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Eind mei, zomerweer. Iedereen loopt lekker buiten 
te slenteren. Buurtgenoten die ik al in lange tijd niet 
gezien heb, mensen wie ik nog wat moest vragen of 
met wie ik nog nodig een gesprek moest voeren, kom 
ik toevallig op straat tegen. Het lijkt wel een dorp, de 
Nieuwmarktbuurt.

Dat lijkt niet voor iedereen zo te zijn. Sinds enige 
tijd waart er een nieuw fenomeen door de stad: de 
stadsdorpen. OpNieuw ging eens praten met een 
paar kartrekkers van Stadsdorp Nieuwmarkt. Wat zijn 
hun ideeën en wat hun drijfveren?

Voorlopig zijn er heel wat ouderen in de Nieuwmarkt-
buurt die door de bezuinigingen in een moeilijke 
en kwetsbare positie kunnen raken. Sati Dielemans 
had een gesprek met iemand die al jaren mantelzorg 
verleent. Hij loopt door de buurt, kijkt hoe het met 
mensen gaat, spreekt ze aan op straat of in het café, 
drinkt een kopje koffie met ze en pas als ze hem een 
beetje kennen, vraagt hij of hij iets voor ze kan doen. 
Hij weet schrijnende voorbeelden te noemen.

Maar er wordt ook druk aan de weg getimmerd. Zo 
houdt de Werkgroep Ouderen van de Bewoners- 
raden Nieuwmarkt/Groot Waterloo zich actief 
bezig met betaalbare en toegankelijke woningen 
voor ouderen in de buurt. In dit nummer leest u 
een verslag van wat zij zoal bereikt hebben in het 
afgelopen jaar.

Evert van Voskuilen gaat terug in de geschiedenis en 
vergelijkt het huidige gerommel in de zorg met de 
situatie van het Leprozen- ofwel Lazarushuis op het 
huidige Mr. Visserplein.

Verder stellen wij u een nieuwe rubriek voor, waarin u 
vragen mag stellen aan Dr Liu, Sau Ying, afgestudeerd 
in Traditionele Chinese geneeskunde en Food 
Nourishment in Hong Kong, China.

Roos Hendriks
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De Speelgoedwinkel waar 
beweging in zit!

Sint Antoniesbreestraat 51A

(Bijna) Altijd open?

020 - 427 38 62

(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

KNUFFELS

ArchieMetaal, maatwerkspecialist
Sinds 1991 uw buurtsmid. Wij zijn metaalbewerkers 

met passie voor vormgeving en architectuur. 
Voor al uw maatwerk in R.V.S., staal en aluminium. 

Ook voor reparaties en plaatwerk.
ArchieMetaal  – Jacques Minten

Nieuwe Uilenburgerstraat 68 – 1011 LV Amsterdam
020-6389207 – info@archie-bv.nl – www.archie-bv.nl
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Gratisadvies

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 F e e s t !
Fysiotherapeut Gertrud Pijnenburg viert feest en nodigt buurtgenoten 

en (oud-) patiënten uit.
Zestig jaar èn Master Fysiotherapie in de Geriatrie geworden.

Het feest vindt plaats op 31 augustus 2014 tussen 12.00 en 17.00 uur.
Wil je daar bij zijn? Meld je dan vóór 1 augustus aan per e-mail: 

feestgertrud60@gmail.com 
Te zijner tijd ontvang je dan de exacte locatie en meer informatie.

Koningstraat 13, Amsterdam 1011 ES, 020-7859091, www.beauty-me.nl

ZOMERACTIE TOT 1 SEPTEMBER
Tegen inlevering van deze advertentie

French Shellac (incl. mini manicure) van €38,- voor €30,-
Hotstone massage van €55,- voor €35,-

Royal skincare van €65,- voor €55,-
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Heb je lekker gegeten?’, vroeg ik laatst aan mijn 
vader van 81. 
‘Ach’, zei hij, ‘je gaat er nog net niet dood van’. 
Zijn gevoel voor humor is hij gelukkig nog niet 
verloren. 

‘Everybody wants to go to heaven, but none of them want to die’, 
zingt Peter Tosh, en zo is het ook een beetje met oud worden, ie-
dereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. 

‘Weet je wat het ergste is?’, zegt mijn vader ‘je telt niet meer 
mee. Je bent er wel, maar je telt niet meer.’

Ze zijn er natuurlijk, de mensen die zeventig worden fietsend 
door de polder, of tachtig en nog aan de yoga. Maar het grootste 
deel van de mensen wordt oud met gebreken. We worden lang-
zamer, horen minder goed, zien minder goed en kunnen niet 
meer alles zelf. Vandaag zag ik een oude man achter een rollator, 
niet ziek voor zover ik kon zien, gewoon oud en langzaam. Toen 
hij het zebrapad overstak, hield een auto voor hem stil en ik zag 
het ongeduld in de lucht hangen. Terwijl de man nog lang niet 
aan de overkant was, trok de auto achter zijn rug alweer krach-
tig op. De wereld van vandaag is niet gemaakt voor mensen van 
gisteren. 

De zorg voor onze ouderen besteden we uit aan bejaardentehui-
zen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Maar er moet bezui-
nigd worden. Gemeentes moeten de zorgtaken overnemen van 
de landelijke overheid en zorg moet weer in de buurt geregeld 
worden. Hoe dat precies moet, dat weet niemand, maar dat het 
moet en voor minder geld is duidelijk. Dus sluiten er verzor-
gingshuizen waar nog mensen wonen. Die plaatsen we voor het 
gemak over naar een huis waar nog wel plek is, ongeacht of dat 
in hun vertrouwde buurt is of niet. En de mensen die de komen-
de tien, vijftien jaar toe zijn aan zorg? Die moeten gewoon zo 

lang mogelijk thuis blijven wonen. ‘Familie, vrienden en buren 
vangen dat wel op’, wordt er gemakshalve gezegd. 

Gelukkig zijn er inderdaad mensen die dat doen, maar die 
zijn zeldzaam. Zo zeldzaam dat je daar geen gezondheidszorg-
systeem op kunt bouwen. Ik interview voor OpNieuw iemand 
die al jaren mantelzorg verleent, eerst via een stichting, daarna 
uit zichzelf in zijn eigen buurt. Hij is begin zeventig, maar nog 
fit en sterk genoeg om anderen te helpen. Na zijn pensionering, 
twaalf jaar geleden, is hij weer in de Nieuwmarktbuurt komen 
wonen. 

‘Ik zag de ouderdom aankomen’, zegt hij, ‘en ik wilde graag 
in een huis wonen dat ik kon onderhouden, niet te groot, en in 
mijn oude buurt waar ik alles bij de hand heb en nog eens de 
straat op kan voor wat gezelligheid.’ 

Hij wil graag anoniem blijven, omdat hij het belangrijk vindt 
dat hij op een ongedwongen, informele manier contact kan leg-
gen met mensen die misschien hulp nodig hebben. Hij loopt 
door de buurt, kijkt hoe het met mensen gaat, spreekt ze aan op 
straat of in het café, drinkt een kopje koffie met ze en pas als ze 
hem een beetje kennen, vraagt hij of hij iets voor ze kan doen.

Ik vraag hem naar voorbeelden uit de praktijk en hij brandt     
los. Via een stichting, waar hij zich aanmeldde omdat hij graag 
vrijwilligerswerk wilde doen, kreeg hij als eerste contact met 
een man van veertig die ernstig ziek was. Daar is hij vier jaar 
buddy voor geweest. 

‘Die man had een hersentumor en daardoor kreeg hij soms 
epileptische aanvallen, ook wel eens op straat. Het was opval-
lend hoe weinig mensen hem wilden helpen als dat gebeurde. 
Daar schrok ik wel van. ‘

Daarna heeft hij een jaar een man geholpen die aids had en 
daarnaast kampte met straatvrees en een heleboel sociale 

Sati dielemans 

Gelukkig zijn er inderdaad mensen die dat 
doen, maar die zijn zeldzaam. Zo zeldzaam 

dat je daar geen gezondheidszorgsysteem op 
kunt bouwen. Sati Dielemans interviewt voor 

OpNieuw iemand die al jaren mantelzorg 
verleent. Hij is begin zeventig, maar nog fit en 

sterk genoeg om anderen te helpen.
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problemen. Na vele pogingen kreeg hij hem zover dat hij weer naar 
buiten ging, dat zijn zaken met het UWV geregeld werden, dat hij 
een huis kreeg en dat hij zijn leven weer op de rit kreeg. Een enkele 
keer belt hij nog wel eens bij hem aan om te horen hoe het gaat. 

In de Nieuwmarktbuurt kwam hij via via in contact met een vrouw 
die een aantal hersenbloedingen heeft gehad en daardoor hulpbe-
hoevend geworden is. Die vrouw neemt hij soms een dagje mee uit 
in de auto en als het nodig is helpt hij haar dochter die voor haar 
zorgt. Ze woont nog zelfstandig, krijgt hulp van haar dochter, die 
zelf ook al rond de zestig is, en is via een alarm aangesloten op zorg 
voor situaties waarin dat nodig is. Dit zou dus volgens het boekje de 
ideale zorgsituatie moeten zijn. Maar de praktijk pakt soms anders 
uit. 

Ze is al twee keer gevallen. De eerste keer heeft ze haar dochter 
gebeld in plaats van haar alarm te gebruiken. Haar dochter kwam 
meteen, maar het lukte haar niet om haar moeder alleen weer in bed 
te tillen. Dan komt hij even helpen. De tweede keer dat ze viel, ge-
bruikte ze haar alarm wel. En natuurlijk belde ze ook haar dochter. 
Die lag al in bed, dus het heeft ongeveer een half uur tot een uur ge-
duurd voordat ze bij haar moeder was. Toen ze haar moeder weer in 
bed wilde helpen, hoorde ze een stem door de intercom vragen wat 
er aan de hand was. Al die tijd dat de vrouw daar op de grond lag, 
had er dus nog niemand gereageerd op het alarm. 

‘Daar kan ik nou boos over worden,’ zegt hij, ‘dus daar ga ik dan 
achteraan bellen om te vragen wat er gebeurd is en hoe dat kan’.

De voorbeelden uit de buurt zijn eindeloos. Hij kende een mevrouw 
die nooit meer buiten kwam, tot hij haar ging helpen.
‘Die heb ik toch nog een paar jaar gelukkig gezien’, zegt hij. 

Er was een mevrouw van 83 die moest verhuizen omdat de wo-
ningcorporatie vond dat haar huis gerenoveerd moest worden. Het 
gerenoveerde huis wordt nu verhuurd als vrije sector woning. De 
vrouw, die zestig jaar lang in hetzelfde huis gewoond had, woont in 
een buurt waar ze niemand kent. 

‘Daar ga ik dan af en toe langs,’ zegt hij ‘en dan zeg ik dat ze geluk-
kig nog wel in het centrum woont. Je moet toch het positieve blijven 
zien.’

En zo gaan de verhalen maar door. Omdat hij meer behoefte aan 
hulp ziet dan hij zelf aankan, heeft hij nu een groepje van zo’n zes tot 

acht mensen verzameld die ook vrijwilligerswerk in de buurt doen. 
Iets anders dat hem opvalt, is dat er, naast de behoefte aan zorg, zo-
veel verborgen armoede is. 

‘Alles wat je wilt doen, kost geld. En nergens is geld voor. Dan doe 
ik zelf maar wat ik kan doen. Laatst bracht ik een mandje manda-
rijnen naar een mevrouw, die reageerde alsof ze de lotto gewonnen 
had. En ik ken dames die zich helemaal optutten om te gaan eten in 
de Flessenman,’ zegt hij, ‘voor wie dat echt een uitje is. En dan ne-
men ze hun eigen brood mee en eten daar een soepje. Die hebben 
helemaal geen geld om ergens anders buiten de deur te eten. Als de 
verzorgingshuizen in de buurten verdwijnen, verdwijnt ook de so-
ciale functie ervan. Dan komen dat soort mensen nooit meer bui-
ten.’

Ik vraag hem waarom hij dit doet voor anderen die hij helemaal 
niet kent.

‘Het zit er bij mij gewoon in. Ik ben sociaal opgevoed en het geeft 
mij voldoening als mensen blij zijn met mijn hulp. Ik ben een beet-
je een moeder de gans-type, denk ik. En ik vind het fijn om iets te 
doen te hebben. Ik ben ermee begonnen omdat ik iets wilde doen.’

Ik vraag hem ook of en hoe hij denkt dat het gaat werken, met min-
der verzorgingshuizen, meer hulpbehoevenden die thuis blijven 
wonen, zorg in de buurt en mantelzorg van familie, vrienden en 
buren. Hij, en het clubje vrijwilligers dat hij nu heeft gevormd, zijn 
tenslotte een voorbeeld van hoe het zou kunnen werken. Maar daar 
is hij het toch niet mee eens.

‘We besteden de zorg voor onze ouders al twee generaties lang 
uit aan verzorgingshuizen,’ zegt hij, ‘en dan zou het nu allemaal met 
mantelzorg opgelost moeten worden? Dat kan helemaal niet. Je 
moet vasthoudend zijn aan je inzet om dit vol te houden. De men-
taliteit is er niet meer naar om op die manier voor elkaar te zorgen. 
Bovendien kan niet iedereen dit, je moet er ook een bepaald ka-
rakter voor hebben. Een beetje met mensen om kunnen gaan. Zelf 
zou ik trouwens niet afhankelijk willen zijn van vrienden en buren. 
De morele druk is veel te groot. Een relatie met een professionele 
verzorger is zakelijker. Jij doet iets voor mij en daar wordt je voor 
betaald. Dat is gelijkwaardiger. Ik hoor tot de generatie die Neder-
land opgebouwd heeft en die zouden nu zo aan de kant geschoven 
worden? Dat kan toch niet. Ik heb toch zelf jaren voor mijn zorg be-
taald. Ik ben toch geen bedelaar.’

oud worden in de nieuwmarktbuurt

De Werkgroep Ouderen van de Bewoners-
raden Nieuwmarkt/Groot Waterloo, be-
staande uit  Iman Baardman, Cliff van Dijk, 
Tanja Hol, Lineke Joanknecht, Anina Kist, 
Harry Sanders  en Piet Seijsener, houdt zich 
actief bezig met betaalbare en toegankelijke 
woningen voor ouderen in de buurt.
 In 2013 hebben we deelgenomen aan de 
Taskforce ‘Wonen met Zorg’ van Stadsdeel 
Centrum om blijven wonen in de buurt 
voor ouderen mogelijk te maken. 
Uitgangspunten van de werkgroep waren 
daarbij:
• Er wonen in onze buurten veel ouderen; 
waarvan 1/3 is aangewezen op een sociale 
huurwoning.
• Maar veel van deze woningen zijn of wor-
den de komende periode verkocht of boven 
de huurgrens getrokken door de corpora-
ties.
• Er zijn weinig woningen die toegankelijk 
zijn voor ouderen (lift, begane grond).

• Veel mensen wonen lang en hebben een 
lage huur en vaak een grotere woning.
• Verhuizen is een optie maar niet aantrek-
kelijk door huursprong (meer gaan betalen 
voor een kleinere woning).
• Benedenwoningen lijken niet naar oude-
ren te gaan: willen ze niet?
• Trapliften zijn vaak niet mogelijk door 
smalle trappen.
• Weinig mogelijkheden voor nieuwbouw 
ten behoeve van ouderen in de buurt, dus 
we moeten het hebben van creatieve oplos-
singen.
Oplossingen hebben we ook bedacht en inge-
bracht in de Taskforce:
• Woningen die wel geschikt zijn (door lift, 
begane grond), labelen voor ouderen
• Toewijzing buurtgebonden maken: als er 
een toegankelijke woning vrijkomt, eerst 
mensen uit de buurt de kans te geven daar 
naar toe te verhuizen.
• Trapliften niet verwijderen na vertrek van 

Ouderen gehuisvest
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Centraal Station Den Haag, maandag 24 
maart 2014. 

