking 
voor terugbetaling door de ziekteverzekering

Zoekt u de echte traditionele Chinese massage 
en geneeswijze?

Voor reserveringen: 
020-7723536 of 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li
Gevestigd in Chinatown van Amsterdam
Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB Amsterdam
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werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742  toonbeeld.praktijk@zonnet.nl

www.mariarijnbout.nl

Binnen Bantammerstraat 15    1011CH Amsterdam
T: 020 221 3208    F: 020 320 3235

E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

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

SPAANS LEERT U BIJ JOSEPHINE
In de nieuwmarktbuurt

Start vanaf 16 september:

Diverse cursussen gevorderden

Plus beginners (op maandag)

Inlichtingen en inschrijvingen

Vanaf 16 augustus.

Tel 020-362 9938- 06-5317 2082

E-mail jhroosen@simpc.Nl
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Onder de Nieuwmarkt door
Het is woensdag 6 juni 1990. D-day; 46 jaar 
ervoor bestormden de geallieerden de Nor-
mandische kusten vanuit hun landingsvaar-
tuigen. Het waren gevaartuigen, duizenden 
jongens sneuvelden; de Duitse tegenstand was 
onverwacht sterk. 
Medische vriend Joop van de Pol heeft ontdekt 
dat het plein van de Nieuwmarkt een over-
kluizing is van vaarwegen die de Kloveniers-
burgwal verbinden met de Gelderse kade. Hij 
stelt voor om er met zijn kano “Steven” een 
verkenning te doen. Dat houten ding is een 
broertje van mijn kano “Snip”, wij zijn twee 
KANO-artsen. 
Vanaf de Groenburgwal koersen we naar de 
kop van de Kloveniersburgwal. Daar staat in 
het water de tijdelijke politiepost. De agenten 

hebben om wat voor reden ook de ketting 
weggehaald die de gracht afsluit van het on-
derpleins waterlabyrint. We varen naar binnen.
De tongewelven zijn vervaarlijk laag ten aan-
zien van het waterpeil, en we moeten dan ook 
achteroverliggen in de kano. Ik heb niet gauw 
last van claustrofobie maar hier moet je wel 
krachtig je angstgevoelens onderdrukken. Joop 
is echter altijd onverschrokken en hij vaart 
resoluut door. In deze smalle tunnels zijn onze 
peddels nutteloos en we moeten met onze 
handen ons gevaartuig voortduwen. 
Spinnenwebben aaien over onze gezichten. Af 
en toe zijn er stalactieten te zien, in het schijn-
sel van de zaklantaarn. Na een tijd komen we 
bij het begin van de Gelderse Kade, onder de 
plek waar lang geleden de vishal stond. Daar is 
een ijzeren rooster aangebracht waardoor we 
niet onder de vrijende Brederode met zijn joffer 
door dat water op kunnen varen.
Dat betekent terugkeren in dezelfde benauwde 
positie. Maar we beleefden wel een avontuur 
dat uniek is voor wie dan ook in de buurt. En 
voor ons was het risico op deze zesde juni 
futiel vergeleken met Normandië 1944. In 
OpNieuw van maart 2011 heeft Evert van 
Voskuilen een lezenswaardig artikel geschre-
ven over de Waag en de Nieuwmarkt onder 
het maaiveld. En in OpNieuw van (eind 1999 / 
begin 2000) staat een verhaal over de visafslag 
vanaf de Gelderse Kade naar de Nieuwmarkt in 
lang vervlogen tijden. 

