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Er staan drie basisscholen in ons postcodegebied (dit is 
het gebied met scholen, waar kinderen uit onze straat 
voor in aanmerking komen). De openbare Witte Oli-
fant, de iets kleinere, katholieke Sint Antoniusschool 

en de buiten de buurt geleden ASVO school. 
Mijn man en ik hebben bij voorbaat beslist dat we onze doch-

ter niet naar de ASVO sturen, omdat we deze school te elitair 
en te ver vinden. (Mijn man beslist natuurlijk helemaal niets, 
maar in het kader van de zogenaamde gelijkwaardigheid tussen 
ons heb ik het vanaf nu over “wij” en “ons”, hiermee bedoel ik 
dus “ik-de-moeder”.)

Dus wordt het één van de twee buurtscholen. Maar welke van 
de twee? We besluiten onze keuze in de eerste plaats te laten 
bepalen door het niveau van de school. Thuis hebben we het 
boekje Kwaliteitswijzer Amsterdamse Basisscholen liggen met 
daarin een overzicht van het niveau van alle Amsterdamse ba-
sisscholen in het afgelopen jaar. Hier valt over elke basisschool 

apart te lezen wat de onderwijsinspectie van de kwaliteit vindt, 
en wat de CITO-scores zijn.
Beide buurtscholen krijgen een hoge beoordeling van de 
gemeente, allebei scoren zij rond de acht. Op beide scholen gaat 
meer dan de helft van de leerlingen naar het VWO. Tot zover is 
er nog geen duidelijke winnaar.

En dus moeten we op meer letten dan prestaties alleen. We 
besluiten dat het tijd is om naar een open dag te gaan en zo de 
scholen van binnenuit mee te maken. Verschillende buurtou-
ders zeggen ons te kiezen voor de school die goed voelt. Een 
vaag advies: “de school die goed voelt”. Vaak adviseer ik mijn 
vriendinnen te doen wat goed voelt, als ik eigenlijk geen idee 
heb wat ze moeten doen. Maar goed. 

De eerste school die we bezoeken is de Sint Antoniusschool. 
Ik moet hierbij vertellen dat ik zelf als geboren en getogen 
Nieuwmarkter op deze school heb gezeten. De Antonius zag er 
in mijn tijd (ik ben alweer eenendertig jaar oud) heel anders uit 
dan nu. De locatie is weliswaar hetzelfde, mijn eerste schooldag 
viel samen met de opening van het nieuwe gebouw op de Recht 
Boomssloot, maar het karakter van de school was destijds vol-
komen anders. In de kleuterklas kreeg ik les van de nonnen, die 
ook slachtoffers van huiselijk geweld en daklozen in hun kloos-
ter opvingen. De school was volks van aard, met veel laagopge-
leide ouders. Sommige kinderen waren illegaal, over een paar 

Mijn oudste dochter is drieëneenhalf, en dat 
betekent dat ze binnenkort naar de basisschool 
gaat. Een spannende tijd, niet alleen voor haar, maar 
ook voor haar moeder. Want waarop baseer ik mijn 
keuze voor de juiste basisschool voor mijn dochter?

sint Antonius of Witte Olifant
Door Alexandra van Houcke
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kinderen gingen verhalen de ronde dat hun moeder prostituee 
was. De dag begon met een gebed en ‘Haha, jouw mama koopt 
bij de Zeeman (toen nog niet hip, maar goedkoop),’ ‘Na, jouw 
mama dan, die koopt op de markt (toen nog niet Vintage, maar 
tweedehands),’ grapjes.

Ik was een van de eerste leerlingen van de school met VPRO, 
politiek correcte, in de culturele sector werkzame, Noam 
Chomsky en Hannah Arendt lezende, bij mensen-die-claimen 
de-mainstream-bekende-Nederlanders-niet-te-kennen be-
kende, ouders. Niemand in mijn klas zat op klassiek ballet, nie-
mand speelde piano, niemand ging naar de jeugdtheaterschool. 
Hoewel ik in dit opzicht een vreemde eend in de bijt was, was 
mijn schooltijd warm en gezellig. Ik had vriendjes, ik werd niet 
gepest en de harde samenleving die middelbare school heet, 
was daar nog ver weg. 

De Sint Antonius die we tijdens onze bezoekdag aantreffen is 
een totaal andere school. Het gebouw is nog even licht en knus, 
hoewel de hoeveelheid jaren ’80 beton en staal niet erg ro-
mantisch is. Maar de leerlingen zijn een stuk witter en spreken 
vrijwel allemaal ABN.

Het is een kleine oase. Kinderen zitten rustig te lezen en 
te leren, de lessen lijken keurig te verlopen en de juffen zijn 
betrokken en leuk. Ouders en kinderen zijn blij en vrolijk. We 
voelen ons er thuis. Tijdens het praatje van de directrice word 
ik een beetje ongemakkelijk. Ze blijft maar herhalen dat veel 
ouders hoogopgeleid zijn en interessante banen hebben. Het 
roept bij mij de vraag op of ik met mijn sporadische freelance 
werk wel succesvol genoeg ben voor de school. En los van 
plotselinge onzekerheden over mijn eigen prestaties, vind ik dat 
de achtergrond van ouders er überhaupt niet toe zou moeten 
doen. Het gaat hier immers om een basisschool voor kinderen. 
(Onlangs hoorde ik overigens van een Antoniusmoeder dat 
deze directrice inmiddels is vertrokken en is vervangen door 
een sympathieke vrouw die al jarenlang op de school werkt.)

Maar laat ik van de Antonius geen keiharde, snobistische 

school maken, want dat is het niet. Het is eerder een zachtaardi-
ge, gemoedelijke school, met vriendelijke, enthousiaste mede-
werkers. Ik zou mijn dochter hier met een gerust hart achter-
laten. Ik zie haar al zitten, op de kussens in de gang, boekje op 
schoot, haar stemmetje weergalmend door de gangen. 

Een paar dagen later bezoeken we de Witte Olifant. Het gebouw 
met zijn logge jaren ’30 architectuur schrikt me een beetje af. 
Maar de directrice spreekt me juist erg aan, ze is vriendelijk 
en helder, type no nonsens. Ze vertelt dat de school weliswaar 
in de kleinschalige Nieuwmarktbuurt staat, maar toch ook te 
maken heeft met grote stadsproblemen, zoals leerlingen met 

leerproblemen. En nee, niet alle ouders zijn hoogopgeleid. De 
leerlingen zijn een dwarsdoorsnede van de buurt. De kleuterjuf 
vertelt ons tijdens een kringgesprek over een antipestpro-
gramma dat goed lijkt te werken en de leerlingen zien er net 
als bij de Sint Antonius gelukkig en blij uit. De leerkrachten 
komen inspirerend en betrokken over. Er is een groot scala aan 
culturele activiteiten, zoals documentaire maken, zanglessen, 
museumbezoekjes en in groep acht mogen de schoolverlaters 
een eigen tijdschrift vormgeven. Mijn dochter wordt tijdens de 
rondleiding door een paar kleuters meteen bij hun spel betrok-
ken. Het voelt als een warm, veilig en gezellig wereldje, waarin 
kinderen centraal staan. Ook hier zou ik haar met een gerust 
hart achterlaten. En ondanks alle woorden over grote-stadspro-

Het is verbazingwekkend hoe vaak po-
litici bovenstaande woorden uit hun 

mond laten rollen als de vraag om voorzie-
ningen in de openbare ruimte aan de orde 
is. Een dooddoener waarmee de discussie 
lamgeslagen wordt. Terwijl er zoveel betere 
antwoorden mogelijk zijn. Bijvoorbeeld 
de straat als uitdaging voor spel en wat de 
gemeente als beheerder van de openbare 
ruimte daar aan bij zou kunnen dragen. Im-
mers, spel is van wezenlijke betekenis voor 
de ontwikkeling en het welbevinden van 
mensen; zowel voor kinderen als volwas-
senen. Dat is zo’n open deur, die zou niet 
ingetrapt hoeven te worden. Ook kinderen 
in de binnenstad moeten zich in spel kun-
nen verliezen; rennen, ravotten, klimmen, 
springen, vangen. En vooral samen met an-
dere kinderen het spel aangaan, regels ver-
zinnen, winst en verlies beleven. 
Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
de Nieuwmarktbuurt overhoop lag vanwege 
de vele bouwactiviteiten op het metrotracé, 
was het de mooiste speelplek van Amster-
dam. Inmiddels zijn bijna alle lege plekken 

volgebouwd en zijn er slechts enkele speel-
voorzieningen. Vier speelplekken met een 
zandbak en enkele speeltoestellen voor de 
kleuters en peuters en drie mogelijkheden 
voor balspelen op ca 2000 kinderen in de 
Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo. Die 
schraalheid wordt nog versterkt doordat de 
straten op enkele kleine uitzonderingen na 
niet als speelplek gebruikt kunnen worden 
en de grachten niet meetellen.  En waar er 
wel sprake is van een speelplek, zoals bij de 
metro-ingang voor Flesseman, blijkt het 
spelende kind een last voor de omwonen-
den. Wrang, want pal ernaast worden, met 
instemming van de gemeente, de terrassen 
van de cafés steeds groter. Alsof ze daar naar 
toe moeten. 
Mariejette Catz-Lin schrijft elders in Op-
Nieuw over haar jeugd in de vijftiger jaren. 
Veel spelletjes werden toen zelf bedacht. 
Naar mijn mening de leukste en mooiste 
manier van spelen. Maar de straten van 
toen leenden zich daar ook voor. Nu zijn die 
straten in gebruik door het verkeer.
Naar leeftijd is behoefte aan steeds nieu-

were en grotere uitdagingen. Waar voor 
heel jonge kinderen onder begeleiding van 
ouders een zandbak, schommel en klim-
rek voldoende zijn, hebben oudere kinde-
ren behoefte aan plekken voor (bal)spelen, 
maar ook voor ontdekkingen. Er komt een 
moment dat ze de buurt gaan verkennen en 
al dan niet tegen het verbod van hun ou-
ders in over de grens van het territorium 

   …had je maar niet in de binnenstad moeten gaan wonen…

Willen we de kleine Antoniusschool 
met relatief minder grote 
stadsproblemen? Of willen we de 
grootstedelijkere Witte Olifant met 
idem problemen?
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blemen, zie ik in de kleuterklas en groepen 3 en 4 geen verschil 
tussen kinderen van de Antonius en van de Witte Olifant. Het 
is vooral de rondleiding op de scholen, die verschilt. De direc-
trice van de Witte Olifant leidt ons uitgebreid langs alle klassen 
en we krijgen daardoor de kans met de leerlingen te praten over 
wat zij van de school vinden. De buurt is hier dichtbij, met al 
haar diverse types. De rondleiding door de Antoniusschool is 
korter en afstandelijker.
 
Ik heb het altijd fijn gevonden om in de Nieuwmarktbuurt te 
wonen, vanwege haar rommeligheid. Mensen met verschil-
lende achtergronden, die dicht op elkaar leven en onderdeel 
uitmaken van een woelig, maar veilig en gelukkig buurtbe-
staan. Het is de mengeling van kunstenaars, bijstandsmoeders, 
artiesten, klusjesmannen en advocaten, die de binnenstad haar 
vrije ziel geeft en onderscheidt van andere buurten. Hun kinde-
ren op de basisscholen terugzien, geeft me een vrolijk gevoel. 

Nadat we beide scholen hebben bezocht, moeten we beden-
ken welke school het beste voelt. In de speeltuin luisteren we 
mee met gesprekken tussen ouders van beide scholen. We ho-
ren dat op beide scholen wordt gepest, maar ook vriendschap-
pen worden gesloten. Sommigen zeggen dat de Sint Antonius te 
weinig plaats zou hebben voor kinderen die minder goed mee-
komen, te weinig ruimte laten voor ouderparticipatie/-inbreng, 
en te weinig zouden doen om pesten tegen te gaan. Anderen 
menen dat de Witte Olifant weinig geld zou hebben om het 
gebouw op te knappen, juist teveel zou leunen op ouderpartici-
patie en kinderen met leerproblemen binnenhoudt, maar niet 
altijd goed genoeg begeleidt. 

Willen we de kleine Antoniusschool met relatief minder 
grote stadsproblemen? Of willen we de grootstedelijkere Witte 
Olifant met idem problemen? Aanvankelijk zijn we ervan over-
tuigd dat onze dochter het beste op de Antonius past, maar na 
een tijd beginnen we te twijfelen.

We komen tot de conclusie dat ons gevoel bij de school wordt 

bepaald door de mate van vertrouwen die we hebben in of 
de school ons kind gelukkig zal maken. We willen een veilige 
school, waar ze makkelijk vriendjes maakt, niet gepest en wel 
gestimuleerd wordt. Een tweede thuis als het ware. Het beeld 
dat wijzelf hebben van de school, die hier het beste bij past, 
verschuift langzaam.

Hoewel de Sint Antoniusschool door de kleinschaligheid iets 
overzichtelijks en vertrouwds heeft en het de warmte en gezel-
ligheid van de Nieuwmarkt uitstraalt, is het de grotere diversi-
teit en rommeligheid van de Witte Olifant wat op een bepaalde 
manier ook heel herkenbaar is. Het is het onvermogen, dat 
we in feite allemaal hebben, om hetzelfde te zijn, wat vreemd 
genoeg uiteindelijk geruststelt en ruimte biedt om betrokken 
te raken, mee te doen en iets toe te voegen. De Witte Olifant is 
net als de buurt ongepolijst, en daarmee vrij, oorspronkelijk en 
creatief. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die van hun verzorgers 

kijken, gaan ‘shoppen’ in andere buurten. 
Gevaarlijk? Men beweert wel dat kinde-
ren in de binnenstad blootstaan aan aller-
lei bedreigingen zoals verkeer, pedofielen, 
verslaafden en wat niet al. Het tegendeel 
lijkt eerder het geval. Gezien alle berichten 
daarover, lijkt in de dorpen en buitenwijken 
sprake van schijnveiligheid. Kinderen in de 
binnenstad leren eerder en beter hoe ze om 
moeten gaan met verkeer en er is zeker, niet 
in het minst vanwege de vele mensen op 
straat, sprake van een redelijke mate aan so-
ciale veiligheid. Toch nog iets positiefs over 
spelen in de binnenstad.
Een en ander laat onverlet dat er behoefte 
is aan ontmoetingsplekken. Plekken waar 
met leeftijdgenoten een spel kan worden 
aangegaan, belevenissen kunnen worden 
uitgewisseld. Waar, als ze wat ouder zijn, 
hormoongestuurde belangstelling zich kan 
ontwikkelen. Waar ze de o zo belangrijke 
tussenstap naar volwassenheid kunnen ma-
ken. Je zou zeggen hoe meer woningen, hoe 
meer kinderen, hoe meer speelplekken. Een 
blik op de kaart leert dat de Nieuwmarkt-

buurt karig is bedeeld. De speelplek op de 
Lastage, speeltuin de Waag en de basketbal-
paal tegenover het politiebureau, dan heb je 
het wel gehad. Het is er dringen geblazen, 
want er zijn meer kinderen dan plekken en 
ook toeristen houden er wel eens een balle-
tje hoog. Op Uilenburg is er alleen de ver-
brede stoep rond de Witte Olifant. De buur-
ten rond het Waterlooplein zijn volledig 
versteend. Alleen bij het Nieuwe Grachtje 
ligt nog, als verdwaald, een speelplek
Ook de sportvoorzieningen, niet hetzelfde 
als spelen maar van even wezenlijk belang, 
ontbreken. Het zwembad als alternatief 
voor het Heiligewegbad kwam er nooit. Op 
wat grotere afstand maar relatief dichtbij 
staat de sportvoorziening in het Wertheim-
park onder druk door de plannen voor een 
oorlogsmonument met trekken van een 
toeristische attractie. Dat terwijl sportvoor-
zieningen in de nabijheid van wonen van 
onschatbare waarde zijn. Omdat een ge-
zonde geest het best tot ontwikkeling komt 
in een gezond lichaam is ook voor de Ipad 
generatie lichaamsbeweging van levensbe-

lang. Immers de motor van een Rolls Royce 
komt niet tot zijn recht in een Fiat Panda. 
De gemeente, in haar rol als zorgdrager 
voor de leefbaarheid in de stad, zou de 
kansen die er zijn moeten benutten. Blom 
tandwielenfabriek en de werf bij de kanto-
ren van de Dienst Infrastructuur, Verkeer 
en Vervoer (DIVV) zouden voor de buurt 
moeten worden gereserveerd in plaats van 
commercieel uitgebuit. Buurtbewoners in 
beide buurtdelen pleiten daar al jaren voor. 
Het lijkt er op dat politici, al dan niet inge-
fluisterd door de zakenwereld, hun eigen 
‘wereld’ creëren en de stad als speeltje zien. 
Ze zouden in plaats daarvan moeten erken-
nen dat in de binnenstad overwegend wordt 
gewoond en dat daar voorzieningen bij ho-
ren. Leefbaarheid is geen ronkende verkie-
zingsbelofte. Politici zijn gekozen om daar 
inhoud aan te geven. Anders zouden ze zich 
beter op een dorp verkiesbaar kunnen stel-
len. Al was het maar om te kunnen roepen 
dat je beter in de stad kan wonen…

evert van voskuilen

   …had je maar niet in de binnenstad moeten gaan wonen…



mogen vallen, minder vaak grote ongelukken hebben. En dat 
kinderen die, binnen de perken uiteraard, geconfronteerd 
worden met problemen en verdriet en daarin goed worden be-
geleid, veerkrachtiger zijn en beter in staat zijn met problemen 
om te gaan, dan kinderen bij wie problemen worden ontkend, 
afgekeurd of genegeerd. Op elke school wordt gepest, op elke 
school zitten kinderen die niet goed meekomen, op elke school 
scheiden ouders of scheiden ze juist niet terwijl ze dat wel 
zouden moeten doen, worden ze ziek, overlijden of verliezen 
zij hun baan. Deze emotionele problemen dragen kinderen 
met zich mee op school. Het is hoe de school er vervolgens mee 
omgaat (worden deze problemen her- en erkend, worden de 
leerlingen gezien en geholpen) dat het geluk van kinderen mis-
schien nog het meest bepaalt.
 
