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OpNieuwOpNieuwR e d a c t i o n e e l
Met ingang van september van dit jaar zouden 
wij afscheid nemen van twee bestuursleden 
– Sandra Rottenberg en Adriaan Brouwers. 
Zij hebben zich vier jaar lang met hart en 
ziel ingezet  van OpNieuw. Wij willen beiden 
op deze plaats van harte bedanken. Helaas 
kregen wij begin augustus bericht dat Adriaan 
overleden was. Sandra en Maarten schreven een 
In Memoriam voor Adriaan. 
Verderop in dit nummer stellen twee nieuwe 
bestuursleden, Iek Boeles en Paula Bosch, zich 
aan u voor. 
Naar aanleiding van het vorige nummer hebben 
we veel reacties van de lezers gekregen, veel 
complimenten over de nieuwe opmaak en een 
enkele boze reactie naar aanleiding van een 
opmerking onzerzijds over de ontwikkelingen 
bij de Flesseman. De directeur bc van de 
Flesseman kondigde in een e-mail aan een stuk 
te schrijven “over de Flesseman en over de 
zorg voor ouderen in de buurt”, maar tot onze 
spijt trok zij dit voorstel later weer in. Wel kunt 
u in het kerstnummer hierover een bijdrage 
verwachten van Stadsdorp Nieuwmarkt.

Roos Hendriks
Elke maand ontvangen we € 30,- van H.P. Willers.

Anna Cruson Henk Oldeman Dunya Willeman Martyn Overweel Martijn van der Molen 

Evert van Voskuilen  Maud van der Wiel Roos Hendriks Jorge Bolle Eva Kalle

C o l o f o n
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.
Redactie
Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Anna 
Cruson, Roos Hendriks, Eva Kalle, Martijn van 
der Molen, Henk Oldeman, Martyn Overweel, 
Evert van Voskuilen, Maud van de Wiel, Gerrit 
Wijnhoud en Dunya Willeman.
Medewerkers aan dit nummer
Bert Baanders, Pieter Bol, Brordus Bunder, 
Peter Commandeur, Sati Dielemans-Hak, 
Hein de Haan, Maarten Henket, Sjaak van der 
Leden, Mieke Lokkerbol, Erika de Stercke, 
Marty Zwaan.
Bestuur Stichting OpNieuw
Iek Boeles, Paula Bosch, Carl Everaert en 
Gerda Kievit.
ANBI
OpNieuw is bij de Belastingdienst 
geregistreerd als ANBI. Dit betekent dat uw 
giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
Uitgave: Stichting OpNieuw Amsterdam 
K.v.K.: 41209382 Giro: 6037046
Redactieadres:  Recht Boomssloot 52,  1011 
EC Amsterdam  
E-mail: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl  
Website: www.opnieuw.nu  
Contact: Henk Oldeman, tel. 6245559
Advertenties  
De advertentieprijs voor 2013 is vastgesteld 
0p €0,90 zwart/wit en €1 kleur, per vierkante 
centimeter.  
e-mail: everaert@everaert.nl. Tel mobiel + 
31(0)621807998. Tel vast + 31(0)206242245

Deadline volgende OpNieuw:  11 november 
2013 © Alle rechten voorbehouden
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Ken uw stad, 
lees Ons Amsterdam

Eberhard van der LaanGasthoofd redacteurOns Amsterdam
NU IN DE WINKEL

Daarom neemt u een abonnement op Ons Amsterdam
>  Omdat u iedere maand een prachtig 

tijdschrift in de bus krijgt, met goed 
vertelde en rijk geïllustreerde 
artikelen over heden & 
verleden van Amsterdam.

>  Omdat Ons Amsterdam 
niet alleen aandacht 
besteedt aan de ‘grote’ 
verhalen, maar ook aan 
kleine geschiedenissen, zoals 
de geschiedenis van uw buurt.

>   Omdat u korting krijgt op de 
verkoopprijs (in de winkel kost 
Ons Amsterdam € 6,-).

Geen nummer meer missen? Neem nu een abonnement!

naam   ____________________________________________________________________________________________________ m/ v

adres   _________________________________________________________________________________________________________

postcode  __________________________plaats  _____________________________________________________________________

telefoon  ___________________________e-mail  ________________________________________________________________________ 

Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) met introductiekorting op Ons Amsterdam  € 52,50 > € 35,-
Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) op Ons Amsterdam en krijg als welkomstcadeau het vuistdikke, 

rijk geïllustreerde overzichtswerk 1000 jaar Amsterdam (tw.v. € 29,95) > € 52,50
Ja, ik neem een proefabonnement (2 nrs) op Ons Amsterdam > € 9,50

&

Stuur deze bon in een envelop naar: Ons Amsterdam, Antwoordnummer 10117, 1000 PA Amsterdam (Vanuit Nederland kan dit zonder postzegel.) 

www.onsamsterdam.nl/abonneren
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Deze prachtige elandskop is gewonnen door degene die lot 
821 heeft getrokken bij de OpNieuw loterij. Kom ‘m halen bij 
speelgoedwinkel KNuffels op de Anthoniebreestraat 51a

PH haarstudio 

OUDESCHANS 8   020-3700114 

Kennismakingsactie eenmaal 20 % korting 

Wij willen graag met u kennismaken. Als u bij ons 
komt geven wij altijd een persoonlijk advies op 
maat waarin we jou wensen meenemen. Daarna 
mag u plaatsnemen op het wasbed om het haar 
te laten wassen met een ontspannende 
hoofdhuid massage en te genieten van de 
verzorging met een stoomhanddoek. Alle 

producten waar we mee werken zijn natuurlijk 
(biologisch en ecologisch)  

Meer info ?? nieuwsgierig ??? 

www.phhaarstudio.nl 

facebook of bel ons 020-3700114 

 

Het dertig jarig bestaan van OpNieuw is 

spetterend gevierd mede dankzij al die 

ondernemers die prijzen voor de loterij 

ter beschikking hebben gesteld.

Namens bestuur en redactie van 

OpNieuw, dank voor uw ondersteuning.
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Zandstraat 5
Hans Borkent is een indi-
viduele werker met een ge-
heel eigen dagindeling, je 
kunt hem op de vreemdste 
uren en plekken tegenko-
men in het Amsterdamse 
nachtleven. Toch werkt hij 
voor grotere projecten dik-
wijls samen met vrienden 
en generatiegenoten van de 
Academie van Bouwkunst, 
met name met het architec-
tenbureau op Zandstraat 
5. Oorspronkelijk zit op dit 
adres het bureau van Hein 
van Meer, later dat van Rob 
Blom van Assendelft en Jan 
Koning. Hans Tupker (ar-
chitect en docent in Eind-
hoven) is de buurman in de 
Zandstraat.

Door Hein v. M., Rob, Jan, Hans T. en Hans B. wordt gewerkt 
aan een woonwijkje in Goes, waarbij ieder woningen ontwerpt 
in een gemeenschappelijk stedenbouwplan.

Vanuit het werk in de Dapperbuurt sluiten Martin Wijnen en 
ik ons later bij deze samenwerking aan. Zo leer ik Hans ken-
nen en steun ik hem bij de bewonersvergaderingen in de Dap-
perbuurt. Hij helpt mij weer met name met het bestek voor 

mijn eerste woningbouwontwerpen in die buurt.
Door de snelle groei van het inmiddels door ons opgerichte 

CASA architecten krijgen we ruimtegebrek en vertrekken wij 
uiteindelijk naar de Geldersekade.

Dapperbuurt
De gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling – voorloper van de 

Dienst Ruimtelijke Ordening – maakt in de 70-er jaren plannen 
voor een totale vervanging van de 19e-eeuwse ring rondom de 
historische binnenstad. Kantoren, universiteitsgebouwen, snel-
wegen en woningen voor de middenklasse zullen de bouw- en 
woontechnisch slechte speculatiebouw uit de periode 1880 tot 
1900 gaan vervangen. Voor de Dapperbuurt komt er het plan 
Duyf. Van deze ontwerper is bekend dat hij op een verzoek om 
inspraak antwoordt dat de nieuwe buurt bedoeld is voor heel 
andere bewoners dan de huidige bevolking, zodat het geen zin 
heeft om die bij de planvorming te betrekken. Je vraag de boe-
ren uit de Bijlmer toch ook niet hoe de nieuw te ontwikkelen 
wijk eruit moet zien?

Een deel van het plan Duyf – de Roomtuintjes - wordt uitge-
voerd op het voormalige terrein van Van Gend & Loos naast de 
spoorbaan. Hier kan worden gebouwd zonder eerst woningen 
te slopen zodat de uitvoering van dit deel weinig weerstand on-
dervindt in de buurt.

Stadsontwikkeling gaat uit van grootschalige sloop van alle 
blokken uit de 19e eeuw om deze door nieuwe galerijwonin-
gen te vervangen. Hiertegen ontstaat wél fel verzet, aangevoerd 
door de actiegroep De Sterke Arm. Door de slechte technische 
staat van een aantal blokken maakt, is behoud van de bestaande 

Hans Borkent Architect (1938 – 2013) 
door Hein de Haan

In de 70-er jaren is Hans een van 
de pioniers van het in samenspraak 
met de bewoners ontwikkelen van 
sociale woningbouw. Geestig is 
dat in de periode van het ‘Bouwen 
voor de Buurt’ de aanstaande 
bewoners in de Dapperbuurt met 
een laag inkomen of met een 
uitkering meer over hun woning 
te zeggen hebben en een betere 
kwaliteit krijgen dan de mensen 
die in dezelfde tijd een huisje 
naast de Nicolaaskerk kopen bij 
ontwikkelaars.
Het hoge niveau van planning 
en uitvoering in de stedelijke 
ver-nieuwing uit die tijd staat 
in schril contrast met wat we 
vandaag presteren in bijvoorbeeld 
de Westelijke Tuinsteden. Hier 
leidt de grootschalige vervanging 
van sociale huurwoningen door 
koopwoningen tot het verdrijven 
van de aanwezige bewoners en 
daarmee tot maatschappelijke 
ontwrichting.

Het pand waar de samenwerking van de 
buurtarchtecten begon. Foto: Agnes Barts

Luchtfoto met kaal metrotracé uit 1000 jaar Amsterdam. Foto Gerhard Jaeger
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blokken niet overal mogelijk. Terwijl we door de ME op onze 
kop worden geslagen, stort het woonblok dat we tegen de aan-
staande sloop willen verdedigen bijna van ellende in elkaar.

Een uitgebreid funderingsonderzoek wijst uit dat er grote 
kwaliteitsverschillen bestaan tussen de blokken. Het oudste deel 
van de buurt (toen wist men nog niet dat er een speculatiewijk 
zou worden gebouwd) en de woningen langs het Oosterpark 
staan er veel beter voor.

Grootschalige sloop en volledig behoud blijken nu geen van 
beide haalbaar. Vanuit deze tegenstelling ontstaat het voorstel 
om de buurt gefaseerd te gaan vervangen. Men begint met het 
vullen van de gaten en gaat daarna verder met het stap voor 
stap vervangen van de blokken waarbij de technische kwaliteit 
grotendeels bepaalt welk blok het eerst aan de beurt is. Andere 
overwegingen spelen ook mee zoals de wens om de bouwpro-
ductie per straat en daarmee de overlast tot een overzichtelijke 
periode te beperken.

De gefaseerde vervanging maakt het mogelijk om een door-
schuifproces op gang te brengen waarbij iedereen één keer ver-
huist vanuit oud- naar nieuwbouw en waarbij zoveel mogelijk 
woningen tijdens de operatie in gebruik blijven. Dit heeft po-
sitieve gevolgen voor de winkels, de markt en de scholen in de 
buurt en voor de controle van de buurtorganisatie op de ver-
nieuwing. Leegstaande woningen en braakliggend terrein en 
daarmee de renteverliezen blijven zo tot een minimum beperkt. 
Een zorgvuldige planning van de verschillende opvolgprojecten 
ondersteunt dit proces. Als het Dapperfestival op zondagavond 
sluit, begint het heien op maandagmorgen. De kinderboerderij 
schuift een aantal keren op voor de nieuwbouw, voordat zij op 
een definitieve plek terecht kan. Onderzoek naar de woonwen-
sen in de oudbouw wordt aan het proces gekoppeld; de bewo-
ners van het blok dat ‘aan de beurt’ is wordt naar hun wensen en 
mogelijkheden gevraagd en ze kunnen actief deelnemen aan de 
voorbereiding. De sociale infrastructuur van de buurt blijft in-
tact. Onteigenen van de particuliere verhuurders is als deadline 
in het schema opgenomen.

Het eerste woningbouwproject dat volgens deze aanpak wordt 
ontwikkeld, is een blok aan de zuidzijde van de Wagenaarstraat. 
Het wordt gebouwd in een gat dat is ontstaan na sloop van de 
oude bebouwing. Het merendeel van de aanstaande bewoners 
schuift door vanuit de oudbouw ertegenover en is dus van te-
voren bekend, waardoor het programma voor de nieuwbouw 
in overleg met hen kan worden vastgesteld. De bewonersver-
gadering kiest Hans uit als architect. Ik word zijn assistent en 
taxichauffeur om het inspraakproces vanuit de buurt te onder-
steunen.

Later worden ook andere architecten uit Zandstraat 5 inge-
schakeld en nog weer later beschouw ik mezelf als inmiddels 
ervaren genoeg om ook een blok te ontwerpen. Hierbij onder-
vind ik veel steun van Hans bij het maken van het bestek, en van 
Zandstraat 5 bij het tekenen van het gebouw.

De Sterke Arm blijft actief in het steunen van deze mede door 
hen ontwikkelde vernieuwing, het ‘Bouwen voor de Buurt’. Zo 
kraken ze een winkel in de oudbouw om deze te verbouwen 

(met overheidssubsidie) als ontmoetingplek voor de ouderen 
uit de buurt. Als dit blokje aan de beurt is om te worden vervan-
gen, wordt in het programma voor het nieuwe blok deze onmis-
bare voorziening vanzelfsprekend meegenomen.

Ook brengen ze de buurtkrant Dappernieuws uit met zeer 
strijdbare actietaal, waarbij zelfs een scheefliggende stoeptegel 
‘een klap in het gezicht van de buurtbewoners’ wordt genoemd. 
Ook de kop ‘de Roomtuintjes geen Droomtuintjes’ zal ik niet 
gauw vergeten. In het Dappernieuws worden de verschillende 
buurtarchitecten geïnterviewd en daarbij komen ook onze 
hobby's ter sprake. Wij allemaal opscheppen over het varen met 
historische zeilschepen en allerlei andere boeiende bezigheden. 
Dan is Hans aan de beurt. Met zijn liefhebberijen ‘nietsdoen, 
slenteren en cafébezoek’ zet hij de ophakkers vrolijk te kijk.

Hans is als eerste architect in de gefaseerde vernieuwing een 
van de pioniers van het in samen-
spraak met de bewoners ontwikkelen 
van sociale woningbouw. Geestig is 
dat in de periode van het ‘Bouwen 
voor de Buurt’ de aanstaande bewo-
ners in de Dapperbuurt met een laag 
inkomen of met een uitkering meer 
over hun woning te zeggen hebben 
en een betere kwaliteit krijgen dan de 
mensen die in dezelfde tijd een huisje 
naast de Nicolaaskerk kopen bij ont-
wikkelaars.