Uit de treinen stappen mensen die niet di-
rect de uitgang zoeken maar rustig rond-
wandelen tot vijf minuten voor twaalf, het 
afgesproken tijdstip. De muziek begint te 
spelen en allen haasten zich met het aan-
trekken van hesjes en het uitrollen van de 
spandoeken. Er zijn twee sprekers, alles 
duurt ongeveer een kwartier, inmiddels zijn 
we wel omringd door de politie. De stoet 
(ongeveer tachtig mensen tussen de 20 en 
88 jaar) zet zich in beweging achter de mu-
ziek en wij zingen luid uit het ‘Peace song 
book’. Wij zijn op weg naar het congrescen-
trum om de wereldleiders te verzoeken alle 
nucleaire wapens te vernietigen en geen 
nieuwe meer te maken. Na tweehonderd 
meter staan we stil voor een cordon over-
valwagens en een peloton agenten op de 
mountainbike. Door een megafoon klinkt: 
‘U staat onder arrest’ en nog iets, maar door 
de muziek en het zingen heb ik het niet goed 
gehoord. De groep wordt langzaam klei-
ner en ik zie bekenden in de bus stappen. 
Ook de muziek is gestopt en samen met 
een vriend houd ik het spandoek hoog, tot-
dat hij gesommeerd wordt mee te gaan. Ik 
vouw het doek op en word aangesproken 
door een man met een microfoon. Het blijkt 
POW nieuws te zijn, en ik vertel waarvoor 
ik hier sta; dan wordt ook mij verzocht mee 
te gaan.
Inmiddels zijn de bus en twee arrestanten-
wagens vol en is het wachten op een lege 
wagen met ramen waar men niet van bui-

ten naar binnen kan kijken. We rijden naar 
een grote parkeerplaats en in de garage zijn 
met hekken en plastic verhoorkamers ge-
maakt. Alles inleveren, ook oorbellen en 
ringen, dan vingerafdrukken, foto’s en dan 
mag arrestant 30448044 de cel in. Een cel is 
een meter lang en een meter breed met twee 
plastic stoeltjes. Hier ontmoet ik Noortje 
Niemandsverdriet die al enkele uren binnen 
is voor het staan in de Hofvijver samen met 
drie vrienden en een spandoek. Wij heb-
ben elkaar veel te vertellen en soms moeten 
we even mee voor verhoor en dan komt er 
iemand vragen of wij iets willen eten. Wij 
bestellen een veganistische en een vegetari-
sche lunch. De jonge agent is verbaasd over 

het grote aantal veganisten en vegetariers en 
wij leggen hem rustig uit dat er nu veel le-
den van de vredesbeweging binnen zijn, die 
ook om het dierenwelzijn geven. We krij-
gen wat we besteld hebben en een flesje wa-
ter. Zij komen regelmatig vragen of we iets 
nodig hebben, maar koffie is er niet bij. Als 
Noortje vrijkomt moet ik nog twee uur ver-
plicht mediteren. Om 20.15 uur mag ik mijn 
spullen terug en samen met drie anderen 
kom ik buiten waar we opgewacht worden 
door enkele leden van het Haags vredesplat-
form. Het feest duurde iets te lang voor mij; 
gelukkig werden zij die boven de tachtig wa-
ren al na drie uur vrij gelaten. 

Cocky de Graaf

bewoner, maar laten zitten zodat er weer 
een toegankelijke woning bij is.
• Trapliften kunnen soms toegang geven tot 
meerdere woningen: dan meerdere mensen 
daarvan gebruik laten maken (nu individu-
eel geregeld).
• Soms zijn mensen al geholpen met een 
trap minder (verdieping lager) en is drie 
stoeptreden nog wel te doen, ook al is dat 
volgens de criteria dan geen geschikte wo-
ning.
• In kaart brengen van vraag en aanbod, van 
verhuiswensen in de buurt. Mensen laten 
immers ook een woning in de buurt achter!
• Huursprong oplossen door van groot naar 
‘beter toegankelijk’ geen huurverhoging te 
vergen (eventueel wel bij de vrijkomende 
woning). Verhuizen kan voor ouderen een 
grote stap zijn en een lastige beslissing. 
Aandacht en begeleiding (vanuit de buurt, 
buren, of maatschappelijk werk) kan in dit 
proces helpen.

• Centraal punt in de buurt als het gaat om 
woonwensen en behoeften waar inventari-
satie kan plaatsvinden op maat en ook toe-
wijzing/ruilen op maat.
• Wat is er nodig om benedenwoningen 
aantrekkelijker en veiliger  voor ouderen te 
maken?

In de Taskforce werd duidelijk dat een 
aantal zaken landelijk of stedelijk geregeld 
moet worden. (Volume sociale huurwo-
ningen is nu niet gelabeld per buurt maar 
per stadsdeel of stad, de gemeente gaat niet 
over huursprong maar de corporaties. Als 
het gaat om herbestemming van panden, 
gaat niet de gemeente daarover maar de 
eigenaar, zie bijvoorbeeld Walenburg waar 
ouderenhuisvesting gerealiseerd zou kun-
nen worden door Ymere; maar waar de 
keuze gemaakt wordt voor een intramurale 
voorziening voor rijke ouderen, niet buurt-
gebonden). Verkoop van sociale huurwo-

ningen in de buurt door corporaties is iets 
waar de gemeente geen invloed op zegt te 
hebben. Deze punten zijn wel benoemd in 
de nota ‘met Zorg Wonen’ van de gemeente 
Amsterdam. 
Wat hebben we wel al bereikt?
• Lift komt er in het Pentagon, waardoor er 
meer toegankelijke woningen komen.
• Woningen van Woonzorg op de Sint An-
toniesbreestraat die van de lift gebruik kun-
nen maken (via een galerij evt.) worden bij 
vrijkomen ook gelabeld als toegankelijke 
woningen.
• Huursprong en toewijzen woningen per 
buurt is genoemd als pilot om uit te werken 
in onze buurt.
• Dat we ideeën konden inbrengen waar 
naar geluisterd werd en waardoor woning-
bouwcorporaties luisterden naar de inbreng 
van de Werkgroep en misschien hun beleid 
gaan aanpassen. 

Ouderen gehuisvest

Arrestant 30448044
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Wereldgerechten van lokale producten. 
Open van 09.00 tot 01.00 voor lunch, 

borrel en diner!

www.indewaag.nl

De cadeaus:

l   de 2-dvd Een eeuw Amsterdam (t.w.v. € 19,95)!

l  én de 100 Highlights Cruise door de Amsterdamse grachten 
voor 2 personen (t.w.v. € 31,-)!  
verzorgd door Holland International Rondvaart 

l  én gratis entreebewijzen voor het Amsterdam Museum  
(1 entree bewijs t.w.v. € 11,-) én de tentoonstellingen van  
het Stadsarchief Amsterdam (1 entreebewijs t.w.v. € 6,-)!

Spectaculaire 
aanbieding!

Ja, ik neem een jaarabonnement (10 nrs) op Ons Amsterdam!
1 jaar voor slechts € 53,50 € 29,95! + Een eeuw Amsterdam (2-dvd) +  

de 100 Highlights Cruise voor 2 personen + entreebewijs voor het Amsterdam Museum + 

entreebewijs voor het Stadsarchief Amsterdam

naam  _______________________________________________________

adres  _______________________________________________________

postcode __________________ plaats ____________________________

telefoon  ____________________________________________________

e-mail  ______________________________________________________

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

www.OnsAmsterdAm.nl ons

Ken je stad, lees

Ontdek het fascinerende heden én verleden van 
Amsterdam!

1 jaar Ons Amsterdam voor  
slechts €53,50 €29,95 + 4 cadeaus t.w.v. €67,95! 

OPN-4-2014

nieuwmarkt 30
elke dag open van 

12:00-22:00

EEN NIEUWE 
ITALIAAN IN 
DE BUURT

GELDERSE 
KADE 93 

AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

Piccolo Mondo
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Een van de voordelen van het bereiken van de AOW 
leeftijd is dat je niets meer moet. Althans op papier. In 

werkelijkheid zijn er allerlei invloeden van persoonlijke en 
maatschappelijke aard die een echte ontspannenheid in de 
weg kunnen staan. Daar is allereerst Calvijn, verpersoonlij-
king van de Plicht, bedenker – denk ik – van de tegelwijsheid 
‘Ledigheid is des duivels oorkussen’. Decennia van plichtsbe-
sef hebben hem een vaste plek bezorgd in menig grijs hoofd, 
en hij laat zich niet zo makkelijk verdrijven. Vervolgens is 
daar de Tijdgeest. Een invloedrijke, maar op het eerste ge-
zicht verwarrende leidsman. Aan de ene kant predikt hij 
onthaasting, een term die in 1997 geïntroduceerd is door mi-
nister Margreet de Boer als tegenwicht tegen drukdrukdruk, 
en onmiddellijk aansloeg. Al snel maakte de commercie zich 
van dit nieuwe concept meester, met als gevolg dat je nu kunt 
kiezen uit (ik doe een greep uit het Google-aanbod): een cur-
sus mindfulness, onthaasten in een luxe omgeving, diverse 
bezinningsweekends, natuurfotowandelingen, slownima-
tion, slow cooking, een waddenweekend met stressregisseur. 
Maar daarnaast is er dat andere modeverschijnsel, ‘multi 
tasking’, een geheimzinnige vaardigheid waarvan beweerd 
wordt dat vrouwen hem van nature bezitten en mannen hem 
niet kunnen leren, maar die hoe dan ook het tegendeel van 
onthaasting lijkt te belichamen. En verder valt op dat snel-
heid algemeen als iets positiefs wordt gepresenteerd: hoge 
snelheidslijn, snelle internetverbinding, voordeeltjes voor 
snelle beslissers - hoezo onthaasting?

De term ‘onthaasting’, hoe geslaagd ook, heeft een na-
deel: hij suggereert dat het om vertraging gaat, om iets fy-
sieks. Als dat zo was, zouden ouderen vanzelf onthaasten 
– ze doen immers vanzelf al alles steeds langzamer. Het gaat 

echter niet om iets lichamelijks, maar om iets psychisch: de 
bevrijding van het gevoel dat je iets moet. Je hóeft als AOW-
er, of als jongere in je vrije tijd, niet om zeven uur op te staan, 
überhaupt op te staan, om zes uur warm te eten, überhaupt 
warm te eten, elke dag het nieuws bij te houden, iets nut-
tigs te doen, je geheugen te trainen bij Max, nu eindelijk eens 
Proust te gaan lezen. Het mag, het kan, maar het moet niet. 
Kortom, de boodschap luidt: ontmoet!

Voor wie dat liever in gezelschap doet zijn er in onze 
buurt  ontmoetingsplaatsen genoeg. Bankjes, cafés, de 
Boomsspijker, het onvolprezen Pintohuis. Daar kan men 
over koetjes praten, of over kalfjes, of nergens over. En wie 
thuis wil oefenen moet, pardon, kan, eens naar  
www.onthaasting.nl gaan. Verrassend!

Column Ontmoet!
maarten Henket   illustratie: martyn overweel

Lezer. Na dertig jaar trouwe dienst is er zo-
maar eens een enorme discussie ontstaan 
over de cover. Wat was er nu aan de hand? 
De inhoud van het nummer ging over de 
vele in het centrum wonende Amsterdam-
mers, die zich deze dagen in hun woonom-
geving door de grote aantallen toeristen 
in de verdrukking voelen komen. En daar 
moest de cover natuurlijk ook over gaan. 
Op het laatste moment van de vergadering 
kwam de cover binnen. Hijg, hijg. Jawel, we 
zagen hem even op tafel liggen en vonden 
hem toepasselijk. Weer eens iets totaal an-
ders. Vrij summier, dat wel, want geen Rus-
sen, Italianen en Brabanders maar gewoon 
Japanners, Chinezen, Koreanen met toe-
ristische attributen als petten en camera’s 
ect. We vonden de tekening geschikt. En we 
hebben het geweten. Natuurlijk bedoelde de 
redactie allerminst slechts één bepaalde be-
volkingsgroep weer te geven. Waarom heeft 
niemand dit van te voren aan zien komen? 

Soms komen de dingen wel eens anders 
over dan je ze bedoelt. Ook covers, weten 
we nu. Leef en leer! De redactie

Een coverstory Zin in Flesseman!
Bij Zin in Flesseman 
luisteren we naar 
muziek en elkaars 
verhalen over 
thema’s die ons 
allemaal aangaan 

en die toch voor iedereen weer anders zijn: de 
buurt van vroeger, werk, plezier, verlies. 
De bijeenkomsten gaan dus over zingeving, dat 
wat belangrijk voor ons is. Bewoners van 
Flesseman én buurtbewoners zijn van harte 
uitgenodigd om deel te nemen.
Zin in Flesseman is een initiatief van de Oude Kerk 
in samenwerking met Flesseman. Bijeenkomsten 
worden georganiseerd door geestelijk verzorger 
Suzan Doodeman, en hoofd welzijn Jeannet Groot 
van Flesseman.
U bent van harte welkom! 
Wanneer: iedere eerste donderdag van de maand
Hoe laat: 14.00-15.30 uur
Waar: Flesseman - Nieuwmarkt 77, 
huiskamer 2e etage
Informatie: Suzan Doodeman, 
geestelijk verzorger, 06-44648329
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Gerrit Wijnhoud is zeer lang 
betrokken geweest bij OpNieuw. Acht jaar lang 
was hij lid van het bestuur, samen met Els 
Agsteribbe en Sjaak van der Leden. In die tijd 
begon hij ook met het schrijven van artikelen. 

Na zijn aftreden in 2009 werd hij lid van de 
redactie en schreef artikelen over onderwerpen 
die hem raakten. Over de joodse familie die hij 
in Berlijn op een foto bij een tentoonstelling over 
de Tweede Wereldoorlog zag, over de perikelen 
van de Cotton Club, over het Compagnietheater 
en over het veranderende karakter van de buurt. 
Hij kende de Nieuwmarkt als weinig anderen, 
hield ervan, en bracht de uitzonderlijke kanten 
en eigenschappen van de buurt graag voor het 
voetlicht. Deze artikelen werden en worden hoog 
gewaardeerd en zijn ook elders gepubliceerd.

Hij bracht structuur in de vergaderingen van 
de redactie. Wist veel en was scherp in het 
scheiden van hoofd- en bijzaken. Hij was iemand 
met een diep gevoel, kon zijn stem verheffen 
als hij niet begrepen werd, maar kon ook zo 
uitbundig lachen dat de buren het hoorden.

Dat hij het laatste jaar al niet meer bij de 
vergaderingen was, voelden wij als een 
gemis. We merkten wel bij de contacten die 
we nog hadden, dat hij het wel en wee van 
de redactie tot op het laatst bleef volgen. 

We houden Gerrit in dierbare herinnering.
   De redactie

De man met de hoed is niet meer
Rede van Gerrits dochter Marieke bij de crematieplechtigheid

Lieve allemaal,
Wat ontzettend fijn dat jullie vandaag zijn gekomen om afscheid te nemen van mijn vader. 
Ik weet zeker dat hij het enorm gewaardeerd zou hebben. Dank dus daarvoor.  Voordat 
ik iets tegen mijn vader zeg, wil ik ook namens mijn moeder en mijn broer heel veel dank 
uitspreken voor al het verplegend personeel en de artsen in het OLVG en voor de meisjes 
van de thuiszorg, zoals mijn vader ze noemde. Want wat hebben ze goed en liefdevol voor 
mijn vader gezorgd. In het bijzonder gaat onze dank uit naar onze huisarts. Wij zullen nooit 
vergeten wat hij voor ons en vooral voor mijn vader heeft gedaan. 

Goed. Ik sta hier vandaag met een heel dubbel gevoel.  Aan de ene kant een gevoel van 
opluchting. Opluchting dat aan met name het laatste zware jaar een einde is gekomen. Want 
was het zwaar voor jou en voor ons, pap. Een strijd voeren die je niet meer kon winnen. 
Steeds maar weer iets meer inleveren. Totdat er van de onverwoestbare, zoals Alida Neslo 
je deze week in een hartverwarmende mail aan ons noemde, weinig meer over was. Wat 
was dat akelig om te zien. In die zin is er opluchting. En heel veel bewondering voor de 
keus die je daarin hebt gemaakt. En voor je dapperheid tot op het laatste moment. Ook is er 
opluchting dat je thuis bent gestorven en dat wij er bij waren. En dat het zo rustig en mooi is 
gegaan.