Welke van de twee scholen dit het beste doet, is een persoon-
lijke ervaring en kunnen we pas weten als ons kind naar school 
gaat en problemen tegenkomt. Tot die tijd blijft het bij ideeën. 
Dat weten we, maar toch kunnen we het niet laten te theoretise-
ren. Ons oerinstinct zorgt ervoor dat we ons verantwoordelijk 
voelen voor het toekomstige levensgeluk van ons kind en met 
behulp van theorieën hopen we grip te krijgen op wat komen 
gaat. Deze theorieën veranderen telkens weer. Vandaar dat mijn 
man en ik al maandenlang zwevende basisschoolkiezers zijn. 

We liepen laatst door de buurt met onze twee dochtertjes, 
toen we langs de Witte Olifant wandelden. Onze oudste doch-
ter zag de schoolkindjes spelen en zei: ‘Dit is een leuke grote 
school, mag ik hier ook naartoe?’ Mijn man en ik keken elkaar 
veelbetekenend aan en onze keuze leek eindelijk gemaakt. Niet 
veel later liepen we langs de Sint Antonius. Terwijl we definitief 
afscheid namen van het idee dat onze dochter naar deze school 
zou gaan, zei ze: Dit is een leuke grote school,’ ze drukte haar 
neus tegen het raam van de kleuterklas, ‘hier wil ik ook heen’. 

RAAN PHAD THAI

 

Raamgracht 9

1011 KH Amsterdam 

Tel. 020 6238708

06 26423841 

www.raanphadthai.nl

Restaurant en take away
6 dagen per week open van 17.00 tot 22.30 uur. Maandag gesloten.

De Speelgoedwinkel waar 
beweging in zit!

Sint Antoniesbreestraat 51A

(Bijna) Altijd open?

020 - 427 38 62

(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

KNUFFELS

EEN NIEUWE 
ITALIAAN IN 
DE BUURT

GELDERSE 
KADE 93 

AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

Piccolo Mondo

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

Kinderen van de Witte Olifant maken een 
tekening van de toren in het kader van 
‘Zuidertoren 400 jaar’
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Zo’n vijfentwintig jaar geleden 
maakte ik een transportfiets. 

Ik heb vele banden versleten en 
twee achterwielen. We worden 
samen oud. Op een dag ging ik de 
deur uit en zag ik de lege plek waar 
mijn fiets had gestaan. Gestolen. 
Er waren toen nog geen slimfoons 
en sociale media. Je moest alles 
zelf doen. Dat ging best goed hoor. 
Na meer dan een jaar kreeg ik een 
tip: iemand had de fiets zien rijden 
en wist waar hij was gestald. Het 
landje achter Artis. Daar woonden 
toen stadsnomaden, in caravans, 
hutjes en drijvende bouwsels. De 
man die mijn fiets had meegeno-
men woonde in een gat in de grond in een 
grasveld. Tussen de wuivende halmen lag 
een blauw dekkleed met een schoorsteentje 
er door. Ik klopte op het zeil, dat onmiddel-
lijk opzij werd geschoven. Ik keek in de grot, 
en zag een mager bleek gezicht. Waarom 
woon je in een gat? vroeg ik.
   ‘Ik wil zo dicht mogelijk bij het hart van 
moeder aarde leven’, zei hij. ‘Moet je dan 

niet nog een stukje verder graven?’, vroeg ik. 
Hij antwoordde niet, maar tilde een stoep-
tegel op. Daaronder sijpelde het grondwater. 
‘Ik kan niet verder’, zei hij somber en legde 
de tegel weer terug.
Ik kom mijn fiets ophalen, zei ik, je hebt er 
nou meer dan een jaar plezier van gehad en 
ik zie dat je nog  fietsen genoeg hebt in je 
opslagplaats. Hij keek beteuterd en was  op 

zijn hoede. Ik trok mijn transport-
fiets onder een dekzeil vandaan, en 
verdomd, alles deed het nog. Wat 
een geluk. Weliswaar was de hele 
fiets met een grote kwast roze ge-
verfd,  en dat moest ik er allemaal 
weer afkrabben, een hoop werk.  
Maar uiteindelijk werd hij mooi 
grijs met een oranje biesje. Zo’n 
jaar of tien later stond ik stil bij 
een stoplicht bij het Centraal Sta-
tion. Ik voelde dat ik van opzij werd 
aangekeken. Toen ik omkeek,  zag 
ik het grijnzende gezicht van een 
man die – hoe zeg je zoiets – weer 
vaste grond onder de voeten had 
weten te krijgen. Aan zijn wangen 

kon je zien dat hij bijna geen tand meer in 
zijn mond had. ‘Je zorgt er wel goed voor!’, 
lispelde hij vrolijk en wees naar mijn trans-
portfiets.  Hoe gaat het met je? vroeg ik, ter-
wijl het licht op groen sprong. ‘Heel goed!’, 
riep hij. ‘Wat doe je tegenwoordig?’, riep ik 
hem na. ‘Ik ben bakker! Ik werk bij Bolletje!’
En daar verdween hij in het verkeer, mijn Per-
soonlijke Fietsendief. john ter marsch
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Column Jur Balks droomcafé
Maarten Henket   illustratie: Martyn Overweel

Ook de sprookjeswereld was overgestapt op mantelzorg, 
en toen het kasteel waar Doornroosje lag te slapen dreigde 
in te storten (aardgaswinning) ging buurvrouw Sneeuw-
witje op zoek naar iets anders. Mede uit eigenbelang, want 
ook haar huisje liep gevaar. Veel geld bleek er niet te zijn, 
dus een kasteel of buitenplaats kwam niet in aanmerking. 
Uiteindelijk vond ze iets in Amsterdam: een voormalig café 
waarvoor een ‘rustige huurder’ werd gezocht. En zo kwam 
Doornroosje op de Krom Boomssloot terecht, samen met 
haar mantelzorgers. Mantel? Het leek wel een kledinglijn. 
Sneeuwwitje nam niet alleen haar zeven dwergen mee, maar 
ook haar tweelingzus met eigen personeel. Het was een 
beetje dringen, vooral ook vanwege de enorme hoeveelheid 
baljurken die mee moest, maar het ging.

Inmiddels wonen ze er al een tijd, en het pand begint 
meer en meer te lijken op het betoverde kasteel waar Doorn-
roosje vandaan kwam. Steeds weliger tieren de klimrozen 
langs de gevel. De hoofdingang is al bijna helemaal over-
woekerd, alleen de zijdeur wordt nog gebruikt. Binnen 
heerst absolute rust. Doornroosje krijgt elke dag een schoon 
baljurkje aan, en verder doden Sneeuwwitje, haar zus en de 
dwergen hun tijd met naar buiten kijken. Af en toe wordt 
er opgebeld door een ongeduldige prins die wil weten hoe 
het er mee staat. Kabouter Grumpie neemt dan op met de 
mededeling ‘Hare Hoogheid slaapt’.

Hoe het verder zal gaan? Dat hangt ervan af. Er bestaan 
van dit sprookje zoals bekend verschillende versies. In een 
ervan had de prinses haar hart verloren aan Jur Balk, de 
zoon van de hofbrouwer van haar vader. Ze minnekoosden 
in het geheim, en zij hielp hem met zijn studie voor het 
Horecadiploma. Prinsen die naar haar hand kwamen dingen 

werden beleefd doch resoluut afgewezen, het prinsessenle-
ven verveelde haar stierlijk. In deze versie van het verhaal 
is het wachten dan ook niet op een slap kusje van een prins 
in een fluwelen pakje. Doornroosje droomt alleen maar van 
haar Jur. Als die langs komt hoeft de betovering geen hon-
derd jaar te duren en kunnen ze samen proberen een andere 
droom te verwezenlijken, en wel die van hém: een gewoon, 
gezellig café, niet voor een ‘doelgroep’ maar voor iedereen.

Is dit de juiste variant van het sprookje? Sommige crypto-
logen zien in het opschrift op het voormalige caféraam een 
verborgen aanwijzing in die richting, maar of het ook echt 
zo is? De tijd zal het leren.

bolletje
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Het is het oudste park van Amsterdam, aangelegd in 1812. 
Eén van de kleinste postzegeltjes groen op de kaart van 

Amsterdam én het groene hart voor bewoners uit de Kadijken, 
de Plantagebuurt, de Weesperbuurt en de Nieuwmarktbuurt.

Voor mij is het een verlengstuk van mijn huis. Elke ochtend 
geniet ik van het licht dat door de bomen speelt en elke avond 
van de zonsondergang. In de lente is het de eerste plek waar 
ik bloemen boven de grond zie komen en het frisse lichte 
groen van de eerste blaadjes aan de bomen blijft een terugke-
rende verrukking. Op het gras langs het water van de Nieuwe 
Herengracht zwemmen pluizige eendjes, meerkoetjes met hun 
hoge gepiep en jonge grijze zwanen. In de zomer picknick ik 
met vrienden langs de waterkant of zoek ik verkoeling met mijn 
voeten in het water van de fontein. In de herfst, als de bomen 
hun bladeren verliezen, is er dankzij het gras en de struiken nog 
groen te zien, zodat de belofte van een nieuwe lente nooit ver 
weg is. In de winter is het een oase van stilte in een drukke stad 
en een toevluchtsoord voor vogels. Als het gesneeuwd heeft, 
is het een wonderland waar de sfinxen bij de ingang met hun 
lantarens over waken. 

Het is ook een bekende herdenkingsplek. In de rechter-
hoek van het park ligt het spiegelmonument van Jan Wolkers, 
opgebouwd uit gebroken spiegels met het opschrift ‘Nooit meer 
Auschwitz’. Een bedrieglijk eenvoudige, maar diep doorvoelde 
poëtische verbeelding van het feit dat de Holocaust de wereld 
voor altijd heeft veranderd. De lucht boven die spiegels zal 
nooit meer ongeschonden zijn.  
In de woorden van Jan Wolkers: “In een visioen van rechtvaar-
digheid zie je de blauwe lucht boven je vol barsten trekken, 
alsof de verschrikking die daar op aarde onder haar heeft 
plaatsgehad voorgoed de eeuwigheid geschonden heeft.”  
Er komen bijna dagelijks bezoekers, alleen of in groepjes. En 
elk jaar op de laatste zondag van januari is het weer indruk-
wekkend hoeveel mensen er in stilte de Auschwitzherdenking 
bijwonen.

Het kleine parkje biedt veel aan veel verschillende mensen. 
Ik zie er ’s ochtends heel vroeg een man de krant lezen op een 
bankje voordat hij aan zijn dag begint. Ik zie in het park en 
in het aangrenzende sportpark mensen rondjes joggen, yoga 
doen, trainen onder begeleiding van een personal trainer, vol-
leyballen, jeu de boulen. Buurtbewoners wandelen er meerdere 
keren per dag met hun hond(en). Nieuwe studenten uit het 
studentenhuis aan de Plantage Middenlaan beleven er hun 
ontgroening. Dolly Bellefleur host er op het jaarlijkse buurt-
feest waar jongeren uit de buurt optreden. Toeristen liggen er te 
zonnen. Bezoekers van de Plantagebuurt rusten er tijdens een 
wandeling even uit. En op internet vond ik een bericht van een 
Amerikaan die tijdelijk in Amsterdam woont en werkt en die 
op zijn bucketlist (een lijst van dingen die je gedaan wil hebben 
in je leven) heeft staan: “relaxing in the Wertheimpark”. 

Natuurlijk is niet iedereen zo enthousiast over het park als ik. 
Er zijn ook mensen die vinden dat het een te klein stukje groen 
is met te veel hondenpoep om er je kind veilig te laten spelen. 
Dat het een trekpleister is voor dronkenlappen en de verkeerde 
soort toeristen die er jointjes rokend in het gras liggen. En ook 
dat is waar. Hoewel het in omvang niet veel voorstelt, is het dus 
een echt stadspark; het enige binnen de grenzen van stadsdeel 
Centrum. Toegewijd aan herdenken en tegelijkertijd intensief 
gebruikt.

Nu dreigt deze mooie balans door te slaan naar het herden-
ken. Op 18 maart 2014 heeft het College van Burgemeester & 

Wethouders van Amsterdam besloten akkoord te gaan met het 
voornemen om nog een Holocaustmonument te vestigen in het 
Wertheimpark. Het zogenaamde Nationale Holocaust Monu-
ment, ook wel “het pad van licht”, ontworpen door de architect 
Daniel Libeskind. Het zal bestaan uit op- en aflopende wanden 
van glad gepolijst beton van een donker-blauwgrijze kleur met 
daarin 102.000 namen van Nederlandse Holocaustslachtof-
fers. Het hoogste punt van het monument zal 4.76 meter boven 
het maaiveld uitsteken. De beoogde plek voor het monument 
is tussen het monument van Jan Wolkers en het hek van het 
sportpark. 

Op 16 april is er een inspraakbijeenkomst geweest (waarvoor 
op 3 april de uitnodigingen verstuurd zijn). Stadsdeel Centrum 
meldt in haar verslag van die bijeenkomst dat zij verwacht dat 
de komst van dit namenmonument 250.000 bezoekers per jaar 
zal trekken, 21.000 per maand of 700 per dag. Bovenop de 2 
miljoen mensen die nu al jaarlijks de Plantagebuurt bezoeken. 
Dat kan de buurt en dit kleine parkje niet absorberen zonder 
dat het een heel stuk minder leefbaar wordt.

Volgens het bestuur van het stadsdeel zal deze toename van 
bezoekers nauwelijks leiden tot een toename van autoverkeer, 
aangezien de meeste bezoekers met openbaar vervoer, de fiets 
of te voet zullen komen. Ook verwacht men dat slechts een 
klein percentage zal komen per touringcar. In- en uitstappen 
vindt plaats bij Artis. De aanleg van een touringcarhalte bij het 
Wertheimpark wordt pas overwogen als daar aanleiding toe zal 
blijken. Waar de optimistische inschatting op gebaseerd is dat 
deze toename van bezoekers niet voor een toename van auto’s 
en touringcars zal zorgen, wordt nergens toegelicht. Mijn eigen 
ervaring is dat juist veel bezoekers van de Plantagebuurt per 
touringcar, met de hop-on-hop-of-bus of met de auto komen.

Omdat er veel onrust is ontstaan over de plaatsing van het 
Namenmonument in het Wertheimpark en de inspraakproce-
dure eromheen, heeft het algemeen bestuur van Stadsdeel Cen-
trum op 17 juni, in een openbare vergadering, het besluit om 
medewerking te verlenen aangehouden. Boudewijn Oranje ver-
telde op diezelfde vergadering dat Burgemeester Van der Laan 
van plan was om alsnog zelf met buurtbewoners in gesprek te 
gaan. Op woensdag 2 juli is er een besloten gesprek geweest 
met een aantal buurtbewoners, Karina Wolkers, de weduwe 
van Jan Wolkers, Burgemeester Van der Laan, Felix Rottenberg 
(in welke hoedanigheid is niet duidelijk), Boudewijn Oranje, 
lid van de bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum, Jacques 
Grishaver van het Auschwitz Committee en initiatiefnemer van 
het Nationale Namenmonument en Matthijs Erdman van de fa-
miliestichting Wertheim. Daar zijn de bezwaren tegen de komst 
van het Namenmonument in het Wertheimpark nogmaals 
kenbaar gemaakt. Waarom juist deze mensen uitgenodigd zijn 
en niet een brede selectie van buurtbewoners, is niet duidelijk. 

De bezwaren richtten zich onder andere op aantasting van de 
inrichting en het karakter van het park, op het verdwijnen van 
groen, op de overlast van grote aantallen bezoekers en op het 
besluitvormingsproces. Burgemeester Van der Laan en Boude-
wijn Oranje hebben beloofd deze zomer te gebruiken om fair 
en grondig de bezwaren op een rij te zetten en te bezien welke 
te ondervangen zijn en welke niet.

Ik wens ze daarbij veel wijsheid toe. Misschien dat ze wat tijd in 
het park kunnen doorbrengen. Dat helpt vast om tot een besluit 
te komen dat tegemoetkomt aan de behoefte om te herdenken en 
ook ruimte laat om hier en nu nieuwe herinneringen te maken.

sati dielemans

Eén van de kleinste postzegeltjes groen op de 
kaart van Amsterdam

Informatie: twitter.com/wertheimpark • www.facebook.com/vriendenvanhetwertheimpark • ww.centrum.amsterdam.nl/projecten • www.holocaustnamenmonument.nl
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In de zomer van 2008 raakte ik gefasci-
neerd door het spel van een pianiste in 

de overkapte winkelarcade  in de Joden-
breestraat. Zij speelde er geregeld en ik 
heb vaak naar haar staan luisteren. In 
het kerstnummer van OpNieuw van dat 
jaar heb ik mijn bewondering geuit in 
een stukje, ‘Muziek’. Voor dat stukje had 
ik haar toestemming gekregen in een 
moeizaam gesprek: zij sprak Russisch en 
een paar woorden Engels, meer niet. Toen 
het te koud werd om buiten te spelen is zij 
teruggereisd naar haar woonplaats, Nisjni 
Novgorod in Rusland. Die Kerstmis heb 
ik haar de OpNieuw nagestuurd. Ik kreeg 
een e-mail terug, waarin zij vertelde dat ze 
blij was haar dochtertje van drie terug te 
zien, die de zomer bij haar grootouders had 
doorgebracht. In het volgend voorjaar zou 
ze graag terugkomen naar Amsterdam om 
daar al spelend geld te verdienen.