Het hoge niveau van planning en uitvoering in de stede-
lijke vernieuwing uit die tijd staat in schril contrast met wat 
we vandaag presteren in bijvoorbeeld de Westelijke Tuin-
steden. Hier leidt de grootschalige vervanging van sociale 
huurwoningen door koopwoningen tot het verdrijven van de 
aanwezige bewoners en daarmee tot maatschappelijke ont-
wrichting. Slechte planning met als gevolg jarenlang braak-
liggende grond levert daarbij gigantische renteverliezen op. 
Vreemd is ook de vrij recente gedachte dat de vernieuwing 
kan worden overgelaten aan de betrokken woningcorpora-
ties. De stad vernieuwen is immers een bredere opgave dan 
het verjongen van je vastgoedportefeuille. De crisis heeft 
dit gepruts op neanderthaler-niveau inmiddels gestopt. Ge-
vreesd moet worden dat door het uitblijven van een grondige 
analyse en evaluatie de gevolgde aanpak bij het aantrekken 
van de economie weer gewoon wordt voortgezet. Laten we er 
in elk geval voor zorgen dat de regie over de stedelijke ver-
nieuwing weer in handen komt van democratisch te contro-
leren bestuursorganen.

Nieuwmarkt
De strijd tegen de metro is verloren maar de strijd tegen de 

snelweg met daarlangs kantoren op de metrotunnel (verlengde 
Wibautstraat) is gewonnen. Op de brug over de Zwanenburg-
wal met zijn terrassen is deze omslag in het stedenbouwkundig 
denken voorgoed in steen vastgelegd: het straatprofiel versmalt 
hier van 45 meter Jodenbreestraat naar 15 meter Sint Antho-
niesbreestraat. Resultaat van een boeiende samenwerking tus-
sen de krakers uit de buurt en de monumentenmensen die zich 
inzetten voor het behoud van het Pintohuis. Bureau Van Eijk 
en Bosch maakt een wederopbouwplan waarbij het historische 
stratenpatroon in de buurt volledig wordt hersteld.

Voor de nieuwbouw op de tunnel en in de gaten uit de oorlog 
elders in de buurt wordt een architectengroep geformeerd uit 
architecten die meededen met de buurtacties. De namen die ik 
nog weet zijn Theo Bosch, Paul de Ley, Hans Borkent, Guido 
van Overbeek, Hans Hagenbeek, Johan Nust, René Kolkman 
en Hein de Haan. Veel later komt Marlies Römer daar nog bij 
(nieuwbouw Keizerstraat bij Nieuwmarkt).

De toewijzing van de projecten aan de verschillende architec-

Schema vernieuwing Dapperbuurt (ontwikkeld door Piet Bibo)
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ten en de organisatie van de architectengroep verlopen beiden 
volstrekt anarchistisch zoals dat in de Nieuwmarkt natuurlijk 
ook hoort.

Josien Eissens en Karl Kupka organiseren in de Smederij een 
tentoonstelling waarbij de verschillende architecten met een 
voorstel voor de nieuwbouw komen op een door henzelf ge-
kozen locatie. Uiteindelijk hebben ze allemaal min of meer op 
diezelfde plek hun voorstel ook kunnen uitvoeren. Theo Bosch 
als medeontwerper van het stedenbouwplan krijgt wat meer te 
doen, zoals het Pentagon en omringende blokken aan het begin 
en de sportzaal op het Lastageplein aan het eind.

De toewijzing van de sportzaal aan Theo was een typische ad 
hoc-actie vanuit de architectengroep, omdat de tijd en het bud-
get voor de stedenbouwkundige begeleiding al lang zijn opge-
stookt voordat het Lastageplein aan de beurt is. Op die manier 
kan hij toch als stedenbouwkundige bij de uitvoering betrokken 
blijven. Een briefje aan alle andere architecten met de vraag of 
men hiermee kan instemmen is voldoende om namens de ar-
chitectengroep Nieuwmarkt het verzoek aan de gemeente te 
versturen. De architectengroep bestaat overigens alleen op pa-
pier, het is een verzameling volstrekt eigenwijze individuen die 
echt geen tijd uittrekken voor wat voor soort van samenwerking 
dan ook.

Hans ontwerpt de blokken aan de westzijde van de Sint An-
thoniesbreestraat tussen het (voormalige) postkantoor en de 
Nieuwe Hoogstraat. De straatwand bestaat uit drie delen, twee 
blokken met woningen en bedrijfsruimten aan weerszijden van 
enkele gespaarde monumenten en een derde driehoekig blokje 
met een tijdschriftenwinkel op de hoek met de Nieuwe Hoog-
straat.

Bij het herstel van de straten die de metrotunnel kruisen pro-
beren de architecten om de tunnel boven de grond zo min mo-
gelijk zichtbaar te maken in het 17e-eeuwse stratenpatroon. 
Hans is hier een dissident onder de dissidenten, het blokje met 
de tijdschriftenwinkel dat rechtstreeks op de tunnel staat valt 
juist extra op door de vrolijke kleuren (groen en blauw), de af-

wijkende constructie (stalen kolommen) en de autonome vorm.
De bouw boven de metrotunnel is extra gecompliceerd omdat 

de meeste blokken veel te zwaar zijn om rechtstreeks op de tun-
nel te staan. Daarom wordt er eerst een brug gebouwd over de 
tunnel, daarop komt de fundering met soms daarin de bergin-
gen. Daar bovenop komt het gebouw dat geheel los gehouden is 
en gedragen wordt door rubber blokken tussen de fundering en 
de betonnen ring waarop het gebouw rust (dus een afgeveerd 
en een niet afgeveerd gedeelte net als bij een auto). Deze con-
structie is aangebracht om de geluidstrillingen van de metro te 
dempen. De leverancier uit Engeland geeft aan dat de levens-
duur van de blokken ca 30 jaar zal zijn. Daarom wordt er tussen 
de rubber blokken ruimte uitgespaard en bereikbaar gehouden 
vanuit de bergingen of de kruipruimte, om het blok hydraulisch 
op te kunnen vijzelen en zo de blokken te kunnen vervangen.

Op dit moment komen de eerste berichten binnen dat de ge-
luidsisolatie minder wordt. Dat klopt aardig als je kijkt naar de 
te verwachten levensduur van de blokken. Het is grappig dat 
bij de overheid of de corporaties niemand meer aanwezig is die 
over de kennis beschikt om te weten wat er nu moet gebeuren.

Het feit dat de nieuwbouw op en rond de metro 100% soci-
ale huur is, leidt tot een gemengde buurt waar rijk en arm en 
laag- en hooggeschoold door elkaar zijn blijven wonen. Om 
de kosten laag te houden bij hoge kwaliteit is veel extra in-
zet geleverd door projectleiders en architecten. De gemeng-
de buurt komt onder druk te staan nu deze inzet achteraf te 
gelde wordt gemaakt door het op de markt verkopen van de 
woningen.

Woningbedrijf – Ymere
Tijdens de gefaseerde vernieuwing in de Dapperbuurt worden 

veel sociale woningblokken door Hans in overleg met de aan-
staande bewoners ontworpen. Aan beide kanten van de oostzij-
de van de Wagenaarstraat en de Commelinstraat, aan de Dap-
perstraat en op het Dapperplein en later met Ymere een project 
aan de Wijttenbachstraat. Ook Jan, Martin en ik van Zandstraat 
5 ontwerpen een aantal projecten met bewoners in de buurt.

In de jaren erna krijgt Hans per jaar steeds een opdracht voor 
een woonblokje vanuit het Woningbedrijf. Groot genoeg om 
van te eten en klein genoeg om het als eenmansbureau aan te 
kunnen. Ik zie het als een soort waardering achteraf voor zijn 
voortrekkersrol in de Dapperbuurt. Nadat het Woningbedrijf 
is verzelfstandigd tot Ymere komt er nog een opdracht voor 
een CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 
aan de Wijttenbachstraat. Dat vraagt om zeer intensief over-
leg waardoor zijn gezondheid onder druk komt te staan. Toch 
wordt het weer een bijzonder project.

CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) aan de 
Wijttenbachstraat. Foto: Agnes Barts

Driehoekig blokje met een tijdschriftenwinkel op de hoek 
Nieuwe Hoogstraat - Sint Antoniesbreestraat. Foto Agnes Barts
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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

OpNieuw 30 jaar OpNieuw
De eerste oplage van het 
jubileumboek, een prachtig 
overzicht van 30 jaar OpNieuw 
aan de hand van 111 voorplaten, 
was snel uitverkocht. Nu ligt 
het opnieuw bij Pantheon 
Boekhandel, Minotaurus 
boekhandel, De Wijnerij, 
Wijnhandel Schottenburg 
en café-restaurant Moes.
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Het Muiderslot heet tegenwoordig Amsterdam Castle 
Muiderslot, en dat betekent dat de toerist een deel van 

zijn geld naar Muiden brengt in plaats van het op de Nieuw-
markt te besteden. Een gemiste kans. Heeft de Onderne-
mersvereniging niet goed opgelet? Sliep de bewonersraad? 
Wat had er meer voor de hand gelegen dan de Waag tot 
stadskasteel te promoveren? Slotgracht eromheen, ophaal-
brug, klaar. Ze waren daar immers toch al aan het graven. 
Helaas, de buurt heeft zich de kaas van het brood laten eten.
Haal terug die kaas! Maak van de Waag een kaaswaag en or-
ganiseer er iets moois omheen. Geen doorsnee experience, 
dat is niks, getuige het lot van Ajax Experience. Waarom is 
dat mislukt? Te tam. Geen wedstrijdsfeer, geen kleedkamer-
zweet, geen bal aan. Amsterdam Experience op het Damrak 
idem dito. Klompjes, molentjes, prullaria, stomvervelend. 
Het moet anders. De betere toerist wil niet alleen kijken, ko-
pen en bedrogen worden, hij wil een uitdaging, iets doen, bij 
voorkeur iets typical Dutch. Zelf een klomp maken is te ge-
vaarlijk, zelf een bol kweken duurt te lang, zelf kaas maken 
gaat prima. We noemen het Cheese Challenge. 

De deelnemers worden ingedeeld in groepjes en gaan on-
der leiding aan de slag. Voor het melken wordt een kunstkoe 
gebruikt. Diervriendelijk en daarbij hygiënischer: geen poep, 
geen vliegen. De (echte) melk komt uit een rubber namaak-
uier. Stremsel toevoegen, wrongel maken, persen, wegen. 
Dit alles op klompen die bij de entreeprijs zijn inbegrepen. 
Zo snijdt het kaasmes aan twee kanten. En die excursies naar 
Alkmaar kunnen geschrapt worden. Het resultaat is een mei-
kaas die niet hoeft te rijpen, Nieuwkaas. De bezoekers krij-
gen hun kaas na afloop mee, dus verder geen rompslomp.

Wie de smaak te pakken heeft kan een licentie kopen voor 
de alleenproduktie en -verkoop van deze unieke kaas in zijn 
eigen buurt, gedurende een jaar. Voorwaarde is, dat men (via 

internet) een examentje aflegt over de roman Kaas van de 
schrijver-zakenman Willem Elsschot. Dit standaardwerk, 80 
jaar oud maar nog springlevend, is in alle toeristentalen in de 
Waag verkrijgbaar. De hoofdpersoon mislukt als kaaskoop-
man, zijn kaasdroom wordt een nachtmerrie. Wie het goed 
leest kan zelf beoordelen of hij geschikt is voor kaasboer of 
niet. Zo kan teleurstelling worden voorkomen. Ook krijgt 
onze Challenge hierdoor een intellectuele meerwaarde, en 
wordt de Nederlandse literatuur internationaal gepromoot. 
Weliswaar was Elsschot geen Nederlander, maar Muiden 
ligt ook niet in Amsterdam. Doet er niet toe, als ‘t maar ver-
koopt.

Kaasplan
Maarten Henket   illustratie: Martyn Overweel

Column

In Memoriam 
Adriaan Brouwers

Adriaan Brouwers leeft niet meer. Wij gedenken hem 
als vriend, buurtgenoot en bestuurslid van de Stich-

ting OpNieuw. Toen hij secretaris was geworden kwam hij 
meteen met een aantal steengoede ideeën: sponsors over de 
streep trekken door hen een themanummer aan te bieden en 
een interview. Hij had het in zijn hoofd gezet om Hotel de 
L’Europe als sponsor voor ons buurtblad te strikken. Hij beet 
zich in het management vast als een terrier en had zwaar 
de pest in toen een geheel nieuwe directie aantrad die geen 
belangstelling had voor de Nieuwmarktbuurt. Hij schreef 
uiteindelijk zelf een stuk over het hotel en zijn visie op gast-
vrijheid. Toen begreep ik nog niet hoe dat thema hem bezig 
hield, nu zie ik hem als de man die echt gelukkig was als hij 
de perfecte gastheer kon zijn. En dat kon hij ook, als geen 
ander.

Perfectie, Adriaan streefde het niet alleen na als gastheer 
maar in alles wat hij deed. Je kon het zien aan zijn kleren. 
Hij zou zonder meer in aanmerking gekomen zijn voor de 
titel Best Geklede Man van de Nieuwmarktbuurt. Zich in 
iets vastbijten – niet alleen als manager kon hij dat. Goede 
ideeën, hij had ze niet alleen als secretaris van OpNieuw. Tel-
kens nieuwe plannen maken, niet bij de pakken neerzitten 
bij tegenslagen maar iets anders bedenken en er weer vol te-
genaan, dat was Adriaan.

Zijn dood komt bij velen aan als een mokerslag, het is 
moeilijk te bevatten dat hij niet meer met ons het leven kan 
vieren. Maarten Henket, Sandra Rottenberg
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Als dit nummer van OpNieuw uitkomt 
is het een jaar en drie maanden geleden 

dat onze buurt werd opgeschrikt door de 
bootontploffing op de Oudeschans. Ook nu 
weet iedereen nog precies wat je bedoelt als 
je spreekt over de ontplofte boot, en ook wat 
hij of zij deed op dat ogenblik, kwart voor 
vijf op donderdagmiddag 28 juni 2012.
Voor die buurtbewoners die niet vlakbij de 
ontploffing woonden, heeft het dagelijks 
leven allang weer zijn gewone loop herno-
men. Daarom is het misschien goed om in 
ons eigen buurtblad de ontwikkelingen nog 
eens na te gaan.

De explosie
Op donderdag 28 juni 2012 om kwart voor 
vijf vond de explosie plaats. De knal was in 
de hele buurt en ver daarbuiten te horen. 
Het dek van de woonboot vloog meters-
hoog de lucht in en rukte de halve kruin van 
de boom ernaast mee.
Politie en hulpdiensten verschenen al snel 
en na de eerste verwarring werd het dui-
delijk dat het niet om een aanslag maar om 
een woonboot ging en dat een jonge buurt-
genoot ernstig gewond was; daarnaast wa-
ren gebouwen ontzet, auto’s beschadigd en 
er was ruitschade tot in de verre omtrek. 
Overal lagen brokstukken, 25 omwonenden 
moesten voor de nacht in een hotel worden 
ondergebracht. De politie zette de omgeving 
af om onderzoek te kunnen doen.
Twee dagen laten werd een voorlichtings-
bijeenkomst voor bewoners gehouden in de 
Boomsspijker.

Gasophoping
Langzaam werden details bekend. De oor-
zaak bleek een gasophoping te zijn geweest. 
De eigenaar van de boot en zijn buurman, 
die ook grote schade had, waren tijdens de 
ontploffing niet thuis. De jongen, de toen 
15-jarige Thomas Carrotte, lag op Intensive 
Care na een ingrijpende operatie. 
In december werd opnieuw een bijeenkomst 
gehouden en ook in juni 2013.
Die laatste bijeenkomst was vooral in ver-
band met het voornemen van de eigenaar 
om opnieuw een woonboot op de Oude-
schans neer te leggen. Dat leidde tot onrust 
en vragen in de buurt. Er werd gevreesd 
voor de komst van een oude boot, die in de 
Oudeschans opgeknapt zou worden.