Naast het gevoel van opluchting is er een groot en rauw verdriet. Want je bent weg. Niet 
voor even, maar voor altijd. En dat is eigenlijk te veel om te bevatten nog. Ik kan niet meer 
met je praten. Met of ook vooral om je lachen. Nooit meer zal ik je horen zeggen als je belt: 
‘ja, met je vader’. Of je bulderende lach horen. Nooit meer met elkaar eten op zaterdagavond 
op de Raamgracht. Dat was bijna vaste prik. Jij kookte dan. Wat vond je het gezellig en wat 
deed je je best.  Goed, soms was de kip net niet helemaal gaar, maar een kniesoor die daar 
op let. Of je had weer eens witlofsalade gemaakt, ‘want dat vindt Marieke zo lekker’. Altijd 
vergetend dat ik daar eigenlijk helemaal niet van hou. 

Je bent nooit echt een traditionele vader geweest. Als kind en vooral in de pubertijd, kan ik 
jullie vertellen, wilde ik niets liever dan een standaard vader.  Maar dat was je niet. En dat 
was soms lastig. Maar soms ook wel weer komisch, let wel achteraf komisch, want op de 
momenten zelf kon ik er niet echt om lachen. 

Ik zat in Amsterdam Zuid op de middelbare school. Veel vriendinnen van mij hadden 
keurige vaders. Het soort vader dat zich voorstelt met ‘meneer’ en het soort vader waar je 
‘u’ tegen moet zeggen. Zo was jij niet. Ik wilde altijd zo graag dat jij netjes uitgedost je zou 
voorstellen als ‘meneer Wijnhoud, de vader van Marieke’. Ik kan me niet herinneren dat dat 
ooit is gebeurd. Ik weet nog goed dat je me na een avondje uitgaan in Zorba kwam ophalen. 
Ik had je uitdrukkelijk gevraagd om buiten op de hoek te wachten. Maar nee hoor, wie stond 
er opeens binnen, midden in Zorba, omdat hij de portier nog van vroeger kende, gekleed in 
spijkerbroek met riem met leeuwenkop? En wie stelde zich aan iedereen voor met ‘ik ben 
Gerrit, de vader van Marieke, zeg maar je’?  Juist ja, jij. Nu vind ik het geweldig, maar toen...

Of die keer dat je een optreden had met je band ergens. Ik kan me niet meer herinneren 
waar of wanneer dat was. Ik kan me alleen nog herinneren dat je me zag staan en dat je toen 
een nummer aan me opdroeg. ‘Deze is voor mijn dochter’, riep je enigszins bezweet, en Fire 
down below werd ingezet. Ik ken niet veel vaders die dat zouden doen.  

Juist doordat je geen standaard vader was, deden we ook dingen die anders waarschijnlijk 
niet goed denkbaar waren. Zo zijn we naar een concert van Michael Jackson in de Kuip 
geweest en naar Ike Turner in Paradiso. Dat was een te gekke avond. Het stemde je ook zeer 
tevreden dat een van de andere bezoekers over jou had gezegd dat je een echter rocker was. 

Woensdag vlak voordat je stierf zei ik je nog ‘ik zal je missen pap.’ ‘Ja, uiteraard’, zei jij. We 
hebben je hand vastgehouden, je zoenen gegeven. Je hebt nog gelachen. En toen was het 
voorbij. Voor jou voorbij. En dat is goed. Geheel in stijl hebben de Zuiderkerkklokken ruim 
een kwartier voor je geluid. Wat was dat mooi en indrukwekkend. Ik las in een reactie op 
jouw overlijden ergens: de man met de hoed is niet meer. En zo is het. Lieve pap, rust zacht. 
Wij redden ons wel.

Hemelvaart
Breeduit
stond de brandweerwagen
tegen de stoep
een buitensporig moederdier

in voorzichtige kaken
wiegde een brancard omhoog
naar de helblauwe lucht

een kindertekening

tussen de hemel
en de aarde
op 3 hoog

als een klein luchtschip
legde je nog even aan
bij het balkon

om thuis te zijn
en weg te gaan

de Raamgracht lag er roerloos bij

ik vermoedde hoe je blik
de gevels groette
en wuifde aarzelend
zoals je iemand uitwuift
die emigreert

Leven is een los weefsel
Dood misschien ook wel

                                         dunya
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Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

Koningsstraat 19   -   020-3200611   -   www.ilsogno.eu

Jasper Engel

06 5422 6549

Schilderwerken
engel.jasper@gmail.com

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
de
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2010005.indd   1 1-3-2010   9:11:01
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Beauty-me is een schoonheidssalon in de 
Koningsstraat 13, gerund door twee dames 
Ming en Elva, familie van elkaar. Vanaf fe-
bruari dit jaar zijn ze open voor allerlei 
schoonheidsbehandelingen vanaf de voe-
ten tot en met het gezicht. Alles voor de 
schoonheid. Ze geven ook serieuze massa-
ges, onder andere een hotstonemassage en 
drukpuntmassage. Voor bepaalde behan-
delingen zoals microdermabrasie, diepte-
peeling, hebben ze eerst een gesprek met 
de klant over haar/zijn gezondheid, omdat 
sommige klanten een contra-indicatie hebben voor deze specifieke 
behandeling. Met enige trots vertellen ze over de producten die ze 
gebruiken bij de behandelingen, ecologisch verantwoord, fair trade, 
niet op dieren getest, afkomstig uit Zuid-Afrika. 

Ming en Elva zijn in China geboren, kwa-
men naar Nederland toen ze volwassen 
waren en hebben hier samen de opleiding 
gevolgd voor het beroep van schoonheids-
verzorgster. Ze spreken drie talen: Manda-
rijn, Kantonees en Nederlands.
De salon ziet er prachtig uit met een aparte 
kant voor de voetbehandeling, een toon-
bank waar de handen en nagels verzorgd 
worden en daarachter drie kleinere ruim-
tes met massagetafels voor bijvoorbeeld de 
hotstonemassage, het waxen en andere be-

handelingen. 
Ming en Elva hopen op klanten uit de buurt, niet alleen voor mas-
sages, maar juist ook om lichamelijke klachten te verhelpen. 
www.beauty-me.nl

Vanaf de voeten tot en met het gezicht
o n d e r n e m e r S  i n  d e  n i e u w m a r k t b u u r t 

Met 870 thuiskoks in Amsterdam hebben 
veel mensen dagelijks een heerlijke maal-
tijd via Thuisafgehaald op hun bord. Maar 
hoe fijn zou het zijn als wij mensen in een 
bijzondere situatie ook kunnen voorzien 
van een gezonde maaltijd?

Laat de hapjes voor jouw feestje verzor-
gen door een van onze cateraars! Hier 

vind je een cateraar bij jou in de buurt. 
Wanneer mensen zorg of ondersteuning 
nodig hebben wordt dit steeds vaker ver-
leend door een familielid, vrijwilliger of 
buurtgenoot. Thuisafgehaald speelt op deze 
omslag in en gaat zich met het project ‘Bij-
zonder Thuisafgehaald’ richten op men-
sen met een bijzondere behoefte rond de 
avondmaaltijd. Denk aan ouderen, mensen 
die kampen met een tijdelijke of chronische 
ziekte of mensen met een lichamelijke of 
psychische beperking. Speciaal voor hen is 
Bijzonder Thuisafgehaald!
Voor mensen met een bijzondere behoef-
te zoeken wij thuiskoks die een stapje extra 
willen zetten voor hun buurtgenoten. Denk 
bijvoorbeeld aan het koken op een vaste 
dag, het doorbellen van je aanbod of mis-
schien het langsbrengen van een maaltijd.
Er zijn al een aantal matches ontstaan tus-
sen ouderen en koks in de buurt die graag 
voor hen willen koken. Een mooi voorbeeld 
is mevrouw Bos die dolgelukkig is met haar 
kok Willem. Lees hun verhaal, en onze op-
roep!

Mevrouw Bos is 82 jaar en woont met haar 
man van 87 jaar. In de weekkrant las me-
vrouw Bos een stukje over Thuisafgehaald. 
Ze heeft geen computer en belde Thuisaf-
gehaald om te vragen of wij haar in contact 
kunnen brengen met koks.
Mevrouw Bos is de diepvriesmaaltijden zat: 

‘Er zit maar één aardappel in. Ik wil zo graag 
een gezonde maaltijd eten maar ik heb zelf 
niet meer zoveel zin om te koken voor mijn 
man en mij. Onze zoon kookte als mantel-
zorger altijd voor ons, maar die is onlangs 
overleden. Zou u mij aan een thuiskok kun-
nen helpen? Dat zou ik echt fantastisch vin-
den!’
Omdat meneer en mevrouw Bos geen com-
puter hebben zijn wij op zoek gegaan naar 
een kok in de buurt die voor hen wil koken. 
Op loopafstand woont thuiskok Willem. 
Hij wil met heel veel plezier zijn maaltijden 
met hen delen. Sterker nog, de eerste maal-
tijd, een lamsstoofschotel, werd de dag erna 
al afgehaald en meerdere afspraken zijn al 
gemaakt! De kinderen van Willem gaan 
de maaltijden voortaan bij meneer en me-
vrouw Bos langsbrengen omdat het maar 1 
minuut fietsen is.

Thuisafgehaald heeft iets bijzonders!

Mevrouw Bos is dolgelukkig met thuiskok 
Willem. Ze zegt: ‘Ik droomde al jaren dat 
buurtgenoten voor ons zouden koken, maar 
ik wist niet hoe dat te regelen. Dit is als een 
droom die uitkomt.’
We willen vanuit Thuisafgehaald graag va-
ker helpen bij dit soort vragen van mensen 
in Amsterdam. Dus ben of ken je iemand 
die ook behoefte heeft aan extra onder-
steuning bij de avondmaaltijd? Mail ons 
dan op info@thuisafgehaald.nl. Geef ook 
je straat door, dan gaan we voor je kijken of 
een thuiskok in de buurt woont. Als jij als 
Amsterdamse thuiskok net als Willem be-
reid bent om op deze manier iemand uit de 
brand te helpen. Laat het ons weten door 
ons te mailen op info@thuisafgehaald.nl!
We worden voor Bijzonder Thuisafgehaald 
financieel gesteund door het VSBfonds, het 
SKAN Fonds en Gemeente Amsterdam.

oud worden in de nieuwmarktbuurt

‘Het is als een droom die uitkomt!’
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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

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
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In het kader van onze 
leus voor dit nummer, 

‘oud worden in de Nieuw-
markt’, heb ik, op haar 
uitnodiging, een bezoek-
je gebracht aan mevrouw 
Jopie Klein. Vanuit haar 
huiskamer aan de Kalk-
markt heeft zij een prach-
tig uitzicht over het brede 
water van de Oudeschans.  
‘Ik ben geboren in Eind-
hoven in 1941’, vertelt zij. 
‘Mijn vader was aanne-
mer. Toen het vliegveld 
daar werd gebombar-
deerd, vond hij het vei-
liger dat moeder met de 
kinderen naar Amsterdam zou gaan. In die 
tijd kon je zó in een woning trekken als die 
leeg stond; één-hoog van deze woning stond 
leeg en moeder trok er in, met ons. Vader 
kwam na.  
In het benedenhuis woonde het Joodse ge-
zin Nord. Meneer Nord, die ook eigenaar 
van het huis was, vroeg aan mijn vader, 
vóórdat hij gedeporteerd werd: “Wil je mijn 
huis kopen en als er een van ons terugkomt, 
wil je dan het huis weer terugverkopen?” In 
1945 kwam een dochter van meneer Nord 
terug en toen is het huis weer terugver-
kocht.’
Een hartverscheurend verhaal. Jopie weet 
niet of de dochter de enige was die terug-
kwam, ze was immers maar vier jaar toen.

doorgeefinterview

Deze keer wordt Jopie Klein geïnterviewd door Henk Oldeman

‘Ik had drie broers en drie 
zusters.’ vervolgt Jopie. 
‘Eén van mijn zusters was 
verloofd met een jongen 
aan de overkant van het 
water, op de hoek van Ra-
penburg en ‘s-Graven-
hekje.
Een paar huizen terug 
op Rapenburg was een 
stalhouderij. Op een dag 
zagen we vanuit onze ka-
mer een oploopje aan de 
overkant: de moeder van 
de jongen had een rek met 
was uit het raam hangen 
en een paard uit de stal-
houderij, dat met wagen 

en al op het verkeer moest wachten, stond 
zich te goed te doen aan het wasgoed.’
‘Een andere keer moest ik een boodschap 
doen voor mijn moeder. Er stonden veel 
mensen in het water te kijken toen ik buiten 
kwam. Ik keek ook, ik zag zwart haar, 
“O god, dat is Francisca.” Ik ben nog nooit 
zo vlug geweest, ik ren hiernaast naar bo-
ven, naar dokter Wanrooy, haar vader. 
“Francisca ligt in ‘t water!” Hij zijn jas uit, 
meteen naar beneden, en zo is Francisca ge-
red.’
Ze heeft veel te vertellen, Jopie Klein, en ze 
vertelt het graag. Ze heeft een uitstekend ge-
heugen, dus als u iets wilt weten over vroe-
ger in die buurt, schroom niet, vraag het 
haar.

Pas geopend op een bekende plek in de 
Nieuwmarktbuurt is Piccolo Mondo van de 
Egyptische eigenaar Franco op de hoek van 
de Binnen Bantammerstraat en de Gelder-
sekade. Het restaurant oogt fris en ruim. Er 
zijn een paar tafeltjes buiten, maar binnen 
heb je een prachtig windvrij uitzicht op de 
Geldersekade en de Stormsteeg.
Piccolo Mondo heeft een ruime kaart; de 
pizza’s en de pasta worden zelf gemaakt in 
de keuken, naast vlees, vis en vegetarische 

gerechten. Sommige tafeltjes bieden een 
blik naar beneden, waar de keuken is, zodat 
je de koks aan het werk ziet.

Franco werkt al in de Amsterdamse horeca 
vanaf 1990 en heeft dus ruime ervaring in 
met name de Italiaanse keuken. Hij hoopt 
dat vooral mensen uit de buurt komen eten 
en niet alleen toeristen, want de mensen uit 
de buurt, die komen terug als het eten lek-
ker is.