Pieter Bol

Op donderdag 25 april namen we 
afscheid van Hans Borkent, archi-
tect van vele sociale woningbouw-

projecten, met name in de Dapperbuurt en 
in de Nieuwmarkt. 
Ik heb hem tijdens het werk voor deze buur-
ten ontmoet, in de Dapperbuurt was ik zijn 
chauffeur en assistent bij de inspraakavon-
den rond het eerste project in de Wagenaar-
straat. Hij heeft me indertijd gesteund bij 
het eerste project dat ik mocht ontwerpen 
in de zuidelijke Dapperbuurt.
De bijeenkomst in de Zuiderkerk was ge-
organiseerd door zijn schoonfamilie die we 
hierdoor - en vooral door hun aardige ver-
halen - beter leerden kennen. Daarna trok 
het gezelschap naar het Literair Café om de 
middag geheel in de geest van Hans met uit-
gebreid cafébezoek af te sluiten.
In de Nieuwmarktbuurt was Hans lid van 
de gelijknamige architectengroep, die niet 
vergaderde en verder ook weinig samen-
hang had, maar die wel kon worden ingezet 
als we een brief naar de gemeente wilden 
sturen om iets gedaan te krijgen. Daarover 
later meer. 
De acties in de Nieuwmarktbuurt (1970 – 
1980) hebben de komst van de metro niet 
kunnen verhinderen. Wel hebben we kun-
nen verhinderen dat in het kaalgeslagen ge-
bied de Weesperstraat met vier rijbanen en 

begeleid door kantoorpanden zou worden 
doorgetrokken naar het Centraal Station. 
Daarvoor in de plaats kwam het plan Van 
Eijck en Bosch dat uitging van een herstel 
van het oorspronkelijke stratenplan en 
daarmee van het stedelijk weefsel.
Ter voorbereiding van een tentoonstelling 
in de Smederij over de bouwplannen voor 
het metro tracé hadden we allemaal een stu-
diegebied gekozen. Het was de bedoeling 
om voor deze gebieden voorstellen voor de 
nieuwbouw te ontwikkelen en te presente-
ren. Hierbij werden de gebieden zonder te 
vergaderen op anarchistische wijze over 
de deelnemende architecten verdeeld. Met 
uitzondering van het laatste project is de 
nieuwbouw op de metro ook daadwerkelijk 
door de architecten van de tentoonstelling 
ontworpen. 
Hans ontwierp het blok naast het (inmid-
dels voormalige) postkantoor in de Sint 
Anthoniebreestraat tot aan de Nieuwe 
Hoogstraat. Halverwege dit blok zijn twee 
monumentenpanden blijven staan. Aan het 
eind op de hoek met de Nieuwe Hoogstraat 
staat een driehoekig pandje met veel groen 
en blauw waarin een tijdschriften- en rook-
warenwinkel zit. 
In de volgende OpNieuw wordt een uitge-
breid artikel gewijd aan Hans en zijn werk. 

Hein de Haan

Hans Borkent – lid 
architectengroep 
Nieuwmarkt – overleden

foto: Koen Wessing
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Het dak ging eraf 
toen de jongens en meiden van Step the Gap 
het slotnummer inzetten in de stampvolle 
grote tent op de Nieuwmarkt. We hadden 
inmiddels al acht spectaculaire optredens 
achter de rug: Heleen, Henri, Jan en Evert 
met het Nieuwmarktlied, Ties van 10 op de 
sitar, het Hollywood Saxophone Project, Het 
Duettentrio, het Amsterdams Volks-, Salon- en 
Amusementsorkest, de Amstel Big Band en 
de Benonies. Met dank aan Dirk, Marianne, 
Sven, Alex, Marion, Eveline en Dominique. 
Ondertussen kookten Koen, Emmy en Zoë 
de sterren van de hemel voor het totaal 
uitverkochte benefietdiner, formeerde Roos 
een leger vrijwilligers, had Jan de placemats 
gedrukt, namen Anita, Veerle, Sara en Monse 
de bediening voor hun rekening, stuwden 
onze barvrouwen Myrthe, Annemiek en 
Davina de baromzet tot grote hoogte, zorgde 
Jan dat de podiumwisseling op rolletjes 
verliep, praatte spreekstalmeester Dennis 
alles aan elkaar, zorgden Mark, Jan en Syl 
voor perfect geluid, verkochten Martijn 
en James de jubileumboeken, was er een 
ploeg fanatieke lotenverkopers opgestaan 
(Adriaan, Gerda, Arie, Lea, Bart, Evert en 
Tom), waren er 100 prijzen geschonken 
door ondernemers uit de Nieuwmarktbuurt 
(verzameld door Carl en Martijn), verzorgde  
Pepa de banieren en slingers (ontwerp Tom) 
en Sjaak fotografeerde. Barbara en Mieke 
bepaalden wie het jubileumaffiche het mooist 
had opgehangen. Het jubileumnummer van 
OpNieuw lag te pronken, voor de laatste 
keer in loepzuivere offset gedrukt door 
Gerard. Arthur kreeg het eerste exemplaar 
van ons jubileumboek (Martijn, Sandra, Tom, 
Hubert, Geert en Roos) dat toch echt niet 
ontbreken mag in uw boekenkast (te koop, 
te koop!) en Pete, het huisspook van de 
Aprilfeesten hield een waakzaam oog. En dan 
ben ik ongetwijfeld iemand vergeten…We 
kunnen er weer 30 jaar tegenaan: met ouwe 
getrouwe en nieuwe redactieleden (welkom!), 
een nieuwe print (meer kleur), twee nieuwe 
bestuursleden en u als lezer uiteraard!
Namens redactie en bestuur, 
Sandra Rottenberg.
Foto’s: Sjaak van der Leden