Erkend installateur
Het stadsdeel kon de buurt in zoverre ge-
ruststellen, dat de nieuwe boot op de werf 
zal worden opgeknapt en niet in de Oude-
schans. De gasinstallatie zal door een er-
kend installateur worden gekeurd. De eige-

In oktober viert Centrum van Ouderen Flesseman haar 25-jarig jubileum. 
Ter gelegenheid daarvan vult Sjaak van der Leden voor Wijkcentrum 
d’Oude Stadt  de vitrines aan de Sint Antoniesbreestraat met foto’s en 
andere documenten van de bewogen geschiedenis van een huis, dat 
helemaal vanuit de buurt is ontstaan.  Hij kon daarvoor onder andere 
vrijelijk speuren in het archief van CvO Flesseman. 
Voorbeeld: één van de eerste schetsen uit 1979 voor een gemengde 
invulling van het gebouw Flesseman plus nieuwbouw.

naar wil de nieuwe boot, inclusief ligplaats, 
zo snel mogelijk verkopen, omdat hij na alle 
ellende liever van de plek af wil. Mocht dat 
niet meteen lukken, dan zal het stadsdeel af-
spraken met hem maken om te voorkomen 
dat de boot verhuurd zal worden. Daarop 
zal gehandhaafd worden.
Zouden bewoners tóch iets merken van ver-
huur of logeren door vrienden of kennissen, 
dan kunnen zij terecht bij Waternet en ook 
bij het stadsdeel.

Verbittering
In de buurt is verbittering ontstaan omdat 
bekend geworden is dat de verzekering van 
de eigenaar, Allianz, minder schade wil ver-
goeden en een ‘verzoekschrift beperking 
aansprakelijkheid van binnenschip’ bij de 

rechtbank heeft aangevraagd – een oud 
recht in de scheepvaart. Dat betekent, zou 
de rechter dat verzoekschrift in september 
toewijzen, dat Thomas maximaal € 200.000 
vergoed zou krijgen (zijn kosten zijn nu al 
tot een ton opgelopen) en dat van de totale 
materiële schade slechts 1/3 zou worden 
uitgekeerd. Met spanning wordt dus op de 
uitspraak gewacht.

Thomas
Op 22 juni is in Het Parool een groot in-
terview met Thomas Carrotte en zijn ou-
ders opgenomen. Daaruit was te lezen dat 
Thomas, behalve dat zijn schedel voor een 
belangrijk deel vervangen is door een (tij-
delijke) titanium kap, ook een stuk bot in 
een belangrijke afvoerader heeft zitten. Dat 
kan niet worden weggehaald en mag zeker 
niet verschuiven, omdat dat te veel risico 
met zich meebrengt. Dat houdt in dat hij 
met grote beperkingen moet leven. Daar-
bij heeft hij door hersenbeschadiging nog 
maar éénvierde deel van zijn gezichtsveld, 
op de wijzerplaat gezien van 12 tot 3 uur. 
De dokter zegt dat bij Thomas pas op 20- of 
22-jarige leeftijd iets te voorspellen valt hoe 
de schade zich zal ontwikkelen.
Thomas zelf blijkt dat alles op bewonderens-
waardige wijze te aanvaarden. Zijn vader 
zegt "Thomas is niet getraumatiseerd. Hij zit 
niet in een slachtofferrol en klaagt nooit."
Het is voor alle betrokkenen een verdrietige 
gebeurtenis geweest die een diepe indruk 
op de buurt gemaakt heeft. Henk Oldeman

De ontploffing 
ruim een jaar later

25 jaar Flesseman
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De Nieuwmarkt is het kloppend hart 
van een buurt met vele hartslagen die 

de achtergrondmuziek vormden van mijn 
leven tussen 1981 en 1988. De snelle, hard-
werkende kok van Nam Kee met zijn onge-
durige bewegingen, waar ik eindeloos naar 
kon kijken vanuit de slaapkamer van mijn 
zusje, daarbij de geur opsnuivend van pe-
kingeend en ander lekkers. Het zacht kab-
belende water van de Geldersekade, als ik 
in de vensterbank van de woonkamer naar 
buiten zat te staren. Het gejaagde ritme van 
dealers en junks, altijd luidruchtig op zoek 
naar elkaar. De kermis op het plein met 
de lach van jonge mensen en hun versier-
pogingen bij de botsauto’s. De bladerrijke 
groene boom voor het raam van mijn slaap-
kamer op een zondagochtend in de zomer; 
zeldzame stilte, pauze in de muziek. Keuve-
lende buren bij de visboer, de slager, de bak-
ker, de kaasboer. Vlagen van gesprekken en 
muziek uit de deuren van cafés. De rust in 
de donkere winkel van Jacob Hooy met de 
hoge toonbank, waar het altijd een paar gra-
den koeler was dan buiten. Kinderstemmen 
uit de ijswinkel van Tofani. De groentestal 

op het plein, constante in een steeds wis-
selende chaos, als een goede baslijn die de 
muziek bij elkaar houdt.
Wij kwamen als gezin in de Nieuwmarkt-
buurt terecht na een reis van ruim een jaar 
door Frankrijk, Spanje en Portugal. Met het 
slaperige, droge landschap vol tijm en laven-
del nog vers in het geheugen kwamen we te-
rug in een hectisch Amsterdam. Een jaar na 
"geen woning, geen kroning". Zonder plan, 
zonder huis, zonder bodem. Omdat het niet 
lukte om via de reguliere weg een huis te 
vinden, kraakte mijn moeder een leegstaand 
huis op de Gelderskade 108, met hulp van 
de kraakbeweging. Buitenbeentjes waren 
we, maar in de Nieuwmarktbuurt heb ik 
me dat nooit gevoeld. In Amsterdam Zuid, 
waar ik op school zat, grapten mijn klasge-
noten dat er in ons huis wel veel rode licht-
jes zouden branden. En mijn vriendinnetjes 
mochten niet bij mij thuis komen, omdat 
hun ouders in de krant lazen over overval-
len met messen op de Zeedijk. Maar als ik 
's ochtends naar het centraal station liep om 
daar de tram te nemen naar school, was het 
stil en prachtig op de Geldersekade. En als 

Geldersekade 108

ik al een keer lastiggevallen werd, was het 
door een hoerenloper van buiten de buurt 
die schichtig pst, pst riep in de veronderstel-
ling dat iedereen die daar liep wel van lichte 
zeden moest zijn. Die lachte ik dan hartelijk 
uit en de dames achter de ramen riepen hem 
toe "laat dat kind met rust".
Net als de dames achter het raam wisten de 
vaste verslaafden, die dag in dag uit door de 
buurt sjokten, wie de bewoners waren en 
die lieten ze met rust. Toen er eens op zon-
dagochtend onverwacht bezoek uit Frank-
rijk bij ons aanbelde, liep een junk voorbij 
die zei "oh die slapen allemaal nog hoor, zo 
vroeg aanbellen heeft geen zin". De verslaaf-
den, de prostituees, de pooiers, de dealers, 
de bewoners, de kunstenaars, de kinderen 
uit de buurt, ze troffen elkaar bij de bakker, 
bij de groentestal, bij Plein 26, bij de avond-
winkel van Piet in de Koningsstraat of in de 
kroeg bij Gerrit van Beeren. Samenhang 
in een buurt komt tot stand op dat soort 
neutrale plekken, waar sociale interactie is 
zonder dat je hoeft uit te leggen wie je bent. 
Mijn moeder, als Vlaamse in Amsterdam 
een buitenbeentje pur sang, begreep dat be-
ter dan wie dan ook. Nadat we gesetteld wa-
ren en het huis leefbaar was gemaakt, begon 
ze op de begane grond een buurtrestaurant: 
Rood met groente. Een vleesmaaltijd voor 
10 gulden, een vegetarische maaltijd voor 8 
gulden en drankjes tegen hele schappelijke 
prijzen. Mijn moeder kookte en mijn zusjes 
hielpen in de bediening. Vanaf dat moment 
was het in ons huis een komen en gaan van 
mensen uit de buurt. Mijn moeder had haar 

plek gevonden en voor ons een thuis. Zowel 
stad als dorp, vrij en toch vertrouwd, dat is 
voor mij de Nieuwmarktbuurt ten voeten 
uit.
Uit de uitnodigingsflyer: "Het restaurant 
zonder naam. Gefeest wordt er zonder twij-
fel. Als u komt en meedoet. Gratis maaltijd, 
drankjes aan een zacht prijsje. Klownerie, 
zotte en zoete invallen, liederen en ritmes. 
Droomkoek en ruimtethee."

Sati Dielemans

Uitnodiging voor de opening van Rood met 
Groente

Rechts op de foto nummer 108 in de stutten. Foto 'Sadhouji'

Nieuwmarktverhalen
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doorgeefinterview
Deze keer wordt Jesse Slot geïnterviewd door Eva Kalle.

Hoe lang woon je in de buurt?
Ik ben in Bergen geboren. Mijn ouders zijn echte Amsterdammers. Mijn vader had 
zijn kantoor in de Nieuwe Uilenburgerstraat, dus ik kende de buurt al wel. Inmiddels 
woon ik 14 jaar in A'dam waarvan 3,5 jaar in de buurt, met mijn vriend en mijn 
dochtertje.

Wat betekent de buurt voor jou?
Ik woon heel klein maar hoop wel in de buurt te blijven wonen. Het is hier echt een 
dorpje op zich.

Welke buurtherinnering wil je met ons delen?
De aprilfeesten toch wel, altijd weer heel leuk ieder jaar de hele buurt daar te zien, 
heerlijk.

Wat is je favoriete horecagelegenheid in de buurt?
Dat heb ik dus eigenlijk niet in de buurt! Ik mis Café Nagel best wel. Ik vind de tenten 
op het plein ook erg toeristisch eigenlijk. Ik kom nog wel eens bij Tofani en vaak bij 
de CoffeeCompany. Als ik uit ga, ga ik toch vaak naar het Kadijksplein of naar Roest.

Heb je nog een buurtwens?
Een goeie buurtkroeg. En ik ben blij dat de crèche Juliana op het Oudekerksplein nog 
open is gebleven. Ook hoop ik dat de buurt niet te veel vergrijst maar betaalbaar blijft 
voor jongeren.

Over welke buur zou je meer willen weten?
Het buurmeisje dat schuin onder mij in het souterrain woont, Tanja heet ze. Ik ben 
benieuwd hoe zij de buurt ervaart.

Nog een ding waar ik benieuwd naar was: jullie kat! Die mooie witte die altijd in 
het raam zit. Hoe heet die eigenlijk?
Dat is Sheriff! Hij krijgt heel veel aandacht en staat al bij heel wat toeristen op de foto. 
Iedereen klopt op het raam naar hem, maar hij is hartstikke doof!

Jesse Slot, 32 jaar. Werkt in 
kinderwinkel Big en Belg en als 
pedagogisch medewerkster op een 
crèche.

OPEN DAG 
De Zondagsschilders

Zondag 10 november
12:00 uur tot 16:00 uur
Geldersekade 101, 1e en 3e etage
OV: Metrostation Nieuwmarkt
www.dezondagsschilders.nl

Bij de Amsterdamse vereniging De 
Zondagsschilders (meer dan 500 leden) 
wordt niet alleen geschilderd maar ook 
getekend, gebeeldhouwd en gewerkt 
met grafische technieken. Dat gebeurt 
in jaargroepen van elk 10-20 leden, op 
alle dagen van de week en ook in het 
weekend. De meeste groepen worden 
begeleid door enthousiaste docenten die 
allen beroepskunstenaar zijn. In onze ei-
gen ateliers op de Geldersekade en twee 
groepen werken ook in Artis.
Tijdens de Open Dag kun je in het grote 
atelier op de 3e etage kennismaken met 
de docenten. Zij geven informatie over 
de gang van zaken bij de groepen, de 
persoonlijke begeleiding, technieken en 
materialen. Ook afgevaardigden van de 
groepen zonder docent zijn aanwezig. In 
het atelier op de 1e etage kun je actief 
meedoen met een demonstratieles por-
trettekenen of stilleventekenen.
Naast deze activiteiten organiseert de 
vereniging werkweken en speciale acti-
viteiten op zondagen, zoals
- inloopateliers voor beeldhouwen, 
grafiek en schilderen;
- kunsthistorische lezingen;
- portret van een bekende Amster-
dammer op de eerste zondag van de 
maand.
Via diavoorstellingen en presentatie-
mappen wordt tijdens de Open Dag een 
indruk van alle activiteiten gegeven. De 
expositie van recente werken van alle 
jaargroepen in beide ateliers geven een 
goed overzicht van hun kunnen. Vind je 
dat nog niet genoeg, dan kun je om de 
hoek bij de Boomsspijker, Rechtboomss-
loot 52, nog werken zien van de Zond-
agsschilders.
Om aan de vele activiteiten van de 
vereniging mee te kunnen doen moet je 
lid worden. Contributie en lesgelden zijn 
voor de kleine beurs vriendelijk geprijsd. 
Direct lid worden en inschrijven voor een 
cursus is mogelijk, maar ook voor een 
korte serie proeflessen.
Een bezoek aan de Open Dag is een 
uitstekende gelegenheid om nader ken-
nis te maken met alle facetten van de 
Amsterdamse vereniging “De Zondags-
schilders”. 
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Een aantal weken geleden kwam er een 
jonge Franse vrouw op het spreekuur. 