Fris en ruim
o n d e r n e m e r S  i n  d e  n i e u w m a r k t b u u r t 

Broodfonds Nieuwmarkt?
Vanuit het Stadsdorp Nieuwmarkt 
willen we onderzoeken of we 
een Broodfonds op kunnen rich-
ten met mensen die wonen en/
of werken in de Nieuwmarktbuurt: 
het Broodfonds Nieuwmarkt.
Een Broodfonds is een financiële voor-
ziening voor ZZP-ers in tijden van lang-
durige ziekte. Zo’n 20-50 ondernemers 
zetten elke maand geld opzij op hun 
persoonlijke broodfondsrekening. Wie 
langdurig ziek is krijgt van de anderen 
in zijn broodfonds maandelijks schen-
kingen om van rond te komen. Brood-
fondsen zijn gebaseerd op vertrouwen. 
Door het nabij en in kleine kring te 
organiseren werkt het ook. Zie voor 
meer informatie: www.broodfonds.nl.
Ben je ondernemer en heb je inte-
resse, stuur dan een mail naar info@
stadsdorpnieuwmarkt.nl met in de on-
derwerpregel Broodfonds Nieuwmarkt.
Als er 20 belangstellenden zijn organi-
seren we eind augustus een informa-
tieavond.
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aprilfeesten 2014 foto’s Eveline Renaud

1  In de Cantina Mobile werden weer heerlijke hapjes en drankjes bereid voor de feestgangers.   2  Ooit werd 
het plein gedomineerd door auto’s en rondhangende junks. Totdat de buurtbewoners het zat waren en een groot 
buurtontbijt organiseerden. Het buurtontbijt groeide uit tot de Aprilfeesten. De jaarlijkse manifestatie onderscheidt 
zich van de harde kermissen en grote discofeesten door zijn gemoedelijke sfeer en door het grote aantal optredende 
buurtartiesten. De combinatie van de immer populaire zweefmolen waar al meerdere generaties voor in de rij hebben 
gestaan en de beheerste livemuziek, spreekt veel mensen aan. [uit Buurtontbijt gaf bewoners openbare ruimte terug, 
Evert van Voskuilen, OpNieuw, 30e jaargang nr 2].    3 - 4   Madje: ‘Dit jaar zijn de buurtgenoten weer in groten getale 
aanwezig. Dat is wel eens anders geweest. Tot acht uur ’s avonds. Als ik ’s avonds over het plein loop, herken ik bijna 
niemand. Jammer. Maar kom je een tentje binnen, dan zie je daar toch weer bekenden uit de buurt. ’   5   Astrid en 
Koen, vader en moeder van een hele rij kinderen, die dit jaar allemaal meehielpen om de Aprilfeesten weer tot een 
onvergetelijke week te maken.    6  Een van de vele leuke bandjes.   7  Astrid: ‘Door de verbouwing van de Waag en 
door dat grote terras van restaurant De Waag is er veel minder ruimte dan anders. Ik vind het wel leuk dat het iedere 
keer weer anders is.’   8  Ook dit jaar trok het feest weer grote aantallen jonge bezoekers vanuit de hele stad. 



17OpNieuw

2 3

4

8

5



18 OpNieuw18 OpNieuw

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
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Als u dit leest is een gedeelte van 
‘1012’ en ‘1011’ spic en span. Naar 

wij hopen geheel ontdaan van wees- en 
verlaten fietsen, onduidelijke scooter-
tjes, autowrakken, kettingen aan lan-
taarnpalen en brugleuningen. In de 
stickerclub, waar ik vrijwillig aan deel-
neem, zijn de rollen bij aanvang direct 
duidelijk. Er is een kapitein, een eerste 
stuurman en het koksmaatje. Koks-
maatje draagt een biezenmandje met 
daarin de broodnodige attributen, als 
daar zijn: de groene waarschuwings-
stickers, de tie-wraps, pen en papier. De 
procedure voor het stickeren is eenvou-
dig. Staat hij nog goed op z’n banden? 
Twee trappers en een zadel en groeit het 
gras niet huizenhoog boven de fiets uit? 
Dan krijgt hij geen sticker. Maar voor 
zo’n zevenhonderd fietsen in het ons 
toegewezen gebied is het oordeel eens-
luidend, u bent gewaarschuwd. U krijgt 
de groene sticker om het stuur en tie-wrap om het wiel. Als de 
sticker verwijderd is maar de tie-wrap er na drie weken nog om-
heen zit, valt de fiets alsnog door de mand. Van die fiets wordt 
geen gebruik meer van gemaakt. De kapitein droomt hardop 
van Amsterdamse bruggen zonder fietsen. Het is prachtig weer 
tijdens onze tochten, terrassen overvol, het commentaar niet 
van de lucht. ‘Kenne we niet een zooitje van die stickers krijgen, 
die rotbende bij mij voor de deur, weet je wat er allemaal voor 
tyfustroep in die zijtassen zit?’ We koesteren ons in de compli-
menten; niet één sticker komt in onbevoegde handen. Het is 
smerig werk, de reiniging kan een plek met zo’n cluster wrakken 
niet meer goed schoonspuiten; vuil trekt nog altijd vuil aan. 
Het barrel valt niet op, even smerig als alle andere, lekke ban-

den bovendien. Het is duidelijk dat daar 
heel lang niet meer op gefietst wordt. 
De sticker wordt ontdaan van plakstrip 
en overhandigd, hup aan het stuur ge-
plakt, de tie-wrap zit erom voor je het 
weet. Aan het barrel vastgemaakt staat 
een goede fiets. Maar dan zwaait die 
prachtig groene deur open en mevrouw 
Zelve staat op de stoep. Wel vijf blauw 
hardstenen treden hoog torent zij bo-
ven ons uit. ‘Wat of wij aan het doen 
zijn?’ Wij wensen mevrouw goeden-
avond en het draaiboek gaat van start. 
De brochure wordt overhandigd, uit-
gelegd wat de groene sticker inhoudt, 
gewezen op de staat van de fiets aan 
het hek. ‘Maar die fietsen zijn van mij,’ 
meldt mevrouw ons. We proberen het 
nog een keer, het is slechts een waar-
schuwing, we doen dit vrijwillig, hel-
pen om de stad op de ruimen, en als er 
toch niet meer op gefietst kan worden? 

Dan horen wij boven onze hoofden, dat ‘deze fiets een erfstuk 
is’. Ineens zie ik bij de kapitein en de stuurman van die wolkjes 
verschijnen, met daarin een vraagteken. Een erfstuk, notarieel 
vastgelegd, een barrel als legaat? Wij zijn even beduusd en val-
len wat stil. Dan verheft mevrouw Zelve weer haar stem en zegt: 
‘bovendien is dit mijn eigen parkeerplek.’ Nu zijn de vraagte-
kens levensgroot, hoezo een eigen parkeerplek, sinds wanneer 
staat het achterlaten van een wrak garant voor een eigen plek op 
de openbare stoep. We besluiten het hierbij te laten, de Konink-
lijke deur is inmiddels ook weer dicht. We stickeren nog wat te 
heen en te weer maar belanden al snel in de kroeg. We nemen 
die avond niet alleen een glas rode wijn maar ook een portie bit-
terballen. 

Beter konden we het ons niet wensen, 
zelden was de landelijke bomenplant-

dag zo zonovergoten. Op 12 maart verza-
melden kinderen en ouders van de Witte 
Olifant en de St. Antoniusschool zich op 
de kop van de Dijksgracht. Gewapend met 
scheppen, grondboren en harken klommen 
ze het spoortalud op om daar de woeke-
rende bramen weg te halen en dertig kleine 
bomen en struiken en  overblijvende bol-
len te planten. Het startschot werd gegeven 
door Nelly Duijndam van de SP, een fervent 
voorvechtster van groene avontuurlijke 
speelplekken in de binnenstad. Terwijl de 
kinderen samen met Nelly het vrolijke ‘Oli-
fantonibos’ canvasdoek ophingen, speelde 
de IJburgfanfare aanstekelijke deuntjes. 
De kinderen worden bij deze hartelijk be-
dankt! Hiermee is de eerste stap gezet 
naar het natuuravontuur waarvoor Tuin-
groep Enwatkomterdan.nl zich hardmaakt. 
Enwatkomterdan.nl verwijst naar het in 

Column Barrel van betovergrootvader
Greet van der Krieke

oktober vrijkomende DIVV-terrein op 
Dijksgracht 6, naast de Klimmuur en Han-
nekes Boom. Medio april hebben project-
bureau Zuidelijke IJ-oever en Inrichting 
Centrum Oost het groene licht gegeven aan 
bewoners en bedrijven op de Dijksgracht 
om zelf een plan te ontwikkelen voor de tij-
delijke invulling van het terrein. 
Enwatkomterdan.nl heeft een concept ont-
wikkeld waarin bewoners van de Nieuw-
markt vierkante-metertuinen kunnen 
huren, om gezamenlijk een permacultuur-
tuin aan te leggen  en te onderhouden. Waar 
diverse projecten zich kunnen ontwikkelen, 
zoals de onlangs opgestarte verfplanten-
groep, cursussen, bijenhouden en een BSO. 
En natuurlijk veel spannende plekken voor 
kinderen om avonturen te beleven!
Nu duidelijk wordt dat Tuingroep Enwat-
komterdan.nl na de zomer van start kan 
gaan is het team op zoek naar enthousias-
telingen die zich ook actief willen inzetten 

voor een groene invulling van het DIVV-
terrein op de Dijksgracht. Je bijdrage kan in 
verschillende vormen gegoten worden en 
hoeft niet veel tijd te vergen, kan eenmalig 
of constant zijn. Kijk op de lijst van activi-
teiten waar wij aan denken en vul je naam 
alvast in! 
Initiatiefgroep www.enwatkomterdan.nl

Nieuwmarkt kinderen planten Olifantonibos
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De derde tijd

Zeven kleuren grijs vallen door het raam
op je arm die je bleke huid niet langer vult
je handen liggen in je schoot stil en leeg te zijn
zoals een herfstblad in de winter op straat

Je buigt je hoofd voor de klok
en al het andere dat hier tikt
als een kind dat rekent op straf

Ik vraag of je bang bent en ik hoop
dat je het niet hoort en lacht
maar je zegt ja, dus zoek ik je hand
zoals vroeger als het donker was
 Sati Dielemans

Smachtend
wachtte ik;
brandend van verlangen
kuste hij mij. Ik
verging

Wij
komen er
zelden, maar eens
verblijven wij er voor
altijd.
 Hea

voor geen goud

voor geen goud
stap ik in het reuzenrad
op de drukke Dam
voor geen goud
juich ik voor de schaal
van de club van de Boer en Stam

maar in het radje op het plein
wil ik heel graag zijn
schaken, kijken, eten, draaien
de Nieuwmarkt rond en rond
duizelig, bruisend in ons buurtje

waar ook Gerrit zo voor stond
Jorge

Tegenover mijn huis zijn de bordjes ‘te 
koop’ al snel verwisseld voor de bord-
jes ‘verkocht’. De ongeveer 10 huizen 
(panden) in de Nieuwe Hoogstraat wa-
ren in een mum van tijd verkocht. De 
panden zijn netjes en zo veel mogelijk 
in de oude staat opgeknapt. En als 
je op Koningsdag in de buurt rond-
loopt, snap je ook nog eens waarom. 
Hoe veelzijdig wil je wonen? In mijn 
beleving zaten meer bewoners dan 
andere jaren met oude spulletjes voor 
de deur. Minder handelaren, meer 
huisraad. Meer muzikanten, minder 
drank. Mooi! Ook de muziek, de draai-
molen en het miniradje op de Nieuw-
markt verhoogden de feestvreugde. 
Jammer dat Ajax kampioen werd in 
een draak van een wedstrijd. Had 
er dan 4-4 van gemaakt. In kroeg 

de Stopera keken we op een groot 
scherm. De vreugde om mij heen was 
oprecht, maar ook wel ingetogen. 
En ik, als enige niet Ajaxfan (ik heb 
een FC Amsterdamhart zeg ik maar 
ff voor de liefhebbers en voordat ik 
vuurwerk in m’n knar krijg van iets 
te fanatieke aanhang), dacht opeens 
aan de jongetjes van mijn school, 
die op 14 mei schoolveldvoetbal-
kampioen van Amsterdam kunnen 
worden. Ik heb overigens de belofte 
gedaan dat mijn haar er af gaat als 
diezelfde voetballers in november 
van dit jaar straatvoetbalkampioen 
van Amsterdam op de Dam worden. 
Het staat nu dus ook nog eens zwart 
op wit gedrukt in onze OpNieuw. 
Gelukkig niet op de voorpagina.

Jorge

Nachtwacht

voor de Nachtwacht verschijnt Obama
hij verklaart een veestapel van vervallen 
  radioactieve isotopen met de 
handschoenen aan te pakken, daarbij staat 
  hij zijn rechterarm af

de arm van Obama wordt gewikkeld in 
  een vleesrapport
en aangeboden aan staatsecretaris Dijksma
op de drempel van AH roept iemand, 
  ”kijk een vleesrapport”

geef acht tellen voor Dijksma
zij is geen rolmodel voor de vleesindustrie 
op de derde tel wordt zij onwel

op de maat van het rapport vliegen de 
  strontkoeien over de toonbank
Dijksma staat op als god uit een vleespot
met de arm van een geamputeerd staatshoofd zal de 
  vleesindustrie haar worst wezen

de strontkoe is een hybride van de eetlust
klaar op het bord wordt zij het feestvarken van de dag 
in haar scheten klinkt de galm van het gelag

Obama verklaart, ik ben een boom
door mijn vezels stroomt de nacht
de aarde is de veestapel van de mens
het nucleair bestaan waar radioactiviteit hem wacht
 Bert Baanders

Pintohuis
 
Er zijn geen wilde plannen meer
geen visionaire vergezichten
geen afbraak voor vooruitgang
geen snelweg naar de hel, geen
 
maar kijk, daar zijn de mensen
die op maat en schaal toch weer
een wondertje verrichten
de mensen die gewoon opnieuw beginnen
 
dit huis dat voor de buurt behouden bleef
een huis dat mensen welkom heet
een huis dat leeft, dat deelt
met mensen zonder grootse vergezichten
 
de mensen van de haalbaarheid
en ja, die mensen maken iets maar 
   breken niet.
Denk zo groot je wil, maar handel klein.
Blijf. En durf te zijn. Ga niet kwijt.

28 maart 2014 -  © F.Starik

Verbonden

Verbonden met de mensen
blijven we toch

als geruis
van ver verkeer
misschien
een zee
die vlak achter de huizen ligt
zich uitrolt
en terugtrekt
in de schelp
van je oor

iemand belt aan
gesprekken blijven staan
en wachten
geliefden zitten aan de tafel
en kijken in het spiegelbeeld
van hun gedachten

ongrijpbaar
zijn we
als de wind
die geeft en neemt

dunya

Voor Maaike van de Nijediek

Het gras maakt in de zomer nog altijd hooikoortspollen
en paardebloemen worden aldoor pluizenbollen
het schaap bláát, klaagt en kucht
een boom kraakt, breekt en zucht
en onweer rommelt donderende hemel vol
met bliksemschichten knetterend naderbij
een volle maan bedreigt m’n dijk met opkomend springtij
de golven slaan en beuken bij de kust omhoog
en meeuwen blijven krijsen in hun eigen boog
de wolken trekken eeuwig grijze lage luchten dicht
noord-wester wind slaat woest in het gezicht
het stormt, het raast, het stoot, het huilt
de regen zeikt en dreint en druilt
totdat de natte grond vol modder binnen ligt
dan vriest het winterse venijn
de laatste bloemen kleuren klein
maar jij, jij moet niet zeuren, en ook nooit lastig zijn.
 Martijn van der Molen

gedichten
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Al 40 jaar 
gesmoorde kip

Als je buiten de deur wilt eten als bewoner 
van de Nieuwmarktbuurt heb je keuze ge-
noeg, de wereldkeuken is hier goed verte-
genwoordigd. Van Chinees tot Portugees 
en alles ertussenin. Maar wat kookt en eet 
u thuis? In deze rubriek deelt een buurt-
bewoner zijn of haar favoriete recept met u.