Het voorjaar daarop wachtte ik vergeefs op 
pianorecitals in de arcade. Tja, dan maar 
niet… Veel later dat jaar, op een zaterdag 
in oktober, ging ik naar de grote buurtver-
gadering in de Boomsspijker die moest 
voorkomen dat de Pintobieb gesloten zou 
worden. Wie kwam ik daar tegen? Natasha, 
de pianiste! Zij vertelde mij dat ‘s zaterdags 
de Boomsspijker werd  getransformeerd tot 
school voor Russische kinderen uit Amster-
dam en ver daarbuiten en dat zij daar iedere 
week haar dochtertje, Polina, toen vier, naar 
toe bracht.
Natasha’s Engels was duidelijk vooruitge-
gaan. Ik hoorde dat ze dat voorjaar met 

haar man, Valeriy, en Polina in Amsterdam 
was teruggekomen. ‘Speel je nog wel pi-
ano?’, vroeg ik. Het toetsenbord was niet erg 
geschikt als oefeninstrument, vertelde ze. 
Een goed idee kwam in me op. ‘Ik heb thuis 
een piano staan. Zou het niet nuttig zijn als 
je bij mij kwam oefenen? Je moet toch je 
niveau als concertpianiste op peil houden.’ 
En ja hoor, sinds die dag kwam Natasha 
geregeld oefenen en werd mijn huis gevuld 
met heerlijke muziek. Mijn huis, dat zo stil 
was sinds mijn lieve vrouw Thea in novem-
ber 2007 was gestorven. En dat, als maison-
nette, eigenlijk te groot voor me was, maar 
het was nu eenmaal sinds 1983 mijn huis.

We raakten goed bevriend in die tijd,  in 
december had Natasha zelfs al een recital 
gegeven in de Pintobieb. Ze woonden 
wat krap, met zijn drieën, hoorde ik. De 
oplossing diende zich zélf aan, mijn lege 
huis vróeg er als het ware om. Dus Natasha, 
Valeriy en Polina trokken in het Pentagon 
in. Iedereen gelukkig. Valeriy, ook musicus, 
verdient de kost op straat, met zijn Russi-
sche knoppenaccordeon, de bayan. Dat kon 
gewoon doorgaan, hij heeft vaak gespeeld 
in de arcade.
Voor mij was het een voortdurend feest. 
Het huis leefde weer, kleine Polina vond 
vriendjes en vriendinnetjes in de buurt, 
ging naar school op de Witte Olifant en 
kon veilig spelen op het Pentagonplein. Als 
waarachtig telg uit een muzikantengezin 
oefende ze ook ijverig op de viool, onder 
streng toezicht van moeder en wekelijks op 
les bij een lerares.

Het feest duurde anderhalf jaar. Natasha 
heeft verscheidene recitals gegeven, in 
de buurt en daarbuiten. Echter, Valeriy 
kwam als kostwinner geregeld in conflict 
met onduidelijke regels waar je wél of níét 
mag spelen en met toezichthouders die er 
duidelijk plezier in hebben om het spelen 
onmogelijk te maken.
Na verschillende teleurstellende ervaringen 
verloor hij de moed om in Nederland te 
spelen. Hij studeerde al op het conserva-
torium in Gent, België, om zich verder te 
bekwamen en had uit dien hoofde daar al 
een kamer, een studiekot zoals dat daar 
heet. Daar is hij gaan wonen en na korte tijd 
vonden hij en Natasha een appartement in 
die plaats. Toen waren ze weer samen.

Sinds die tijd is mijn huis weer leeg, maar 
mijn leven is verrijkt met hun vriendschap. 
Het is meer dan vriendschap, we zijn eigen-
lijk familie geworden. Ik breng veel tijd in 
Gent door. Polina is nu 9, sinds anderhalf 
jaar heeft ze een zusje, Eva.

Ieder jaar in juli worden de Gentse feesten 
gehouden. Ik was daar dit jaar en heb mo-
gen meemaken hoe Polina op straat groot 
succes had met haar viool. Geregeld zie je 
mensen gebiologeerd staan kijken hoe dat 
kleine meisje haar stukken speelt en zich 
niet door het publiek laat afleiden. Kinde-
ren zíé je staan denken: ‘O, als ik toch eens 
zó kon spelen’.

Het is nu zes jaar later. Er is veel gebeurd.
henk oldeman

Polina had groot succes met haar viool

Zes jaar later



12 OpNieuw12 OpNieuw

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938
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Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit 
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opval-
lende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is 
hét huis van de Nederlandse wetenschap.

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

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

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

www.knaw.nl
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doorgeefinterview

dan door naar het rode pleintje (J. W. Sieb-
beleshof) is mijn favoriete route.

Wat vinden jullie leuk in de buurt?
V: De Aprilfeesten natuurlijk. Dat is echt zo 
gezellig. Vorig jaar hebben we opgetreden 
met het Witte Olifantkoor en toen wonnen 
we de eerste prijs. Maar omdat alle kinde-
ren al naar bed waren, hebben ze de prijs 
aan de tweede gegeven! Het volwassenen-
koor, nou ja! En op het Geldersekadefeest 
vorig jaar heb ik viool gespeeld, daar heb ik 
ook goeie herinneringen aan. 

D: Sinds kerst vorig jaar breng ik op za-
terdag bestellingen rond voor de groen-
tekraam op de Nieuwmarkt. Dan zie je de 

Vertel eens, wat betekent de Nieuwmarkt-
buurt voor jullie?
D: We wonen allebei al ons hele leven in dit 
huis op de Geldersekade en we zaten ook in 
de buurt op school, op de Witte Olifant. V: 
nu zitten we allebei op het Cygnus Gymna-
sium en daar zitten heel veel kinderen uit 
IJburg en Diemen en dan merk je wel dat je 
al die buurten helemaal niet kent. Al mijn 
vriendinnen wonen heel ver weg! Soms 
weet ik niet eens hoe ik er moet komen. Al-
les is hier nou eenmaal zo dichtbij en alles 
is er ook: winkels, speeltuinen, parkjes. Het 
is echt een fijne buurt. D: ik zou geen een 
nadeel kunnen bedenken, het is gewoon 
een hele leuke buurt. 

Hebben jullie favoriete plekken in de buurt?
V: Il Sogno vind ik echt een gezellige plek, 
waar ik vaak met vriendinnen na school af-
spreek. Lekker een ijsje eten en kletsen. Oh 
ja, ook Sugar & Spice op de Zeedijk is leuk! 
D: ik doe aan free runnen en er zijn hele 
leuke routes in de buurt. Bij free runnen 
gebruik je de stad als speeltuin. Muurtjes, 
hellinkjes, randjes, alles kun je eigenlijk 
gebruiken. Van de St. Antoniusschool naar 
het zwarte pleintje (naast de Flesseman) en 

Deze keer interviewt Anna Cruson Vita en Daniël Hoogland, die 
met hun bijdrage aan de kinderpagina de Nieuwmarktbuurt van 
lang geleden zo mooi in beeld brengen. Daniël is zestien en Vita 
is dertien. Ze wonen met hun ouders op de Geldersekade.

buurt toch weer anders. Ik kom nu op plek-
ken waar ik eerst nooit kwam, al die stegen 
en kelders, en ik kom ook in straten waar ik 
eerst nooit kwam. De buurt wordt eigenlijk 
groter, vroeger kwam ik nooit links van 
de Zeedijk (vanaf de Nieuwmarkt gezien), 
maar daar zitten ook veel afleveradressen, 
dus nu wel, dat is leuk. 
Bij de meeste restaurants moet je beneden 
afleveren. Bij Nam Kee maken ze beneden 
ook de eenden schoon. De vloer is helemaal 
waterig rood, daar loop ik extra voorzich-
tig, stel je voor dat je valt! 

Jullie bijdrage aan de kinderpagina geeft zo 
mooi de buurt en Amsterdam weer. Waar 
halen jullie inspiratie voor je verhaal en 
tekening vandaan?
V: Eerlijk gezegd heb ik veel informatie van 
internet, het boek over Amsterdam van 
Geert Mak en nog een ander. Met een beetje 
fantasie nog krijg je dan zo’n verhaal. Ik 
moest al vroeg op school verhalen schrijven 
en nu op de middelbare wordt ik er steeds 
beter in. Door de ervaring en natuurlijk 
Nederlands en geschiedenislessen leer ik 
het correct maken van een verhaal.
D: Vroeger heb ik op tekenles gezeten en 
ik heb het ook op de middelbare school. 
Vita laat mij het verhaal lezen en laat dan 
helemaal aan mij over wat ik ga tekenen. 
Soms geeft ze nog een tip over hoe zij het in 
gedachten had.

Sinds kort is aan de Oude Waal 26 een 
hondentrimsalon in het centrum van Am-
sterdam gevestigd. Een grote ruimte in het 
souterrain met een winkelgedeelte voor en 
een behandelruimte achterin. Allerhande 
artikelen voor honden zoals vachtverzor-
gingsartikelen, hondensnacks, honden-
kleding en speeltjes zijn hier te koop. Deze 
trimsalon wordt gerund door Koko Suthoff. 
Na een lange carrière als grafisch ontwerp-
ster, besloot zij het roer om te gooien. De 
keuze was beeldhouwen of iets met honden. 
Ze besloot een opleiding tot hondentrim-
ster te volgen, voor haar een speciale vorm 
van beeldhouwen. Koko legt uit dat het be-
langrijk en gezond is dat honden regelma-

tig geknipt, geëffileerd, geplukt of ingekort 
worden.
Haar eigen hondje Ivar functioneert als am-
bassadeur voor de salon. De kleine Yorkshi-
re terriër verwelkomt groot en klein bij de 
deur met een blaf.
De honden krijgen eerst een wasbeurt en 
daarna worden ze getrimd met speciaal ge-
reedschap. Ze gaan dan mooi verzorgd de 
deur weer uit. 
Koko heeft wel twee jaar gezocht naar een 
geschikte ruimte, die ze aan de Oude Waal 
gevonden heeft. Het is de eerste trimsalon 
in het centrum, hetgeen de hondenbezitters 
van het centrum een ritje naar een veraf ge-
legen salon bespaart.

trimsalon Amsterdam Centrum
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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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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Annabel doet haar ogen open. Waarom 
is ze niet gewekt door de dienstmeid?! 

Ze gaat zitten en kijkt om zich heen. Ze zit 
in een kleine hut, die meer op een kip-
penhok lijkt dan op een hut, de ramen zijn 
dichtgetimmerd en het stinkt er. Ze ligt op 
een stapel stro. Opeens ziet ze iemand in de 
hoek zitten. Dan voelt ze een steek en gaat 
weer liggen. Haar hoofd bonst. Johan, de 
roversbende, haar geheugen komt weer te-
rug en ze voelt paniek de macht overnemen 
in haar hoofd. ‘Johan?’, fluistert ze. De per-
soon in de hoek beweegt. ‘Ja’, de stem van 
Johan trilt. Op dat moment gaat de deur 
van de hut van het slot en komen er twee 
rovers binnen. ‘Zo zo, is ons tortelduifje 
wakker?’, zegt een van de wachters. Ze pak-
ken haar vast en sleuren haar mee. ‘Johan!’, 
roept Annabel bang. Johan staat meteen op 
en slaat een rover in zijn buik. ‘Laat haar 
met rust!’, roept hij, maar de rover herstelt 

zich en geeft Johan zo’n harde klap in zijn 
gezicht dat die op de grond valt en zo blijft 
liggen. ‘Johan!’, roept Annabel geschrokken, 
de tranen lopen over haar gezicht. ‘Wees 
eens stil tortelduifje, niet iedereen hoeft het 
te horen.’ De rover bindt een doek om haar 
mond en Annabel geeft het op om zich nog 
te verzetten.
Ze komen aan bij een tent waar een lange 
maar sterk ogende jongeman zit. ‘Kom 
kom, ga lekker zitten’, zegt hij met een brede 
grijns tegen Annabel die geen spier ver-
trekt. De rovers duwen haar ruw op de stoel 
en binden haar vast. De doek wordt van 
haar mond getrokken. ‘Laat ik het simpel 
zeggen: jij vertelt mij waar je ouders wonen 
of anders kom je hier nooit weg.’ Annabel 
zegt niets. Ze staart voor zich uit en denkt 
alleen maar aan Johan: woede omdat hij 
haar verraden en bedrogen heeft en verge-
ving omdat hij haar hart heeft gestolen en 

ze niks anders wil dan bij hem zijn. Floris 
kijkt haar aan. Alsof hij haar gedachten kan 
lezen zegt hij: ‘Breng me Johan!’ De rovers 
verdwijnen. ‘Hoe weet je zijn naam?’ vraagt 
Annabel geschrokken. ‘Heeft hij je dat 
niet eens verteld?! Haha, het wordt steeds 
mooier.’ Floris laat een korte stilte vallen 
en dan begint hij weer. ‘Hij is een van ons’, 
zegt hij met een grijns. Annabel is verlamd 
van de schrik. ‘D-dat kan niet....’, fluistert ze. 
‘Vertel het me’, zegt Floris nu dreigend. ‘Jo-
han...’, fluistert Annabel nog steeds. Opeens 
krijgt ze een klap in haar gezicht, haar hele 
gezicht gloeit en ze voelt bloed over haar 
wang lopen. Ze gilt. Op dat moment komt 
Johan binnen. Hij schopt en slaat om zich 
heen, maar hij komt niet uit de greep van de 
rovers. Als hij Annabels rode en bebloede 
gezicht ziet, stopt hij. Floris pakt Johan vast 
en zet een mes op zijn keel. ‘Vertel het’, zegt 
hij en Johan fluistert: ‘Alsjeblieft’. Annabel 
kijkt van het dreigende gezicht van Floris 
naar het smekende gezicht van Johan. 
‘Koningsstraat 21’, fluistert Annabel. ‘Mooi 
zo.’ Floris laat Johan los en beveelt de rovers 
hen terug te brengen naar de hut. ‘Was dat 
nou zo moeilijk?’
De rovers duwen Johan en Annabel ruw 
in de hut en doen de deur op slot. Annabel 
valt zo hard op de grond dat ze voelt dat 
de harde takjes en het stro schrammen 
tekenen in haar gezicht. Vermoeid gaat ze 
op de grond zitten tegenover Johan. ‘Sorry’, 
zegt hij, ‘het is allemaal mijn schuld.’ Zijn 
schouders schokken en hij begint alles uit te 
leggen aan Annabel. Als hij klaar is, kijkt hij 
haar aan. Haar gezicht zit vol schrammen, 
haar donkere haar valt over haar gezicht 
en er rollen tranen over haar wangen: het 
meisje uit zijn droom. Alleen is het deze 
keer wel hoorbaar wat ze fluistert: ‘Ik hou 
van je.’ Johan fluistert terug: ‘Ik ook van 
jou.’ Hij kruipt naar Annabel en neemt haar 
in zijn armen. Ze kruipt tegen zijn borst en 
leunend tegen het stro vallen ze zo in slaap.
Wordt vervolgd... vita hooglandt

1597, Amsterdam 
Vervolg

Raan Phad Thai is gevestigd in een pand 
aan de Raamgracht, waar een van de eerste 
Thaise restaurants in Amsterdam werd ge-
opend door Klaas Compaen. Het interieur 
is nog precies zoals Klaas dat destijds heeft 
ingericht, met authentieke Thaise beelden, 
foto’s en versieringen. Een knus klein res-
taurant in het souterrain. Duc Huy Lam is 
sinds bijna twee jaar de eigenaar en maakt 
de droom waar die hij al jaren had: een ei-
gen restaurant. Duc is geboren in Vietnam 
en heeft ook lang in Thailand gewoond. Hij 
kwam op zijn 19de naar Nederland, heeft 
staatsexamen Nederlands gedaan en daar-
na aan de Hogeschool ICT gestudeerd. In 

de avonduren en in het weekend werkte hij 
in restaurants. Toen heeft hij alsnog de koks-
opleiding gedaan en alle nodige papieren 
voor een restaurant gehaald.
Thais eten is heel gezond, vertelt Duc. Alle 
gerechten zijn familierecepten. Hij gebruikt 
veel  groenten naast vlees, vis of tofu, met 
verschillende curries, rood, en groen, asa-
man, paneang, en geel, cashewnoten, kokos, 
noedels en rijst. Hij maakt alles vers klaar. 
Raan Phad Thai is zes dagen per week open, 
maandags gesloten. Hij hoopt dat de lezers 
van OpNieuw de weg naar dit kleine char-
mante restaurant weten te vinden om zijn 
Thaise gerechtjes te proeven. 

raan phad thai
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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1. Eric Armitage
Rapenburg 28 a
Armitage@hetnet.nl
www.Armitage.nl
06 22 65 86 48

2. Aussy B
Oudekerksplein 48 3 

to.aussieb@gmail.com
www.facebook.com/AussyB
06 51 53 56 70

3. Wilma Bakker
O.Z. Voorburgwal 15-17
info@blondenblauw.nl
www.blondenblauw.nl
06 21 22 49 20

4. Barbarizsm
Krom Boomssloot 8
absolute@xs4all.nl
absolutephotography.net
06 24 21 19 34

5. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
lidablijdenstein@hotmail.com
lidablijdenstein.wordpress.com
020 62 33 427

6. Peter de Boer
Geldersekade 32 B
peterdeboer79@gmail.com
atelierpeterdeboer.nl
06 21 66 45 78

7. Roland Broekhuis
Recht Boomssloot 52
r.broekhuis@planet.nl
www.rolandbroekhuis.nl
06 23 41 12 76

8. Marja Broersen
Recht Boomssloot 52 
majama@xs4all.nl
www.marjabroersen.exto.nl
06 17 17 03 61

9. Josephine Colsen
Sint Jansstraat 27
info@colseninteriorproducts.nl
www.colseninteriorproducts.nl
020 62 59 305

10. Steve Currie
Binnen Bantammerstraat 25 
stevecurrie@upcmail.nl
www.yowzagallery.nl
020 62 32 328

11. Heidi van Dijk
Sint Jansstraat 45
heidihvandijk@hotmail.com
www.atelierheidi.nl
06 53 66 83 77

12. Maria van Dijkman
Binnenkant 31 HS

mariavandijkman@yahoo.com
www.mariavandijkman.nl
06 54 73 34 54

13. Natalia Dik 
Zeedijk 73 
natalia.dik@gallery-pr2.eu
www.nataliadik.nl
06 48 51 68 85

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

15. Beatrice van Dorp
Koestraat 5 E
info@beatricevandorp.nl
www.beatricevandorp.nl
06 52 66 18 52

16. Mylo Freeman
Korte Keizersstraat 18
mylofreeman@planet.nl
www.mylofreeman.com
06 49 90 56 06

17. Inge de Haan
Oude Waal 23
post@mozainge.nl
www.mozainge.nl
06 27 21 77 35

18. Johanna de Haan
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
johannadehaan@planet.nl
www.johannadehaan.nl
020 62 60 282