Ze werd door de gemeente bedreigd met 
een boete van maar liefst €3000 omdat ze 
haar huurwoning zonder huisvestingsver-
gunning in de verhuur zou hebben gedaan. 
In Amsterdam kan een particuliere ver-
huurder een woning die volgens de punten-
telling een lagere huur heeft dan €681,02, 
alleen aan een huurder geven als deze min-
der verdient dan €43.000 per jaar. Voor 1 
januari was moest een huurder ook nog een 
binding hebben met de stad -er werken of 
studeren- en hij mocht in z'n eentje of met 
z'n tweeën niet meer dan 60m2 hebben, ter-
wijl het inkomen alleen van belang was voor 
huren onder de €430. Maar sinds 1 januari 
telt alleen het inkomen nog, en dat voor alle 
huren onder de €681. Als de huurder niet 
te veel verdient, krijgt hij de zogenaamde 
huisvestingsvergunning. De regeling voor 
1 januari was best goed. Schaarse woningen 
moet je met zorg onder mensen verdelen. 
Maar het is onbegrijpelijk hoe dat veran-
derd is. Particulieren doen hun woning, 
als het even kan, voor veel meer geld in de 
verhuur dan de maximale huur volgens de 
puntentelling. En als dat bv. €1500 is, moet 
een huurder natuurlijk meer verdienen dan 
€43.000. Ik heb het vaker geschreven: au-
toriteiten zijn altijd dom. Ook een huurder 
die zijn distributiewoning in de onderhuur 
doet, moet zo'n vergunning aanvragen. 
Daarbij onderscheidt de gemeente tussen 
een huurder die meer huur vraagt dan hij 
zelf moet betalen en een huurder die dat 
niet doet. De huurder die winst maakt is een 
boete kwijt van €12.000 bij de eerste keer 
en anders €18.500. Een huurder die geen 
winst maakt, krijgt evenveel boete als een 
eigenaar: €3000 bij de eerste keer en daar-
na €4500. De vrouw op het spreekuur zou 
€3000 moeten betalen. Ze bewoonde een 
kleine woning van 40m2, die daarom voor 
de gemeente gold als distributiewoning, en 
betaalde €750. Maar in april was ze haar 
baan kwijtgeraakt. De huur werd te veel en 
ze was op zoek gegaan naar een “roommate”, 
een huisgenoot. Via het internet had ze een 
Grieks meisje gevonden, die er vanaf 1 april 
was komen wonen. Vanwege Koningin-
nedag was aan het eind van de maand haar 
vriendje uit Griekenland overgekomen, die 
natuurlijk bij haar moest logeren. Maar de 
woning was voor drie mensen te klein, zo-
dat de Française in die tijd bij haar vriend 
was gaan logeren, een Spanjaard. En toen 
kwam bureau Zoeklicht langs.
Bureau Zoeklicht is een onderdeel van de 
gemeente dat zich bezighoudt met de op-
sporing van onderhuur. Op de woning van 

40 vierkante meter stond nog een derde 
persoon geregistreerd en dit had argwaan 
gewekt. Twee mannen van Bureau Zoek-
licht waren op bezoek gekomen. In eerste 
instantie troffen dezen alleen de Grieken 
aan, maar later kwam ook de Française 
met vriend. Het was uit de hand gelopen. 
Volgens het verhaal hadden de mannen de 
deur met geweld open geduwd en waren 
gaan schreeuwen. De Spaanse vriend, die 
volgens zijn vriendin snel, en blijkbaar met 
Spaans temperament, verantwoordelijkheid 
nam, begon ook te schreeuwen; zij huilde, 
het Griekse meisje huilde. De Française 
vond het angstaanjagend en voelde zich, 
in eigen woorden “abused”: misbruikt. En 
toen kreeg ze ook nog bijna drie maanden 
later een brief van de gemeente, waarin 
werd aangekondigd dat haar een boete van 
€3000 opgelegd zou worden. De mannen 
van Zoeklicht hadden de advertentie op het 

internet gezien, en een huurcontract tussen 
het Griekse meisje en de Française. Maar dit 
hadden dezen alleen opgesteld, omdat de 
Griekse het nodig had voor haar werk. De 
huur die ze betaalde, was gewoon de helft 
van de huur die de hoofdhuurster betaalde. 
Gelukkig had ze dat per bank gedaan, zodat 
er hiervan bewijzen waren. Die stuurden we 
naar de gemeente, met een brief waarin de 
situatie, zo rond Koninginnedag, werd uit-
gelegd. De derde persoon die op de woning 
stond geregistreerd, was aan niemand be-
kend. Ik denk dat alles wel goed zal aflopen. 
Wie alleen een huisgenoot neemt, hoeft 
geen huisvestingsvergunning aan te vragen.
In deze column komt onderhuur vaker aan 
de orde. Dat komt omdat de gemoederen bij 
dit onderwerp snel verhit raken. Ik heb in-
middels de indruk dat de onderverhuurder, 
samen met de pedofiel, de laagste plaats in 
de maatschappelijke waardering inneemt. 
En dat komt tot uiting in regelgeving en 
handhaving. De woning was een parti-
culiere huurwoning. Daarvoor zijn geen 

wachtlijsten. De verhuurder was in de ver-
meende onderhuur niet geïnteresseerd. Hij 
kreeg zijn geld, en daar ging het hem alleen 
maar om. Ook in het fake-huurcontract 
werd geen winst gemaakt. Dan moet de ge-
meente zich niet met onderhuur bemoeien. 
Alleen als een huurder er geld mee verdient, 
zou hij beboet kunnen worden, maar niet 
met zulke hoge boetes, want daarmee kun 
je levens vernietigen. Straffen moeten pro-
portioneel zijn. Het meest schrijnend vind 
ik het onderscheid dat wordt gemaakt tus-
sen een onderverhuurder en een eigenaar 
in de gevallen dat beiden winst maken. Een 
eigenaar die een woning van 50 m2 aan vier 
studenten in de verhuur doet voor €2000 
in de maand, kan geen boete opgelegd krij-
gen. Ook corporaties die woningen in de 
verhuur doen voor €680 aan mensen in de 
bijstand of met alleen AOW, kunnen geen 
boete krijgen. Niemand vindt daar iets van. 
Niemand doet daar iets aan. Het is heel ge-
woon en heel treurig.
Als een regeling betekenisloos wordt, ont-
staat er een discrepantie met de wijze waar-
op mensen hun leven leiden. Er wordt wei-
nig meer gehandhaafd; het is niet te doen en 
de gemeente bezuinigt. En als het een keer 
gebeurt, is er veel onbegrip en verontwaar-
diging en gaat het snel fout. De Française 
probeerde haar werkeloosheid te boven te 
komen, vrienden te ontvangen en plezier 
te hebben op Koninginnedag. En dan is het 
of je van de gemeente geen vriend in je huis 
mag laten wonen of zelfs maar laten logeren. 
En bij buitenlanders komen die altijd loge-
ren, want de reis duurt lang en is duur. De 
regeling krijgt iets provinciaals in de veel-
vormige, kosmopolitische en ook kritische 
wereld die Amsterdam tegenwoordig is. 
Maar de emoties over onderhuur gaven die 
uitgeholde regeling een onvermoede kracht 
en geheel onverwachts en onvoorspelbaar 
werd er gehandhaafd door de mannen van 
Bureau Zoeklicht, angstaanjagend als een 
nachtmerrie.
In dat verband wil ik eindigen met een regel 
van Omar Khayyam, een Perzisch dichter 
uit de 12e eeuw: “De zucht des minnaars 's 
morgens overtreft moskeegeprevel en ge-
roezemoes”. Deze regel is om veel redenen 
mooi, maar één ervan is dat het gewone le-
ven van gezelligheid, van aanhankelijkheid 
en hartstocht, met de vrienden die er zijn, 
belangrijker is dan de instituties en de in-
terpretaties die deze van dat leven zouden 
kunnen hebben, zoals iedereen weet die van 
dichtbij zo'n zucht hoort. Het is de vanzelf-
sprekendheid die op dit niveau aanwezig is, 
waarmee het leven, lichtzinnig en speels, 
wraak neemt op de macht van instituties.

De zucht van de minnaar

Peter Commandeur • Huurspreekuur d'Oude Stadt • Nieuwe Doelenstraat 55
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en 's avonds van 7 tot 8 uur

Ik heb inmiddels de indruk 

dat de onderverhuurder, 

samen met de pedofiel, 

de laagste plaats in 

de maatschappelijke 
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Het idee voor een still movie over alle deelnemende kunstenaars aan de Open Ateliers 
Nieuwmarkt ontstond op een avond in maart toen ik mijn plek hier op de De Ruyterkade 
had opengesteld voor collega’s en bestuur van deze route. Al eerder hadden Martin 
Pluimers en ik samen still movies gemaakt en na de vertoning was het bestuur zeer 
enthousiast. Het plan omvatte een portret van alle kunstenaars en enige foto's van hun 
werk, langzaam in elkaar overvloeiend op muziek. Copyright is altijd een heikel thema 
bij dit soort dingen maar Martin had contact met één van de twee muzikanten van 
“The famous unknown”, vaak op straat te zien met hun altijd succesvolle optredens 
en zij waren bereid om muziek voor dit project te leveren. Zo werden de eerste lijntjes 
uitgezet. De namen van de kunstenaars werden alfabetisch geordend en in categorieën 
(zoals schilderen, fotografie, etc.) ingedeeld en vervolgens tussen Martin en mij verdeeld. 
Toen kon het “echte” werk beginnen. Aangezien ik al zo’n 38 jaar in deze buurt woon 
(zij het aan de rand), was het voor mij heel bijzonder om nu al die mensen die ik van 
straat kende in werkelijkheid te ontmoeten. Als alles meezit is het eindproduct rond de 
20ste van de maand september op de website van de atelierroute te zien en eveneens 
op de openingsavond in het Compagnietheater, waarna ook u (lezers van OpNieuw) in 
het weekend van 4 en 5 oktober al deze bijzondere kunstenaars in hun atelier of andere 
daartoe bestemde plekken kunt bezoeken.  Anneliese Wolf en Martin Pluimers

Still Movie 
over kunstenaars OAN

Sven Ratzke, foto Martin Pluimers

Els van de Monde, foto Anneliese Wolf

Barbariszm, foto Anneliese Wolf

Erin, foto Martin Pluimers

Timothy Reiken (40) is een salon begonnen 
op de Oudeschans 8, PHhaarstudio. PH 
staat voor personalised hair, een aanpak 
waarmee hij zich wil onderscheiden van 
andere salons. 
Voor Thimothy is een bezoek aan zijn salon 
meer dan alleen maar wassen en knippen. 
Het is een ogenblik voor ontspanning en 
rust.

Natuurlijk kun je gewoon bij hem binnen-
komen voor een was- en knipbeurt, maar 
als je iets meer tijd wilt nemen ga je liggen 
op een wasbed voor een hoofdmassage, 
die wordt afgerond met een stoombehan-

deling van je gewassen haar. Daarnaast 
neemt Timothy de tijd om een persoonlijk 
advies te geven waarin hij al je haarwensen 

ondernemers in de Nieuwmarktbuurt

meeneemt. Hij gebruikt slechts natuurlijke 
producten.
Thimothy zit al zo’n drieentwintig jaar in 
het vak. Meteen na zijn opleiding is hij naar 
New York vertrokken, waar hij de aanpak 
heeft ontwikkeld die hij nu hanteert. Na 
vier jaar in de Verenigde Staten vond hij het 
tijd om terug te keren. Om het vak zelfstan-
dig te kunnen beoefenen is hij klein begon-
nen. Zijn leerschool heeft hij doorlopen in 
Deventer en Utrecht. Uiteindelijk is hij als 
Noord-Hollander toch terechtgekomen in 
Amsterdam waar hij nu hoopt zijn carrière 
verder te kunnen ontwikkelen.
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1. Renee Aardewijn
Zuiderkerkhof 5
r.aardewijn@live.nl
020 6238517

2. Eric Armitage
Rapenburg 28 a
Armitage@hetnet.nl
www.armitage.nl
020 6384837

3. Barbarizsm
Krom Boomssloot 8
barbarizsm@me.com
absolutephotography.net
06 24211934

4. Claire Begheyn
Nwe Uilenburgerstraat 106
clairebegheyn@planet.nl
www.clairebegheyn.com
020 6257157 / 06 23821905

5. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
lidablijdenstein@hotmail.com
020 6233427

6. Peter de Boer
Geldersekade 28-32
peterdeboer79@gmail.com
www.atelierpeterdeboer.nl
06 21664578

7. Tessel Braam
Geldersekade 28-32
tessel@anakata.nl
www.tesselbraam.nl

8. Roland Broekhuis
Recht Boomssloot 52
r.broekhuis@planet.nl
www.rolandbroekhuis.nl
06 23411276

9. Josephine Colsen
Sint Jansstraat 27
info@colseninteriorproducts.nl
www.colseninteriorproducts.nl
020 6259305

10. Nannie Cordes
Recht Boomssloot 42 hs
nanniecordes@hotmail.com
06 42601752

11. Steve Currie
Binnen Bantammerstraat 25
stevecurrie@upcmail.nl
www.yowzagallery.nl
020 6232328

12. Aukje Dekker
Geldersekade 28-30
aukjedekker@gmail.com
www.aukjedekker.nl
06 23690884

13. Heidi van Dijk
St. Jansstraat 45
heidihvandijk@hotmail.com
www.atelierheidi.nl
06 53668377

14. H.F. Donker
De Ruyterkade 147 c
henkdonker@xs4all.nl
020 6380749 / 06 23990163

15. Margriet Eijgenraam
Recht Boomssloot 52
m.eijgenraam@xs4all.nl
020 6228969 / 06 28463686

16. Wies Fermie
Recht Boomssloot 52 
wiesfermie@gmail.com
www.wies-fermie.nl
020 6241242

17. Mylo Freeman
Korte Keizersstraat 18
mylofreeman@planet.nl
www.mylofreeman.com
06 49905606

18. Maartje Greeuw
Oudeschans 35
m.greeuw@gmail.com
www.mgreeuw.exto.nl
06 40970155

19. Loïs van Gemerden
Recht Boomssloot 52
loisvangemerden@gmail.com
www.loïsvangemerden.com
06 38716743

20. Willem Gorter
Oude Waal 34c
willemcornelisgorter1@gmail.com
06 26044926

21. Johanna de Haan
Keizersplein
johannadehaan@planet.nl
www.johannadehaan.nl
06 34889143

22. Inge de Haan
Oude Waal 23 (2e woonboot)
post@mozainge.nl
www.mozainge.nl
06 27217735

23. Sophia Harms-van Estrik
Amstel 134
info@arteliersophia.nl
www.arteliersophia.nl
020 6250650

24. Carl van Hees
Groenburgwal 63 hs 
carlvanhees@xs4all.nl
www.carlvanhees.com
06 49716436

25. Peter Heij
Warmoesstraat 99
peterheij@peterheij.nl
www.peterheij.nl
06 29498671

26. Tina Herslund
Krom Boomssloot 55 sous
herslund@xs4all.nl
020 6277531 / 06 43845388

27. Jan Hoek
Geldersekade 28-32
janhoek@gmail.com
www.janhoek.net
06 24852369

28. Luc van der Hoeven
Geldersekade 88 e
lucc01@tele2.nl
020 6204140

29. Raymond Huisman
Binnenkant 39
info@raymondhuisman.nl
www.raymondhuisman.nl
020 6375811

30. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
edgarportraits@hotmail.com
www.edgarportraits.com
06 15613799

31. Bart Kleen
Kloveniersburgwal 15 a
bartkleen@gmail.com
www.doyoucopy.net
020 6230238

32. Johan Koelen
Korte Koningsstraat 23
jkoelen@xs4all.nl
06 22799252

33. Inger Kolff 
Kloveniersburgwal 111
isk@planet.nl
www.ingerkolff.nl 
06 54337309 

34. Iet Kortschot
Krom Boomssloot 73 
I.kortschopt@koloriet.com
www.koloriet.com
06 17946253

35. Stan Kuijl
Binnenkant 32 hs
stan.kuijl@hotmail.com
06 45082370

36. Wilma Laarakker
Kloveniersburgwal 111 f    
wilmalaarakker@planet.nl
www.wilmalaarakker.nl
06 11002524

37. Flip Lambalk
Zuiderkerkhof 3
flambalk@kpnmail.nl
www.fliplambalk.nl
06 20941265

38. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 
steentypograaf@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 411 83 761

39. Margaretha Louwers
Prins Hendrikkade 142 sous
marg.louwers@planet.nl
www.margarethalouwers.nl
06 83213387

40. Els van der Monde
Nieuwmarkt 77
elsmonde@gmail.com
www.elsvandermonde.nl
020 6933118

41. Harm Mouw
Koestraat 5 d
hmouw@xs4all.nl
www.ateliermouw.nl
06 14885682

42. Steven de Peven
Geldersekade 28-32
galerie@vriendvanbavink.nl
www.vriendvanbavink.nl
06 13193603

43. Picture Search 
O.Z. Achterburgwal 125
info@blondenblauw.nl
www.blondenblauw.nl
06 21224920

44. O. Pinto
Groenburgwal 46
orit_pinto@hotmail.com
www.or-studio.nl
020 6254941

45. Martin Pluimers
De Ruyterkade 127
plufous@yahoo.com
www.martinpluimers.com
06 31918861

46. Hans Puts
Krom Boomssloot 39 b
hansputs@hotmail.com
www.hansputs.com
020 6256985/06 41706042

47. Denise Rosenboom
Geldersekade 83 h
deniserosenboom@gmail.com
www.deniserosenboom.blog-
spot.com 06 12454341

48. Esther van Schagen
Oudeschans 21
www.amsterdamhouseofart-
sandcrafts.com 06 30418295

49. Marjorie Sinke
Spinhuissteeg 16
dmsb@wellecom.com 
www.marjoriesinke.com

50. Yvo Sprey
Geldersekade 28-32
yvosprey@gmail.com
www.yvosprey.com

51. Willy Smits 
Krom Boomssloot 73
info@atelier-felice.nl
www.atelier-felice.nl
06 41379332

52. Gerrie Starreveld
Zandstraat (Zuiderkerkstoren)
info@gerriestarreveld.nl
www.gerriestarreveld.nl
06 22399931

53. Boudijn Uythof
Kromme Waal 31 hs
boudijn@uythof.com
www.boudyn.com 
06 28255100

54. Stella Veldkamp
Krom Boomssloot 55 sous
stellaveldkamp.oek@planet.nl
www.stellaveldkamp.exto.nl
06 54330341

55. Alida Verheij
Zakslootje 16 b
alida.v@telfort.nl
www.avws-artworks.nl
06 52106898

56. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 b
benvollers@upcmail.nl 
www.benvollers.com
020 6272915

57. Ralf Westerhof
Geldersekade 28-32
info@ralfwesterhof.nl
www.ralfwesterhof.nl
06 41505660

58. Barbara Wichers Hoeth
Rechtboomssloot 52
abap@xs4all.nl
www.artacasa.nl
06 23478135

59. Gerard Wiersum
O.Z. Voorburgwal 230 b2
gerard.wiersum@kpnmail.nl
www.gerardwiersum.nl
06 21895520

60. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110 4h
anneloup@kpnmail.nl
www.anneliesewolf.nl
020 6228694

61. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 sous
ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
020 6232258 / 06 21698587

62. Will Zero
Ververstraat (tussen 57 en draak)
willzero@tiscali.nl
www.willzero.com
020 4230400
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Ieder jaar houden de kunstenaars in onze buurt
een weekend ‘open atelier’. De Open Ateliers
Nieuwmarkt zijn dit jaar op zaterdag 5 en zondag
6 oktober van 12 tot 18 uur. Tijdens dit evenement
ontvangen ruim 60 kunstenaars je op hun atelier
en tonen daar hun werk en werkwijze. Een unieke
kans om kennis te maken met de vele kunste -
naars die hier wonen en werken.