Het is 10 uur ’s ochtends en op het aan-
recht ligt de kip al klaar. De uien ge-

sneden en de braadpan op het fornuis. Dit is 
zo’n gerecht dat hoe langer het staat, des te 
lekkerder het wordt. Het liefst een hele dag. 
We zijn hier bij Hans Goebertus in de Waal-
steeg. Via via hoorden we over de beroem-
de kipsmoor van Hans. Of smoorkip, wat u 
wilt. Het huis in de Waalsteeg van Hans en 
zijn vrouw Ria, die architecte is, is op zich 
al een bezoekje waard. Dertig jaar geleden 
hebben ze een verkrot pand omgetoverd 
tot een eigenzinnige en ingenieuze woning. 
Maar omgetoverd is te makkelijk gezegd, 
drie jaar hard werken is het geweest. Han-
den uit de mouwen en dat naast het gewone 
werk. 
Maar eerst nog even terug in tijd. In 1965 
kwam Hans te wonen in de kelder van een 
oud bedrijfspand op de Keizersgracht. Hier 
werkte hij samen met nog zes anderen aan 
de renovatie van dit enorme pand. Onder 
hen waren een architect, een aannemer, een 
sloper, wie heb je allemaal nog meer no-
dig bij het opknappen van een pand? Hans 
werkte als verwarmingsinstallateur. Het 
recept voor de kip stamt uit deze tijd. Bijna 
40 jaar maakt hij deze kip al! Er werd hard 
gewerkt en dus goed gegeten. En als je al 
samen werkt, ga je daarna niet in je eentje 
eten. Er werd om beurten gekookt of sa-
men, simpel of uitgebreid, het maakte niet 
uit. Zoals die keer dat ze Chinees kookten 

en wel twintig verschillende gerechten op 
tafel zetten en er toen achterkwamen dat ze 
de rijst waren vergeten. Toen de rijst na een 
half uur alsnog klaar was, was de rest van 
de gerechten al koud. Een poosje had Hans 
zelfs een restaurant in de kelder van de Kei-
zersgracht “De eetkelder”. Geen echt restau-
rant, meer een huiskamervariant, maar écht 
gekookt werd er wel. Dat was leuk en gezel-
lig, maar niet voor het eggie. Later hebben 
ze nog wel eens in de Waag gekookt voor 
buurtbewoners, toen die leegstond. Met zelf 
meegenomen campinggasjes was dit pop-
up voordat het zo heette. 
Het waren de jaren van enorme leegstand in 
de binnenstad van Amsterdam. Na de Kei-
zersgracht kwam een oude textielfabriek 
op de Prins Hendrikkade waar Hans een 
verwarming moest aanleggen en vanaf dat 
moment is hij als zelfstandige aan het werk 
gegaan. De buurt trok weer aan en de vele 
lege panden werden aangepakt en opge-
knapt door de bewoners zelf. Werk genoeg 
voor een verwarmingsinstallateur. De af-
gelopen vijftien jaar heeft Hans samen met 
Henny Remmers de CV-sanitairwinkel op 
de Binnenkant gehad, die kent u misschien 
wel. Maar het recept nu!
Kippendijen en/ of –poten (bouten kan 
ook) met zout bestrooien en aanbraden 
in hete olie (neem een braadpan). Laat de 
kip een beetje bruin worden en gooi er dan 
fijngehakte gember en knoflook bij, lekker 
roeren en aanbakken en dan mag er fijnge-
sneden ui bij. Niet te zuinig hiermee. Als 
de uien glazig zijn, een royale scheut ketjap 
manis erbij. Absoluut niet te weinig, de kip 
moet half onderstaan. En voor wat pit en 
frisheid: een scheutje lycheewijn erbij. Laat 
dit minstens een uur (liever anderhalf) sto-
ven. Als u de kip het allerlekkerst wil, maak 
het dan alvast ’s ochtends, of maak genoeg 
zodat er voor morgen ook nog is. Serveer 
met rijst (niet vergeten op te zetten!) en sla. 

Anna Cruson

Verkeer en parkeren 
Nu zich steeds meer begint af te te-
kenen dat de verkeers- en parkeer-
problematiek van de Binnenstad, 
en in het bijzonder de Nieuwmarkt-
buurt, structurele vormen heeft, 
krijgt het ook meer politieke aan-
dacht. Schoorvoetend, dat wel. 
Immers, toeristen brengen geld 
binnen en die moeten naar Amster-
dam worden gelokt. Dat je daar-
voor moet investeren is nog niet 
helemaal geland bij hen die om-
wille van de economie zelfs het 
vruchtwater van hun nakomelingen 
zouden kunnen verkopen. Maar 
toch, het begin is er. Het initiatief 
Buurtparkeren, voor de eilanden 
ter weerszijden van de Groenburg-
wal, mag zich verheugen in politiek 
draagvlak en zal naar verwach-
ting als proef worden ingevoerd. 
Ondertussen heeft zich namens 
de gezamenlijke Bewonersraden 
Nieuwmarkt/ Groot Waterloo een 
werkgroep gevormd, die zich be-
zighoudt met verkeer en parkeren 
binnen het gebied van het hoofd-
net auto dat wordt begrensd door 
de Stadshartlus ( Rokin-Damrak) en 
Valkenburgerstraat. Het streven is 
de werkgroep te bemensen met 
bewoners, ondernemers en belan-
gengroeperingen uit verschillende 
buurtdelen. Ambtenaren van het 
Stadsdeel Centrum hebben aan-
gegeven te willen samenwerken 
om de problematiek goed in beeld 
te brengen en naar oplossingen te 
zoeken. De ideeën Buurtparkeren 
en Nieuwmarkt Insula (zie daarvoor 
het maartnummer van OpNieuw) 
zullen daarin op hun mogelijkhe-
den worden besproken.
Ondertussen zijn in mei de in-
spraakrondes over de herinrich-
ting van de Munt gestart. Op de 
informatieavond van 14 mei in de 
Zuiderkerk werd duidelijk dat die 
maatregelen - al dan niet gedeel-
telijke afsluiting van de Vijzelstraat 
voor autoverkeer en omdraaiing 
van de rijrichtingen in de Doe-
lenstraat en op Halvemaansbrug 
- grote gevolgen kunnen hebben 
voor de verkeersbelasting van de 
Nieuwmarktbuurt. De verbeterde 
en mooiere inrichting van het kruis-
punt ten spijt. De website van het 
stadsdeel laat een en ander zien. 
In het septembernummer van 
OpNieuw zal verslag worden 
gedaan van de bevindingen. 

Evert van Voskuilen
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In de veertiende eeuw vestigde de van 
oorsprong Franse kloosterorde ‘Ordre 
des Hospitaliers de Sint Antoine’ zich 

bij Amsterdam met een gasthuis voor lijders 
aan besmettelijke ziekten, waaronder lepra 
(melaatsheid). Niet binnen de bescherming 
van de stadsmuren, het stadsbestuur was 
als de dood voor enge ziekten, maar aan de 
weg naar Muiden over de toenmalige zee-
dijk. De latere Sint Antoniesdijk. Op de plek 
waar nu het Mr. Visserplein lelijk ligt te we-
zen. De vroegste verwijzing in de archieven 
dateert van 1387.
Bestuurders van toen lieten zich ook leiden 
door religieuze overwegingen bij de keuze 
voor een vestigingsplaats. Lepra werd ge-
zien als een straf van God en in de Bijbel 
staat immers: ‘Zolang hij de plaag heeft, 

blijft hij onrein … afgezonderd zal hij wo-
nen.’ Het gasthuis of leprozenhuis werd 
ook wel Lazarushuis genoemd naar de man 
waarvan wordt verondersteld dat hij lepra 
had en die door Jezus werd genezen. 

Van Sint Antonies Gasthuis naar 
Leprozenhuis
Op de kaart van 1590 is het gebouw herken-
baar aan de vraagtekenachtige vorm. Het 
ligt dan nog buiten de stad maar met de al 
ingetekende nieuwe vestingwerken van de 
zogenaamde ‘Tweede Uitleg’ uit 1592 kwam 
het gasthuis binnen de verdedigingswerken 
te liggen.
Voor de zekerheid werd er toen nog wel een 
extra muur omheen gebouwd. Toevallig 
contact moest vermeden worden. De Am-
sterdamse leprozen mochten dan ook niet 
in de stad komen. Uitgezonderd op ‘Kop-
permaandag’ de eerst maandag na Drieko-
ningen waarmee de donkere dagen na de 
kortste dag werden afgesloten. Leprozen 
trokken dan in optocht naar de Dam en er 
werd geld ingezameld voor het Leprozen-
huis. Om lichamelijk contact met de ste-
delingen te voorkomen moesten ze hun 
aanwezigheid melden met een klepper en 
smalle straten vermijden. Leprozen zijn ook 
mensen en het kwam dan ook vaak voor dat 
de opbrengst van die tochten werd omgezet 
in sterke drank. Ze konden ‘lazarus’ wor-

den, tierelierelazarus, ook met de lage alco-
holpercentages in de sterke drank van toen.

Het beheer van het Sint Antonies Gasthuis 
werd in de loop van de vijftiende eeuw over-
genomen door regenten en regentessen, 
benoemd en gesubsidieerd door het stads-
bestuur. Daarmee werd het een semi-offici-
ele liefdadigheidsinstelling. Verder verkreeg 
het gasthuis haar inkomsten uit legaten, ef-
fecten, renten en verpachtingen. De instel-
ling was dan ook jarenlang in zeer goeden 
doen, en bezat veel landerijen in de polders 
buiten Amsterdam. Voor het beheer van de 
gelden hielden de regenten een kasboek bij, 
maar claimden daarvoor volledige zelfstan-
digheid, ondanks dat ze benoemd waren 
door – en gedeeltelijk afhankelijk van – het 
stadsbestuur. Met een reeks van conflicten 
als gevolg. 

De komst van de proveniers
Toen het aantal leprozen sterk afnam, zocht 
men naar andere bewoners. Deze werden 
gevonden in zogenaamde proveniers, men-
sen waarvan de huisvesting werd ingekocht 
en daarom ook wel kostkopers genoemd. 
Tevens werden ‘onnozelen’ opgenomen en 
hanteerbare krankzinnigen die op het com-
plex in aparte dolhuisjes werden gehuisvest. 
In hoeverre deze mensen strikt van elkaar 
gescheiden werden of elkaar konden ont-
moetten is niet duidelijk. Wel is een verhaal 
bekend van een misdaad die werd opgelost 
omdat iemand op het ‘secreet’, het toilet, een 
gesprek tussen betrokkenen had opgevan-
gen. In de huidige tijd zouden bestuurders 
voor het samenbrengen van een dergelijk 
arsenaal voor gek worden verklaard. 

Kraigh togh ut laserus
Het huidige gerommel in de zorg waarbij niet de kwaliteit van 
de dienstverlening maar het huishoudboekje van de overheid 
(en de winstuitkering van de verzekeraars) voorop staat, is niet 
nieuw. De geschiedenis van het Leprozen- ofwel Lazarushuis 
op het huidige Mr. Visserplein werd er door getekend.

Nieuwe (rollator)
wandelclub
Wandelen is niet alleen gezond 
voor je lichaam, maar ook voor je 
geest. Het schijnt bij mensen met 
geheugenproblemen zelfs beter te 
werken dan medicijnen! Voor men-
sen die er niet toe komen om zelf te 
gaan wandelen, starten we daarom 
wandelclubs met begeleiding. 
Dus loopt u moeizaam, loopt u met 
een rollator, kunt u nog een stukje 
achter uw rolstoel lopen of heeft 
u een arm nodig, loop dan met 
ons mee. We beginnen heel rustig 
en hopen dat ieders conditie wat 
verbetert na verloop van tijd. Wie 
weet willen er zelfs mensen gaan 
meedoen aan de  ‘Rollatorloop’, die 

Buurtzorg in het najaar organi-
seert in het Olympisch Stadion.
Nieuwmarktbuurt
Wanneer: m.i.v. 24 april elke 
donderdag van 14.00 – 15.00 uur
Waar: verzamelen in Verzorgings-
huis De Flesseman, Nieuwmarkt 77
Kosten: geen
Informatie: Buurtzorg Amsterdam 
Centrum tel. 06.22919112
Monique van Dijk, Niesje Snijder
U hoeft zich van te voren niet op te 
geven. 

Nieuw koor
Sinds kort repeteert in het clubge-
bouwtje van speeltuinvereniging 
de Waag ook het Lastagekoor. 
Dirigent is Marianne Selleger. Ze 

zingen op een ongedwongen, 
ontspannen manier met het accent 
op het plezier aan het zingen van 
alle soorten muziek. Zowel klas-
siek als wereldmuziek of jazz.
Vooralsnog tweestemmig en als er 
meer leden zijn ook meerstemmig. 
Ze willen heel graag meerstem-
mig zingen. Geïnteresseerde 
mensen kunnen twee keer mee 
repeteren om te kijken of het iets 
voor ze is. Het is een toegankelijk 
koor waarvoor je geen noten hoeft 
te kunnen lezen. Enthousiasme 
voor het zingen is voldoende.
Repetities op woensdagavond 
van 20:00 tot 22:00 uur.
Voor vragen kunt u mailen naar: 
marianneselleger@tiscali.nl

Expositie in de Oosterkerk
Negentien jaar geleden verhuisde ik 
mijn atelier van het Zakslootje naar 
de Korte Dijkstraat. Onder de naam 
Atelier Dijkzicht begon ik met schil-
dercursussen. Veel mensen, ook uit 
de buurt, heb ik de gelegenheid kun-
nen bieden zich te bekwamen op het 
gebied van schilderen en tekenen.
Voor de derde keer zijn resultaten te 
zien in de Oosterkerk. Acht exposant-
en tonen hun werk van 7 juni tot en 
met 26 juni. De expositie is te zien 
op werkdagen van 10.00 tot 16.00 
uur en in het weekend van 21 en 
22 juni tussen 12.00 en 16.00 uur.
johansuttorp@hetnet.nl
https://atelierdijkzicht.com 

Leprozen drinken zich ‘Lazarus’

oud worden in de nieuwmarktbuurt
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In 1675 bestond het aantal bewoners uit 
14 proveniers die op last van de ‘Burge-
meesteren’ werden ingenomen, 8 simpele 
personen, nog 36 lepralijders (en 11 man 
personeel). Gezamenlijk brachten die niet 
meer dan 6134 gulden en 6 stuivers in. Voor 
adequate zorg aan de lage kant. De regen-
ten legden er daarom sterk de nadruk op dat 
verzorging van proveniers onder die om-
standigheden moest worden gezien als een 
soort armenzorg.

De kosten nemen toe
In 1697 stelde het stadsbestuur een nieuw 
reglement vast waarbij de inneemsom van 
proveniers werd bepaald op grond van hun 
leeftijd. De regenten van het Leprozenhuis 
leefden dit graag na, want het betekende in 
de praktijk een welkome aanvulling op hun 
kas, terwijl uitgaven aan leprozen tot nul 
waren gereduceerd. Tot dan had het stads-
bestuur bij tijd en wijle het gasthuis ver-
plicht gelden voor projecten elders in de 
stad ter beschikking te stellen. Soms meer 
dan uit opbrengsten van bezittingen en in-
koopgelden kon worden opgebracht. Het 
was geen vetpot maar het bestuur wist haar 
zelfstandigheid te rekken tot in 1748. Toen 
waren de kosten weer zo hoog opgelopen 
dat aan het stadsbestuur om subsidie werd 
gevraagd. Waarmee ze het paard van Troje 
binnenlieten. De thesauriers, beheerders 
van de stadskas, kwamen direct met hervor-
mingsplannen. Ze vonden het ongewenst 
dat in Amsterdam sprake was van twee 
proveniershuizen (het Sint Jorishof was de 
andere) en een tweede inrichting, het Pest-
huis, waar zwakzinnigen werden verpleegd. 
Dus stelden ze de eis dat het Leprozenhuis 
geen proveniers meer zouden aannemen 
en zich zouden beperken tot de verzorging 
van zwakzinnigen. Waarmee de belangrijk-
ste bron van inkomsten zou wegvallen. Het 
plan werd niet doorgezet en de tijden ver-
beterden zo zeer dat een deel van de schuld 
kon worden afgelost.

Regenten en binnenvader en Regentessen en binnenmoeder van het Leprozenhuis ca 1625

Leprozen geweigerd
Uit archieven blijkt dat de regentessen zich 
vooral richtten op de verzorging van de le-
pralijders en daarvoor ook een eigen kas 
hadden. Zij waren onder meer belast met 
de begrafenis van de ‘huijskinderen die op 
de Kopperceel staan’, de melaatsen. De na-
latenschap van een overledene werd op het 
kasboek van de regentessen bijgeschreven 
wat dan weer conflicten opleverden met de 
regenten.
Soms werden mensen geweigerd bijvoor-
beeld omdat zij geen inwoners van Am-
sterdam waren. In enkele gevallen greep 
het stadsbestuur dan in en werden ze toch 
geplaatst. In 1674 bevalen de Burgemeeste-
ren dat kinderen van stadsscholen die met 
leprozenziekte waren besmet, pro deo in 
het huis te cureren (genezen). Met dat pro 
deo werd van tijd tot tijd de hand gelicht en 
moest worden betaald voor aandacht of ge-
neesmiddelen. Regenten wilden grip hou-
den op de aanmeldingen en bijbehorende 
betalingen omdat men bang was dat uit de 
hele regio melaatsen naar Amsterdam zou-
den stromen. Een denkwijze die in andere 
contexten ook in de eenentwintigste eeuw 
nog bestaat.