19. Sophia Harms-van Estrik
Amstel 134
info@arteliersophia.nl
www.arteliersophia.nl
020 62 50 650

20. Carl van Hees
Groenburgwal 63 HS

carlvanhees@xs4all.nl
carlvanhees.com
020 68 38 209

21. Peter Heij 
Recht Boomssloot 52
peterheij@peterheij.nl
www.peterheij.nl 
06 29 49 86 71

22. Leentje van Hengel
Zanddwarsstraat 9
info@tinctoria.nl
www.tinctoria.nl
06 15 00 69 56

23. Luc van der Hoeven
Recht Boomssloot 52
lucc01@tele2.nl
020 62 04 140

24. Noor Hoogenhout
Pentagon 83
info@noorhoogenhout.nl
www.noorhoogenhout.nl
06 34 03 37 37

25. Raymond Huisman
Binnenkant 39 1A

info@raymondhuisman.nl
www.raymondhuisman.nl
06 40 73 10 76

26. Hes van Huizen
Recht Boomssloot 52
hvhuizen@xs4all.nl
www.hesvanhuizen.nl
06 46 05 21 90

27. Eric  Ipenburg
Staalstraat 14 winkel
cine.qua.nonsense@gmail.com
020 62 55 588

28. Renate Jacobs
Binnenkant 31 HS

renate.jacobs@gmail.com
www.sint-lucas.nl/kunste-
naars.htm 020 62 59 427

29. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
edgarportraits@hotmail.com
www.edgarportraits.com
06 15 61 37 99

30. Stan Kuijl
Binnenkant 32
stan.kuijl@hotmail.com
06 45 08 23 70

31. Flip Lambalk
Zuiderkerkhof 3
flambalk@kpnmail.nl
www.fliplambalk.nl
06 20 94 12 65

32. Larue/Gils
Sint Annenstraat 18 A
mail@downtowndressup.nl
www.downtowndressup.nl
06 36 43 14 34

33. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 SOUS

steentypograaf@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 41 18 37 61

34. Martine van Leeuwen
Krom Boomssloot 37-1
info@graceworks.nl
www.graceworks.nl
06 43 85 12 65

35. Gerda Lont 
Koestraat 5 E
gerdalont@live.nl
0222 31 45 24

36. Margaretha Louwers
Recht Boomssloot 52
marg.louwers@planet.nl
www.margarethalouwers.nl
06 83 21 33 87

37. Gerda Meester
Pentagon 83
gerdameester@live.nl
www.gerdameester.nl
06 44 57 82 21

38. Anita Mizrahi
Korte Keizersdwarsstraat 2
a.studio@online.nl
06 26 95 21 15

39. Els van der Monde
Schippersstraat 11
elsmonde@gmail.com
www.elsvandermonde.nl
020 69 33 118

40. Harm Mouw 
Koestraat 5 D
hmouw@xs4all.nl
www.ateliermouw.nl
06 14 88 56 82

41. Martyn F. Overweel
Krom Boomssloot 55
martyn@mfoverweel.com
www.martynfoverweel.com
06 18 84 01 84

42. Martin Pluimers
Koningsstraat 19
martinpluimers@yahoo.com
www.martinpluimers.com
06 49 27 72 89

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

44. Denise Rosenboom
Geldersekade 83 HS

deniserosenboom@gmail.com
deniserosenboom.blogspot.com
06 48 71 03 71

45. Esther van Schagen
Oudeschans 21
info@jouwstouteschoenen.nl
www.amsterdamhouseofart-
sandcrafts.com
06 44 72 83 19

46. Winfried Scholz
Zakslootje 16 B
winscho.nl@gmail.com
www.avws-artworks.nl
06 22 56 38 46

47. Josien Schouten
Groenburgwal 63 HS

josienschouten@upcmail.nl
0418 51 43 84

48. Boudijn Uythof
Kromme Waal 31 BG

boudijn@uythof.com
www.boudijn.nl
06 28 25 51 00

49. Henk Vink
Zwanenburgwal 110
hvprint@xs4all.nl
www.vink.kunstinzicht.nl
06 29 02 84 61

50. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 B
benvollers@upcmail.nl
www.benvollers.com
020 62 72 915

51. Ralf Westerhof
Geldersekade 32 AC

info@ralfwesterhof.nl
www.ralfwesterhof.nl
06 41 50 56 60

52. Barbara Jet Wichers Hoeth
Recht Boomssloot 52
abap@xs4all.nl
www.artacasa.nl
06 23 47 81 35

53. Gerard Wiersum
O.Z.  Voorburgwal 230 B2

gerard.wiersum@kpnmail.nl
www.gerardwiersum.nl
06 21 89 55 20

54. Dunya Willeman
Zwanenburgwal 108
allicht@tiscali.nl
020 63 93 568

55. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110 3
anneloup@kpnmail.nl
www.anneliesewolf.nl
020 62 28 694

56. Preta Wolzak
Oudeschans 26
preta@fortblink.nl
fortblink.nl
06 24 31 80 06

57. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 SOUS

ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
06 21 69 85 87

58. Will Zero
Verversstraat tussen 57 en
draakje
willzero@tiscali.nl
www.willzero.com
020 42 30 400

59. Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
www.splendoramsterdam.com
020 845 33 45

Ieder jaar houden de kunstenaars in onze buurt
een weekend ‘open atelier’. Een unieke kans om
kennis te maken met de vele kunste naars die hier
wonen en werken. Ze ontvangen je op hun atelier
en tonen daar hun werk en werkwijze. 
De Open Ateliers Nieuwmarkt zijn op zaterdag 4
en zondag 5 oktober van 12 tot 18 uur. 
De overzichtstentoonstelling is dit jaar in
‘Splendor’, Nieuwe Uilenburgerstraat 116. 
De feestelijke opening van deze expositie met
muziek van ‘Padam, bal dans la rue’ is op vrijdag
3 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis. 
Je bent van harte welkom.

Meer over de kunstenaars en de 
Open Ateliers Nieuwmarkt is te vinden
op www.ateliersnieuwmarkt.nl
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Staalstraat 14 winkel
cine.qua.nonsense@gmail.com
020 62 55 588

28. Renate Jacobs
Binnenkant 31 HS

renate.jacobs@gmail.com
www.sint-lucas.nl/kunste-
naars.htm 020 62 59 427

29. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
edgarportraits@hotmail.com
www.edgarportraits.com
06 15 61 37 99

30. Stan Kuijl
Binnenkant 32
stan.kuijl@hotmail.com
06 45 08 23 70

31. Flip Lambalk
Zuiderkerkhof 3
flambalk@kpnmail.nl
www.fliplambalk.nl
06 20 94 12 65

32. Larue/Gils
Sint Annenstraat 18 A
mail@downtowndressup.nl
www.downtowndressup.nl
06 36 43 14 34

33. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 SOUS

steentypograaf@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 41 18 37 61

34. Martine van Leeuwen
Krom Boomssloot 37-1
info@graceworks.nl
www.graceworks.nl
06 43 85 12 65

35. Gerda Lont 
Koestraat 5 E
gerdalont@live.nl
0222 31 45 24

36. Margaretha Louwers
Recht Boomssloot 52
marg.louwers@planet.nl
www.margarethalouwers.nl
06 83 21 33 87

37. Gerda Meester
Pentagon 83
gerdameester@live.nl
www.gerdameester.nl
06 44 57 82 21

38. Anita Mizrahi
Korte Keizersdwarsstraat 2
a.studio@online.nl
06 26 95 21 15

39. Els van der Monde
Schippersstraat 11
elsmonde@gmail.com
www.elsvandermonde.nl
020 69 33 118

40. Harm Mouw 
Koestraat 5 D
hmouw@xs4all.nl
www.ateliermouw.nl
06 14 88 56 82

41. Martyn F. Overweel
Krom Boomssloot 55
martyn@mfoverweel.com
www.martynfoverweel.com
06 18 84 01 84

42. Martin Pluimers
Koningsstraat 19
martinpluimers@yahoo.com
www.martinpluimers.com
06 49 27 72 89

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

44. Denise Rosenboom
Geldersekade 83 HS

deniserosenboom@gmail.com
deniserosenboom.blogspot.com
06 48 71 03 71

45. Esther van Schagen
Oudeschans 21
info@jouwstouteschoenen.nl
www.amsterdamhouseofart-
sandcrafts.com
06 44 72 83 19

46. Winfried Scholz
Zakslootje 16 B
winscho.nl@gmail.com
www.avws-artworks.nl
06 22 56 38 46

47. Josien Schouten
Groenburgwal 63 HS

josienschouten@upcmail.nl
0418 51 43 84

48. Boudijn Uythof
Kromme Waal 31 BG

boudijn@uythof.com
www.boudijn.nl
06 28 25 51 00

49. Henk Vink
Zwanenburgwal 110
hvprint@xs4all.nl
www.vink.kunstinzicht.nl
06 29 02 84 61

50. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 B
benvollers@upcmail.nl
www.benvollers.com
020 62 72 915

51. Ralf Westerhof
Geldersekade 32 AC

info@ralfwesterhof.nl
www.ralfwesterhof.nl
06 41 50 56 60

52. Barbara Jet Wichers Hoeth
Recht Boomssloot 52
abap@xs4all.nl
www.artacasa.nl
06 23 47 81 35

53. Gerard Wiersum
O.Z.  Voorburgwal 230 B2

gerard.wiersum@kpnmail.nl
www.gerardwiersum.nl
06 21 89 55 20

54. Dunya Willeman
Zwanenburgwal 108
allicht@tiscali.nl
020 63 93 568

55. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110 3
anneloup@kpnmail.nl
www.anneliesewolf.nl
020 62 28 694

56. Preta Wolzak
Oudeschans 26
preta@fortblink.nl
fortblink.nl
06 24 31 80 06

57. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 SOUS

ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
06 21 69 85 87

58. Will Zero
Verversstraat tussen 57 en
draakje
willzero@tiscali.nl
www.willzero.com
020 42 30 400

59. Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
www.splendoramsterdam.com
020 845 33 45

Ieder jaar houden de kunstenaars in onze buurt
een weekend ‘open atelier’. Een unieke kans om
kennis te maken met de vele kunste naars die hier
wonen en werken. Ze ontvangen je op hun atelier
en tonen daar hun werk en werkwijze. 
De Open Ateliers Nieuwmarkt zijn op zaterdag 4
en zondag 5 oktober van 12 tot 18 uur. 
De overzichtstentoonstelling is dit jaar in
‘Splendor’, Nieuwe Uilenburgerstraat 116. 
De feestelijke opening van deze expositie met
muziek van ‘Padam, bal dans la rue’ is op vrijdag
3 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis. 
Je bent van harte welkom.

Meer over de kunstenaars en de 
Open Ateliers Nieuwmarkt is te vinden
op www.ateliersnieuwmarkt.nl
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1. Eric Armitage
Rapenburg 28 a
Armitage@hetnet.nl
www.Armitage.nl
06 22 65 86 48

2. Aussy B
Oudekerksplein 48 3 

to.aussieb@gmail.com
www.facebook.com/AussyB
06 51 53 56 70

3. Wilma Bakker
O.Z. Voorburgwal 15-17
info@blondenblauw.nl
www.blondenblauw.nl
06 21 22 49 20

4. Barbarizsm
Krom Boomssloot 8
absolute@xs4all.nl
absolutephotography.net
06 24 21 19 34

5. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
lidablijdenstein@hotmail.com
lidablijdenstein.wordpress.com
020 62 33 427

6. Peter de Boer
Geldersekade 32 B
peterdeboer79@gmail.com
atelierpeterdeboer.nl
06 21 66 45 78

7. Roland Broekhuis
Recht Boomssloot 52
r.broekhuis@planet.nl
www.rolandbroekhuis.nl
06 23 41 12 76

8. Marja Broersen
Recht Boomssloot 52 
majama@xs4all.nl
www.marjabroersen.exto.nl
06 17 17 03 61

9. Josephine Colsen
Sint Jansstraat 27
info@colseninteriorproducts.nl
www.colseninteriorproducts.nl
020 62 59 305

10. Steve Currie
Binnen Bantammerstraat 25 
stevecurrie@upcmail.nl
www.yowzagallery.nl
020 62 32 328

11. Heidi van Dijk
Sint Jansstraat 45
heidihvandijk@hotmail.com
www.atelierheidi.nl
06 53 66 83 77

12. Maria van Dijkman
Binnenkant 31 HS

mariavandijkman@yahoo.com
www.mariavandijkman.nl
06 54 73 34 54

13. Natalia Dik 
Zeedijk 73 
natalia.dik@gallery-pr2.eu
www.nataliadik.nl
06 48 51 68 85

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

15. Beatrice van Dorp
Koestraat 5 E
info@beatricevandorp.nl
www.beatricevandorp.nl
06 52 66 18 52

16. Mylo Freeman
Korte Keizersstraat 18
mylofreeman@planet.nl
www.mylofreeman.com
06 49 90 56 06

17. Inge de Haan
Oude Waal 23
post@mozainge.nl
www.mozainge.nl
06 27 21 77 35

18. Johanna de Haan
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
johannadehaan@planet.nl
www.johannadehaan.nl
020 62 60 282

19. Sophia Harms-van Estrik
Amstel 134
info@arteliersophia.nl
www.arteliersophia.nl
020 62 50 650

20. Carl van Hees
Groenburgwal 63 HS

carlvanhees@xs4all.nl
carlvanhees.com
020 68 38 209

21. Peter Heij 
Recht Boomssloot 52
peterheij@peterheij.nl
www.peterheij.nl 
06 29 49 86 71

22. Leentje van Hengel
Zanddwarsstraat 9
info@tinctoria.nl
www.tinctoria.nl
06 15 00 69 56

23. Luc van der Hoeven
Recht Boomssloot 52
lucc01@tele2.nl
020 62 04 140

24. Noor Hoogenhout
Pentagon 83
info@noorhoogenhout.nl
www.noorhoogenhout.nl
06 34 03 37 37

25. Raymond Huisman
Binnenkant 39 1A

info@raymondhuisman.nl
www.raymondhuisman.nl
06 40 73 10 76

26. Hes van Huizen
Recht Boomssloot 52
hvhuizen@xs4all.nl
www.hesvanhuizen.nl
06 46 05 21 90

27. Eric  Ipenburg
Staalstraat 14 winkel
cine.qua.nonsense@gmail.com
020 62 55 588

28. Renate Jacobs
Binnenkant 31 HS

renate.jacobs@gmail.com
www.sint-lucas.nl/kunste-
naars.htm 020 62 59 427

29. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
edgarportraits@hotmail.com
www.edgarportraits.com
06 15 61 37 99

30. Stan Kuijl
Binnenkant 32
stan.kuijl@hotmail.com
06 45 08 23 70

31. Flip Lambalk
Zuiderkerkhof 3
flambalk@kpnmail.nl
www.fliplambalk.nl
06 20 94 12 65

32. Larue/Gils
Sint Annenstraat 18 A
mail@downtowndressup.nl
www.downtowndressup.nl
06 36 43 14 34

33. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 SOUS

steentypograaf@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 41 18 37 61

34. Martine van Leeuwen
Krom Boomssloot 37-1
info@graceworks.nl
www.graceworks.nl
06 43 85 12 65

35. Gerda Lont 
Koestraat 5 E
gerdalont@live.nl
0222 31 45 24

36. Margaretha Louwers
Recht Boomssloot 52
marg.louwers@planet.nl
www.margarethalouwers.nl
06 83 21 33 87

37. Gerda Meester
Pentagon 83
gerdameester@live.nl
www.gerdameester.nl
06 44 57 82 21

38. Anita Mizrahi
Korte Keizersdwarsstraat 2
a.studio@online.nl
06 26 95 21 15

39. Els van der Monde
Schippersstraat 11
elsmonde@gmail.com
www.elsvandermonde.nl
020 69 33 118

40. Harm Mouw 
Koestraat 5 D
hmouw@xs4all.nl
www.ateliermouw.nl
06 14 88 56 82

41. Martyn F. Overweel
Krom Boomssloot 55
martyn@mfoverweel.com
www.martynfoverweel.com
06 18 84 01 84

42. Martin Pluimers
Koningsstraat 19
martinpluimers@yahoo.com
www.martinpluimers.com
06 49 27 72 89

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

44. Denise Rosenboom
Geldersekade 83 HS

deniserosenboom@gmail.com
deniserosenboom.blogspot.com
06 48 71 03 71

45. Esther van Schagen
Oudeschans 21
info@jouwstouteschoenen.nl
www.amsterdamhouseofart-
sandcrafts.com
06 44 72 83 19

46. Winfried Scholz
Zakslootje 16 B
winscho.nl@gmail.com
www.avws-artworks.nl
06 22 56 38 46

47. Josien Schouten
Groenburgwal 63 HS

josienschouten@upcmail.nl
0418 51 43 84

48. Boudijn Uythof
Kromme Waal 31 BG

boudijn@uythof.com
www.boudijn.nl
06 28 25 51 00

49. Henk Vink
Zwanenburgwal 110
hvprint@xs4all.nl
www.vink.kunstinzicht.nl
06 29 02 84 61

50. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 B
benvollers@upcmail.nl
www.benvollers.com
020 62 72 915

51. Ralf Westerhof
Geldersekade 32 AC

info@ralfwesterhof.nl
www.ralfwesterhof.nl
06 41 50 56 60

52. Barbara Jet Wichers Hoeth
Recht Boomssloot 52
abap@xs4all.nl
www.artacasa.nl
06 23 47 81 35

53. Gerard Wiersum
O.Z.  Voorburgwal 230 B2

gerard.wiersum@kpnmail.nl
www.gerardwiersum.nl
06 21 89 55 20

54. Dunya Willeman
Zwanenburgwal 108
allicht@tiscali.nl
020 63 93 568

55. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110 3
anneloup@kpnmail.nl
www.anneliesewolf.nl
020 62 28 694

56. Preta Wolzak
Oudeschans 26
preta@fortblink.nl
fortblink.nl
06 24 31 80 06

57. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 SOUS

ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
06 21 69 85 87

58. Will Zero
Verversstraat tussen 57 en
draakje
willzero@tiscali.nl
www.willzero.com
020 42 30 400

59. Splendor
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
www.splendoramsterdam.com
020 845 33 45

Ieder jaar houden de kunstenaars in onze buurt
een weekend ‘open atelier’. Een unieke kans om
kennis te maken met de vele kunste naars die hier
wonen en werken. Ze ontvangen je op hun atelier
en tonen daar hun werk en werkwijze. 
De Open Ateliers Nieuwmarkt zijn op zaterdag 4
en zondag 5 oktober van 12 tot 18 uur. 
De overzichtstentoonstelling is dit jaar in
‘Splendor’, Nieuwe Uilenburgerstraat 116. 
De feestelijke opening van deze expositie met
muziek van ‘Padam, bal dans la rue’ is op vrijdag
3 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis. 
Je bent van harte welkom.