Op de schitterende overzichtstentoonstelling in
het Compagnie theater op de Kloveniersburgwal
wordt van alle deelnemers werk getoond. 
De feestelijke opening van deze expositie is op
vrijdag 4 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis.
Je bent van harte welkom.

Rape
nbu

rge
rstr

aat

Meer over de kunstenaars en de 
Open Ateliers Nieuwmarkt is te vinden
op www.ateliersnieuwmarkt.nl

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER VAN 12 TOT 18 UUR

OPEN ATELIERS NIEUWMARKT
FEESTELIJKE OPENING IN HET COMPAGNIETHEATER VRIJDAG 4 OKT 17 UUR

63. Pau Voûte
Kloveniersburgwal 111
pauvoute@xs4all.nl
020 6835994 / 0614480071

64. Natalie Dik
Zeedijk 73
natalia.dik@gallery-pr2.eu
www.gallery-pr2.eu
0648516885

65.Beatrice van Dorp
Koestraat 5e
info@beatricevandorp.nlwww.
beatricevandorp.nl
06 52661852 

66. Compagnietheater
Centrale expositie
Kloveniersburgwal 50
www.compagnietheater.nl

33|36|63

8|15|16|19|58

66|centrale expositie

25

41|65
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1. Renee Aardewijn
Zuiderkerkhof 5
r.aardewijn@live.nl
020 6238517

2. Eric Armitage
Rapenburg 28 a
Armitage@hetnet.nl
www.armitage.nl
020 6384837

3. Barbarizsm
Krom Boomssloot 8
barbarizsm@me.com
absolutephotography.net
06 24211934

4. Claire Begheyn
Nwe Uilenburgerstraat 106
clairebegheyn@planet.nl
www.clairebegheyn.com
020 6257157 / 06 23821905

5. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
lidablijdenstein@hotmail.com
020 6233427

6. Peter de Boer
Geldersekade 28-32
peterdeboer79@gmail.com
www.atelierpeterdeboer.nl
06 21664578

7. Tessel Braam
Geldersekade 28-32
tessel@anakata.nl
www.tesselbraam.nl

8. Roland Broekhuis
Recht Boomssloot 52
r.broekhuis@planet.nl
www.rolandbroekhuis.nl
06 23411276

9. Josephine Colsen
Sint Jansstraat 27
info@colseninteriorproducts.nl
www.colseninteriorproducts.nl
020 6259305

10. Nannie Cordes
Recht Boomssloot 42 hs
nanniecordes@hotmail.com
06 42601752

11. Steve Currie
Binnen Bantammerstraat 25
stevecurrie@upcmail.nl
www.yowzagallery.nl
020 6232328

12. Aukje Dekker
Geldersekade 28-30
aukjedekker@gmail.com
www.aukjedekker.nl
06 23690884

13. Heidi van Dijk
St. Jansstraat 45
heidihvandijk@hotmail.com
www.atelierheidi.nl
06 53668377

14. H.F. Donker
De Ruyterkade 147 c
henkdonker@xs4all.nl
020 6380749 / 06 23990163

15. Margriet Eijgenraam
Recht Boomssloot 52
m.eijgenraam@xs4all.nl
020 6228969 / 06 28463686

16. Wies Fermie
Recht Boomssloot 52 
wiesfermie@gmail.com
www.wies-fermie.nl
020 6241242

17. Mylo Freeman
Korte Keizersstraat 18
mylofreeman@planet.nl
www.mylofreeman.com
06 49905606

18. Maartje Greeuw
Oudeschans 35
m.greeuw@gmail.com
www.mgreeuw.exto.nl
06 40970155

19. Loïs van Gemerden
Recht Boomssloot 52
loisvangemerden@gmail.com
www.loïsvangemerden.com
06 38716743

20. Willem Gorter
Oude Waal 34c
willemcornelisgorter1@gmail.com
06 26044926

21. Johanna de Haan
Keizersplein
johannadehaan@planet.nl
www.johannadehaan.nl
06 34889143

22. Inge de Haan
Oude Waal 23 (2e woonboot)
post@mozainge.nl
www.mozainge.nl
06 27217735

23. Sophia Harms-van Estrik
Amstel 134
info@arteliersophia.nl
www.arteliersophia.nl
020 6250650

24. Carl van Hees
Groenburgwal 63 hs 
carlvanhees@xs4all.nl
www.carlvanhees.com
06 49716436

25. Peter Heij
Warmoesstraat 99
peterheij@peterheij.nl
www.peterheij.nl
06 29498671

26. Tina Herslund
Krom Boomssloot 55 sous
herslund@xs4all.nl
020 6277531 / 06 43845388

27. Jan Hoek
Geldersekade 28-32
janhoek@gmail.com
www.janhoek.net
06 24852369

28. Luc van der Hoeven
Geldersekade 88 e
lucc01@tele2.nl
020 6204140

29. Raymond Huisman
Binnenkant 39
info@raymondhuisman.nl
www.raymondhuisman.nl
020 6375811

30. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
edgarportraits@hotmail.com
www.edgarportraits.com
06 15613799

31. Bart Kleen
Kloveniersburgwal 15 a
bartkleen@gmail.com
www.doyoucopy.net
020 6230238

32. Johan Koelen
Korte Koningsstraat 23
jkoelen@xs4all.nl
06 22799252

33. Inger Kolff 
Kloveniersburgwal 111
isk@planet.nl
www.ingerkolff.nl 
06 54337309 

34. Iet Kortschot
Krom Boomssloot 73 
I.kortschopt@koloriet.com
www.koloriet.com
06 17946253

35. Stan Kuijl
Binnenkant 32 hs
stan.kuijl@hotmail.com
06 45082370

36. Wilma Laarakker
Kloveniersburgwal 111 f    
wilmalaarakker@planet.nl
www.wilmalaarakker.nl
06 11002524

37. Flip Lambalk
Zuiderkerkhof 3
flambalk@kpnmail.nl
www.fliplambalk.nl
06 20941265

38. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 
steentypograaf@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 411 83 761

39. Margaretha Louwers
Prins Hendrikkade 142 sous
marg.louwers@planet.nl
www.margarethalouwers.nl
06 83213387

40. Els van der Monde
Nieuwmarkt 77
elsmonde@gmail.com
www.elsvandermonde.nl
020 6933118

41. Harm Mouw
Koestraat 5 d
hmouw@xs4all.nl
www.ateliermouw.nl
06 14885682

42. Steven de Peven
Geldersekade 28-32
galerie@vriendvanbavink.nl
www.vriendvanbavink.nl
06 13193603

43. Picture Search 
O.Z. Achterburgwal 125
info@blondenblauw.nl
www.blondenblauw.nl
06 21224920

44. O. Pinto
Groenburgwal 46
orit_pinto@hotmail.com
www.or-studio.nl
020 6254941

45. Martin Pluimers
De Ruyterkade 127
plufous@yahoo.com
www.martinpluimers.com
06 31918861

46. Hans Puts
Krom Boomssloot 39 b
hansputs@hotmail.com
www.hansputs.com
020 6256985/06 41706042

47. Denise Rosenboom
Geldersekade 83 h
deniserosenboom@gmail.com
www.deniserosenboom.blog-
spot.com 06 12454341

48. Esther van Schagen
Oudeschans 21
www.amsterdamhouseofart-
sandcrafts.com 06 30418295

49. Marjorie Sinke
Spinhuissteeg 16
dmsb@wellecom.com 
www.marjoriesinke.com

50. Yvo Sprey
Geldersekade 28-32
yvosprey@gmail.com
www.yvosprey.com

51. Willy Smits 
Krom Boomssloot 73
info@atelier-felice.nl
www.atelier-felice.nl
06 41379332

52. Gerrie Starreveld
Zandstraat (Zuiderkerkstoren)
info@gerriestarreveld.nl
www.gerriestarreveld.nl
06 22399931

53. Boudijn Uythof
Kromme Waal 31 hs
boudijn@uythof.com
www.boudyn.com 
06 28255100

54. Stella Veldkamp
Krom Boomssloot 55 sous
stellaveldkamp.oek@planet.nl
www.stellaveldkamp.exto.nl
06 54330341

55. Alida Verheij
Zakslootje 16 b
alida.v@telfort.nl
www.avws-artworks.nl
06 52106898

56. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 b
benvollers@upcmail.nl 
www.benvollers.com
020 6272915

57. Ralf Westerhof
Geldersekade 28-32
info@ralfwesterhof.nl
www.ralfwesterhof.nl
06 41505660

58. Barbara Wichers Hoeth
Rechtboomssloot 52
abap@xs4all.nl
www.artacasa.nl
06 23478135

59. Gerard Wiersum
O.Z. Voorburgwal 230 b2
gerard.wiersum@kpnmail.nl
www.gerardwiersum.nl
06 21895520

60. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110 4h
anneloup@kpnmail.nl
www.anneliesewolf.nl
020 6228694

61. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 sous
ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
020 6232258 / 06 21698587

62. Will Zero
Ververstraat (tussen 57 en draak)
willzero@tiscali.nl
www.willzero.com
020 4230400
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Ieder jaar houden de kunstenaars in onze buurt
een weekend ‘open atelier’. De Open Ateliers
Nieuwmarkt zijn dit jaar op zaterdag 5 en zondag
6 oktober van 12 tot 18 uur. Tijdens dit evenement
ontvangen ruim 60 kunstenaars je op hun atelier
en tonen daar hun werk en werkwijze. Een unieke
kans om kennis te maken met de vele kunste -
naars die hier wonen en werken.

Op de schitterende overzichtstentoonstelling in
het Compagnie theater op de Kloveniersburgwal
wordt van alle deelnemers werk getoond. 
De feestelijke opening van deze expositie is op
vrijdag 4 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis.
Je bent van harte welkom.

Rape
nbu

rge
rstr

aat

Meer over de kunstenaars en de 
Open Ateliers Nieuwmarkt is te vinden
op www.ateliersnieuwmarkt.nl

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 OKTOBER VAN 12 TOT 18 UUR

OPEN ATELIERS NIEUWMARKT
FEESTELIJKE OPENING IN HET COMPAGNIETHEATER VRIJDAG 4 OKT 17 UUR

63. Pau Voûte
Kloveniersburgwal 111
pauvoute@xs4all.nl
020 6835994 / 0614480071

64. Natalie Dik
Zeedijk 73
natalia.dik@gallery-pr2.eu
www.gallery-pr2.eu
0648516885

65.Beatrice van Dorp
Koestraat 5e
info@beatricevandorp.nlwww.
beatricevandorp.nl
06 52661852 

66. Compagnietheater
Centrale expositie
Kloveniersburgwal 50
www.compagnietheater.nl

33|36|63

8|15|16|19|58

66|centrale expositie

25

41|65

kaart oan 2013_Opmaak 1  25-08-13  22:20  Pagina 1



18 OpNieuw

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, vrijgezellen feestjes 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! 

Vanaf 21 augustus is hij er weer
Openingsdagen woensdag tm 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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Als je buiten de deur wilt eten als bewo-
ner van de Nieuwmarktbuurt heb je 

keuze genoeg, de wereldkeuken is hier goed 
vertegenwoordigd. Van Chinees tot Portu-
gees en alles ertussenin. Maar wat kookt en 
eet de buurtbewoner thuis? In deze rubriek 
deelt een buurtbewoner zijn of haar favo-
riete recept met u.

Appels kunnen we in Nederland het hele 
jaar door eten, maar in september worden ze 
geplukt en zijn ze echt lekker! Dus sla uw slag 
en koop een kilootje Goudreinetten of Elstars 
bij de groentestal, dan krijgt u van ons een 
smakelijk recept. Van ons? Van Anne-Marie 
eigenlijk. 
Anne-Marie (44) is geboren in Dundee, 
Schotland en woont (via een omweg van 17 
jaar in Parijs) sinds drie jaar op de Oude-
schans. En al die jaren maakt ze een over-
heerlijke apple crumble. Een toetje waar je 
als Britse natuurlijk niet omheen kan. Warm 
uit de oven, op een regenachtige dag (ja, in 
Schotland regent het nog vaker dan hier), het 

ultieme comfort food. Op de middelbare school in Dundee leerde ze bij home economics 
al hoe je de perfecte crumble maakt en ook als studente in Edinburgh verblijdde ze haar 
kamergenoten regelmatig met haar lievelingstoetje. 
Maar nu het recept. Want kent u Mrs. Beeton? Mrs. Beeton How to Cook is dé klassieker 
die elke vrouw in Groot- Britannië van haar moeder krijgt als ze het huis uit gaat. Sinds 
1861, toen de vrouwen nog in de keuken stonden. Alles wat je moet weten over produc-
ten, technieken en gerechten bereiden staat erin. Heel Groot- Britannië heeft leren ko-
ken met Mrs. Beeton, maar ... bij Anne- Marie thuis was deze mevrouw niet bekend! Is 
Schotland dan toch te afgelegen? Hoe kon dit gebeuren? En is het dan wel goed gekomen 
met Anne- Marie’s cooking skills? We kunnen u geruststellen: gelukkig ging Anne- Marie 
niet met lege handen de deur uit toen ze ging studeren. Haar moeder had een basiskook-
boek voor haar bij elkaar gespaard door een jaar lang de deksels van de Stork margari-
nekuipjes te bewaren. Een soort zegeltjesactie. Ze kookt er nog steeds uit, maar de apple 
crumble komt inmiddels van Mrs. Beeton. Want toen ze haar recept ontdekte, begreep ze 
dat margarine nooit de smaak van boter kan evenaren.