Alleen rustige onnozelen
Ernstig krankzinnigen die een gevaar voor 
hun omgeving zouden kunnen vormen wer-
den niet opgenomen maar verwezen naar 
het Dolhuis op de Kloveniersburgwal of het 
Pesthuis bij de Overtoom. Het aandeel on-
nozelen, niet hetzelfde als krankzinnigen, is 
nooit erg groot geweest en varieerde tussen 
de tien en twintig personen. Niet allen wa-
ren onvermogend. Er waren er zelfs bij die 
er, net als de proveniers, in een hun toege-
wezen woning een eigen meid, een hulp in 
de huishouding, op na hielden. De meesten 
werden echter op de onnozelenzaal onder-
gebracht. De bedragen die voor hen werden 
betaald, konden afhankelijk van de draag-
kracht van de aanmelder sterk uiteenlopen. 
Orde was belangrijk. Er bestaat een af-

beelding van een onnozele oude man die 
in een op maat gemaakte kinderstoel werd 
geplaatst en vastgehouden. Het verklaart 
gedeeltelijk waarom in de annalen staat op-
getekend dat onnozelen hun bewakers en 
verzorgers nauwelijks last bezorgden. Ver-
grijpen werden streng bestraft. Toen een 
bewoner werd betrapt op diefstal moest hij 
drie weken met een blok aan het been in de 
onnozelenzaal zitten. Normaal voor die tijd, 
hoewel …

Naar het einde
Opstanden waren er ook. In 1786 dienden 
een aantal proveniers een rekest in bij de re-
genten over onder meer het eten. En toen ze 
geen gehoor kregen zelfs bij de Burgemees-
teren.
Net als in iedere gemeenschap kwamen ook 
in het gasthuis ruzies, dronkenmanscènes 
etc. voor maar ook was er sprake van ro-
mantiek en huwelijken.
In 1836 werd voor het laatst kostgeld voor 
een onnozele betaald. Deze woonden daar 
tot hun overlijden, waarna de weg vrij was 
tot opheffing van het Leprozenhuis. Daar-
toe werd in 1860 door de Raad besloten. De 
twee laatste bewoonsters weigerden echter 
te vertrekken. Eén overleed, de ander werd 
in 1866 afgekocht waarna het gebouw kon 
worden gesloopt ten gunste van de bouw 
van een politiebureau en fysiologisch labo-
ratorium. Deze werden op hun beurt weer 
gesloopt in het kader van de grote verkeers-
doorbraken . Met zwaar doorgaand auto-
verkeer in de binnenstad als gevolg. Het 
voelt ook als een paard van Troje, maar dan 
op rubberen hoeven. Maar dat is een ander 
onderwerp. 

Evert van Voskuilen

Bronnen:
Stadsarchief
Amstelodamum 1955 Het Leprozenhuis te 
Amsterdam, I. H. van Eeghen
Theo Bakker’s Domein (www.theobakker.net)
Wikipedia: Lepra
Geschiedenis van Amsterdam II-I: Over het 
leprozenhuis
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oud worden in de nieuwmarktbuurt

Twijfel
‘Oud’ is een kwalificatie die mij meestal 

door anderen wordt toegeworpen. 
‘Fiets es door, ouwe ...’, hoor ik nog wel eens, 
waarbij de puntjes staan voor een orgaantje 
dat ik maar beter niet benoem. Zelf voel ik 
mij geen 77, eerder van onbestemde leeftijd. 
Het lijf kan niet meer wat het twintig jaar 
geleden nog wel kon, maar de eisen die ik 
eraan stel zijn ook minder geworden, dus de 
evenwichtstoestand is niet veranderd. 
Het is niet mijn eigen idee om de buurt te 
vervelen met een beschouwing over mijn 
welbevinden, maar het thema van dit num-
mer is nu eenmaal ‘Oud in de Nieuwmarkt’, 
dus ik heb geen keus omdat ik in die termen 
val. De Nieuwmarktbuurt is een genadevol-
le omgeving om oud in te zijn. Niet alleen 
zijn alle winkels dichtbij, ook ondervind ik 
de buurt dagelijks weer als blij. Ik zie tevre-
den mensen om me heen, oud, jong en er 
tussenin, arm, rijk en er tussenin, slim, su-
perslim en er tussenin. Gevarieerd, kortom. 
Steeds weer een plezier om er tussen te mo-
gen verkeren.
Pas geleden had ik een belevenisje dat mij 
aan het twijfelen bracht. Gelukkig maar, 
want twijfel houdt het gemoed levendig. 
Ik liet mijn hondje uit, als steeds ver na 
middernacht, en zag in de doorloop van 
het Pentagonplein naar de Sint Antonies-
breestraat een jongeman bezig met verf op 
een pilaar.
Ik vroeg hem daarmee op te houden, er is al 
zo veel graffiti. Hij ging door. Ik vroeg het 

weer, maar hij bleef onverstoorbaar. Uit on-
macht gaf ik hem een duw, mag niet natuur-
lijk. ‘O, gaan we geweld gebruiken?’, zei hij. 
Hij kon dus wel praten. Een voorbijganger 
viel me bij en de jongeman stopte met ver-
ven, liep weg en ging voor het Huis de Pinto 
staan. Dat gebouw is me dierbaar, dus ik zei 
‘Daar mag het ook niet’. Waar ik me mee 
bemoeide, was zijn commentaar, hij stond 
daar toch maar. Dat riep slechts in mij op en 
toen er een motoragent langskwam heb ik 
hem de jongeman aangewezen als graffiteur. 
De jongen liep weg maar de agent kreeg 

hem toch te pakken. Hij moest mee naar het 
bureau en de agent zat even later bij mij in 
de keuken het procesverbaal te schrijven. 
Daarmee plaatste ik mijzelf wel weer bij de 
oudjes, natuurlijk. We hadden zo erg ge-
lijk, de agent en ik. De jongeman was fout 
en wij waren goed. Het was niet een positie 
waarin ik me, bij nader inzien, erg geluk-
kig voelde. Ik ben beter op mijn plaats zo’n 
beetje er tussenin. En verklikker ben ik ook 
niet graag.
Vandaar de twijfel.

Henk Oldeman

We beginnen dit stukje met 
een vraag. En misschien is de 

vraag stellen het antwoord geven, 
maar dat is wel vaker het geval. Wat 
is u meer waard: een goede gezond-
heid of een zak met geld? Voor het 
succes van deze rubriek hopen we 
dat u ‘een goede gezondheid’ heeft 
geantwoord. En zo niet, dan heeft u 
misschien wat bedenktijd nodig.
We stellen u een nieuwe rubriek 
voor, waarin ú de volgende keer de 
vraag mag stellen. 
Heeft u ergens last van? Knikkende 
knieën, een stroeve spijsvertering 
of hartezeer? Stramme ellebogen  of 
een jeukende huid? Krijgt u kromme 
tenen van uw partner of loopt u met 
uw hoofd in de wolken? Glanst u haar niet meer in de zon of 
wilt u stoppen met roken? Mondhoekziekte of een lopende 
neus? Vraag raad aan mevrouw Ying. Mevrouw Ying is assi-
stente van Dokter Li (OpNieuw 3/ 2012) en zal uw klachten 
in behandeling nemen. Dit doet zij op basis van haar ken-
nis van de Chinese geneeskunde en voedingsleer. Dus stuur 

een mail naar de OpNieuw, dan leg-
gen wij uw kwaal voor aan mevrouw 
Ying. En voelt u zich binnenkort 
weer als nieuw!

Dr Liu, Sau Ying is afgestudeerd in 
Traditionele Chinese geneeskunde 
en Food Nourishment in Hong Kong, 
China . Zij is afkomstig uit Hong Kong 
en verhuisde na haar huwelijk naar 
Nederland. Vanwege interesse heeft 
zij naast haar opleiding veel bijscho-
ling gehad in voedingsleer. Sinds haar 
komst naar Nederland heeft zij vele 
jaren vrijwillig voorlichtingsbijeen-
komsten gegeven over gezondheid 
en Chinese voedingsleer aan Chinese 
ouderen- en vrouwenverenigingen in 

heel Nederland. Zo legde zij kosteloos anamnesegesprekken af 
en behandelde zij degenen die gezondheidsklachten hadden. 
Hiervoor heeft zij in 2010 een koninklijke onderscheiding ont-
vangen. Tot op de dag van vandaag is zij bezig met het bestude-
ren en schrijven van recepten voor een betere gezondheid.

Anna Cruson

Column Ying weet raad
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Als je de ruimte aan de Oudeschans 26 bin-
nenstapt kom je in een winkel van Jamin, 
een Jamin van mooie dingen. De combina-
tie van galerie, winkel en werkplaats bestaat 
sinds kort en wordt gedreven door Preta 
Wolzak, Rietveld Academie (1992).
Preta is na haar afstuderen getrouwd, kreeg 
een zoon, deed interieurs, werkte voor 
Amerikaanse reclamebureaus, exposeerde 
in het Haags Gemeentemuseum en het Rot-
terdams Fotomuseum en ontving de presti-
gieuze ‘never a dull moment’ award.

Ze verkoopt bijzondere (foto)boeken. Als u 
op zoek bent naar een IJslands boekje met 
foto’s over in het water vastgelopen auto’s, 
moet u bij haar terecht. Ze maakt juwelen 
van half edelstenen die klassiek zijn, maar 

toch van nu. Kunst waaronder een wonder-
schone foto eind 19de eeuw van kinderen 
van het eiland St. Kilda, waarop Preta in 
prachtige kleuren geborduurde sjaals heeft 
aangebracht. Een bijzondere serie, Turkish 
Delight, bestaat uit fotomontages van gesta-
pelde blokjes waarin een subtiel kleurenspel 
zit. Preta ontwerpt ook meubels, die in haar 
winkelruimte te zien zijn. Daarnaast ver-
koopt zij foto’s van haar man, Thijs Wolzak, 
die in de zaterdagbijlage LUX van NRC de 
serie “Binnenkijken” verzorgt.

Kortom , een artistieke duizendpoot. Loop 
maar eens binnen en laat u verrassen.
De winkel is open van woensdag tot zater-
dag van 11.00 tot 18.00 uur. Zie www.fort-
blink.nl

Een snoepje, een toverbal
o n d e r n e m e r S  i n  d e  n i e u w m a r k t b u u r t 

Het gebeurt helaas te vaak dat iedereen de beste intenties 
heeft en dat het eindresultaat toch niet deugt. Dat is niet 

zo erg als het dingen betreft die niet van levensbelang zijn, maar 
als het gaat om een verklaring over wel/niet reanimeren, gaat het 
dat nou juist wel. De laatste keer dat mijn vader plotseling opge-
nomen werd in het ziekenhuis vroeg een verpleegster of hij zo’n 
verklaring getekend had. Omdat mijn vader in zijn gezondheids-
toestand niet in staat was om daar zelf over na te denken, laat 
staan erover te beslissen, vroeg ze het aan ons. ‘Ons’ dat waren 
twee van zijn kinderen die er toevallig op dat moment bij waren. 
Geen officiële zaakwaarnemer of iemand waarover mijn vader 
ooit op papier heeft gezet ‘die mag dat voor mij beslissen’. Zo’n 
verklaring heeft hij niet. Dus wij schrokken nogal van die vraag. 
De verpleegster wilde toch een antwoord van ons voordat hij op-
genomen werd. Ze verzekerde ons dat die vraag bij iedere opna-
me gesteld wordt; een routinevraag. In principe is dit iets waar je 
zelf over moet beslissen. Maar als je daar, op het moment dat het 
zich voordoet, niet toe in staat bent, dan vraagt men het blijkbaar 
gewoon aan degene die er op dat moment toevallig is en dan is 
dat voldoende. Dat vond ik geen geruststellende gedachte.

Niet lang daarna kwam de vraag ook in het verzorgingshuis 
aan de orde. Ik kwam bij mijn vader op bezoek en er lag een for-
mulier met ingewikkelde, onbegrijpelijke vragen. Ik probeerde 
de vragen te doorgronden, maar begreep ze niet allemaal. Toen 
de verzorgster van mijn vader kwam, vroeg ik haar wat de vragen 
betekenden. Ook zij wist het niet precies. Ik vroeg ook wat de be-
doeling van het formulier was. Dat wist ze wel. ‘Dat is voor ons 
overleg’, zei ze, ‘zodat we allemaal weten wat we moeten doen als 
er zich een situatie voordoet waarbij het ziekenhuis of de dokter 
die vraag stelt: wel of niet reanimeren.’

Later dacht ik er nog eens over na. Er wordt je als familie ter 
plekke gevraagd om een formulier in te vullen dat je niet vol-
ledig begrijpt, door iemand die het formulier ook niet begrijpt, 
zodat voor artsen duidelijk is wat ze moeten doen in een noodsi-
tuatie. Ik twijfel niet aan de intenties van alle betrokkenen, maar 
de uitkomst is wel dat ik als kind voor mijn vader kan invullen of 
hij wel/niet gereanimeerd moet worden als zich een noodsitu-
atie voordoet, zonder dat er controle op is of dit wel overeenkomt 
met zijn wensen. Dat is op zijn minst niet ideaal. En ik vraag me 
zelfs af of het wel mag.                                                  Een bezorgde dochter

Goede bedoelingen
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De weken na de dreiging van Floris ging 
Johan iedere dag op zoek naar Anna-

bel, maar hij vond haar niet. Iedere dag ging 
er een andere jongen mee die Johan in de 
gaten hield om te zorgen dat Johan niet weg 
zou vluchten. De plek waar Johan al zijn 
hele leven was, waar hij het fijn vond en wat 
hij als zijn thuis beschouwde, de roversben-
de, leek nu tegen hem gekeerd. Eigenlijk was 
dat ook wel zo, Johan wist niet wat ze met 
hem zouden doen nadat ze Annabel had-
den gekregen. Het liefst wou Johan vluch-
ten, het bos in, maar dat was niet mogelijk 
aangezien hij elk uur in de gaten werd ge-
houden. Er waren wel jongens die nieuws-
gierig vroegen aan Johan wat er gebeurde, 
maar Johan liet geen woord los. Hij had An-
nabel moeten vertellen over zijn afkomst en 
haar dankbaar zijn voor al haar hulp. Daar 
had hij spijt van, dat hij dat niet had gedaan 
en waarschijnlijk ook niet meer de kans zou 
krijgen. Na de brand in zijn huis was hij al-
leen en verdrietig op pad gegaan. Hij had 
dagen gelopen, hij was zo moe en uitgehon-
gerd dat hij op een dag omviel en zich niet 
meer kon bewegen. Op dat moment zag hij 
een licht. Feller dan ooit. Het licht scheen 
op hem, maar scheen daarna in een andere 
richting. Toen Johan keek lag daar een stad. 
Groter dan hij ooit had gezien, een prachti-
ge stadsmuur en veel huizen. Hij wist dat dit 
de stad was waar hij zichzelf terug zou vin-
den. Toen was hij zes, inmiddels is het nu 10 
jaar verder en is hij zestien. Hij had een tijd 
rondgedwaald in de stad en kwam daarna 
in een klooster terecht. De nonnen verzorg-
den hem, maar hadden verder geen aan-
dacht. De kinderen daar werden regelmatig 
geslagen als ze iets verkeerd deden en Jo-
han, die nooit manieren had geleerd, was de 
pispaal. Al snel liep hij weg van het kloos-
ter, daar zou hij niet gelukkig worden. Hij 
was de stad uitgelopen, het bos in en daar 
kwam hij Floris en zijn mannen tegen. Ze 
leerden hem vechten en leidden hem op tot 
een echte rover. Johan vond het alleen maar 
leuk. Het leek op de spannende verhalen die 
vroeger in zijn dorp verteld werden.