Meer over de kunstenaars en de 
Open Ateliers Nieuwmarkt is te vinden
op www.ateliersnieuwmarkt.nl
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werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742  toonbeeld.praktijk@zonnet.nl

www.mariarijnbout.nl

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

E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

Word vrijwilliger bij 
De Regenboog Groep

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

Maatje voor mensen met psychische problemen 
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.

 www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg. 
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!

 www.deregenboog.org 

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl
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gedichten
Met mijn kleinzoon van drie en een half speel 
ik regelmatig op het plein van het Pentagon. 
Onbedoeld eigenlijk een ideale plek voor 
kinderen. Op het schuin aflopende plein staan 
bomen, waar je omheen kunt slalommen 
en tikkertje spelen. Bij mooi weer geeft de 
spiegelfontein verkoeling. Onverlaten gooien 
soms wat zeepsop in het water en dat schuim 
geeft overlast, maar ook plezier. Vooral met 
een bal kun je er goed uit de voeten. We pro-
beren altijd met de bal de klok van de toren 
te raken, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Dat 
is een grapje, maar er liggen wel regelmatig 
ballen op de kerk. Toeristen en kinderen zie je 
daar regelmatig voetballen en skateboarden. 
Ook kun je er schaken en dammen, helaas 
zijn er geen begeleidende schaakstukken, 
zoals op het florerende Max Euweplein.
Drank is er verboden, dus het zou een echte 
kinderplek kunnen zijn. Bij de Waag kun je 
heel soms voetballen, maar omdat daar vaak 
markten en activiteiten zijn kun je beter wach-
ten tot er weer het jaarlijkse zand gestort is 
voor het beachvoetbaltoernooi (en volleybal).
Voor oudere kinderen zou je van de buurt en 
de grote diversiteit aan winkels met hun etala-
ges een grote speurtocht kunnen maken. Met 
duizenden vragen. Hoeveel hoeden liggen 
in de etalage van de hoedenwinkel? Hoeveel 
knuffels liggen er in de etalage van de speel-
goedwinkel? Wat zie je op het plafond van 
het Pintohuis? Welke maat heeft die gouden 
schoen in de winkel met kleren van vroeger? 
Inderdaad merendeels enigszins educatieve 
vragen, ik blijf een schoolmeester. In de druk-
ke straten is het voor heel jonge kinderen niet 
veilig genoeg om op straat te spelen. Hoewel 
op veel plekken ook autovrij, komen de fiet-
sers van alle kanten. Het ritueel met mijn klein-
zoon is inmiddels een aanrader voor iedereen. 
Kijk naar links, kijk naar rechts, kijk naar de 
fiets, nu komt er niets... Oversteken maar!
Zie foto voorplaat. jorge

kinderogen
zijn kleine neus
drukt zacht tegen het glas
zijn rode laars stampt
keihard in de plas

condens op het raam
tijd om verder te gaan
hij schudt van nee
hij blijft liever staan
wil even niet mee
en nergens heen

zijn ogen schieten
heen en weer
zijn handen reiken
naar de beer
achter glimmend glas
achter spiegeltijd

zonder pijn en spijt
heeft opa plotseling
alle tedertijd

jorge augustus 2014

Opnieuw
De stoeltjes,
keurig rond de tafel nodigen uit voor
een babbel, een glas, sfeerslingers
hangen aan het plafond en dalen als
vurige tongen neer. Door de open
deur waait de warmte naar binnen en
koelt zich af om verder rond het terras
te draaien.
 
Na het plezier
slokken de wolken de zon op om haar
één jaar vast te houden, slechts af en
toe komen er een paar stralen door de
luchtluiken. Dan komt de regen om zijn
macht te tonen, vervelende spelbreker.
 
De Nieuwmarkt
gromt maar omarmt gewillig de grillen
van het volgende seizoen.

Erika Destercke
 

Geraakt
Meeuwen vechten boven de 
binnenplaats/
een hels kabaal

De mensen in dat vliegtuig-
hebben ze iets gehoord?
Op weg naar een aards paradijs
vielen ze uit de hemel-
hun onschuldige dromen
in duizend stukken
op weerbarstig gras
in bloeiende voortuitjes
door het keukendak
van onschuldige anderen

De mensen in de Gazastrook-
Wat horen zij?
Al jaren opgesloten in een aardse hel

vallen kinderen en bejaarden
uit hun onschuldige nachtmerries-
dagelijks
in duizend stukken
op weerbarstig zand
in afgebrokkelde voortuintjes
door het keukendak
van onschuldige anderen

Op de Kaaimaneilanden
liggen wapenfabrikanten
geeuwend op het strand-
een vogeltje pikt hun tanden schoon

Oorlogswaan
regeert op alle fronten

It hits me
 dunya

Popboy is een van de winkels in Pacific Pla-
ce. Behalve deze vintage winkel zijn er een 
platenzaak City records, Old stoel voor vin-
tage meubels, expositieruimte Vriend van 
Bavink en een Chinese massagesalon. 
Marleen van der Weerd runt Popboy sinds 
afgelopen mei. Ze maakt een jongemeis-
jesdroom waar met deze winkel, die twee-
dehandsspullen heeft uit de jaren vijftig en 
zestig. Nadat ze een spannende app had 
ontwikkeld, “the vintage detective”, vonden 
vrienden dat het tijd werd zelf een winkel te 
beginnen.
De winkel oogt ruim, de muur is geschil-
derd door een kunstenaar, waar de pin-ups 
die aan de muur hangen prachtig bij staan. 

Ze verkoopt ingelijste pin-ups en tasjes, 
beelden en vazen, schoenen en kleding. Tij-
dens het interview komen twee hippe Fran-
se toeristen binnen. Een van hen verdwijnt 
achter het pasgordijn, toont haar ‘nieuwe’ 
blouse aan de vriendin, die goedkeurend 
knikt. Blousje verkocht.
Jasper Derksen van City Records verkoopt 
tweedehands platen in allerlei genres, be-
halve House en Dance. Heel veel jazz, pop 
en soul, wereldmuziek en klassiek. Hoewel 
hij verstopt zit in Pacific Place, weet men 
hem te vinden.
Beiden vinden de buurt erg geschikt voor 
hun winkels en zijn blij met de groei van al-
ternatieve en gezellige bedrijven.

Pacific Place, Geldersekade 28
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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De Appel
Prins Hendrikkade 142
1011 AT Amsterdam
T +31 20 62 55 651
E press-pr-intern@deappel.nl
www.deappel.nl

27 september 2014 - 
11 januari 2015
When Elephants Come Marching In
Carl Michael von Hausswolff, 
Roland Schimmel, Hugo Canoilas, 
Taf Hassam, Hidenori Mitsue, 
Walter De Maria, Emilio Moreno, 
Chiara Fumai, Melanie Bonajo, 
Mu Xue, gerlach en koop, Michael 
Stubbs, Jan van de Pavert. 
Opening: 26 september 
2014, 18:00 - 21:00

Perdu
Kloveniersburgwal 86
1012CZ Amsterdam
t: 020 627 6295
m: perdu@perdu.nl
w: www.perdu.nl

Iedere vrijdagavond organiseert 
Perdu literaire avonden. 

3 oktober 2014 20.30 u
5 / 7 euro 
Een roep om literaire autoriteit, in sa-
menwerking met literair tijdschrift nY

10 oktober 2014 20.30 u
5 / 7 euro 
Tijd als duur, een interdis-
ciplinair onderzoek

17 oktober 2014 20.30 u
3/ 5 euro
Vers van het mes XXIX met 
ongedebuteerde dichters

24 oktober 2014 20.30 u
5 / 7 euro 
Huis-tuin-en-keukensurrealisme 

31 oktober 2014 20.30 u
5 / 7 euro
Verloren Post, in samenwerking met 
de Vorlesebühne en tijdschrift DW&B

7 november 2014 20.30 u
5 / 7 euro
Over hedendaagse Chinese poëzie

14 november 2014 20.30 u
5 / 7 euro
Perdu leest langzaam #5...
Nieuwe Zon van Jacob Groot

21 november 2014 20.30 u
5 / 7 euro 
Literatuur in vertaling 
i.s.m. tijdschrift Terras

28 november 2014 20.30 u
5 / 7 euro
Een avond over poëzie en dansW&B

Bethaniënklooster
Barndesteeg 6b
1012 BV Amsterdam
tel. 020-6250078
www.bethanienklooster.nl
 
13 oktober 2014 20.15 u
€ 17,50 / € 14,-
Intrada – concert rond Marius Flothuis
 
17 november 2014 20.15 u
€ 17,50 / € 14,-
Erwartung – liederen van 
gevluchte componisten
 
15 december 2014 20.15 u
€ 17,50 / € 14,-
Polonaise – concert met het Jacques 
Thibaud Ensemble uit Berlijn

Beurs van Berlage 
art in redlight - 10th in-
dependent art Fair

27 tot en met 30 december 2014
dagelijks 11.00 tot 19.00 uur
€ 10,- (Kinderen tot 12 jaar gratis)

www.artinredlight.com
artinredlight.com/blog 
Facebook
Twitter: @ArtInRedlight10

Amsterdams 
Marionetten 
Theater
Nieuwe Jonkerstraat 8
1011 CM Amsterdam
tel. 020-6208027
info@marionettentheater.nl
www.marionettentheater.nl

Oktober
‘De Toverfluit’ – W.A. Mozart
Houten acteurs, in kostuums van 
zijde en fluweel, presenteren 
Mozarts beroemde opera in een 
speciale Nederlandse bewerking. 
Een klassiek verhaal over de 
strijd tussen goed en kwaad, een 

exotisch avontuur, een sprookje.
Volwassenen € 16,- / kinderen € 7,50  
 
zo. 12 okt. 14.30 uur
‘De Toverfluit’ – W.A. Mozart

zo. 19 okt. 14.30 uur
‘De Toverfluit’ – W.A. Mozart

za. 25 okt. 20.00 u
‘De Toverfluit’ – W.A. Mozart
November / December
data: zie www.marionettentheater.nl

Huis de Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam

Maandag 1 september 20.30
Pintotonics n+1
Improvisatiemuziek,  solo 
en ensemble
€ 6
Solo: beeldend kunstenaar / 
performer Peter Zegveld
Ensemble: Dirk Bruinsma/ so-
praan saxofoon, Jan Willem van 
der Ham/ alt saxofoon, Natalio 
Sued/ tenor saxofoon, Christian 
Ferlaino/ bariton saxofoon

28 augustus t/m 25 september
Beeldende Kunst 
Carina Ellemers 
Some small works

Zondag 7 september 16.00 u
Renate Jörg
Entree vrij
Renate Jörg presenteert 
haar nieuwe CD: Und schiefe 
Scheitel kämmt der Wind

Woensdag 9 september 20.00 u
Pinto Cinema (maandelijks) 
Amarcord (1973), Federico Fellini
Aanvang 
€ 5
De film wordt ingeleid door 
filmjournalist Guus Schulting 
(Preview, The Cult Corner).

Zaterdag 13 september 
20.30 u (zaal open 19.45)
A Midsummer Night’s Dream 
door The Dutch Factory

Gesproken taal: Engels
kaarten alleen te bestellen via 
http://thedutchfactory.nl

Zaterdag 13 september 14.30 u
Open Monumentendag
Lezing door Alida Beekhuis 
over Freule Tine, een vrouwe-
lijke ontdekkingsreiziger uit 
het begin van de 19e eeuw.
Entree vrij

Zondag 14 september 14.30 u
Open Monumentendag
Lezing door Walter Schoonen-
berg over de roerige geschie-
denis van Huis de Pinto
Entree vrij

Dinsdag 16 september 20.00 u
Literaire lezing (in samenwerking 
met boekhandel Het Pantheon )
Christine Otten, € 7,50

Vrijdag 19 september 20.00 u
Artis: de natuur als leermeesteres 
van de joodse kunstenaars
€ 10,00
Eerste van vier kunsthistorische 
lezingen door Michel Didier

Zaterdag 20 september 
10.30  - 12.00 u 
MASKERS MAKEN
Cursus kindertoneel o.l.v. Sam Heady
€ 75, inclusief materiaal
De cursus vindt plaats op elke 
zaterdag van 20 september tot 
en met 22 november (behalve op 
11 oktober i.v.m. herfstvakantie), 
en de presentatie is op 29/11.

Zondag 21 september 16.00 u
Muziekmatinee, € 5
o.a. Dear Ellinor

Dinsdag 23 september 20.00 u
Nederlands Alternatief (maandelijks)
Rooie Sien, € 5
Elke maand programmeert filmrecen-
sent Guus Schulting (o.a. Preview, The 
Cult Corner) een film van Neder-
landse bodem die minder bekend 
is bij het grote publiek, maar een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het nationale filmrepertoire. 

Woensdag 24 sep-
tember 20.00 u
Uit het Hoofd uit het Hart (lezin-
genreeks over historische onder-
werpen uit de Nieuwmarktbuurt)
Criminaliteit in de Nieuwmarktbuurt
€ 5

Woensdag 24 septem-
ber 10.00-12.30 u
Start tekencursus door Ma-
rianne Sligting, 5 x € 45
Daarna op 1, 8, 15, en 22 oktober

agenda
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macaroni met spek 
en doperwtjes

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

Oké, de kookrubriek is deze keer voor jullie 
kids! Al die saaie (en soms vieze!) recepten 
van de afgelopen tijd, iiiieeeuuw... Want zo 
is het toch? Altijd moeten jullie je aanpas-
sen aan de smaak van je ouders. Mmm 
lekker, spitskool. Ja papa, ik heb echt trek 
in gebakken lever. Om nog maar te zwijgen 
over de vraag of ze eigenlijk wel kúnnen 
koken. Snotterige courgette, droge kip of 
zwartgeblakerde aardappels. Nee echt, er 
wórdt je wat voorgeschoteld! Of ze gaan 
heel ingewikkelde dingen maken met zes 
soorten groente en 20 soorten kruiden. Uit 
een kookboek dat ze hebben gekregen. Of 
ze zeggen: ‘als je je groente niet opeet, krijg 
je geen toetje!’. Wat heeft dat nou met elkaar 
te maken? En hebben ze wel eens gekeken 
hoeveel kilo groente er op je bord ligt? 
Een lekker glaasje water om het mee weg 
te spoelen en zelf drinken ze wijn. Dat is 
toch net zoiets als cola drinken bij het eten? 
Weten ze dat wel? Nee, het valt niet altijd 
mee, dat samenwonen. Maar ... misschien is 
dit een idee: Bied aan om één keer per week 
te koken (zéker weten dat ze ja zeggen) 
en maak precies waar je zelf zin in hebt. 
En oh wee, als ze hun bord niet leeg eten. 
Geen toetje. Glaasje water erbij en neem 
zelf lekker een glaasje sap of fris. En degene 
die heeft gekookt, hoeft niet af te ruimen 
of af te wassen, vergeet dat niet. Hier een 
gerecht ter inspiratie. Het recept komt van 
Milou (6 jaar). Hij zit in groep 4 van de St. 

Antoniusschool en is dol op voetballen 
en buitenspelen. Urenlang in speeltuin de 
Waag of op de brede stoep van de Rapen-
burgerstraat. En als je ergens honger van 
krijgt, is het wel van buiten spelen. En wat 
eet Milou het liefst na een lange dag buiten? 
Macaroni! Elleboogjes! Ook al zoiets waar 
de meeste ouders hun neus voor ophalen. 
Nee rigatoni of fetuccini moet het zijn. Nou, 
toevallig vindt Milou macaroni lekker en 
jullie hopelijk ook. Dit recept kun je zelf 
maken. Geen hulp van ouders bij nodig, die 
dan weer nutteloze opmerkingen maken 
(‘diepvriesgroente is niet hetzelfde als verse 
hoor!’) Oh, echt? Ik dacht dat diepvries-
doperwtjes op Antartica groeiden. Oké, 
een klein beetje hulp met het afgieten van 
de macaroni is wel verstandig, het hangt er 
ook een beetje van af hoe oud je bent. Het 
recept is voor ongeveer vier personen.

• 250 gram spekjes
• 300 gram macaroni
• 2 teentjes knoflook 
• klein bekertje crème fraîche
• 4 handjes diepvriesdoperwtjes
   (kinderhanden, niet die kolenschoppen
   van je vader)
• geraspte kaas
Bak de spekjes uit in een koekenpan op 
middelhoog vuur, doe na ongeveer 5 of 10 
minuutjes de knoflook erbij en zet het vuur 
laag. Zet een grote pan met water op en 
gooi de macaroni erin als het water kookt. 
Kook zolang als er op de verpakking staat. 
Doe ondertussen de crème fraîche bij de 
spekjes. Even warm laten worden, roeren 
zodat het glad is en dan de doperwtjes erbij. 
Beetje peper als je wil. Zet een vergiet in de 
schoorsteen en giet daarin de pan maca-
roni leeg en doe de macaroni meteen bij de 
saus in de pan. Even roeren en opscheppen 
maar. Beetje kaas erover en dan lekker met 
volle mond praten, jij bent een keer de baas 
aan tafel.

anna cruson

Links op de foto Milou

Vrijdag 26 septem-
ber 17.00 -18.30 u
Uitreiking Auke Bijlsma 
Geveltuinenprijs
Entree vrij

Zondag 28 september 16.00 u
Wanneer is hier de tijd voorbij?
vrij entree
“Wanneer is hier de tijd voorbij” 
gaat over ‘DEMENTEES’, een taal 
gesproken door demente mensen. 