Supertalent Ties Harmsen op sitar met Alphons Wertwijn op tabla

Jorge met zijn vriendin

Italiaanse filmmuziek tijdens het diner
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Enkele van de 80 deelnemers aan het diner

Sandra en Martijn presenteren het eerst exemplaar van OpNieuw 30 
jaar aan Arthur Verdellen

Wij willen graag nog meer jonge mensen in de redactie

De voorzitter en de secretaris Koen in de keuken

Amsterdams Volks- Salon- en Amusementsorkest. Nog ouder dan 
OpNieuw

Afscheid van onze drukker
Bijna vanaf het begin van OpNieuw is Gerard van Roeden onze 
drukker geweest. Afgezien van de eerste jaren, toen drukkerij 
Jan de Jong het deed, verzorgde drukkerij De Leeuwenberg 
(drukvoorbereiding Lou van Nimwegen, drukpers Gerard van 
Roeden) vanaf omstreeks 1986 het drukwerk voor ons blad 
OpNieuw. Het is een indrukwekkend aantal jaren dat Gerard 
het heeft uitgehouden met de achtereenvolgende redacties. 
Bij alle wisselingen in die lange tijd was hij onze stabiele factor. 
Een aantal jaren geleden begon het minder goed te gaan in 
de grafische sector, omdat veel mensen hun eigen drukwerk 
gingen verzorgen op de computer. Als gevolg daarvan besloot 

Lou toen te stoppen, gelukkig bleef Gerard doorgaan.En 
nu is het zover dat we afscheid moeten nemen van Gerard.
Bestuur en redactie van OpNieuw danken Gerard van Roeden 
voor alle prachtige nummers van ons blad die hij letterlijk 
heeft gemaakt, van geordende hoeveelheden kopij heeft 
veranderd in goed aanvoelende, mooi uitziende bladen. De vele 
complimenten die wij en veel andere buurtbewoners zo vaak 
krijgen, “wat hebben jullie een mooi blad, wat ziet het er goed 
verzorgd uit” zijn in de eerste plaats terug te voeren op Gerards 
toewijding en vakmanschap.
Gerard, dank je wel van ons allen.
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als
je maar
hard genoeg schreeuwt
hoor je de andere
niet

bestaat
niets? twijfel
er niet aan!
iets komt uit het
niets
 Hea

Fastfood-vrede

vredesmissies van de nulgrens
de aankondiging was gisteren al
verleden tijd
de aankondiging is gisteren al
in slaap gevallen