Annabel keek elke dag uit het raam op zoek 
naar Johan. Ze had meerdere keren over 
hem gedroomd, een keer zelfs dat ze hem 
weer vond. Ze had enorm lang huisar-
rest gekregen en een lange preek. Vandaag 
mocht ze eindelijk weer naar buiten! Het is 
dan ook een hele teleurstelling als ze Johan 
niet kan vinden, maar het was te verwach-
ten. Die nacht slaapt ze totaal niet. Hij is een 

zwerfjongen en haar ouders vermoorden 
haar als ze erachter komen dat ze met Johan 
omgaat, tenminste áls ze met Johan omgaat. 
De dag erna zoekt ze Johan weer. Het is win-
ter en het heeft gesneeuwd. Annabel heeft 
medelijden met Johan dat hij met dit weer 
buiten moet slapen. ‘Johan!’ Annabel rent 
naar hem toe en vliegt in zijn armen. Jo-
han weet niet wat hij moet doen. Haar ogen 
fonkelen en ze ziet er aantrekkelijk uit. Het 
liefst zou hij haar ook knuffelen, maar door 
de jongen die zich inmiddels achter een 
muur heeft verstopt doet hij dat toch maar 
niet. Ook Annabel heeft door dat dat een 
beetje apart was, iedereen kijkt naar hun en 
Johan reageert niet zoals ze had gedacht. 
‘Hoe gaat het?’ vraagt ze dan maar. ‘Goed.’ 
Johan kijkt achter zich en ziet de jongen een 
dreigende beweging maken dat hij moet op-
schieten. Johan denkt na, hoe moet hij An-
nabel meekrijgen? ‘Kom eens, ik wil je iets 
laten zien.’ Johan neemt haar bij de hand en 
trekt haar mee. Annabels hart maakt een 
sprongetje. Wat zal hij doen? Zou hij haar 
meenemen naar een romantisch plekje? Als 

ze het einde van de stad in zicht krijgt vraagt 
ze paniekerig: ‘We gaan toch niet de stad 
uit? Ik kreeg na onze ontmoeting huisar-
rest omdat ik te lang weg was geweest’. Maar 
Johans woorden stellen haar zo gerust dat 
ze hem maar zijn gang laat gaan. Na een 
tijdje nemen ze een kleiner paadje het bos 
in. Johans hand voelt warm en stevig. An-
nabel heeft niet door dat ze gevolgd worden. 
Johans hart klopt sneller. Waar is hij mee 
bezig?! Hij is een stomme egoïstische ver-
rader! Hij wil met Annabel vluchten, maar 
ze zijn er al bijna en ze hadden zijn mes af-
genomen. ‘Blijf staan of het kost je je leven!’ 
wordt er geroepen. Van alle kanten springen 
jongens te voorschijn. Ze pakken Annabel 
en zetten een mes op haar keel. Ze weet niet 
wat er allemaal gebeurt. Ze voelt haar benen 
verzwakken en haar hoofd bonzen. Wat ge-
beurt er? Waarom doet Johan niets? Johan 
kijkt met medelijden toe tot hij opeens ook 
vast wordt gepakt en ook bij hem een mes 
op zijn keel wordt gezet. Johan stribbelt te-
gen. ‘Dit was niet de afspraak!’ roept hij. 
‘We hadden geen afspraak’, grijnst Floris.

1597, Amsterdam 
Vervolg
door Vita Hooglandt  
illustratie daniel Hooglandt

Kinderkrant



27OpNieuw

Amsterdams Marionetten 
Theater!
Nieuwe Jonkerstraat 8, (vlakbij de 
Nieuwmarkt), 10 min. lopen van 
CS en Dam, Metro Nieuwmarkt
Website / aanmelden 
MarionettenNieuws/ 
kaartverkoop online: 
www.marionettentheater.nl

Italiaans buffet op 
Pinksterzaterdag 7 juni 
met De Toverfluit
Operadiner in het Amsterdams 
Marionetten Theater. De tafels zijn 
feestelijk gedekt, de zaal is met 
kaarslicht verlicht... De klassieke 
lindenhouten marionetten, in hun 
kostuums van zijde en fluweel, 
voeren Mozarts beroemde opera 
De Toverfluit voor u op. Een 
klassiek verhaal over de strijd 
tussen goed en kwaad, een 
exotisch avontuur, een sprookje.
Voor deze speciale voorstelling is 
slechts een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. Wij raden u aan snel 
te bestellen voor deze feestelijke 
operalunch of operadiner in het 
Amsterdams Marionetten Theater! 
zie: www.marionettentheater.
nl/reserveren.html

de Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142
1011 AT Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 62 55 651

Datum: until 15 juni
Titel: fantasio
Kunstenaar: jan rothuizen

Datum: 27 april - 15 juni
Titel: father, can’t you 
see i’m burning?
 tentoonstelling door het 
curatorial programme
Opening: 25 april 2014, 
18:00 - 21:00

Datum: 28 juni - 14 september
Titel: curiosity
Kunstenaars: agency, salvatore 
arancio, anna atkins, rudolph en 
leopold blaschka, corrine may  botz, 
pablo bronstein, adam broomberg 
en oliver chanarin, charles le brun, 
gerard byrne, nina  canell, het center 
for land use interpretation, tacita 
dean, albrecht dürer, jimmie durham, 
gunda förster, aurélien froment, 
philip henry gosse, laurent grasso, 
thomas grünfeld, susan hiller, toril 
johannessen, nina katchadourian, 
elad lassry, nicolaes maes, jeremy 
millar, matt mullican, jean painlevé, 
katie paterson, aura satz, miroslav 
tichý, j. m. w. turner, leonardo da 
vinci en richard wentworth.
Opening: 27 juni 2014, 
18:00 - 21:00

Het Internationaal Danstheater
Kloveniersburgwal 87, 
1011 KA Amsterdam
tel. 020 - 623 91 12
Programma Doelenzaal
Juni
5 juni 20:00 Frank Sanders 
Academie première
6 juni 20:00 Frank Sanders 
Academie voorstelling
7 juni 20:00 Frank Sanders 
Academie voorstelling
8 juni 15:00 Frank Sanders 
Academie matinee
Juli
4 t/m 6 juli Voor je ’t weet, (try-out)
7 juli Voor je ’t weet, première
11 t/m 14 juli Voor je ’t 
weet, voorstelling
Augustus
11 t/m 25 augustus [OPTIE] 
Grachtenfestival
29 t/m 31 augustus UITMARKT, De 
meisjes van de bijenkorf, door Herfst 
en Van Rossum (gratis entree)
De voorstelling begint om 16 
uur, 17 uur en 18 uur en duurt 
ongeveer 20-25 minuten

Bethany’s Jazz Club
Juni 2014

Dinsdag 3 juni 2014
Amsterdam Vocal Night
Aanvang 21.00 uur
Entree € 10,- (incl. 1 consumptie)

Zondag 8 juni 2014 
Melissa Oliveira ft. JAM
Fado & Jazz
Aanvang 17:00 uur
Entree €15,-

Dinsdag 10 juni 2014
Amsterdam Vocal Night
Aanvang 21.00 uur
Entree € 10,- (incl. 1 consumptie)

Dinsdag 17 juni 2014
Amsterdam Vocal Night
Aanvang 21.00 uur
Entree € 10,- (incl. 1 consumptie)

Dinsdag 24 juni 2014
Amsterdam Vocal Night
Aanvang 21.00 uur
Entree € 10,- (incl. 1 consumptie)

Het Bethaniënklooster
Barndesteeg 6b
1012BV Amsterdam
tel. 020-6250078
www.bethanienklooster.nl

Vrijdag 13 juni
Sounds after the oil war
Low Brass Collection
Aanvang 19:30 uur
Entree € 15,- / € 9,- (CJP/
stadspas/studenten)
Het Low Brass Collection blikt terug 
op de oorlog in Irak met muziek van 
onder meer Ives, Pärt en Farure, en 
aangrijpende beelden en interviews.

Concerten Leo Smit Stichting 
in Bethaniënklooster
Leo Smit (1900-1943) was een 
Amsterdamse componist, geboren 
in de Plantagebuurt. In de oorlog 
was zijn muziek verboden vanwege 
zijn Joodse afkomst. Leo Smit en 
zijn vrouw zijn in 1943 vermoord 
in Sobibor. Leo Smit was niet 
de enige componist van wie de 
muziek niet gespeeld mocht 
worden in de oorlog. We kennen 
inmiddels zo’n 20 Amsterdamse 
componisten die vervolgd werden. 
Deze componisten zijn veelal in 
de vergetelheid geraakt. De Leo 
Smit Stichting organiseert al bijna 
twintig jaar de serie ‘Uilenburger 
Concerten’ om deze muziek weer 
tot klinken te brengen. Artistiek 
coördinator Eleonore Pameijer 
stelde weer zes sprankelende en 
afwisselende concerten samen. 
Meer weten over vervolgde 
componisten? Kijk op 
www.leosmit.nl.

Perdu
Kloveniersburgwal 86, 
1012 CZ Amsterdam
Telefoon:020 422 0542
www.perdu.nl

6 juni 2014 20.30 uur
€ 5,- / € 10,- 
Een avond over Indische poëzie

15 juni 2014 15.00 uur
€ 5,- / € 10,- 
Een avond over Argentijnse poëzie

20 juni 2014 20.30 uur
€ 5,- / € 10,- 
Een avond over Russische poëzie

27 juni 2014 20.30 uur
€ 5,- / € 10,- 
Jubileumfeest Perdu: 30 
jaar Verloren Tijd!

Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50, Amsterdam
www.compagnietheater.nl

Juni 2014 
Mondov
Theatercollectief HartenJagers
Speeldata MA 2 juni inloop 
20.00 uur, aanvang 20.30 uur 
Toegang gratis 

Company
Studenten Toneel Amsterdam
Speeldata 25 t/m 7 juni, 
aanvang 20.30 uur 
Toegang normaal €15,- / 
student  €10,-

Op een mooie Pinksterdag 
Het Nationale Toneel 
i.s.m. Bells of Youth
Speeldata WO 11 t/m ZA 14 
juni, aanvang 20.30 uur
Toegang  normaal €15,- / 
student, CJP, stadspas €12,50

ITS Festival Amsterdam
Speeldata 20 t/m 27 juni

Juli & augustus 2014 
Zomerstop

September 2014
Tasso
Het Nationale Toneel
Speeldata 16 t/m 20 sep en 23 t/m 
27 sept 2014, aanvang 20.30 uur
Toegang normaal €17,50 / 
student, CJP, stadspas €15,-
Cast Sallie Harmsen, Hannah 
Hoekstra, Reinout Scholten van 
Aschat, Joris Smit, Bram Suijker

cultuuragenda
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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) 

GROEPSFITNESS 
Raynetics door Raimondo Fornoni 
(Danser Nationaal ballet) 

BODYSHAPE
Melanie Stavenuiter

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

De enige echte 

zeilmakerij van de buurt

Zeilmakerij van Leeuwen

Gelderse kade 91, 1011 EL Amsterdam

020-6221758, www.zeilmakerijvanleeuwen.nl

Fietstassen van zeildoek

Draagtassen voor 

muziekinstrumenten

Huisjestenten

En nog veel meer

Ook reparaties

 

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

Voor meer informatie of een afspraak: 
Judith de Haan - gediplomeerd Remedial Teacher 
Tel: 020-6279155    E-mail: judith_rt@telfort.nl 

Heeft uw kind moeite met taal of 
rekenen? Aan hun inzet ligt het 
meestal niet. Deze kinderen hebben 
professionele hulp nodig.

REMEDIAL TEACHING 

Gebruikt u nog Windows XP of Office 2003? Op 8 april 2014 stopt 
Microsoft met het repareren van beveilingslekken voor Windows 
XP en Office 2003. Uw computer staat vanaf die datum wagenwijd 

open voor allerlei soorten van misbruik.

U dient tijdig over te stappen naar een latere versie van Windows 
en Office. Wij kunnen deze wijziging zonder onderbreking van 
uw bereikbaarheid uitvoeren. Neem vrijblijvend contact met ons 

op voor advies. 

jnc-ict Jonas Daniël Meijerplein 36
Jonathan Cohen 020-627 4732 / 06-2506 4567
www.jnc-ict.nl info@jnc-ict.nl

jnc-ict



Het begon met StadsdorpZuid, opgericht door o.a. Jacques 
Allegro, die geïnspireerd werd door de Amerikaanse Village to 
Village-beweging. Dit stadsdorp in de vorm van een coöperatie 
biedt aan de leden o.a. onderling contact en bemiddeling bij 
thuiszorg op maat. In navolging van StadsdorpZuid zijn er inmid-
dels in Amsterdam 20 stadsdorpen opgericht of in oprichting. 
OpNieuw sprak met vier kartrekkers van Stadsdorp Nieuwmarkt.

Wat is Stadsdorp Nieuwmarkt?
Heleen van Deur (ex orthopedagoog, nu beeldend kunstenaar): 

‘Ik noem de stadsdorpen wel een cultuuromslag, waarbij je niet lan-
ger leunt op de verzorgingssamenleving of op je kinderen, maar 
juist op elkaar. Kinderen nemen van oudsher de zorg voor de ou-
ders op zich, en daar is op zich ook niks mis mee. Maar je ziet wel 
dat kinderen als mantelzorgers vaak overbelast zijn. Maak gebruik 
van het ‘kapitaal’ in de eigen omgeving, door mensen aan te spreken 
en te vragen “wat kun jij doen voor je buurt?”’.

‘Je moet elkaar kennen natuurlijk. Ik vind ook het woord Stads-
dorp zo mooi. Het woord zegt het ook: het combineert de voordelen 
van de stad met de voordelen van het dorp. Je zoekt de stad op om-
dat je het leuk vindt om in de grote stad te wonen, maar een stad is 
ook anoniem. De dienstenuitwisseling die wij hier met elkaar willen 
organiseren, die komt in een dorp meer vanzelfsprekend tot stand.’

Iris van der Reijden (meedenker / gespreksleider, ex zorgdi-
recteur met verpleegkundige achtergrond): ‘Vooralsnog ligt bij 
Stadsdorp Nieuwmarkt de nadruk op het organiseren van bijeen-
komsten. We zijn een beweging zonder gedoe: we hebben geen be-
stuur, geen statuten, geen lidmaatschap, we doen het niet om het 
geld. We hebben wel de rollen verdeeld (gedachtengoed, kunst en 
cultuur, locaties, zorg enz.), omdat we soms met zijn tweeën of drie-
en op dezelfde plek gingen zitten, waardoor dingen niet of overge-
organiseerd werden.’

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij Stadsdorp Nieuwmarkt?
Dymph Rutten (orthopedagoog, sinds een jaar gepensioneerd) is 

hoofd van het belangrijkste onderdeel van de organisatie: Diensten 
en Activiteitenmarkt (DAM), twee grote prikborden op de Stads-
dorpbijeenkomsten waar iedereen zijn briefje met vraag of aan-
bod op kan prikken, of kan reageren op een vraag of aanbod van 
een dienst of club. ‘Ik werkte in Noord-Holland bij de Jeugdzorg. Ik 
woonde wel al vanaf ’77 in de buurt, maar mijn hele netwerk zat in 
Noord-Holland. Ik wilde me na mijn pensioen meer verbinden met 
de buurt. Ik miste ook mijn collega’s. Toen kwam ik Stadsdorp tegen 
en heb me aangemeld. Het voelt ook alsof ik nieuwe collega’s heb.’

Iris: ‘Ik ben erbij gekomen nadat ik getipt was over de eerste bij-
eenkomst die Heleen georganiseerd had. Ik ben lang zorgdirecteur 
en regiodirecteur geweest. Daar ben ik twee jaar geleden mee op-
gehouden omdat ik niet meer geloof in die grote bureaucratische 
organisaties. En ook omdat ik geloof in de kracht van mensen zelf. 
En toen stond Heleen daar dat verhaal te vertellen en toen dacht ik: 
kijk, daar wil ik aan meedoen. Vanuit een positieve kracht bezig zijn 
met het verbinden van mensen. En dat zijn we ook aan het doen, al 
experimenterend.’