4 oktober t/m 1 november
Beeldende Kunst
Werk van Ab van Hanegem

Maandag 6 oktober 20.30
Pintotonics n+1 
Improvisatiemuziek, solo en ensemble
€ 7,50
Solo: Nicolas Chientaroli/piano
www.nicolaschientaroli.com
Ensemble: Mikaele Pellegrino/
gitaar, Gianni Gabbia/alt saxo-
foon, Gioele Pagliaccia/drums 

Woensdag 15 oktober 20.00 u
Pinto Cinema (maandelijks) 
The Apartment (1960), Billy Wilders
€ 5
De film wordt ingeleid door 
filmjournalist Guus Schulting 
(Preview, The Cult Corner).

Dinsdag 21 oktober 20.00 u
Literaire lezing (in samenwerking 
met boekhandel Het Pantheon )
Tjitske Jansen
€ 7,50

Dinsdag 28 oktober 20.00 u
Pinto Cinema (maandelijks) 
La belle et la bête (1948), Jean Cocteau
€ 5
De film wordt ingeleid door 
filmjournalist Guus Schulting 
(Preview, The Cult Corner).

Vrijdag 31 oktober 20.00 u
Kunsthistorische lezing
‘Mooi Indië’

Vrijdag 28 november 20.00 u
kunsthistorische lezing
Hedendaagse fotografie

Vrijdag 19 december 20.00 u
Kunsthistorische lezing
Rembrandt op muziek

Meer informatie over de programma’s 
vindt u op www.huisdepinto.nl.
Theater de Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
www.vanomdehoek.nl
Sprookjes van om de hoek
Rondom de Nieuwmarkt 
Kindertheater (5+) 
Woensdag 24 september 15.00 uur
Woensdag 22 oktober 15.00 uur
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Jongeren en woningen
nige tijd geleden kwam er iemand van 
halverwege de 20 op het spreekuur, 
samen met twee jongere broers en een 

oom. Zijn moeder was nog maar kort gele-
den overleden en met hun vader hadden ze 
geen contact. Ze woonden in een huurhuis, 
aan de Oude Schans en de vraag was of ze 
met hun drieën in de woning zouden kun-
nen blijven wonen. Ze waren alle drie ou-
der dan 18 en de oudste had een inkomen. 
Hun situatie was natuurlijk treurig, maar ik 
kon dat alleen maar erger maken, want het 
recht gaf hun nauwelijks mogelijkheden de 
woning over te nemen. Ze zouden dan een 
duurzame, gemeenschappelijke huishou-
ding moeten hebben. En een huishouding 
van ouders en kinderen is altijd wel ge-
meenschappelijk, maar, tenminste volgens 
de Hoge Raad, niet ‘duurzaam’, omdat kin-
deren geacht worden te zijner tijd het huis 
uit te gaan. Pas als de kinderen ouder dan 
ongeveer 30 zijn, wordt die gedachte min-
der sterk en kan hun huishouding ‘duur-
zaam’ worden. En dan nog is er best wel 
veel jurisprudentie waarin om allerlei re-
denen het huurcontract niet overgenomen 
kan worden. Ik vroeg daarom of hun ver-
huurder hun niet zou willen toestaan er te 
blijven wonen. Je zet zulke jongeren toch 
niet zomaar op straat. Maar dat doet men 
wel. De relatie met de verhuurder was niet 
zo goed, de huur die ze betaalden was niet 
zo veel en hun verhuurder wilde hen kwijt 
om eindelijk de huur van €1500 tot €2000 
te krijgen, die hij al jarenlang had moeten 
missen. Hun inkomen was veel te weinig 
om een huur te kunnen betalen die boven 
de huurtoeslaggrens lag, nu €699. 

Als jongeren in Amsterdam een woning 
willen huren, is dat problematisch. Ik doe 
dit werk al enige tijd en ik kan me nog 
herinneren dat eind jaren ‘90 het begrip 
‘woonduur’ werd ingevoerd. Niet alleen de 
periode dat iemand bij een corporatie of 
bij Woningnet ingeschreven had gestaan, 
telde op de wachtlijst voor een corporatie-
woning maar ook de periode dat iemand 

ergens had gewoond. Al toen, eind jaren 
‘90, vond ik dat hiermee de macht op de 
huizenmarkt werd verplaatst van jong naar 
oud. Als je eenmaal ouder dan 50 bent, kun 
je best 20 of 30 jaar op een woning hebben 
gewoond, maar als je 25 bent, zit dat er niet 
in. De gedachte was natuurlijk dat men na 
de verhuizing een woning achter zou laten, 
zodat de wachtlijsten door de invoering van 
die woonduur niet langer zouden worden. 
Daarvoor was het begrip ‘doorstroming’ 
gemunt. Maar woorden maken geen we-
reld. Corporaties gingen leeggekomen wo-
ningen verkopen en particulieren gingen 
ze verhuren op de vrije markt. Daar is geen 
vergunning voor nodig. Er bleven maar 
weinig leeggekomen woningen over die 

voor minder dan de huurtoeslaggrens wer-
den verhuurd. De wachtlijsten groeiden. Op 
een gegeven moment kon je pas een woning 
krijgen als je tenminste 15 of 20 jaar ergens 
gewoond had. En toen werd van belang dat 
de wetgever in de afgelopen 13 jaar maatre-
gelen heeft genomen om de maximale huur 
volgens de puntentelling te verhogen. Er 
zijn veel nieuwe punten ingevoerd. Als je 
daarom 15 of 20 jaar ergens hebt gewoond, 
ga je voor een woning van dezelfde grootte 
altijd een tweemaal zo hoge huur betalen. 
Dat doet niemand. De ‘doorstroming’ is 
gestopt, en de wachtlijsten voor corporatie-
woningen zijn wederom gegroeid. Het treu-
rige gevolg hiervan is dat jongeren, en ook 
dertigers, geen toegang meer hebben tot 

deze woningen, zeker niet in Amsterdam-
Centrum. De bewoners ervan zijn een ver-
grijzende groep.
Onlangs kwam er een jongen op het spreek-
uur die samen met twee vrienden een wo-
ning in huur had van zo’n 80 m2, waar ze 
€1800 voor betaalden. Degene op wiens 
naam het huurcontract stond, was ander-
half jaar geleden in stilte verhuisd. De ver-
huurder wilde hen nu kwijt, en zei dat ze 
geen huurovereenkomst met hem hadden. 
De huurders hadden nog een half jaar op 
zijn naam de huur betaald, maar inmiddels 
deden ze dat al een jaar niet meer. Omdat 
er allerlei redenen waren dat de verhuurder 
moest weten dat zij de enige bewoners wa-
ren, zoals de registratie op de woning, leek 
me dat ze bij een rechter een goede kans 
zouden hebben. Maar, vroeg ik nog, waar-
om gaan jullie niet gewoon verhuizen, als 
die verhuurder dat graag wil? Er is toch wel 
een andere woning voor €1800. De jongen 
werd een beetje vaag in zijn antwoord, maar 
het was evengoed wel duidelijk: hij was ge-
hecht aan de buurt en aan de woning, en 
had geen zin in een verhuizing. Ze wisten 
het ook te regelen met hun verhuurder, te-
gen €150 huurverhoging.
Jongeren verdwijnen niet uit Amsterdam 
of uit het centrum, maar ze zijn in een veel 
hardere wereld terecht gekomen dan toen 
mensen die nu ouder dan 45, 50 jaar zijn, 
hun leeftijd hadden. Zelfs is hun wereld veel 
harder dan de wereld waarin die ouderen 
nog steeds kunnen leven. Jongeren moeten 
geld hebben, als ze in Amsterdam, en zeker 
in het Centrum, willen wonen, en flexibel 
zijn, want meestal krijgen ze, ondanks dat 
geld, maar weinig ruimte. Eerlijk is het niet. 
Studenten krijgen tegenwoordig campus-
contracten. Ze moeten een bewijs van in-
schrijving aan universiteit of hogeschool 
kunnen laten zien, en zo niet, dan eindigt 
de huurovereenkomst. Hun woning moet 
dan wel weer door een student bewoond 
gaan worden. Laatst was er iemand op het 
spreekuur die een campuscontract had en 
was afgestudeerd, maar ze had geen baan 

Jongeren verdwijnen niet 
uit Amsterdam of uit het 
centrum, maar ze zijn in een 
veel hardere wereld terecht 
gekomen dan toen mensen 
die nu ouder dan 45, 50 jaar 
zijn, hun leeftijd hadden

Peter Commandeur • Huurspreekuur • Het inloopspreekuur zal vanaf 1 september verhuizen naar de Boomsspijker aan de Recht Boomssloot 52. 
De openingstijden blijven gelijk: woensdag van 2 tot 5 en van 7 tot 8 ‘s avonds. 
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want het is crisis. De corporatie vond dat ze 
weg moest. Maar een paar maanden daar-
voor was er een splitsingsvergunning voor 
het pand afgegeven. Die vraagt men aan om 
een woning te verkopen. Dan komt er geen 
student meer op, zou je denken. De huur-
ster was daarom niet weggegaan. Maar vol-
gens de corporatie ging de woning wel aan 
een student verhuurd worden, omdat ze 
nog niet gingen verkopen. De huurster had 
geen ander huis en dus geen keus; de zaak 
is nu bij de rechter. Maar de positie van de 
corporatie is duidelijk: als die ooit willen 
verkopen, moeten ze haar niet laten zitten, 
want ze kan er over 30 jaar nog wonen. Ze 
kunnen er beter voor maximaal een jaar of 
5 weer een student op zetten, en als die is af-
gestudeerd de verkoopplannen stil houden. 
Niettemin, de huurster had geen keus en we 
zullen zien wat de rechter ervan vindt. 
Het komt veel voor tegenwoordig: jongeren 
zijn afgestudeerd, zouden in Amsterdam 
willen blijven wonen, maar krijgen geen 
baan en hebben dus geen eigen huis.

Wat moeten we van die harde wereld vin-
den? We hebben niet de macht en mogelijk-
heden om mensen die dakloos zijn wonin-
gen te geven of om wetten af te schaffen of 
van kracht te maken. We kunnen bovendien 
best denken dat rijke mensen ook moeten 
wonen, of dat de stad tegenwoordig wel veel 
beter onderhouden is dan 30 jaar geleden, 
toen iedereen zo weinig huur betaalde. De 
stad is ook veel populairder dan toen. Er 
zijn oorzaken voor die harde wereld, waar 
niemand iets aan kan doen; en er zitten po-
sitieve kanten aan. Tegen cliënten zeg ik af 
en toe dat ze niet te veel moeten verwach-
ten, omdat we niet in een rechtvaardige we-
reld leven. Hij is ook niet onrechtvaardig, 
maar rechtvaardig evenmin. Dat betekent 
ook dat er geen garanties zijn, dat de dingen 
vanzelf zullen verbeteren. De wereld kan 
best nog harder worden of wel degelijk on-
rechtvaardig.
Wat moeten we daarvan vinden? Ik kwam 
een advies tegen van G.W. Mills. Die meen-
de dat je persoonlijke moeilijkheden (bij-
voorbeeld met die harde wereld) kon ver-
binden met publieke kwesties. Je moet je 
dan losmaken van dagelijkse routines, om 
deze in een wijdere context nieuw te kun-
nen beschouwen. Daartoe moet je opletten 
en de dingen niet te snel als vanzelfspre-
kend zien. Dan ontstaat vrijheid. En hoewel 
dat nog maar een begin is en zelfs de eer-
ste steen voor een betere wereld er nog niet 
mee gelegd is, denk ik dat het een dergelijke 
vrijheid moet zijn geweest van waaruit nu 
al meer dan honderd jaar geleden de eerste 
woningbouwverenigingen zijn opgericht. 

Bewonersraad
Voor de meesten van ons, bewoners van de 
Nieuwmarktbuurt, is de Bewonersraad al tiental-
len jaren een begrip. De bevolking van onze 
buurt bestaat echter niet alleen uit oudge-
dienden, we zien ook geregeld nieuwkomers 
verschijnen. Het lijkt me nuttig om voor die 
nieuwkomers in vogelvlucht te schetsen hoe die 
Bewonersraad Nieuwmarkt ontstaan is en wat 
zijn functie nog steeds is.
Daarvoor moeten we terug naar de jaren zeventig 
en zelfs ver daarvoor. De jodenvervolging in de 
Tweede Wereldoorlog had hard toegeslagen in 
de buurt. Veel huizen stonden leeg. In de laatste 
oorlogswinter hadden de mensen te lijden onder 
strenge vorst.
Er was gebrek aan voedsel en brandstof. Alles wat 
brandbaar was werd uit die leegstaande huizen 
gesloopt, deuren, kozijnen, vloeren. Toen de 
oorlog voorbij was waren veel huizen in de buurt 
skeletten geworden, totaal onbewoonbaar. 
De wederopbouwplannen na de oorlog 
behelsden sloop van de bestaande bebouwing, 
kantorenbouw en een vierbaans snelweg door de 
Weesper-/Waterlooplein- en Nieuwmarktbuurt. 
De jaren gingen voorbij, maatschappelijke 
toestanden verbeterden en ook de niet-rijke jon-
geren kregen de kans om te studeren. Natuurlijk 
kwamen die in groten getale naar Amsterdam. 
De woningnood was nog niet voorbij en waar 
moesten die studenten wonen?
Het begrip “kraken” ontstond. Ze knapten de 
verkrotte woningen op, vaak met sloophout want 
geld hadden ze niet. Zo kreeg onze buurt er 
een bevolking bij van jonge, positief denkende 
studenten en kunstenaars die ook oog voor de 
buurt hadden.  
Het Wederopbouwplan van 1953 lag aan de 
basis van de opbouwplannen voor de buurt in de 
jaren 60 en 70. De bestuurders dachten groot-
schalig: er zou een vierbaansweg door de buurt 
komen, de metroplannen waren al gevorderd 
en na de sloop, die met de metrobouw gepaard 
ging, zouden er kantoren, banken en hotels ge-
bouwd worden. Door die plannen dreigden ook 
sommige betere huizen en gebouwen ten prooi 
te vallen aan sloop. De mening van de bewoners 
werd niet gevraagd.
Er ontstonden in de buurt verschillende groepen 
die de plannen van de gemeente actief bestre-
den om het klimaat van de buurt te behouden. 
Wijkcentrum d’Oude Stadt, de “Sektie Woon- en 
Leefklimaat” en de Aktiegroep Nieuwmarkt. 
Natuurlijk waren er ook bewoners die niet in een 
groep zaten maar wel in de weer waren voor het 
wel en wee van de buurt.
Een aantal van die groepen en mensen gingen 
bij elkaar te rade. Ze wilden komen tot een alge-
meen buurtplatform, waar mensen met elkaar 
konden praten en acties beramen om de Nieuw-
marktbuurt te behouden en er weer iets van te 
maken. Zo kwamen er algemene buurtvergade-
ringen waar iedereen uit de buurt kon komen 
en zijn of haar zegje kon doen. Daaruit ontstond 

de Bewonersraad Nieuwmarkt. Er is veel bereikt. 
De vierbaansweg is er niet gekomen, de hotels 
en kantoren ook niet. Na de kaalslag door de 
metro is de buurt weer opgebouwd zoals hij was. 
Zelfs heeft de gemeente moeten beloven dat het 
metrotracé opnieuw bebouwd zou worden met 
woningwetwoningen. Met name in de jaren 80 
en 90 werden er veel sociale woningen gereali-
seerd, een proces waarbij veel bewonersgroepen 
betrokken waren.
Vanaf 1975 wordt de Bewonersraad Nieuwmarkt 
door de gemeenteraad van Amsterdam erkend 
als enige gesprekspartner tussen gemeente/
stadsdeel en buurt. 
Diezelfde Bewonersraad bestaat dus al meer dan 
40 jaar en is nog steeds springlevend:
de Bewonersraad Nieuwmarkt is de buurtverga-
dering van de Nieuwmarktbuurt. ALLE buurtge-
noten zijn welkom om te beraadslagen over het 
wel en wee van de buurt. 
ALLE aanwezigen zijn met elkaar en alleen dan de 
Bewonersraad.
De Bewonersraad Nieuwmarkt vergadert tegen-
woordig samen met de Bewonersraad van de 
aanpalende buurt Groot Waterloo.
De vergaderingen vinden steeds plaats op 
de tweede donderdag van de maand in het 
buurthuis De Boomsspijker, Recht Boomssloot 
52. Wanneer u uw e-mailadres opgeeft aan 
hansvanos@xs4all.nl krijgt u tijdig uitnodigingen 
daarvoor en tevens de notulen van de vorige 
vergadering. 
Nieuwkomers, bezoek eens een vergadering. 
U zult zien dat u daar ook gehoor krijgt voor  
problemen die u eventueel zelf in de buurt 
ondervindt, om daar gezamenlijk naar te kijken. 
Zo nu en dan zijn ambtenaren van het stadsdeel 
en de politie/ buurtregisseurs ook aanwezig. 

De volgende Bewonersraad Nieuwmarkt is op 
donderdag 11 september 2014 om 20.00 uur.

HEnk olDEman

Giel Ravesteijn is overleden. Hij was 15 
jaar voorzitter van de Bewonersraad. 
Samen met zijn vrouw was hij heel 
actief in de buurt. Een bijzonder figuur 
uit de Nieuwmarkt is heengegaan.Peter Commandeur • Huurspreekuur • Het inloopspreekuur zal vanaf 1 september verhuizen naar de Boomsspijker aan de Recht Boomssloot 52. 