Apple crumble voor vier personen:
800 gram appels (friszuur, zoals 
Goudreinet of Elstar)
30 gram fijne kristalsuiker
Voor het kruimeldeeg:
125 gram zelfrijzend bakmeel
50 gram gemalen amandelen
100 gram ongezouten boter
80 gram fijne kristalsuiker
Verwarm de oven voor op 180 C/ stand 4.
Schil de appels en snijd ze in dunne plakjes. 
Leg in een ovenschaal van ongeveer 23 x 17 
cm en schud om met de suiker.
Mix de boter met het meel, door ze samen 
te wrijven tot een kruimelig deeg. Dan de 
suiker en gemalen amandelen erbij. Als u een 
keukenmachine heeft, kunt u ook alle vier 

de ingrediënten hierin mengen. Het deeg moet kruimelig zijn, maar wel soort van één 
geheel. Verspreid het gelijkmatig over de appels en druk licht aan. 15 minuten op 180 
graden, draai de oven naar 160 graden en laat nog een half uur bakken. Serveer warm 
met custard. Excuses, daar hebben we geen recept van. Maar vanillevla of slagroom 
will do.
Variëren kan! Bijvoorbeeld met rabarber. Die moet dan wel eerst even in 5 minuten gaar 
gekookt worden. En gebruik dan 60 gram suiker in plaats van 30 gram. Ook heerlijk met 
pruimen: ontpitten, in vieren en direct in de ovenschaal. Of vervang een appel of twee 
door peren. Ook gaat een snufje kaneel natuurlijk altijd goed met appel. Enjoy!

Anna Cruson

Amsterdamse 
Ramen
www.amsterdamseramen.nl is de website 
waarmee Peter van Lieshout and Sean Little 
zich presenteren als makers en restau-
rateurs van ramen en deuren. Peter van 
Lieshout (47) kreeg tijdens zijn studie poli-
ticologie van een medestudent het verzoek 
te helpen bij het restaureren van een botter. 
Werken met hout, waarmee hij van huis 
uit al ervaring had, bleek zo leuk dat hij 
zijn studie opgaf. Hij begon een werkplaats 
in de kelder van het kraakpand waar hij 
woonde. Inmiddels zit hij aan de Asterweg 
in een werkplaats die hij met anderen deelt 

en die 650 vierkante meter beslaat.
In 2011 ging hij samenwerken met Sean 
Little (44), die op zijn 10de met zijn vader 
in Amerika al met hout in de weer was. In 
1988 kwam hij naar Nederland en zette 
zijn carrière voort. Sinds een jaar of twaalf 
werkt hij in een werkplaats van 100 vier-
kante meter aan de Plantage Doklaan. Hij 
heeft zich toegelegd op restauratie en be-
schikt over een uitgebreid instrumentarium 
waaronder een groot aantal profielschaven.
Zeventig procent van hun klanten bestaat 
uit particulieren. Aannemers die hen inhu-
ren voor speciale klussen vormen de ove-
rige dertig procent. Vooral monumenten 
vormen een uitdaging vanwege de strenge 
regelgeving als het gaat om oorspronkelijke 
ramen die voorzien moeten worden van 
isolatieglas. Amsterdamse Ramen kan daar 
een mouw aan passen.

ondernemers in de Nieuwmarktbuurt
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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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gedichten

Amsterdam 

Wilde honden waren we die 
geen complimenten verdienden
want wij liepen over de grens 
van uitbundigheid, we kleurden 
het behangpapier met passiebloemen 
maakten kettingen van madeliefjes 
en bonden die vast rond de enkels
onder lange en schreeuwerige jurken  
in vuilnisbakken zagen we kunstwerken 
die groeiden, we aten lucht en sliepen
onder de merelbomen in het park
 
Bij het horen van commentaren van de
ouderen spuwden we onze ziel in de 
grachten en goten er afgebleekt bier over 
ons gingen ze niet kisten in grijze regels
en onwrikbare wetten

We waanden ons figuren uit 
schildersdoeken 
bezochten elke hoek van de stad, klommen
op standbeelden, zuchtten op banken en 
schreven geschiedenis in de wind 
 
Je bent verouderd
iets trager en complexer 
jij, Amsterdam
 
dat je me nog zo raken kan

  Erika de Stercke  

Gedichten vind je overal

's Nachts half 1 in een uitgestorven
Jodenbreestraat. Een levensgrote 
pikzwarte Surinamer zit in een vuilnisbak
te graaien terwijl zijn stem diep 
en gedragen over straat klinkt.
Alsof hij in het theater staat.

"I stand near the sea on the shore.
The sun rises once more.
I'll be there.
I'll be there."

Een zee van weemoed spoelt over
de kust van de Jodenbreestraat.
Is daar niet het eerste morgenlicht?
Zijn dat geen zeilen?

   dunya

Tijdens de blotebotenparade of de 
homotrots (vrij vertaald), waar ik altijd 
ambivalent tegenover stond, werd ik 
toch geraakt door de vriendelijkheid 
en saamhorigheid die iedereen 
uitstraalde. Het ging niet om het 
etaleren van lichaamsdelen of om het 
provoceren. Maar om het plezier en de 
vrijheid van uiting en meningsuiting, 
die we in dit land hebben en moeten 
houden. Die ambivalentie bestond 
overigens uit het feit dat ik zo'n dagje 
wel een leuk symbool vond voor de 
homoemancipatie, maar niet de 
oplossing.  Mede dankzij de Knvb-boot 
is er gelukkig wel heel veel gepraat, 
gezeikt en gegijpt over een belangrijk 
onderwerp. Vrijheid in liefde.
Staand op de brug bij Tis Fris, waar je 
niet gratis kon pissen, Tis Pis, overviel 
mij, ook kijkend naar al die buurtbe-
woners die het spektakel vanaf hun 
balkonnetjes feestelijk konden volgen, 
een rijk gevoel over deze buurt, de 
stad, de boten en het zonlicht. 
Allemaal mensen met een gemeen-
schappelijk gevoel van vrijheid en 
plezier.

feestzwemmen

tegenover de stopera
springt ze in het water
en zij ook

zij aan zij
zwemmen ze bijna
naar het vrolijke schip

maar verdrinken
op een feestdag
is geen goed idee

zwaaiend zwemmen ze terug
druipend van geluk
hijsen ze zich op de kant

uitgestoken handen
applaus van overal
applaus van vrije harten

van de vissen
van de kant
van het zondlicht
zelfs het knettergeluid
van de speakers
lijkt vandaag geen lawaai
maar zoet gefluister

  jorge 

Meisjeskamer

Je vroeg of ik sliep
ik zei, kijk de boom
gordijn buiten het raam

Stemmen hoorde ik
die van niemand waren
maar wel op straat

Er was altijd water
en het geluid ervan
en jij in het raam

Of ik niet slapen moest
vroeg je, en ik zei
dat het zo laat nog niet was

want de klok was langzaam
toen en ouder worden
ging nog niet

 Sati Dielemans

pastorale

het ontbreekt het katholicisme 
aan een theologische grondslag
de pausen zijn daarom waarschijnlijk 
niet katholiek, maar zwijgen daarover
foetsie tot binnen de zomen
van het pauselijk gewaad te Rome,
maar in genade door heiligheid een kleinigheid
getuigen spreken van een helder licht 
dat soms verschijnt in open veld of bij een grot 

vroomheid waait als wind om god
door de wet van buys ballot. 

   Bert Baanders

Snedig

Dokter Guillotin en zijn neefje Gilette
Stonden samen mesjes te wetten.
"Oom", zei neef opgewonden, 
"ik heb iets gevonden
Waarmee je kunt scheren zonder je te 
verwonden."

Waarop zijn oom gekscherend zei:
"Scheer je weg, die vondst van mij
Die zonder zeep zo soepel glijdt
Maakt scheren tot verleden tijd!"

   Pieter Bol
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Is dit onwil of 
onkunde?
Hek Zwanenburgwal 102 t/m 116
Na 3 jaar actie hebben wij een broddel-hek. 
Misschien stond het ergens in een opslag  
en moest iemand het kwijt. Het is een hek 
dat door elke willekeurige  voorbijganger in 
een handomdraai, letterlijk,  geopend kan 
worden. Het kan niet op slot. Met brieven-
bussen binnen de portiek, zodat  het hek 
overdag open moet blijven. De bellen bij de 
brievenbussen zijn helaas  afgesloten, dus 
verwarring alom. Bellen buiten de portiek 
werken wel.

Even voorstellen
Nieuwe voorzitter
Mijn naam is Iek Boeles-Hulshoff Pol.
Toen ik bijna 20 jaar geleden verhuisde 
van de Kerkstraat naar de Oudeschans, 
realiseerde ik mij dat ik kwam wonen 
in een buurt met veel geschiedenis. Een 
buurt, die door de verschrikkingen van 
de tweede wereldoorlog voorgoed van 
gezicht is veranderd.
Ik was blij verrast toen de eerste Op-
Nieuw bij ons in de bus viel, waarin ik 
las over deze geschiedenis. Er stonden 
interviews in met (oud)bewoners, die 
vertelden hoe het was om in deze buurt 

op te groeien. Zo herinner ik mij een interview met de inmiddels 
overleden oud burgemeester Wim Polak, die vertelde over het da-
gelijkse leven van zijn voorouders rond de Nieuwmarkt, waar toen 
nog een levendige vismarkt was.
Maar ook las ik over de nieuwe ontwikkelingen, de initiatieven, en 
de vele kunstenaars in onze buurt. Soms met foto’s van mensen, die 
ik kende van gezicht.Ik vond het bijzonder dat deze met zoveel zorg 
gemaakte krant 4 x per jaar gratis op onze mat viel. 
Behalve het anoniem door iemand anders geplaatste gedicht: ‘Ach 
Boom’, dat ik op de stam van de omgekapte boom tegenover ons 
huis had geprikt, heb ik zelf nooit in de krant geschreven. Ik was 
te druk met mijn werk aan de Hogeschool van Amsterdam en met 
mijn eigen supervisiepraktijk. 
Inmiddels werk ik bijna niet meer en heb ik meer tijd beschikbaar. 
Dus toen mij werd gevraagd om Sandra Rottenberg op de volgen 
als voorzitter van het bestuur van OpNieuw, heb ik ‘ja’ gezegd. Nu 
realiseer ik mij dat het een hele klus zal zijn, zo niet onmogelijk, om 
Sandra op te volgen. Maar ik ga het doen, op mijn manier, samen 
met Paula, Gerda en Carl en natuurlijk met de redactie en de bezor-
gers van die mooie krant.

Nieuwe secretaris
Een moeilijk moment om mij voor te 
stellen, net nadat ik heb vernomen dat 
mijn voorganger er niet meer is. Hij 
heeft alles zo zorgvuldig aan mij over-
gedragen dat ik hoop deze taak naar 
tevredenheid te vervullen.
Toen ik ooit de hoek van de Snoekjes-
gracht en Oudeschans omging zag ik 
de Oudeschans en dacht “hier wil ik 
altijd blijven wonen”. Aldus geschiedde. 
In 1971 ben ik gevraagd beheerder te 
worden van het studentenhuis op de 
Oudeschans. Nu, 41 jaar later woon 

ik er nog!  Het studentenhuis met 68 bewoners, studenten vooral, 
maar ook tijdelijke bewoners (leden van de Baader Meinhoff-groep 
hebben er gelogeerd), was het centrum van mijn studentenleven. 
Ik heb er mijn twee kinderen gekregen, studeerde er af in 1978 en 
verhuisde naar het huis ernaast, dat geheel nieuw was opgetrokken. 
Ooit stond daar een pakhuis, dat door brand verwoest was. Ook 
veel andere oud-bewoners van het studentenhuis zijn in de buurt 
blijven hangen. 
In de veertig jaar is de Nieuwmarkt heel sterk veranderd van een af-
braakbuurt en een volksbuurt met veel junks en echte Amsterdam-
mers tot de hippe stadswijk die het nu geworden is. 
OpNieuw heb ik altijd met veel genoegen gelezen. Toen mij jaren 
geleden werd gevraagd het blad aan deze kant van de Oudeschans 
te bezorgen, aarzelde ik geen moment. Toen mij dit jaar werd ge-
vraagd de secretaris op te volgen, heb ik ook niet geaarzeld. Ik hoop 
met Iek, Carl en Gerda het blad goed te vertegenwoordigen.

Paula Bosch

Even voorstellen

Op bijgaande foto’s ziet U de huidige situatie  
van onze portiek. Én een hek op de Raam-
gracht, dat gewoon logisch  werkt, op slot 
kan én geopend door bewoners - met brie-

venbussen buiten. Dat heeft de Welstands-
commissie dus goedgevonden. Zó moet het 
ook bij ons. En niet over 100 jaar. YMERE, 
doe Uw plicht.

Dunya/ook namens andere bewoners

Zwanenburgwal (Hoe het dus niet moet), Raamgracht (Het kan dus wel) Foto's: Agnes Barts
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RecordFriend Elpees
Sint Antoniesbreestraat 64
1011 HB Amsterdam
Tel 020 6200064
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Er zijn weinig onderwerpen die mensen 
zo in beweging brengen als verkeer. In het 
bijzonder als het verkeerd gaat met het 
verkeer. Verkeersoverlast maakt mensen 
narrig. Vooral hen die er 's nachts wakker 
van liggen. Als in de Bewonersraad het 
onderwerp verkeer op de agenda staat, 
zit daar dan ook vaak een heel contingent 
mensen met slaaptekort. Redenen genoeg 
om de aanleidingen en gevolgen van de 
verkeersproblemen eens onder de loep 
te nemen. Analyse leert dat oplossingen 
van lokale verkeersproblemen gevolgen 
hebben op andere plekken in de buurt. 
Het is dan ook van belang dat bewoners 
en gemeente bij het zoeken naar 
oplossingen letten op de samenhang en 
consequenties. Hieronder een voorzet.