Dunya

Buurtman

daar loopt Henk
met hond en hoed
ik ken hem niet
ik ken hem goed
met hart en hoofd
van buurt en blad
altijd is hij er
en schrijft hij wat

daar stroomt het water
uit de pentagonfontein
over kleine spiegels
glimmend en verfijnd
geen toerist te zien
het regent in mei
het regent in mij
zomer kom, kom erbij
  Jorge

staatshoofd drijft op drijfhout
meerkoet scharrelt houtjes en 
roept naar het vrouwtje
de dagen worden langer

een duif logeert in de dakgoot
het venster zwaait open bij  
zonnige taferelen al eerder onder vuur gelegen 
wij eisen de vrijlating van alle gevangenen

de mens verspreidt zich over de aarde
zo is haar natuur verstrooid in de wereld
onder de wolken gekroond 
maar onderworpen door honger en dorst 

als ooit de eerste emigranten adam en eva, 
zo zoeken wij de vruchtbare akkers
inpakken en wegwezen
uit het paradijs verbannen nu ook strafbaar
   Bert Baanders, 5-5-2013

gedichten
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De Bewonersraden van de 
Nieuw-marktbuurt en Groot 
Waterloo willen de samen-
werking intensiveren. Veel 
onderwerpen zijn “grens-
overschrijdend” bv verkeer, 
toerisme en drugsoverlast. 
Op 14 maart is daarom een 
gezamenlijke vergadering 
gehouden, onder gezamenlijk 
voorzitterschap van Winne 
Meijering (van Groot Water-
loo) en Hans van Os (van de 
Nieuwmarkt). Zij zaten om 
beurten een onderwerp van 
de agenda voor. De politie 
was op volle sterkte aan-
wezig, met de buurtregisseur 
van Groot Waterloo, Joke 
Aafjes, en de beide buurtreg-
isseurs van de Nieuwmarkt, 
Dick Jansen en Misha Nau-
man.

Uit de notulen vergadering 
14 maart 2013
Samenwerking Bewonersraden 
Groot Waterloo en Nieuwmarkt
De beide agendacommissies 
zijn al bij elkaar geweest. Het 
voorstel is om met ingang van 
september a.s. samen te gaan. 
In juni gaan we de samenwerk-
ing evalueren en besluiten of we 
vanaf september samengaan. De 
grenzen van de Waterlooplein-

buurt zijn: Amstel – Nieuwe 
Herengracht – Prins Hendrikkade 
– Oosterdokseiland- Oude 
Schans – Zwanenburgwal.
Visie en Jaarplan 2014
Overleg met de ambtenaren 
vond altijd plaats via de Be-
heergroep. Die is nu opgeheven. 
De bewoners zijn daardoor 
hun invloed kwijt. Er is een 
zogenaamd Buurtcafé gehouden 
in de Zuiderkerk (georganiseerd 
door ambtenaren van Stadsdeel 
Centrum), waar men zich kon op-
geven voor de z.g. groep van 50, 
ook wel Platform genaamd. Dat 
Platform is inmiddels gevormd, 
maar op de vergaderingen bleek 
er verwarring te zijn over wat 
de visie op het gebied is. De 
ambtenaren dachten er beperkt 
over, maar nu zal in 3 of 4 verga-
deringen een jaarplan voor 2014 
worden opgesteld.
Winne Meijering zegt dat wij 
intussen als agendacommissie 
bij elkaar zijn geweest en het 
plan hebben opgevat om zelf een 
visie te maken. We hebben een 
lijst gemaakt van bedrijven en 
instellingen waar we mee gaan 
praten, over hun ideeën voor 
de buurt en wat zij belangrijk 
vinden voor het 1011-gebied. 
Het Stadsdeel gaat door met het 
maken van een jaarplan 2014. 