De openingstijden blijven gelijk: woensdag van 2 tot 5 en van 7 tot 8 ‘s avonds. 
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Wie denkt er mee 
als je het niet goed 
meer weet?

Nadat ik zelf een ijsje heb besteld aan de 
toonbank, ga ik naast een oudere dame aan 
een tafeltje zitten. ‘Ik ben mijn telefoon kwijt. 
Ook bij de Hema hebben ze ‘m niet gevonden’, 
zegt zij zichtbaar aangeslagen. Haar tasje ligt 
half open op tafel. Ik vraag of het kleinood er 
niet in zit. Zij haalt er een lege brillenkoker en 
een afstandsbediening van de TV uit. ‘Het ijsje 
krijgt u van het huis’, biedt de verkoopster aan 
als zij ziet dat de portemonnee er niet is. 
Uit cijfers van TNO voor Alzheimer Nederland 
blijkt dat in Amsterdam 56% van alle thuiswonen-
de dementerenden alleen woont. Veranderingen 
in de zorg maken dat de gemeente verantwoor-
delijk wordt voor langdurige zorg in de wijk. In-
woners worden aangesproken op eigen kracht en 
verantwoordelijkheid. Het is niet altijd duidelijk 
wie er op een onafhankelijke wijze voor kwetsba-
re Amsterdammers opkomt, als zij dat door ziekte 
of een beperking niet meer goed zelf kunnen.
‘Dit is waarom wij vrijwilligers werven en 
opleiden tot wettelijk mentor’, zegt Jeanette 
Krijnen, directeur van stichting Mentorschap 
Amsterdam. ‘Onze cliënten hebben niet of 
nauwelijks familieleden die met hen kunnen 
meepraten of waken als het gaat over gezond-
heid of welbevinden. Een mentor is dan nuttig en 
wenselijk om hem of haar te kunnen verte-
genwoordigen in verpleging, behandeling of 
verzorging. Onze stichting ziet toe op een goed 
mentorschap via geldende kwaliteitseisen en is 
geaccrediteerd lid van Mentorschap Nederland.’
Marga is mentor en geeft aan: ‘Het belangrijk-
ste is náást de betrokkene staan. Dan weet je 
wat er speelt. Daar waar het overzicht er niet 
(meer) is, moet je het overnemen.’ Op mijn 
vraag wat maakt dat zij dit vrijwilligerswerk 
is gaan doen, zegt ze: ‘Ik ben gepensioneerd 
zorgmedewerker. Ik wilde niet dat mijn 25 jaar 
ervaring op de plank bleef liggen. Het mentor-
schap vraagt van mij 6-8 uur per maand. Daarbij 
biedt de stichting scholing en begeleiding. 
Ik heb ervaren dat zij voor mij een steun in 
de rug zijn. Het is een zelfstandige rol, maar 
ik sta er niet alleen voor!’ verzekert zij. 
Op dit moment hebben meer dan 300 Am-
sterdammers behoefte aan een onafhankelijke 
vertegenwoordiger. Dat aantal zal fors toene-
men gezien de veranderingen in de zorg en de 
komende vergrijzing. 

Mentor worden? Voor meer informatie 
bel Jeanette Krijnen (06-46283524) of ga 
naar www.mentorschapamsterdam.nl

jIkkEnIEn DEErEnBErg

Huis van de Buurt De Booms-
spijker is in de zomer van 2014 
verbouwd om gezamenlijke 
huisvesting van de samenwer-
kende organisaties CentraM, 
het Wijksteunpunt Wonen en 
IJsterk mogelijk te maken.
Het Huis van de Buurt ontwikkelt zich sinds 
de WMO meer en meer naar een zorg- en 
welzijnsinstelling voor buurtverenigingen, 
belangengroepen en buurtinitiatieven. 
Daarnaast worden er meer activiteiten in de 
eerstelijnszorg aangeboden i.s.m. en door 
zorginstellingen: activiteiten voor mensen 
die kwetsbaar zijn, voorlichtingsbijeenkom-
sten en activiteiten rondom eenzaamheid 
behoren tot het aanbod nieuwe stijl.
Voor hulp bij thuisadministratie kunt u 
vanaf maandag 1 september terecht bij het 
Pluspunt. Voor vragen over wonen kunt u 
terecht woensdag 3 september op het woon-
spreekuur (WSW Centrum).

Overname werknemers 
wijkcentrum d’Oude 
stadt (uit een brief van Het Dage-
lijks Bestuur van het Wijkcentrum 
d’Oude Stadt).
Op deze wijze delen wij u mede 
dat wij afscheid moeten nemen 

van onze medewerkers. 
De organisatie IJsterk neemt de medewer-
kers per 1 september over. Dit vertrek is ons 
helaas opgelegd door de politiek.
Als u aandacht wilt schenken aan de peri-
ode dat u meer of minder intensief contact 
met hen had, kunt u per post een persoon-
lijke groet sturen of tot 1 september een 
e-mail. Het spijt ons zeer dat aan deze lange 
gezamenlijke periode een eind is gekomen.
Met vriendelijke groet,
Anke Weber; anke@oudestadt.nl
Veronika Esser; veronika@oudestadt.nl
Gerbina v. d. Hurk; gerbina@oudestadt.nl
Florian Gase; florian@oudestadt.nl

boomsspijker 
van buurthuis naar huis van de buurt

‘Even denken’
In het  vorige nummer stond op p. 30 dit:
Wat zou de schrijver met deze raadselachtige 
mededeling duidelijk willen maken?
 
1) Er zijn er meer dan 900 gescheiden, dus zijn 
er meer  dan 6000 ongehuwd.
2) Er zijn er meer dan 900 gescheiden, maar 
meer dan 6000 ongehuwd, dus er zijn ongeveer 5100 (6000 – 900) nog nooit 
gehuwd geweest.
3) Of zit er misschien nog iets heel anders achter, bij voorbeeld een 
aansporing om toch vooral niet (of juist wel) te scheiden?

Stuur uw oplossing, met bijbehorende argumenten, op naar OpNieuw vóór 
11 november 2014. Misschien wordt uw antwoord wel in het volgende 
nummer gepubliceerd.
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Column Dr. Ying weet raad
Anna Cruson

Weet u nog dat u ooit verzuchtte tegen uw 
kind: ‘Kun je nou niet één keer op een rede-
lijk tijdstip wakker worden? Het is zes uur 
’s ochtends...’ Tien jaar later is dat tijdstip 
waarschijnlijk met zo’n vijf uur opgescho-
ven, maar nog steeds allerminst redelijk. 
Zucht... Heeft u er een thuis? Zo’n aandoen-
lijke puber. Te  groot voor het eigen lichaam, 
onhandig, bijdehand en heus heel lief af en 
toe, maar niet vooruit te bránden. Moe alsof 
ze een marathon hebben gelopen in plaats 
van de tafel gedekt. Nul energie... Hoe komt dat? En wat te 
doen? Volgens de traditionele Chinese geneeswijzen is hier-
voor een simpele verklaring en een nog simpelere oplossing. 

We roepen de hulp in van Sau Ying Liu, ook wel bekend 
als dokter Ying. Zij is Chinees dokter met meer dan tien jaar 
ervaring op het gebied van Chinese kruiden en geneeswij-
zen. Sinds een aantal jaren is ze bezig met het combineren 
van gezonde Chinese kruiden met lekker hedendaags 
koken. Ze legt uit waardoor het komt dat onze tieners vaak 
vermoeid zijn of symptomen tonen van vermoeidheid.

‘De groeispurt die tieners doormaken, vraagt veel energie 
van het lichaam. Hierdoor zouden tieners eigenlijk extra 
aandacht moeten besteden aan gezonde voeding, goede 
nachtrust en voldoende lichaamsbeweging. Maar laat dat 
nou precies drie zaken zijn waar de gemiddelde puber wei-
nig interesse in toont.’ vertelt dr. Ying. Volgens de Chinese 
geneeskunde raakt het lichaam uit balans door een onge-
zond eetpatroon en te weinig lichaamsbeweging. Eenzijdig 
voedsel (met veel vet en zout en weinig groente en vezels) 
geeft het lichaam onvoldoende energie. En als de energie 
laag is, staat je hoofd natuurlijk niet naar lichaamsbeweging. 
Liever even een filmpje kijken of whatsappen. Wel begrij-
pelijk. Maar dr. Ying legt uit wat er nou juist zo belang-
rijk is aan lichaamsbeweging. Door te weinig beweging 
functioneert de bloedsomloop niet optimaal. Een goede 
bloedsomloop is belangrijk voor de opname van essentiële 

voedingsstoffen in het lichaam, maar ook van 
groot belang voor het functioneren van de or-
ganen. Voldoende beweging is dus ongelofelijk 
belangrijk voor het hele lichaam. Niet alleen 
om spieren en gewrichten soepel te houden en 
de conditie op peil te houden, maar ook om 
energie optimaal te laten stromen. Ook zorgt 
te weing lichaamsbeweging ervoor dat het 
lichaam vocht vasthoudt. Dit heeft weer effect 
op de milt en heeft onder andere huidproble-
men tot gevolg. Eczeemachtige uitslag, puistjes 

en bultjes bijvoorbeeld. Precies wat je niet wilt als zelfbe-
wuste tiener. Iedereen kijkt toch al zo raar naar je. 

Een portie lichaamsbeweging hoeft niet ingewikkeld te 
zijn of lang te duren. Een potje voetballen, een ommetje met 
beste vriend/vriendin (kunnen meteen de laatste roddels 
doorgenomen worden), boodschappen doen (ouders blij = 
ook wat waard) of een muziekje op en dansen maar. 

Ook met behulp van de juiste voeding kunt u weer wat 
energie in uw puber krijgen. Veel vezels, veel groente, goede 
eiwitten uit bijvoorbeeld kip en vis en matig zijn met vet en 
suiker. Dr. Ying geeft een recept voor een gezonde kruiden-
thee die kan helpen uw tiener weer wakker te maken!

Kruidenthee Voor de kruidenthee gebruiken we Yi Yi 
Ren. In het Engels Job’s tears. Het lijkt veel op gerst en on-
dersteunt een goede spijsvertering. Deze thee helpt ook voor 
een goede vochtbalans in het lichaam en is tevens een pro-
baat middel bij acne. 

Ingrediënten: halve kop Yi Yi Ren, vier kopjes water, 
citroen en honing naar smaak.

Breng het water aan de kook samen met de Yi Yi Ren. 
Zet het vuur laag en laat het ’n half uur koken of totdat de 
Yi Yi Ren zacht is. Voeg schijfjes citroen en honing toe naar 
smaak.
Sau Ying Liu is verbonden aan Mercy Chinese Medical 
Amsterdam - St. Antoniesbreestraat 74

Amsterdam 
Stad op de Schop
fototentoonstelling in de Oosterkerk te 
Amsterdam; dagelijks geopend van 8  
t/m 28 september  
maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 16.00 
uur.
zaterdag & zondag, van 12.00 tot 17.00 u 
(beide fotografen zijn aanwezig)
Vanaf 8 september 2014 vindt de fo-
totentoonstelling Amsterdam, Stad op 
de Schop plaats in de ruime en lichte 
oosterkerk aan de Wittenburgergracht, 
dicht bij het  Scheepsvaartmuseum en 
het Nemo. 
De Oosterkerk
kleine Wittenburgerstraat 1
1018 LS Amsterdam, tel 020-6272280
email: beheer@oosterkerk-amsterdam.nl
www.facebook.com/Amsterdam.in.fotoos
Fons Heijnsbroek: 020-6223681 / mail@
dekunsten.net
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Het is niet de vergaderloze zomerperiode 
die er voor zorgt dat er geen schot zit in de 
maatregelen tot vermindering van het auto-
verkeer en oplossing van de parkeerproble-
men. Buurtbewoners en de Werkgroep Ver-
keer weten wel wat ze willen, de gemeente 
allerminst. Op het geplande overleg in juni 
bleven de politici weg. Ondertussen rijden 
de taxi’s nog lustig hun rondjes en weten, 
naast bewoners van en reguliere bezoekers 
aan de binnenstad, nu ook de toeristen dat 
een parkeerplek zoeken even veel tijd kost 
als een autorit naar Gorinchem. 

Overbelasting van de binnenstad 
door verkeer van buiten
Ondertussen heeft de Bewonersraad op 
aangeven van de Werkgroep Verkeer be-
zwaar gemaakt tegen de gemeentelijke 
voorstellen voor de herinrichting van de 
Munt. Ter herinnering: deze herinrich-
tingsplannen komen voort uit het pro-
ject de Rode Loper en zijn actueel omdat 
de tramsporen hard aan vernieuwing toe 
zijn. In het vorige nummer van OpNieuw 
werd daar al summier aandacht aan gege-
ven. Op de inspraakavond werden twee 
modellen getoond, aangevuld met uit de 
voorafgaande informatieronde voortgeko-
men voorstellen. Naar de mening van de 
Bewonersraden Nieuwmarktbuurt/Groot 
Waterloo lost geen van de modellen het 
feitelijke probleem op, namelijk een over-
belasting van de binnenstad door verkeer 
van buiten. Daarbij zullen de gemeentelijke 
modellen, die inhouden dat de Vijzelstraat 
in zuidelijke richting of in beide richtingen 
uit het verkeer wordt gehaald, zeer nadelig 
zijn voor de buurt. Omdat ook wordt ge-

dacht aan het instellen van eenrichtingver-
keer op de Amstel, richting Munt, worden 
de rijrichtingen op de Halvemaansbrug en 
in de Doelenstraat omgedraaid. Teken het 
maar uit op de stadsplattegrond, kijk waar 
de verkeerslichten staan en men kan niet 
anders dan constateren dat het verkeer op 
de Kloveniersburgwal en Geldersekade zal 
toenemen. Terwijl nu al sprake is van file-
vorming en stinkende auto’s. Ook kan men 
dan de buurt niet meer in zuidelijke rich-
ting verlaten. De enig mogelijke route voert 
automobilisten terug naar het begin. De 
Bewonersraden, en zij niet alleen, constate-
ren dat de binnenstad, als de Nieuwmarkt-
buurt in het groot, haar verzadigingspunt 
voor autoverkeer al lang is gepasseerd en 

autoluw moet worden. Toegankelijk voor 
bewoners, ondernemers en instellingen; be-
zoekers alleen parkeren in parkeergarages 
aan de rand. Ten gunste van een maximale 
bereikbaarheid van ieder adres. De plan-
nen voor de Munt mogen dat idee niet in de 
weg staan. De Vijzelstraat is essentieel voor 
de verkeersafwikkeling en moet in beide 
rijrichtingen berijdbaar blijven. Daarom 
wordt gepleit voor het handhaven van de 
middenligging van de trambaan. 

parkeerbeleid
Los daar van is ook het parkeren in de buurt 
een problematische ergernis. Om dat goed 
in samenhang te verbeteren heeft de Werk-
groep Verkeer een aandachtsgebied vastge-
steld, dat omsloten wordt door het hoofdnet 
auto en dat - naast de Nieuwmarktbuurt - 
ook het westelijk deel van Groot Waterloo 
en de Burgwallen bevat. Omdat onduidelijk 
is op welke gronden de gemeente haar par-
keerbeleid voert, is haar gevraagd (op basis 
van een kentekenonderzoek per buurtdeel) 
aan te geven welke parkeervergunningen er 
zijn verstrekt en hoeveel ontheffingen wor-
den verleend. Door ook het aantal parkeer-
plaatsen te tellen kan inzichtelijk worden 
gemaakt waar de problemen liggen. Uit-
gangspunt is dat vergunninghouders altijd 
een parkeerplaats in de nabijheid van hun 
adres moeten kunnen vinden. 
Wat betreft het taxiprobleem is burgemees-
ter Van der Laan, als hoogst verantwoorde-
lijke voor het taxiwezen, gevraagd in de be-
wonersraad met de bewoners in gesprek te 
gaan en oplossingen aan te dragen.
Wordt vervolgd…

evert van voskuilen

Beste mensen,
Nog even een verlate reactie op de veront-
waardiging over de voorpagina van een 
vorige OpNieuw met grapjes over Chine-
zen en de onmogelijkheid om onze r uit te 
spreken.
Zelf ben ik door twee Chinese vaders 
opgevoed met het bekende blood, bak-
kel, januali, febluali, enzovoort. Nooit is er 
van discriminatoire bedoelingen sprake 
geweest. Bovendien was ik voor hen beiden 
Mallejet (ik heet Mariejette). Dat vonden 
mijn schoolkameraadjes van destijds 
prachtig. Onze kleinkinderen (een achtste 
chinees bloed), willen het steeds horen en 
amuseren zich er kostelijk mee. Ze zien 
het als een gegeven dat Oosterlingen nu 
eenmaal de r niet kennen.

Sterker nog, ik heb een vol Chinese vrien-
din die het prima vindt als ze op visite is en 
wij praten gebrekkig, ze hoort er dan vol-
komen bij. Wel proberen wij haar stuntelige 
Nederlands te corrigeren, wat ze steevast 
op prijs stelt. Al woont ze meer dan twintig 
jaar in ons land, het wil niet echt lukken om 
zinnen te formuleren. Temeer daar zij al die 
tijd werk had in Chinese toko’s of restau-
rantkeukens.
ZHU vindt zichzelf dom, IK EEN OOL UIT 
heet dat in haar taaltje.  Maar toch heeft ze 
al die tijd behalve haar rijbewijs, een wo-
ning, diverse uitkeringen en baantjes voor 
elkaar gekregen en is helemaal gelukkig 
hier. Haar man spreekt een mondje Engels 
en heeft ook al die tijd banen gehad. Ze wil-
len nooit meer terug.