De Nieuwmarktbuurt is een hoogstede-
lijke buurt met veel winkels en voor-

zieningen op korte loopafstand. Gevoegd 
bij het historische karakter en de kleinscha-
ligheid van de buurt, een hooggewaardeerd 
woon- en werkmilieu. Met een keerzijde. 
Winkels en voorzieningen moeten bevoor-
raad, de nabijgelegen Wallen trekken veel 
verkeer aan en toeristen en hoerenlopers 
maken veel gebruik van een taxi. Daarbij lei-
den laad- en losbewegingen regelmatig  tot 
verkeershinder. Onder meer op de Nieuw-
markt, Binnen Bantammerstraat en de 
Recht Boomssloot kun je er op wachten (zie 
kaart 1). Wachtende automobilisten zoeken  
alternatieve routes en circuleren dan node-
loos veel door de buurt. Langs de routes die 
het bevoorradingsverkeer en de taxi’s ne-
men is sprake van veel overlast in de vorm 
van lawaai, trillingen, stank en luchtvervui-
ling. Met onder meer schade aan panden 
en mensen als gevolg. Ook is de veiligheid 
in het geding. Door de slechts ca. 7 meter 
brede Koningsstraat worstelen zich, vooral 
in de vroege ochtenduren, grote vrachtwa-
gens op weg naar hun bestemmingen. Niet 
zelden met een kielzog van mentaal ver-
frommelde fietsers, kapotte autospiegels en 
opgeschrikte bewoners. De westelijke zijde 
van de Geldersekade idem dito, hoewel het 
daar vooral de nachtelijke taxi’s waren die 
voor de meeste overlast zorgden. Reden om 
die zijde van de gracht  van 18 – 7 u af te 
sluiten voor autoverkeer. Een proef die in 
ieder geval duurt tot half november en blijkt 
te werken. De overlast ter plekke is afgeno-
men maar heeft wel toename van sluipver-
keer rond de Lastage als gevolg (zie kaart 2). 
Metingen bewijzen dat. 
Een bijkomende maatregel is het instellen 

van dubbelgebruik op de noordelijke taxi-
standplaats op de Nieuwmarkt. Deze is na 
een recente herinrichting overdag in gebruik 
als laad- en loshaven voor de ondernemers 
in de omgeving. Een tweede taxistandplaats 
aan de zuidzijde van de Nieuwmarkt com-
penseert dat. Een besluit tot afsluiting van 
de Koningsstraat, eind 2012, met neerklap-
bare paaltjes bleek te voorbarig genomen 
(vormfout) en viel samen met de herprofi-
lering van de St. Antoniesbreestraat. Deze 
maatregel zorgde voor afgeleide problemen 
en is weer ongedaan gemaakt. Wellicht is 
afsluiten voor vrachtverkeer, zoals bij de Pe-
perstraat, een betere oplossing.
Een andere vorm van overlast komt van 
het verkeer dat de buurt gebruikt als kort-
sluiting tussen punten in het hoofdnet. Feit 
is dat met de opening van de nieuwe brug 
over het Oosterdok naar de IJboulevard het 

Verkeer een kwestie van 
gekoesterde overlast

Kaart 1. Verkeersaantrekkende bestemmingen. (Indicatief)

Oude Waal. Foto Lishe Los
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verkeer over de Geldersekade is toegeno-
men. Reden om de verkeersafwikkeling bij 
het instellen van de Stadshartlus met argus-
ogen te volgen. Al is het maar omdat men 
overweegt op de Amstel eenrichtingverkeer 
in te stellen (zie kaart 3).
Het is evident dat de bevoorrading van de 
winkels en voorzieningen, toch het hart en 
de longen van de buurt, gewaarborgd moet 
worden. De kunst is de onvermijdelijke ver-
keersdruk zo veel mogelijk te beperken. 
Mogelijke middelen zijn:
- al dan niet tijdelijke afsluitingen; 
- omdraaien rijrichtingen;
- tegengestelde rijrichtingen op een
 sluiproute;
- inrijdverboden voor vrachtauto’s en of 
 touringcars;
- plaatsen van verkeerslichten;
- ontmoedigen sluipverkeer;
- geen concentratie maar spreiding van 
 de overlast;
Bij de keuzes van de maatregelen zijn een 
aantal zaken van belang. Ten eerste: een 
maatregel mag het probleem niet verplaat-
sen naar een andere straat of nieuwe proble-
men genereren. Ten tweede: een maatregel 
mag de samenhang van het verkeerssysteem 
niet verstoren. Ten derde: bevoorradings-
verkeer moet via de kortste route vanaf het 
hoofdnet naar haar bestemmingen wor-
den geleid. Ten vierde: maatregelen op het 
hoofdnet moeten de verkeersbelasting bin-
nen de buurt verminderen, niet verhogen. 
Ten vijfde: een verkeerscirculatiesysteem 
moet helder zijn en met zo min mogelijk 
omrijdbewegingen. Immers een rijdende 
auto of, nog erger een wachtende auto met 
draaiende motor, is een vervuilende auto. 
Het verdient aanbeveling de maatregelen 
zo te kiezen dat ze invoerbaar zijn in route-
planners. Daarmee kunnen automobilisten 
zo lang mogelijk op het hoofdnet worden 
gehouden. 
Op 10 september organiseerde de gemeente 
een openbare avond. Te laat om nog mee te 
nemen in dit nummer van OpNieuw. Het 
belangrijkste onderwerp op de agenda be-
trof de verkeersperikelen van de Konings-
straat, maar ook de effecten van de afsluiting 
van de Geldersekade en de verkeerstellin-
gen van het afgelopen halfjaar kwamen aan 
de orde. De buurt werd uitgenodigd mee te 
denken over mogelijke oplossingen.
Hopelijk worden het adequate oplossingen, 
want lekker slapen willen we allemaal.
Wordt vervolgd.

Evert van Voskuilen

Bronnen: Besprekingen Bewonersraad, Peter 
Paschenegger, Harold van Wijnen sr. medewerker 
gebiedscoördinatie, Stadsdeel Centrum)

Kaart 2. Bestaand Verkeercirculatiesysteem  met Sluiproutes en alternatieve 
routes als gevolg van afsluitingen. Zie ook de tekst.

Kaart3. Het hoofdnet auto na instelling van de stadshartlus. Sluiproutes door 
de Nieuwmarktbuurt dreigen vanwege kortere verbindingen (afsnijden) en of 
congestieverschijnselen op hoofdnet.
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OuDESCHANS 21
Augustus
In de galerie diverse stillevens van fotograaf 
Thomas van Schaik. 
www.thomasvanschaik.com

22 augustus 2013 10.00-17.00
Popup store aan de Oudeschans, met siera-
den, kleding, zomerschoenen en tassen.

September
3-8 september: fotografie en beeldende 
kunst expositie in Onbezwaard
Maurice van Es en Malyssa ten Hove.

14 & 15 september: Beazarility presents: 
Amsterdam

Vanaf 20 september: 
In de galerie: Marte Haverkamp  
www.studiomarte.nl
Hoofdstroom. Serie van honderd collages 
van Marte Haverkamp.

21 september Nieuw Amsterdam
Nieuw Amsterdam verbeeldt die stad in 
transitie en biedt iedereen de kans een kijkje 
in de keukens van de stadmakers te nemen 
en om gelijktijdig geïnspireerd te worden 
door dromen over toekomst. Nieuw Am-
sterdam gaat over mensen die de stad ma-
ken, maar dat net even anders doen. Am-
sterdam House of Arts and Crafts is ook 
onderdeel van deze stadsexpeditie.
Meer informatie volgt. (http://www.dezwij-
ger.nl/77936/nl/saturday)

Oktober
5 en 6 oktober Open ateliers Nieuwmarkt
Ook wij hebben onze deuren open tijdens 
de Open ateliers Nieuwmarkt dagen van 
12.00 tot 18.00 uur.

vanaf 21 oktober: In de galerie: Marieke de 
Vree 
Een maand lang tassenexpositie, handge-
maakte tassen

cultuuragenda
‘Het Luchtkasteel’ – foto Frederik Menning

NIEuWE JONkERSTRAAT 8
Het Luchtkasteel – opéra-comique van 
Jacques Offenbach
Een vrolijke opéra-comique die zich afspeelt 
op het Franse platteland. Aanstekelijke mu-
ziek, humor en melancholie vormen de in-
grediënten van deze ‘follie musicale’ – zoals 
Offenbach het genre zelf noemde.
Voor volwassenen en kinderen (min. 5 
jaar).
Reserveren: 020-6208027 of 
info@marionettentheater.nl
Koop tickets direct online: www.marionet-
tentheater.nl/reserveren.html

Filmpjes en meer informatie: 
www.marionettentheater.nl
zo. 6 okt. 15.00
zo. 20 okt. 15.00
zo. 27 okt. 15.00
zo. 10 nov. 15.00
zo. 24 nov. 15.00
zo. 22 dec. 15.00
do. 26 dec. 15.00 (2de Kerstdag)
za. 28 dec. 15.00
zo. 29 dec. 15.00

Amsterdams Marionetten Theater

Amsterdam House of Arts & Crafts

Pronkstukken in de 
Buurt
Persoonlijke bezittingen op 
een voetstuk

Van 1 oktober tot en met 3 november 2013 
organiseert het curatorencollectief Pronk-
zucht in de wisselwinkel in de Houtkopers-
dwarsstraat 6 de tentoonstelling Pronkstuk-
ken in de Buurt. In deze tentoonstelling 
staat de relatie tussen mensen en spullen 
centraal. Hiervoor zijn buurtbewoners uit-
genodigd te participeren. In de presenta-
tie worden de door hun geliefde objecten 
getoond en zijn de persoonlijke verhalen 
daarover te beluisteren.

Pronkzucht heeft de ambitie een alterna-
tief te bieden voor museale presentaties. 
De tentoonstelling zal de buurt vijf weken 
verrijken met een platform waar bewoners 
worden uitgenodigd met elkaar van ge-
dachten te wisselen over de universele én 
unieke waarden van objecten. De presenta-
tie zal meerdere malen worden aangevuld 
en veranderd. Amsterdammers voeden de 
tentoonstelling tot de laatste dag. 
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28 september 2013 is het dan eindelijk 
zo ver: het nieuwe huisje in Speeltuin De 
Waag wordt feestelijk geopend. Vanaf 
November 2012 was een deel van de speel-
tuin afgesloten vanwege de bouw van het 
nieuwe huis. En ondertussen werd er druk 
gespeculeerd door de buurt over waarom 
het zo lang duurde tot het af was.

"Het heeft uiteindelijk 3 maanden langer 
geduurd. Er zijn verschillende redenen voor 
de vertraging", vertelt Martijn Gouman, lid 
van het bestuur van de speeltuinvereniging. 
"Bij de sloop van het huisje werd een kelder 
ontdekt, waarin sporen van asbest werden 
gevonden. Dus dat moest eerst opgeruimd. 
Toen kwam er een periode met vorst waarin 
niet gewerkt kon worden. En daarna was er 
ook nog het ontwerp van het nieuwe huisje, 
wat toch lastiger was dan hoe het er op pa-
pier uitzag."
Het ontwerp van het gebouw is van archi-
tect Marlies Rohmer, vertelt Albertjan Mas-
sier, ook lid van de speeltuinvereniging. "Er 
is uiteindelijk uit 5 verschillende ontwerpen 
gekozen. En de buurt was in één keer ak-
koord! Wat veel mensen nog niet weten is 
dat het gebouwtje een groen dak heeft. Met 
een echt grasveldje."

Óf het een mooi ontwerp is daar zijn de 
meningen over verdeeld, maar Gouman is 
vooral blij dát er over gesproken wordt. "We 
willen dat het een transparant gebouw is 
waar de hele buurt wat aan heeft", zegt hij, 
"niet voor een naschoolse opvang maar juist 
voor buurtbewoners die er bijvoorbeeld 
muziekles willen geven of met een ander 
leuk idee komen. Ook wordt er iedere week 
gerepeteerd door een koor en kunnen er 
kinderfeestjes gegeven worden door leden 
van de speeltuinvereniging."
Voor 14 euro per jaar ben je lid van de ver-
eniging die alleen door vrijwilligers geleid 
wordt. "In 2007 zijn we ons met een groepje 
buurtbewoners en ouders gaan verdiepen 
in de vereniging", vertelt Massier. "De ver-
eniging bestond toen eigenlijk alleen uit 
bewoners van vroeger. Zij waren inmiddels 

Feestelijke opening 
verenigingsgebouw De Waag

Pintobieb of ?
Het gaat de goede kant op!

Het was even stil, dus we zijn jullie 
een kleine update verschuldigd. De 
toekomst ziet er rooskleurig uit! We 
zijn in gesprek met een nieuwe partner 
om het Pintohuis samen mee te huren. 
Na de vakantie gaat werkgroep Huis 
de Pinto verder aan de slag met de 
inrichting, de website en de planning 
van activiteiten voor het bruisende 
cultureel-literair centrum. Zoals het er 
nu uitziet, zal de opening aan het eind 
van het jaar plaats vinden. Binnenkort 
horen jullie meer!

Werkgroep Huis de Pinto

allemaal verhuist naar andere stadsdelen 
of buiten de stad, maar gebruikten de ver-
eniging als clubhuis en handige parkeer-
plek. Toen we daar achter kwamen zijn we 
ons ervoor in gaan zetten dat de vereniging 
weer van de buurt werd."
De vereniging huurt het gebouw van de 
gemeente. De gemeente heeft dus ook het 
nieuwe gebouw gefinancierd. "En nee dat 
was niet te duur, het viel gewoon binnen het 
budget dat de gemeente beschikbaar heeft 
voor zulke bestemmingsplannen", zegt 
Gouman.
28 september is het dus feest in het nieuwe 
huisje. Er komt een wethouder om het te 
openen en van 10 tot 5 is het open dag met 
springkussen en een koor. Voor meer infor-
matie: www.speeltuindewaag.nl

Eva Kalle
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Belangrijk bericht voor alle kinderen uit 
de Nieuwmarktbuurt!

Zitten jouw ouders ook úúúren in de OpNieuw te lezen, 
zodra die in de bus valt?  Brandt het eten aan, stroomt het 

bad over en vergeten ze je kleine broertje in bed te stoppen? 
Neem dan de teugels in handen en werk mee aan een 

flitsende kinderpagina!  Dan ben jij voortaan de eerste thuis 
die de OpNieuw mag lezen. De redactie ziet jullie reacties vol 

verwachting tegemoet! Stuur een mailtje naar 
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl, dan nemen we 

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

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

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

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

www.knaw.nl
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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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Zomergevoel
Iemand van buiten de stad 
vroeg me op een dag wanneer 
ik dat onkruid eens zou gaan 

verwijderen uit de geveltuin. 
Ze doelde op de stokroos en ik 
was op slag beledigd. Ik hou 
van dat ‘onkruid’ . Het gevoel 
van de zomer in onze buurt is 
voor mij niet compleet zonder de 
elegant bloeiende stokrozen in 
de straten. 

Cryptisch
Deze straatboodschappen met mysterieuze symbolen en dito 
afzender triggeren me al een tijd. Wie is het en wat doet hij nog 
meer? Ik heb een missie, ik wil weten wie dit is. Het heeft even 
geduurd, maar uiteindelijk ben ik er via via via achter en deel ik het 
ook graag met jullie: thierryjaspart.com. Een Waal met groene ogen, 
lange haren en vieze schoenen zo blijkt uit zijn cv. 