De platforms werken aan een 
visie maar er is weinig tijd voor. 
De Bewonersraden gaan door 
met hun plannen voor een visie. 
We moeten verder op deze twee 
sporen.
Mededelingen en Rondvraag
De beide Bewonersraden heb-
ben een raadsadres geschreven 
aan de Gemeenteraad,over de 
plannen die in de nota Bereik-
bare Binnenstad staan. In deze 
nota gaat men ervan uit dat de 
Weesperstraat een vierbaansweg 
blijft tot na 2025. Er is altijd 
beloofd dat de straat terugge-
bracht zou worden tot twee keer 
één baan na de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn. In de nota staat 
ook dat de Vijzelstraat bij de 
Munt wordt afgesloten en dat 
de Amstel vanaf de Blauwbrug 
één-richtingsverkeer wordt. Ook 
over de wandelroute naar de 
Plantagebuurt wordt niet meer 
gesproken.
Het raadsadres gaat over dat 
schrappen van de beloftes, over 
het ontbreken van de Groene Al-
lee en over het feit dat het Jonas 
Daniel Meijerplein niet meer 
wordt gezien als een plein met 
een prettig verblijfsklimaat.

Uit de notulen vergadering 
11 april 2013
Pleinschouten
Ronald van Damme (Handhav-
ing) zou de ervaringen en de 
stand van zaken toelichten maar 
heeft afgezegd. Het blijkt dat het 
Pleinschoutenproject per 1 maart 
2012 is beëindigd, om budget-
taire redenen.
Boomsspijker
Het is de bedoeling dat Centram, 
het Wijkcentrum en Wijksteun-
punt Wonen in 2014 intrekken in 
de Boomsspijker. 
Marjet van de Berg en Hans van 
Os stellen een brief op aan de 
Stadsdeelraad waarin wij ons uit-
spreken tegen de voorgenomen 
plannen om het Wijkcentrum te 
verhuizen naar de Boomsspijker.
5. Mededelingen en Rondvraag
Marten van der Krieke zit in het 
bestuur van de vrienden van Am-
sta. Hij was op de Open Dag in 
de Flesseman: de Flesseman zal 
verdwijnen als zorginstelling. Het 
wordt een verpleeghuis. Er is nu 
nog een systeem rond de Flesse-
man voor oudere buurtbewoners, 
zoals de maaltijden. 
De voorzitter sluit de vergade-
ring. De volgende vergadering 
in juni is weer gezamenlijk met 
Bewonersraad Groot Waterloo.
Met dank aan Mieke Lokkerbol

Bewonersraadberichten

Pintobieb of ?
'Het begin is in zicht'

Het moment dat de buurt het nieuwe Huis de Pinto in gebruik kan 
nemen komt steeds dichterbij. Ondanks de perikelen rond asbest in 
het plafond en het vinden van nieuwe huurders, is er vooruitgang 
geboekt. De verbouwing loopt nu op zijn eind en het ziet er naar uit 
dat Huis De Pinto in augustus weer 'bewoonbaar' is.
Bovendien heeft zich een nieuwe potentiële huurder gemeld die 
graag met ons wil samenwerken. Deze ontwikkeling stemt ons 
hoopvol. Vol spanning wachten we af … 
Mocht u ook nog tips hebben voor nieuwe huurders, dan houden 
wij ons aanbevolen.
We zijn blij met alle respons uit de buurt. Het zijn juist deze steun-
betuigingen die de leden van de werkgroep keer op keer weer mo-
tiveren om door te gaan met het ontwikkelen van het Huis de Pinto 
tot een bruisend cultureel-literair ontmoetingscentrum.

Timo van Barneveld, lid van de werkgroep

Volg ons voor de meest actuele ontwikkelingen op twitter@Huis-
DePinto en op onze facebookpagina Huis de Pinto. Voor direct 
contact is er: contact@huisdepinto.nl.

Speeltuin De Waag
Op zaterdag 7 september is het feest in speeltuin De Waag. Het 
nieuwe clubhuis zal dan af zijn en wordt feestelijk geopend. Jong en 
oud zijn welkom!
Al ruim een half jaar is de helft van de speeltuin dicht vanwege de 
bouw van een nieuw clubhuis, en nog steeds is er niet veel te zien 
behalve de fundering van het gebouwtje. Er gaan inmiddels veel 
wilde verhalen rond waarom het zo lang duurt voor het  huisje klaar 
is. In de volgende OpNieuw leest u wat de echte reden is geweest 
voor deze vertraging. Wordt vervolgd!