Zouden wij dat ook kunnen in China, zon-
der de taal machtig te zijn?
Met vriendelijke groet,

mariejette catz-lin

nog meer verkeer op de kloveniersburgwal en 
Geldersekade?

brieven       De letter die Chinezen niet kunnen uitspreken

“Uit de notulen van de 
bewonersraad: 
Boudewijn Oranje wil geen 
alles omvattend plan maken 
voor alle verkeersstromen 
binnen de Singelgracht. Hij 
zegt dat hij nu de Munt wil 
aanpakken en als er later 
problemen ontstaan, dan 
gaat hij die wel oplossen.”
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De trouwe OpNieuw-lezer heeft de afgelo-
pen jaren vele stukken over het Pintohuis 
voorbij zien komen. Over de actiegroep ‘De 
Pintobieb moet blijven’, de vele gesprekken 
met de OBA en het Stadsdeel. Over suc-
cesvolle acties, bijeenkomsten en gepas-
sioneerde toespraken, die van de buurt een 
‘luid applaus’ ontvingen. Sinds 2005 is er 
gestreden voor het Pintohuis en met succes, 
want het Pintohuis is behouden voor de 
buurt. Met dank aan de buurt. Dank jullie 
wel. Maar wat nu? Wie zitten er eigenlijk in 
dat pand? Wat doen ze daar? En hoe zijn ze 
daar terechtgekomen? Daar geven wij, de 
buurtbewoners die Huis de Pinto vormge-
ven, graag  antwoord op. 
Toen duidelijk werd dat de OBA definitief 
zou vertrekken, maar ook dat het pand 
voor de buurt behouden bleef, besloot 
de actiegroep dat de tijd van actievoeren 
voorbij was. Nu moesten ze gaan nadenken 
over de invulling van het Pintohuis. Wat 
zou er precies gaan gebeuren? Hoe moest 
dit bekostigd worden? Maar vooral: wie 
gaan dit doen? Een deel van de actiegroep 
was bereid om verder te gaan, maar er was 
ook behoefte aan een impuls uit de buurt, 
nieuwe mensen die het Pintohuis verder 
wilden helpen. In mei 2012 werd daarom in 
de Boomsspijker een bijeenkomst georga-
niseerd, waar buurtbewoners zich konden 
aanmelden. Op die avond en in de daarop 
volgende maanden ontstond Pinto Plenair: 
een groep van achttien gemotiveerde buurt-
bewoners die zich vrijwillig over het Pinto-
huis bekommeren. Twaalf van hen vormen 
nu het bestuur. Ondertussen onderging het 
Pintohuis een grondige verbouwing die een 
aantal maanden zou duren. 
Er werd hard gewerkt aan een bedrijfsplan. 
Losse ideeën werden uitgewerkt en diverse 
subgroepen kwamen tot stand. Er zijn nu 
een klein formeel bestuur, een programma-
raad, een vrijwilligersgroep en een biblio-
theekgroep. Ook zijn er twee coördinatoren 
voor de dagelijkse leiding. De belangrijkste 
aspecten van de voormalige Pintobieb, het 
literaire aspect en de buurtfunctie, werden 
meegenomen in het bedrijfsplan. Zo ont-
stond Literair & Cultureel Centrum Huis 
de Pinto; voor de buurt en door de buurt. 
In november kende het stadsdeel Centrum 
een exploitatiesubsidie en investeringssub-
sidie toe. 
Het huis werd ingericht en er werd een op-
roep gedaan voor vrijwilligers. Die kwamen 
gelukkig in groten getale. Zonder hen zou 
Huis de Pinto niet kunnen draaien. Om 
en nabij de vijftig mensen, voornamelijk 
buurtbewoners, zorgen ervoor dat bezoe-
kers bijna iedere dag terecht kunnen voor 
een kopje koffie, een krantje of het ruilen 
van een boek. En zij geven allemaal op hun 
eigen manier vorm aan Huis de Pinto; waar 

de één prachtige veldbloemen uit haar tuin 
plukt voor de ontmoetingsruimte, geeft 
de ander wervelende rondleidingen of een 
historische lezing, en exposeert een derde 
prachtige kunst. Sinds de opening in maart 
groeit het aantal bezoekers enorm. Dat is 
niet verwonderlijk, want er is veel te doen 
in Huis de Pinto. De leeszaal en de ontmoe-
tingsruimte zijn iedere dag, behalve op zon-
dag, toegankelijk, en de ruilbibliotheek is al 
een groot succes. In beide ruimtes komen 
ook tentoonstellingen. Op dit moment ex-
poseert buurtbewoonster Grazyna Przybyl 
met haar KOSMISCH LABORATORIUM. 
Haar werk komt voor uit haar fascinatie 
met de onbegrensde ruimte. De expositie 
past in de gedachte van de ontmoetings-
ruimte, een laagdrempelige plek voor de 
buurt. Hier exposeren louter buurtbewo-
ners. Ook de literaire kant komt aan bod. Er 
hing al een mooi lentegedicht van Ted van 
Lieshout in de leeszaal, en in de toekomst 
gaan wij hier beeldende kunstwerken tonen 
met een literaire inslag. Met onze activi-
teiten willen wij een rijk cultureel aanbod 
in de buurt verzorgen, met o.m. literaire 
activiteiten, filmavonden en muziekpro-
gramma’s. Zo is er Pintotonics n+1, elke eer-
ste maandag van de maand, een muzikaal 
improvisatieprogramma. Met de Open 
Monumenten Dagen zijn er twee lezingen 
(gratis toegang). En in ons filmprogramma 
vertonen we Fellini’s Amarcord en Frans 
Weisz’s Rooie Sien. Meer informatie over 
het programma is te vinden op onze site en 
in de culturele agenda elders in deze Op-
Nieuw. In september gaat een Bibliotheek 
Service Punt van start voor OBA-leden die 
moeite hebben om bij de vestiging op het 
Oosterdok te komen. Kortom: er gebeurt 
veel in Huis de Pinto. 
Huis de Pinto heeft als doel de buurt te 
voorzien van een toegankelijk cultureel 
centrum met een gevarieerd programma 
voor iedereen; in een prachtig pand dat - als 
het aan Pinto Plenair ligt - voor altijd van 
de buurt zal zijn. De komende twee jaar 
werken we verder aan de organisatie. Voor 
volgend jaar is er nog zicht op subsidie, 
maar daarna is er slechts een basisbedrag 
beschikbaar voor de huur en andere vaste 
lasten. Het streven is een stabiel Literair & 
Cultureel centrum op te zetten, dat opge-
wassen is tegen de tijd en een monumentaal 
steentje kan bijdragen aan de buurt. 

Voor meer informatie www.huisdepinto.nl 
Timo van Barneveld namens Pinto Plenair

Nieuwe leraar 
gezocht 
voor gratis 
computercursus

Toen het Huis De Pinto 
nog Pintobieb heette, in 
het jaar 2008, is daar een 
gratis computercursus voor 
ouderen opgezet door Joke 
Vermeulen en Lucie Schoof 

van de Werkgroep ouderen van de Bewoners-
raad, samen met Liesbeth Pijper van de biblio-
theek. Leo van der Meer wierp zich op als leraar 
en er meldden zich vijf cursisten aan.  
De cursus was een groot succes en ging door, 
met steeds nieuwe leerlingen, tot de Pintobieb 
in 2012 werd opgeheven. In totaal hebben ruim 
honderd, vooral oudere, cursisten op die manier 
het internet ontdekt.
Dankzij de grote inzet van velen is de beneden-
verdieping van Huis De Pinto in maart 2014 weer 
geopend als literair en cultureel centrum voor 
de buurt. De computercursus kon er  worden 
voortgezet, tot grote vreugde van de cursisten. 
Leo is nog steeds de gewaardeerde leraar. Echter, 
hij zal dit najaar uit de buurt verhuizen en houdt 
dan op met zijn lessen. 
Hij vertelde me hoe het hem in 2008, net met 
pensioen, leuk leek om mensen op de computer 
wegwijs te maken en in de praktijk te zien wat 
dat voor hen betekent. 
“Voor de cursisten was het allemaal nieuw, maar 
voor mijzelf was het ook een nieuw avontuur: 
hoe vind je woorden om zaken duidelijk te 
maken voor dingen die in de hoofden van de 
cursisten nog helemaal niet bestaan? Wat moet 
je je als leek voorstellen bij e-mail, een webadres, 
het verschil tussen chatten en e-mailen;  wat ís 
nou in hemelsnaam precies ‘het internet’. En de 
afgeleiden daarvan, wat is een Ipad, een tablet, 
een smartphone. Daarbij, ik was en ben geen 
computerexpert en ook geen leraar. Ik heb me 
die kennis in de praktijk verworven.” 
“Het is steeds beter gegaan. En het is ontzettend 
leuk om te zien hoe de verschillende cursisten 
iedere week weer enthousiaster raken over de 
mogelijkheden van de computer en hoe die de 
wereld dichter bij kan brengen.”
In onze buurt met zijn grote verscheidenheid 
aan bewoners zijn zeker gegadigden te vinden 
die ook met enthousiasme hun kennis van de 
digitale wereld met onze ouderen willen delen. 
Er zijn vier computers aanwezig in Huis De Pinto 
en de cursus is eens per week twee uur, op het 
ogenblik donderdags van 11.00 tot 13.00 uur. 
Leo is graag bereid zelf te vertellen wat dit vrijwil-
ligerswerk inhoudt en om zijn eventuele opvol-
ger in te werken en bij te staan. Zijn e-mailadres 
is leo@vandermeer.nu, zijn tel.nr. is 6759801.
Aarzel niet, bel of mail met Leo en hoor zijn 
verhalen. 

HEnk olDEman

Literair & Cultureel centrum
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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

020-6221753, 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
Computerhulp, aanleg en verbeteren wifi 

bereik, verhelpen van UPC storingen, aanleg 
van tv aansluitingen, netwerkbekabeling, 
netwerkbeheer voor bedrijven en dat al-

lemaal bij u in de buurt en op tijden die u 
schikken.

Geldersekade 28A | www.popboy.nl 

Advertentiebuurtkrant.indd   1 7/25/14   1:47 PM
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Opnieuw kijken door maud van de Wiel

Uren kon deze peuter 
nog achter de duiven 
aanrennen op de 
Nieuwmarkt, telkens 
weer opnieuw.

Te slecht weer vandaag voor de zandbak, maar onder 
het net doemen de verhaaltjes van de makers op.

Verveeld op schoolreisje of vermoeid van alle 
indrukken van de dag? Deze jongens laten het er 
even bij.

De basisscholen in de buurt laten hun ramen tot de 
verbeelding spreken voor onze jonge buren.
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Opnieuw kijken

Na zorgvuldige voorbereidingen kan de hengel eindelijk uit, 
zouden ze wat gevangen hebben?

Hier en daar duiken plotseling sportplekken op, zoals 
het basketbalnet op de Nieuwe Uilenburgerstraat.

Verscholen onder het Mr. Visserplein ligt dit 
toevluchtsoord voor kinderen, weer of geen weer.

Een van de mooiste ontmoetingsplekken voor 
kinderen is wel de verscholen speeltuin de Waag.
<  Alle trappetjes, hekjes en portalen in de 
buurt vormen een dankbaar decor om te 
ravotten, verstoppen en fantaseren.
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elfjes
Het leven een
grap? Wat een
grap! Ik lach me
dood.

Nou ’s geen gelul
over een gespierde knul
voorzien van grote knuisten,
die Haag verdeelt met vuisten,
dat deerniswekkend onbenul.

De
zon is
prachtig, maar dat
is een beetje spetter
ook.
 Hea

Mariejette Catz-Lin (bijna 78) groeide 
op in de Barndesteeg. Zij heeft al 

vaker in OpNieuw geschreven over haar 
herinneringen aan die tijd. Voor dit num-
mer stuurde zij een ingezonden brief over 
“de letter die de Chinezen niet kunnen 
uitspreken”. Toen zij hoorde dat OpNieuw 
deze keer aandacht besteedt aan de kinde-
ren in de Nieuwmarktbuurt, inspireerde dit 
haar tot onderstaand stukje over de spelle-
tjes waar zij in haar kinderjaren met haar 
vriendjes plezier aan beleefde.
Het zakjes gooien gebeurde altijd op de 
Nieuwmarkt, omdat er anders dooien kon-
den vallen - haha - vanwege het feit dat je 
nooit wist waar het terecht zou komen. We 
vulden kleine stoffen zakjes met zand, bon-
den die dicht met een touwtje, er omheen 
een langer stuk touw met een lusje voor je 
vinger. We versierden ze met slingers van 
gekleurd crêpepapier om het daarna al slin-
gerend zo hoog mogelijk in de lucht te laten 
vliegen. Als jouw zakje het hoogst kwam 
was je de winnaar natuurlijk. 

Erg populair was blikkietrap, met een leeg 
conservenblikje, want geld voor een echte 
voetbal was er niet. Ik mocht eerst als meis-
je niet mee voetballen met de jongens, maar 
toen ik bewees dat ik dat best kon – er sneu-
velde een ruit! – hoorde ik bij de jongens. 
‘Trie korners pienantie’, klonk het dan vaak.
We speelden ook in de Barndesteeg het spel 
dat geen naam had. We verzamelden een 
groep kinderen aan elke kant van de steeg, 
één aan de marktzijde en één aan de Ach-
terburgwal-kant en zongen al vooruitlo-
pend: Lielie Lekkerlie, geef me n’en potje lie. 
De tegenoverstaande groep brulde zo hard 
mogelijk op dezelfde wijs Lala lekkerla, geef 
me n’en potje la. Ondertussen naderden de 
groepjes elkaar en de groep die het eerst bij 
de put in het midden van de steeg was aan-
gekomen, was spekkoper. 
Natuurlijk knikkerden we hevig, dat begon 
altijd in mei. En die vieze vingers van het 

vals spelen (oftewel vegen) vergeet ik nooit 
meer.
Maar veruit het populairst in onze steeg was 
stoepetje blauw, eigenlijk stoepenkrijgertje. 
In de Barndesteeg waren veel stoepranden 
van blauwe leisteen. Als je daar opsprong, 
was je veilig. Ondertussen was het de kunst 
om zoveel mogelijk plekken met die steen-
soort met je voeten te betreden. Hoge stoep 
op via de treden, hoge stoep af door er aan 
de andere kant af te springen. Aan al dat ge-
spring dag-in-dag-uit hield ik twee breuken 
over, waaraan ik moest worden geopereerd.
Op woensdagmiddagen konden we in de 
Koningsstraat terecht bij Tante Jopie, die 
allerlei dingen verzon. Van het vertonen 
van filmpjes van de Dikke en de Dunne en 
The Gang (een groep straatschoffies) tot het 
organiseren van kinderoperettes, waarin je 
kon meespelen, verkleed in oude gordijnen 
en als je pech had zoals ik, met watten aan 
je kin omdat je een kabouter voorstelde. 
Bovendien wilden alle meisjes natuurlijk 
Sneeuwwitje zijn of een of andere prinses 
die 100 jaar sliep. En een prinses met spleet-
oogjes, wie zat daar nou op te wachten?
Wanneer we aan genoeg zand konden ko-
men en iemand had een mes, dan speelden 
we landpikkertje. 
Dan stelde je de vraag: ‘Moeder, moeder 
mag ik reizen?’ Je kreeg dan de naam van 
een land of streek op en op de lettergrepen 
van de naam sprong je naar de overkant, na-
tuurlijk zo snel mogelijk.
Beeldenverkopertje of stoelenverkopertje 
speelde je met twee kinderen. De een ver-
kocht beelden of stoelen (door de andere 
kinderen uitgebeeld), die eenmaal ‘thuis’ 
aangekomen allerlei gebreken vertoonden. 
De eigenaar zakte bijvoorbeeld door de zit-
ting of er ontbrak plotseling een poot. Zelfs 
kwam het voor dat de koper werd gekieteld 
door de stoelleuningen... De beelden gin-
gen na thuiskomst gekke smoelen trekken 
of een totaal andere houding aannemen dan 
de koper bij de aanschaf had gezien. Klagen 

bij de verkoper hielp natuurlijk niet, in de 
winkel deed het beeld of de stoel helemaal 
niets, enzovoort.
Touwtje springen was het hele jaar door 
populair, zelfs bij de jongens. En ballen 
gooien. We maakten ze zelf van proppen 
krantenpapier, die we met stukjes oude bin-
nenband omwonden, zodat de ballen wer-
kelijk stuiteren konden. Ook balletjes tegen 
de muur gooien onder het zingen van ‘Edel-
man, bedelman, dokter, pastoor, soldaat, 
advocaat en - geloof ik - schutter majoor’.
Altijd was er wel iets te doen op straat. Het 
Leger des Heils liep muziek te maken en te 
verklaren dat HIJ leefde, en haalde geld op 
na hun trompetgeschal en psalmgezang. Ik 
kende die teksten uit mijn hoofd..
De meeste cafédeuren stonden open – er 
was nog geen airco! – zodat je mooie ope-
ramuziek hoorde. Op de Zeedijk was een 
café voorzien van een stel poppen, een auto-
matisch orkest, dat jazz en blues speelde. Of 
iemand kwam accordeon spelen en nodigde 
ons uit van achter een microfoon om met 
de volksdansen mee te doen. En hardloper-
tje natuurlijk of snelsteppen bij de Nieuw-
marktfeesten. In mijn herinnering vonden 
die vaak plaats. Ik kon snel lopen op mijn 
korte beentjes en kwam dan hijgend als 
tweede aan. Prachtig vonden we het draai-
orgel, dat een keer over de grote teen van 
mijn broertje reed toen hij was gaan helpen 
duwen. Schuitje springen in de grachten de-
den we alleen als onze moeders het niet wis-
ten. Spannend! Je moest van de ene aak op 
de andere springen, natuurlijk zonder tus-
sen de bewegende boten terecht te komen, 
al lukte het mijn kleine zus een keertje niet 
wat haar een hersenschudding opleverde en 
een natte jurk.
Ach, die jeugd, wat heb ik ervan genoten. 
Ondanks de ellende van de oorlog en het 
gebrek aan eten. Vaak denk ik met vertede-
ring aan mijn oude speelkameraadjes in die 
buurt, waar ik nog regelmatig kom koffie-
drinken in een van de vele gelegenheden die 
de Nieuwmarkt biedt.

mariejette catz-lin

Altijd 
was er 
wel iets 
te doen 
op straat 

Opnieuw kijken