Warm gevoel
Natuurlijk zijn dit soort aangezichten velen een doorn in het oog. 
The day after: de ravage. Maar ik krijg er heel eerlijk gezegd een 
warm gevoel van. Deze foto is een dag na de Gay Pride geschoten 
en ik denk dan, hier was een feestje, hier hebben mensen gedanst, 
gelachen en vrijheid gevoeld en gevierd. En dat in onze buurt! Die 
dezelfde dag wel weer spik en span was …

Opnieuw kijken door verwonderaar Maud van de Wiel

Aaibaar
De grootste collectieve hobby 
van vooral jonge generaties 
is het uitdragen van je ident-
iteit. Op alle mogelijke dragers 
laten zien wie je bent of wie je 
wilt zijn. En je fiets kan hierbij 
vanzelfsprekend niet achterblij-
ven. Ik stel me bij deze fiets een 
vrolijk, licht opstandig meisje 
voor met een wapperende 

Hoe erg?
Ik ben dol op ‘nadenkers’ in het 
straatbeeld. Als geboren optimist 
interpreteer ik deze uitspraak 
van Schopenhauer heel anders 
dan hij. Waar hij adviseert 
voorzichtig te zijn met positief 
denken, stel ik mij situaties voor 

Kijker
Hier woont een beroepskijker, 
dat kan niet missen. Als het 

Badeendjes
Al ontelbare keren zag ik toe-
risten in en uit lopen bij Knuffels 
op de St. Antoniesbreestraat. Ze 
maken ook altijd foto’s. Voor het 
eerst zag ik als buurtgenoot pas 
waarvan. In hoeveel wereldwij-
de huiskamers zou deze fiets 
al geshowd zijn aan familie en 
vrienden?

waarin ik het woord ‘ergste’ 
moeiteloos koppel aan ‘tofste’ 
of ‘mooiste’. Inmiddels ben ik 
achter de afzender: organisa-
toren van een clubnight in de 
Trouw. Hun boodschap? “Party 
like there is no tomorrow, all 
day and every day”. Gelukkig, 
er zijn nog meer optimisten in 
onze stad.

paardenstaart als ze fietst. Ik 
denk dat ze haar koffie het liefst 
met melk en de NRC Next drinkt. 
Zou het kloppen?

alleen ter decoratie was, had 
hij de dia’s anders opgeplakt. 
Ik denk dus dat het een man is 
die zijn vak verstaat. En ik hoop 
vurig dat hij nog steeds met 
dia’s werkt. Ik wilde het hem 
vragen, maar hij was niet thuis. 
In mijn hoofd geef ik zijn leven 
vorm, met een flinke scheut 
nostalgie. 
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Slavuj, al jaren het koor dat iedereen kent 
maar nooit hoorde. Men praat er over 

mee als over een niet gelezen boek. Onte-
recht, want het koor met het Oost-Europese 
repertoire raakt in het hart. Als men daar 
stiekem kennis mee wil maken, is de dins-
dagavond een uitgelezen moment. Een om-
metje met de hond langs de Boomsspijker, 
of een sigaretje roken in de Korte Konings-
dwarsstraat is voldoende. Het dan uit de 
Boomsspijker lekkende geluid van het repe-
terende Slavuj is uit duizenden herkenbaar. 
Djoeke Glas en Barbara Wichers Hoeth ver-
tellen er graag over. 
Djoeke, voetreflexmasseuse - haar verschij-
ning herinnert aan de danseres die ze ooit 
was bij Bart Stuyf - 
was één van de op-
richters van Slavuj. 
Barbara Wichers 
Hoeth, beeldend 
kunstenaar, mul-
titalent en wereld-
b e r o e m d  i n  d e 
Nieuwmarktbuurt 
vanwege haar te-
kenlessen, zingt al 
jaren bij het koor.
Het was haar moe-
der, muzikaal tot 
in de poriën, die 
Djoeke attendeerde 
op een Slav isch 
koor op de radio. 
Dat werd haar eer-
ste koor. Maar zoals 
dat soms gaat, van-
wege enige incom-
patibilité d'humeur 
verliet ze dat koor 
met vier medezan-
gers en -zangeressen én de dirigent, Dragan 
Minderovic. Zo ontstond Slavuj. In het be-
gin nog een klein koor van acht personen. 
Een optreden in Paradiso zorgde voor een 
bijzondere vermenigvuldiging. Min of meer 
per ongeluk op het grote podium beland 
zongen ze a capella de hele zaal plat. Met als 
gevolg dat hun naam was gemaakt en zich 
veel nieuwe zangers en zangeressen aan-
meldden.
Dragan moest helaas vanwege gezondheids-
redenen stoppen als dirigent. Na een inter-
bellum met een zeer serieuze dirigente was 
even de geest weg en stopte het koor. Het 
plezier was weg. Een toevallige ontmoeting 
op het ijs van de Kloveniersburgwal tussen 
Djoeke en Barbara blies het koor nieuw le-
ven in.
Ivo Boswijk, tot dan een gewaardeerde zan-
ger in het koor, werd dirigent. Opgeleid 
aan het Sweelinck Conservatorium (1980 - 
1985) is hij al weer een aantal jaren de motor 

achter het repertoire en de repetities. Zijn 
liefde voor de Slavische muziek ontstond 
toen hij in zijn studietijd kennismaakte met 
het wereldberoemde koor Le Mystère des 
Voix Bulgares. Na een ontmoeting met de 
Bulgaarse zangeres Galina Durmushliliyska 
in 2001 begon hij ook met arrangementen 
en composities voor Slavuj. Ivo, innemend, 
beweeglijk en voortdurend de bril verschui-
vend van het blote schedeldak naar de neus 
en terug, bereidt de repetities minutieus 
voor. Ze verlopen dan ook met grote vaart. 
Na een eerste kennismaking met de tekst en 
melodie neemt hij wel de tijd voor het inslij-
pen van de maat en ritme. Het ervaren koor 
pakt zijn door de piano ondersteunde aan-

wijzingen soepel en snel op. 
De Slavische zang onderscheidt zich van 
de West-Europese doordat er ‘recht’ wordt 
gezongen. Geen vibrato of snik. Daardoor 
oort het scherp maar ook meeslepend. Bar-
bara veronderstelt dat de karakteristieke 
klankkleur te maken zou kunnen hebben 
met de bredere jukbeenderen van Slavische 
zangers en zangeressen. De kunst van de 
Amsterdammers is die klankkleur te bena-
deren en dan zonder forceren. Slavuj be-
steedt dan ook veel aandacht aan stemoefe-
ningen. Los daarvan hebben veel leden van 
het koor persoonlijk zangles en oefenen de 
koorleden thuis. Als tijdens de repetities het 
mengen van de stemmen samenvalt, zijn 
dat de beste momenten. 
Ook de onregelmatige maatsoorten gaan 
het koor goed af. Dankzij Ivo draaien ze 
hun hand en hun stem niet om bij de in de 
Bulgaarse volksmuziek veel gebruikte 22/16 
maat of de in de Balkan gebruikte 7/8 maat-

soort (aksakritmiek). Tijdens optredens in 
Bulgarije en Bosnië-Herzegovina kregen 
ze daar complimenten voor van de lokale 
muziekrecensenten. Optreden daar is op 
zichzelf al een grote belevenis. Bezoekers 
van hun concerten vinden het een eer dat 
een Amsterdams koor hun liederen zingt en 
lopen soms geëmotioneerd de zaal uit om 
meer mensen er bij te betrekken.
Een optreden dichter bij huis in de kerk van 
Valkkoog verleidde een recensent tot de 
volgende tekst:
"Al bij de eerste tonen loopt het kippenvel je 
over de rug. Slavuj heeft een onbetwist Bal-
kanstemgeluid. De zangtechniek verschilt 
van wat wij op de muziekcentra en conser-

vatoria leren. Het 
fascineert, het hele 
lijf resoneert mee. 
Hoe je dat doet? … 
Je neemt een extra 
schepje lucht, spant 
alle spieren rond 
het middenrif aan 
en je stoot de lucht 
met kracht langs je 
stembanden. Het 
werkt als het mond-
stuk van de trom-
pet. Het resultaat 
is pure emotie. Het 
programmaboekje 
voorziet in vertaalde 
teksten, ronduit po-
etisch. Wat te den-
ken van: 'De brede  
Dnepr steunt en 
kreunt .  De boze 
wind huilt, buigt 
de hoge wilgen tot 
aan de grond en tilt 

de golven tot de bergen'. Je ziet het voor je. 
… Meestal gaat het over de liefde, zoals het 
Hongaarse Szerelem: 'Liefde, liefde, jij ver-
vloekte kwelling. Liefde, liefde, jij vervloekte 
pijn'. … Of 'Waarom heb je niet gebloeid op 
de bladeren van alle bomen?"
Tsja, en wat moet je er na zoveel moois en 
tragisch nog meer over schrijven? 
Officieel bestaat het koor uit 22 krachtige 
stemmen. In werkelijkheid zijn het er 23 of 
25 of zoiets maar wel compleet. Vast een ge-
volg van die afwijkende maatsoorten.
Veel van de nummers zijn vastgelegd op cd. 
Zeer het luisteren waard maar vooral het 
bijwonen van een concert van dit bijzondere 
koor nestelt zich in je hoofd. Bijwonen van 
een concert kan op zaterdag 14 december in 
de Engelse kerk op het Begijnhof

Evert van Voskuilen

Bronnen: Djoeke Glas en Barbara Wichers Hoeth, 
Ivo Boswijk, www.slavuj.dds.nl

Slavuj een koor dat harten raakt

Slavuj op bezoek in Mostar 2012
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Notulen vergadering 
Bewonersraad Nieuwmarkt en 
Bewonersraad Groot Waterloo 
d.d. 13 juni 2013, gezamenlijk 
voorgezeten door Winne 
Meijering van Groot Waterloo 
en Peter Paschenegger van de 
Nieuwmarkt.

Uit eerdere notulen:
Naar aanleiding van herprofiler-
ing Jodenbreestraat: er zouden 
boombakken komen met olijf-
bomen. Dat gaat niet door. Het 
is te winderig voor olijfbomen; 
er komen nu olijfwilgen. Die 
worden geplant in de herfst. 
Uit de lopende PM lijst
Bereikbare Binnenstad- Het 
raadsadres waarin gevraagd 
werd om niet te wachten met 
de versmal-ling van de Weesper-
straat is overgenomen door de 
Stadsdeelraad. Maar wethouder 
Wiebes heeft de Gemeenteraad 
van Amsterdam laten weten dat 
hij andere plannen heeft. Hij wil 
zorgen voor doorstroming van 
het autoverkeer en wil niet ver-
smallen. Het rapport Delfts 
Blauw, een studie naar de 
verkeerscirculatie rond het Mr. 
Visserplein, is af. Marijke Storm 
pleit voor ludieke acties. De 
bewoners van het Cerescomplex 
willen betrokken worden bij 
actieplannen.

Boudewijn Oranje
Boudewijn Oranje, portefeuille-
houder van Stadsdeel Centrum, 
zal spreken over de toekomst van 
de stadsdelen na 2014.
Hij vertelt dat de vierde bestuurs-
laag wordt opgeheven. De 
stadsdelen worden commissies 
van de Gemeenteraad, gericht 
op uitvoering. De Gemeente-
raad stelt het beleid vast, op 
lokaal niveau zijn er wel keuzes. 
Stadsdeel Centrum kent nu 
vijf ‘werkgebieden’ met elk de 
volgende taken: Schoon en heel; 
Beheer openbare ruimte; Vergun-
ningverlening; Handhaving; die 
willen we blijven uitvoeren. De 
begrotingsvrijheid wordt beperkt. 
Het geld wordt geoormerkt vanu-
it de Centrale Stad. Het beleid 
wat betreft Welzijn en Onderwijs 
gaat naar de Centrale Stad. Er zal 
inspraak blijven maar Boudewijn 
weet niet hoe dat georganiseerd 
zal worden. 

De Boomsspijker. Boudewijn 
Oranje zegt dat in de raads-
commissie Welzijn plannen zijn 
gemaakt om functies (te weten 
het Wijkcentrum, Centram en 
het Wijksteunpunt Wonen) in de 
Boomsspijker te concentreren. 
Er gaat voor veel geld verbouwd 
worden in de Boomsspijker. Er 
wordt nog onderzocht wat de 
inpassing voor consequenties 
heeft voor de activiteiten van de 
Boomsspijker.
De verkeersoverlast in de 
Korte Koningsstraat/Kromme 
Waal/Oude Schans. Die duurt 
al vier jaar en is verergerd na 
het invoeren van eenrichtings-
verkeer op de Geldersekade. 
De Korte Koningsstraat is niet 
geschikt voor het doel waar die 
voor gebruikt wordt. Zodra er 
een auto door de straat rijdt is 
er geen plek meer voor fietsers. 
Kinderen lopen door de straat, op 
weg naar de twee buurtscholen. 
Er ontstaan gevaarlijke situaties. 
In juli/augustus worden vijf of 
zes scenario’s gemaakt en die 
worden in september besproken. 
Hans van Os vindt dat er een 
integraal plan moet komen. Het 
oorspronkelijke plan van Guido 
Frankfurther was dat vrachtver-
keer in een cirkel rond Amster-
dam zou rijden en via radialen 
naar zijn bestemming zou gaan. 
Aan dit plan houdt men zich niet.

Jaarplan 2014
Wies Daamen, integraal gebieds-
coördinator 1011, geeft een 
presentatie. Twee weken geleden 
was er een bijeenkomst van het 
platform over het Jaarplan. De 

jaarplannen van de verschil-
lende buurten moeten op elkaar 
worden afgestemd. 17 septem-
ber is het concept jaarplan klaar. 
Lineke Joanknecht vindt een 
aantal uitgangspunten niet terug, 
zoals het Ouderenbeleid en het 
Woonbeleid. Volgens Wies 
Daamen gaat het wel over 
wonen. In het centrum zijn veel 
sociale huurwoningen. Met 
corporaties moet ervoor gezorgd 
worden dat er genoeg sociale 
huurwoningen blijven. Er is ook 
veel aandacht voor ouderen-
woningen en het jaarplan wil 
aansluiten bij de Taskforce. 
Er wordt veel op stedelijk niveau 
besloten. Op lokaal niveau kun je 
wel kijken naar welke woningen 
verkocht worden en er op letten 
dat aangepaste woningen en 
woningen met een lift behouden 
blijven. Wies Daamen vindt dat je 

moet stimuleren dat er geïnves-
teerd wordt in ouderenhuisvest-
ing.  
Rondvraag
- Dick Jansen, wijkagent, zegt dat 
drugsoverlast het belangrijkste 
punt is voor de buurt. De overlast 
is minder geworden maar wij 
houden de vinger aan de pols. 
Zo heeft Stadgenoot bij het Pen-
tagon extra verlichting aange-
bracht. Maar we zullen nooit 
echt van alle overlast afkomen.
- De buurman – die op de boot 
woonde naast de ontplofte boot 
op de Oudeschans – vreest de 
terugkeer van die boot. Hortense 
Berkenveld vertelt dat het hen 
persoonlijk treft. Er zijn nog veel 
vragen over de explosie. Er is 
niet vast komen te staan wat de 
oorzaak was van de ontploffing. 
Een boot ontploft niet zomaar. 
Ook speelt de kwestie van de 
aansprakelijkheid. De eigenaar 
van de ontplofte boot heeft 
nooit iets van zich laten horen. 
Hij komt er financieel het beste 
van af. Door een regel voor de 
binnenvaart kan hij zijn schade 
beperken. Waarom wil hij dat? 
Daardoor krijgt haar zoon Tho-
mas (die bij het ongeluk zwaar 
gewond raakte) zijn schade 
niet vergoed.Boudewijn Oranje 
antwoordt dat het dagelijks 
bestuur van het Stadsdeel met 
de betreffende bootbewoner het 
gesprek zal aangaan. In principe 
heeft hij een ligplaatsvergunning. 
Maar, zegt Boudewijn Oranje, we 
nemen deze zaak erg serieus.
Met dank aan Mieke Lokkerbol

Bewonersraadberichten

De kracht van verbeelding
Dinsdag 8 oktober | 20.00 – 22.00 uur 

Pakhuis de Zwijger
Louis van Gasteren, nu 90 jaar. Ooit door journalist Henk Hofland 
getypeerd als ‘seismograaf van zijn tijd’. Niet alleen z’n films, 
maar ook z’n beeldende kunstprojecten refereren aan de tijd 
waarin hij leeft en vormen een kritische reflectie daarop. Wie nu 
naar zijn kunstprojecten kijkt, kan de vaak profetische waarde 
ervan niet ontgaan! Nog steeds zijn z’n thema’s als overcon-
sumptie, milieuvervuiling en een duurzame economie actueel. 
Hoe worden deze thema’s door de huidige generatie kunstenaars 
verbeeld? Wat zijn de verbanden? Wat voor oplossingen bieden 
zij?
Een avond met Louis van Gasteren, Tjebbe van Tijen (Imagi-
nary Museum Projects), Dingeman Kuilman (voorheen Philips 
Design en Premsela Foundation), Superuse Studio’s (Flat Future), 
Tinkebell (Save the World), moderator Jörgen Tjon a Fong en vele 
anderen.