Willy Smits (beeldend kunstenaar): ‘Ik ben directeur geweest in 
de podiumsector en door de bezuinigingen in de kunst boventallig 
geworden. Nu heb ik weer meer tijd voor mijn eigen kunst. Ik ben 
altijd fulltime aan het werk geweest, ook vaak elders. Vroeg weg, 
laat thuis. Dat betekende dat ik wel mijn buren kende, maar niet 
de buren daarnaast. Ik kende eigenlijk niemand in de buurt. Toen 
hoorde ik van het initiatief van Heleen en al op de tweede bijeen-
komst wist ik dat ik iets wilde betekenen voor de buurt, waar ik zo 
weinig was geweest en waar ik ook last van had. Ik dacht daarbij niet 
aan mezelf, omdat ik mezelf absoluut nog niet oud vind.’

Heleen: ‘We kunnen ons met de club die we nu hebben, gelukkig 
prijzen. We hebben wel wat aanloopproblemen gehad. Ik zelf was in 
het begin nogal overbelast. Maar we hebben de taken nu verdeeld. 
Nu is woensdag voor ons allemaal de stadsdorp-dag, dan bespre-
ken we de lopende zaken en kijken we welke kant we nu op moeten. 
Eens in de maand komen alle portefeuillehouders bij elkaar. Die 
hebben ondertussen de activiteiten uitgezet die ze de vorige keer 
hadden afgesproken.’

Burenhulp of professionele zorg?
Heleen: ‘Om even terug te komen op de zorg en dat we alles zo-

veel mogelijk zelf willen doen. We weten natuurlijk ook wel dat we 
niet buiten de professionele zorg kunnen. Dat is het onderwerp 
waar Iris heel erg voor gaat. Wat vinden we dat bij burenhulp hoort 
en wat bij professionele zorg? Ik vind het belangrijk om een soort 
bondgenootschap aan te gaan met professionele hulpverleners. Op 
een andere manier met elkaar omgaan en proberen de regie zo lang 
mogelijk bij de persoon zelf te laten.’

Wie bereiken jullie? Ook mensen waar je normaal gesproken niet zo 
makkelijk contact mee maakt?

Wij willen graag iedereen bereiken die hieraan mee zou willen 
doen, want je moet ook dingen geven aan anderen – voor wat hoort 
wat. Iedereen die zich in deze doelstelling kan vinden, wordt van 
harte uitgenodigd zich aan te sluiten.  Roos Hendriks

Dit moet anders we doen het zelf

vlnr Willy Smits, 
Iris van der Reijden, 
Heleen van Deur en 
Dymph Rutten
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brieven
Bezopen
Zaterdagmiddag, 8 maart. Het Zuiderkerk-
hof baadt in het zonlicht van de eerste, echte 
lentedag. Een man en een vrouw – twee 
verzorgde, rustige en bovenal nuchtere der-
tigers – genieten op een bankje. Een blikje 
Bacardi-Cola, een goedkoop alternatief 
voor een terrasje, completeert hun geluks-
gevoel. Kortstondig, zo blijkt.
Twee stadswachten beboeten hen onder 
verwijzing naar het alcoholverbodsbord 
dat vijftig meter verderop hangt. Rekening:  
€ 180,-.
Als ik ’s nachts na werk via Leidseplein en 
Rembrandtplein naar huis fiets, maan ik me 
tot voorzichtigheid om de zwalkende, licht 
ontvlambare menigte te ontwijken die zich 
in de vele cafés van de stad legaal vol heeft 
laten lopen.
En vind de wereld bezopen.

Mirjam de Tombe

Autoverkeer
Ik reageer op het artikel uit OpNieuw over 
autoverkeer in de Nieuwmarkt en afsluiting 
van delen van de stad. Het liefst zou ik heel 
Amsterdam Centrum zonder auto’s zien. 
De stad is te mooi en te kleinschalig voor 
zoveel auto’s.
Maar ik kan dat eigenlijk niet zeggen, want 
ik heb zelf een aangepaste bruikleenauto 
vanwege een progressieve spierziekte en 
deze auto staat in de buurt van mijn huis op 
een gehandicaptenparkeerplaats. In plan-
nen met autoverkeer heb ik het idee dat 
met deze auto’s en parkeerplaatsen reke-
ning wordt gehouden. Een aandachtspunt 
is hierbij het kunnen bedienen van paaltjes.
Ik heb echter nog een aandachtspunt: van-
wege mijn handicap moeten er bij mij thuis 
regelmatig monteurs langskomen voor re-
paratie en onderhoud en vervanging van de 
diverse hulpmiddelen: elektrische deuren, 
elektrische rolstoel, plafondtillift, elektri-

sche wc etc. Hoe kunnen deze mensen bij 
mij langs blijven komen? Als er een dag-
kaart bestaat, hoe overhandig ik deze aan de 
bezoekende monteurs? Het gaat helaas vaak 
om noodgevallen (hulpmiddel werkt niet 
meer) dus er kan geen aanvraag van tevoren 
plaatsvinden.
Heeft u aan deze automobilisten, deze mon-
teursdiensten aan huis, gedacht?
Tot zover mijn bijdrage aan discussie over 
verkeersproblemen/plannen.
Met vriendelijke groeten,

Barbara Heetman

Geachte Mevrouw Heetman,
Dank voor uw reactie.  Uw opmerking be-
vestigt de ook door anderen geconstateerde 
congestieverschijnselen op het gebied van 
verkeer en parkeren in de Nieuwmarkt-
buurt. Het idee Nieuwmarkt Insula is daar 
een antwoord op en gaat uit van beperking 
van onnodig verkeer door de buurt en een 
beperkte bezettingsgraad van het aantal 
parkeerplaatsen. Op deze manier wordt 
hopelijk onder meer (parkeer)ruimte gecre-
eerd voor diensten en bedrijven als loodgie-
ters, reparateurs en bezorgers. Ook ontstaat 
dan ruimte voor meer laad- en loshavens 
zodat de straat vrij kan blijven voor verkeer.
De door u genoemde details als pasjesre-
geling en bediening van paaltjes moet in 
de uitwerking worden opgelost. Naar mijn 
idee kan daarbij gebruik worden gemaakt 
van de nieuwste technieken op dat gebied 
als bijvoorbeeld nummerbordherkenning.

Evert van Voskuilen

Kerstpuzzel I
Diverse mensen in mijn omgeving heb-
ben zich bezig gehouden met de Kerst-
puzzel maar niemand heeft de oplossing 
ingestuurd. De interesse is er dus wel. Per-
soonlijk heb ik veel plezier beleefd aan de 
Anagrammenmoes en het resulteerde ook 

nog in een prijs, wat altijd leuk is. Aange-
zien Henk, Karen en Herta met veel plezier 
de puzzel gemaakt hebben, zou ik zeggen: 
“Kom maar op met de volgende”.

Lily van der Laan

Kerstpuzzel II
Mijn broer woont op de Zeedijk en stuurt 
me regelmatig een exemplaar van de Z!, de 
daklozenkrant, vanwege het cryptogram. 
Met kerst verraste hij me met uw ‘Anagram-
menmoes’. Marga nam heel wat tijd in be-
slag.
Ik ben dus één van die mensen die uw puz-
zel met plezier gemaakt heeft, maar niet 
heeft ingezonden. Ik moet bekennen dat 
ik na een vijftiental oplossingen ben afge-
haakt, het werd te ‘Amsterdams’ voor mij, 
te lokaal (zelfs met de kaart van Amsterdam 
erbij).
Wat ik nog wel wil vermelden is dat ik bij 
twee anagrammen een andere oplossing 
had, die wonderwel paste in het geheel: 
‘Stankgoristan’ werd bij mij: ‘stonk naarstig’ 
en ‘Nuchtersbocht’ werd ‘bocht rechts nu’.
Waarschijnlijk beantwoord ik hiermee ook 
uw vraag over de frequentie van de puz-
zels: ik heb met plezier ‘in de buurt van de 
Nieuwmarkt’ vertoefd.

Hein Hermans

Sinds een jaar zijn de gebroeders van Leeu-
wen eigenaar van de zeilmakerij Borg op de 
Geldersekade nr. 91.
De zeilmakerij zit hier vanaf 1934. De laat-
ste jaren was het echter een sloffe boel 
geworden. Robin heeft met zijn elektrotech-
nische achtergrond jaren geleden een soort 
stage gelopen bij het bedrijf. Toen hij twee 
jaar geleden gebeld werd of hij het bedrijf 
wilde overnemen, vroeg hij z’n broer om het 
samen te doen. ‘Alleen ga ik het niet doen’, 
zei hij. Met z’n broer heeft hij de zaak ge-
kocht.

Nu zitten ze hier een jaar, ze hebben ge-
schrobd en geboend. De donkere wanden 

en vloeren werden licht en helder. Degelijke 
naaimachines op een grote werktafel verra-
den de aard van het bedrijf. Vrolijke fietstas-
sen, van zeildoek, hangen buiten. Ze maken 
van alles van canvas, zeildoek en zware ma-
terialen. Zo hebben ze draagtassen voor 
muziekinstrumenten gemaakt, nieuwe be-
kleding voor een vlinderstoel, barkruk-
ken, bootkussens en ook matrassen voor de 
overkant. 

De buurt heeft hem al ontdekt. Mensen ko-
men langs met verzoeken. Ze zijn blij hier te 
zitten en de zeilmakerij te behouden. Plan-
nen genoeg: het moet er spic en span uit 
gaan zien, maar wel als een zeilmakerij. 

Degelijke naaimachines en vrolijke fietstassen
o n d e r n e m e r S  i n  d e  n i e u w m a r k t b u u r t 
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Eindelijk was het dan zo ver: op 28 maart 
is het Huis De Pinto officieel geopend. 

Onder feestelijk klokgelui van de Zuider-
kerk verdrongen de aanwezigen zich om 
binnen te komen. Het Pintohuis barstte uit 
zijn voegen.
Een groep van 15 buurtbewoners heeft zich 
ingespannen om de nieuwe bestemming te 
realiseren en het resultaat is er dan ook naar: 
er staat een splinternieuw Cultureel-Literair 
Ontmoetingscentrum. Een centrum ‘voor de 
buurt’ en ‘door de buurt’. 
Loop binnen en bekijk het met eigen ogen: 
de fraaie ruimtes zijn in een fris nieuw jas-
je gestoken, er is een programma dat bruist 
van de activiteiten, en zo’n 30 vrijwilligers 
behartigen het dagelijkse reilen en zeilen. 
Kortom: het loopt. 

Openingsfeest
Op de feestelijke openingsbijeenkomst 
deed de voorzitster van de Pinto-werk-

groep uit de doeken hoe het allemaal zo ge-
komen was. ‘Op 15 november 2013 tekende 
de stichting Huis De Pinto het huurcontract 
met stichting Stadsherstel. 8 jaar strijd voor 
behoud van een openbare functie van het 
Pintohuis was hiermee tot een goed eind ge-
komen. Organisatiemodellen, begrotingen, 
activiteitenplannen, vrijwilligers werven, 
opzetten ruilbibliotheek, inrichting, publici-
teit … te veel om op te noemen. De door ons 
ingediende exploitatie- en inrichtingsbegro-
ting werd goedgekeurd door het Stadsdeel 
en wij konden aan de slag. De werkgroep 
Huis De Pinto werd moreel gesteund door 
veel sympathisanten, waaronder de trouwe 
bibliotheekbezoekers en fans van Liesbeth 
Pijper, tot voor kort de bibliothecaresse van 
de Pintobibliotheek, en natuurlijk door heel 
veel buurtbewoners.’ 

Stadsdichter Frank Starik schreef speciaal 
voor het Huis De Pinto een fraai gedicht. 

U vindt het op de gedichtenpagina van dit 
nummer.
De feestelijke bijeenkomst werd afgeslo-
ten met muziek en dans. Barbara Wichers 
Hoeth zong Franse chansons onder bege-
leiding van de band ‘Padam’- zij wisten het 
Huis de Pinto om te toveren tot een dans-
vloer. 

Welmoed Koekebakker

Meer weten? Activiteit organiseren? 
Website www.huisdepinto.nl 
Of kom langs. Welkom!

Huis de Pinto feestelijk geopend

Mijn naam is Astrid. Eerst was ik bloe-
miste. De zaak waar ik werkte, ging 

failliet en na een periode in de WW besloot 
ik voor mezelf te beginnen. 
Een bloemenstal was mijn wens. Maar ja, als 
je een dag niets verkoopt, moet je koopwaar 
de vuilnisbak in. Dus werd het tweedehands 
kleding en wat nieuwe spullen, zoals pet-
ticoats, lingerie en panty’s. Deze artikelen 
verkoop ik nog steeds. Mijn stal puilt nu uit 
van een mix aan artikelen: handgemaakte 
hoedjes, chokers, handschoentjes, enzo-
voort.
In september bestaat mijn stalletjes 30 jaar! 
En ik ben best wel trots dat ik destijds de 
stap heb genomen om een stalletje op het 
Waterlooplein te beginnen.

Een leuk type
Dick komt regelmatig op het plein en hij 
koopt altijd wel iets. Zijn huis is zo vol dat 
het één keer per jaar ontruimd moet wor-
den. Als hij een klok nodig heeft, worden 
het er meteen vier. ‘Dan hoef ik niet steeds 
mijn hoofd te draaien.’ En zo gaat het met 
alles. Een kussen aan beide zijden van het 
toilet, zodat hij kan leunen als hij er op zit. 
‘En Dirk, is dat wel hygiënisch? Als er nou 
urinespetters op komen?’ ‘Nou, dat trekt er 
wel in, dan zie je daar niets meer van.’ Koopt 
hij een versterker, en sluit er dan een hele 
serie boxen op aan, tot wel tien stuks. De 
volgende dag komt hij zich dan beklagen, 
omdat de versterker zomaar begon te roken. 

Bij navraag geeft hij dan schoorvoetend toe 
dat hij hem zelf heeft laten doorbranden 
door er zoveel boxen op aan te sluiten.

Het zat als gegoten
Zo hadden we ook een keer een dame, die 
een paar tassen gedragen kleding kwam af-
geven bij een koopman. Een maand later 
paste zij daar haar eigen jasje en het zat haar 
als gegoten! Ze kocht het meteen en was er 
zeer mee verguld.

Mijn vader stond vroeger ook op de markt, 
hij verkocht geluidsapparatuur. Hij kocht 
al jaren in bij een man die hij al tien jaar 
kende, versterkers en radio’s, altijd keurig 
verzorgd en in dichte doos. Op zekere dag 
bood die man een versterker aan voor vijf-
honderd gulden, in dichte doos. ‘Wil je even 
kijken?’ vroeg de man. ‘Nee,’ zei mijn vader, 
‘het is toch altijd goed’.  Toen mijn vader 
de doos thuis openmaakte, zag hij tot zijn 
verbazing een zak potaarde. Met een boos 
hoofd reed hij naar de woning van de man, 
maar die was met de noorderzon vertrok-
ken. Verbijsterd bleef mijn vader achter met 
een zeer dure zak potaarde.

Gierend van de lach
Zelf verkoop ik hoeden, petten en dames-
korsetten. En niet alleen voor dames! Ook 
heren passen en kopen geregeld een leuk 
korset of felgekleurde petticoat voor zich-
zelf. Ik geniet van de verscheidenheid aan 
mensen die op het brede aanbod afkomen: 
stylistes voor bladen of theater, mensen die 
naar burleske of kinky feesten gaan, of klas-
sieke dames die een viool of harp bespelen 
en op zoek zijn naar een mooie fluwelen top 
of jurk. Komt er een bus vol dames van de 
huishoudbeurs langs, liggen de dames gie-
rend van de lach dubbel om de ruches on-
derbroeken die vooraan in de stal hangen. 
Wat voor mij allang gewoon is, is voor een 
ander iets van een andere planeet.

Astrid, Waterlooplein box 2 

Waterlooplein

‘Eigenlijk ben ik begonnen als bloemiste’




