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

Evert van Voskuilen  Maud van der Wiel Roos Hendriks Jorge Bolle Alexandra van Houcke

Redactioneel
Voor u ligt alweer het laatste nummer van de tweeëndertigste jaargang van OpNieuw. 
In het afgelopen jaar is er onduidelijkheid ontstaan over de financiële bijdrage van 
het stadsdeel Centrum aan ons buurtblad, door het voornemen van het dagelijks 
bestuur van het stadsdeel om de subsidierelatie met het wijkcentrum d’Oude Stadt te 
beëindigen. Nu moeten hierover nieuwe afspraken worden gemaakt met de gemeen-
te; wij hopen dat een en ander nog vóór januari 2015 zijn beslag zal vinden. 
De buurt heeft zich alvast niet onbetuigd gelaten: na een oproep van het bestuur in 
het septembernummer ontvingen wij € 1070,- aan donaties. Zie ook het dankwoord 
op pagina 16. 
In dit nummer laten wij een aantal buurtbewoners uitgebreid aan het woord. Vier 
vrouwen, afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën, allen met een eigen kijk op 
de Nieuwmarktbuurt. Misschien herkent u uzelf in hun verhalen, of misschien ervaart u 
de buurt heel anders. De redactie nodigt u van harte uit om uw ideeën en ervaringen 
te delen. OpNieuw kan zo een platform worden voor een levendige discussie over de 
(toekomst van de) buurt.
Verder in dit nummer weer een paar juweeltjes van onze vaste columnisten. Maar-
ten Henket heeft zich deze keer laten inspireren door de hardstenen bankjes op de 
Nieuwmarkt. Peter Commandeur buigt zich over de absurd hoge kosten die bemid-
delingsbureaus voor huurwoningen in rekening brengen, terwijl daar amper iets 
tegenover staat. En Sati Dielemans is bij haar oude vader op bezoek en trakteert ons 
opnieuw op een hartroerende beschrijving van de dagelijkse gang van zaken in een 
zorginstelling.
Anneke Hesp loop vooruit op het Van Gogh-jaar 2015 en beschrijft de periode waarin 
van Gogh in Amsterdam woonde (mei 1877 tot juni 1878).
Wij wensen u veel leesplezier.

Colofon
OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, 
door en voor buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis 
huis aan huis verspreid in het gebied dat begrensd 
wordt door Geldersekade, Oosterdok, Oudeschans, 
Zwanenburgwal, Staalkade en ‘s Gravelandseveer, 
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg. 

Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door: 
Stadsdeel Centrum
Ymere
de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen,
Rabobank Amsterdam

Redactie
Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Anna Cruson, 
Sati Dielemans-Hak, Roos Hendriks, Alexandra van 
Houcke, Martijn van der Molen, Henk Oldeman, 
Evert van Voskuilen, Maud van de Wiel en Dunya 
Willeman.

Medewerkers aan dit nummer
Peter Commandeur, Erika Destercke, Tineke 
Doorten, Hea, Maarten Henket, Anneke Hesp, Vita 
en Daniel Hooglandt, Barbara van Ittersum, Sjaak 
van der Leden, Peter Passchenegger.

Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, 
Jorge Bolle, Cocky de Graaf, Inge de Haan, Marcel 
Gutz, Juul Hymans, George Janszens, Femke Koens, 
Jaap Kroeger, Machiel Limburg, Mieke Lokkerbol, 
Cor Portasse, Antje Postma, Piet Seysener, Ton 
Smeets, Johan Suttorp, Sjaak van der Leden, 
Hans van der Sluis , Evelien van Os, Pieternel van 
Tongeren, Evert van Voskuilen, Barbara Wichers 
Hoeth, Niko Wijnbeek, Dunya Willeman.

Bestuur Stichting OpNieuw
Iek Boeles, Paula Bosch, Carl Everaert en Gerda 
Kievit.

Uitgave
Stichting OpNieuw Amsterdam K.v.K.: 41209382
NL68INGB0006037046 t.n.v. Stichting OpNieuw 
Amsterdam
Redactieadres
Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam 
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl 020-6245559 (Henk 
Oldeman)
Advertenties
everaert@everaert.nl
06-21807998 / 020-6242245 (Carl Everaert) De 
advertentieprijs voor 2014 is vastgesteld 0p €0,90 
zwart/wit en €1 kleur, per vierkante centimeter.

OpNieuw online: www.opnieuw.nu
Deadline volgende OpNieuw: 16 februari 2015 © 
Alle rechten voorbehouden
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat 
de redactie instemt met de inhoud.
Voorplaat
Foto Barbara van Ittersum
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Logo’s 
Websites 
&Meer UPDATES VAN

Bloedstraat 17-B / 06 413 968 16 vormwijs.nl

Web Design

Gratisadvies

Goedkoop  
en snel een 
website?

Met WordPress  
en mijn grafische 
kunsten kan het!

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

borrel en diner!

www.indewaag.nl

trimsalon 
06 409 74 846

OP DE EErstE
trIMBEUrt!*

7,50 KORTING dogsonly

Oude waal 26 sous - www.trimsalonamsterdamcentrum.nl 
A M S T E R D A M  C E N t r U M
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De Speelgoedwinkel waar 
beweging in zit!

Sint Antoniesbreestraat 51A

(Bijna) Altijd open?

020 - 427 38 62

(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

KNUFFELSRAAN 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.

EEN NIEUWE 
ITALIAAN IN 
DE BUURT

GELDERSE 
KADE 93 

AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

Piccolo Mondo



5OpNieuw 5OpNieuw

Barbara van Ittersum (1965) studeerde 
aan de Hogeschool voor de Kunsten 

Utrecht onder andere schilderen, theater, 
grafische en audiovisuele vormgeving en 
specialiseerde zich in fotografie. Sinds 1987 
is ze werkzaam als fotograaf - kunstenaar. 
Barbara heeft verschillende tentoonstellin-
gen gehad en talloze bijdragen geleverd aan 
tijdschriften en kranten. Ze doet fotowerk 
voor advertentiecampagnes, portretten in 
opdracht, en conceptuele performatieve 
kunstfotografie. Ze heeft een grote voor-
liefde voor ensceneren, met haar individu-
ele stijl en karakteristieke techniek creëert 
ze een kunstmatige en spectaculaire we-
reld. Als begaafd regisseur transformeert 
ze haar modellen tot extravagante perso-
nages in haar surrealistische fantasieën. 
In haar zoektocht naar de onderliggende 
werkelijkheid van mensen gaat ze voorbij 
de grenzen van conventie en goede smaak. 
Zij produceert beelden vol ijdelheid en lust, 
wreedheid en trots, eenzaamheid en angst. 
Het resultaat is vervreemdend, decadent en 
humoristisch, een weerspiegeling van haar 
gedreven en uitbundige persoonlijkheid.

Barbara vindt het ook belangrijk het pu-
bliek een spiegel voor te houden. Door im-
pulsief te werken ontstaan associaties met 
gebeurtenissen uit het dagelijkse leven die 

net even een ander licht op de zaak werpen. 
Haar onderwerp is vaak zelf reflectief, de 
persoonlijke ervaringen van de kunstenaar 
worden niet eenduidig verteld maar via een 
veelheid aan tegenstellingen in beeld ge-
bracht. Dualiteit is een terugkerend onder-
werp in haar fotografie. Via tegenstellingen 
kan van Ittersum haar waarheid onderzoe-
ken. 
Momenteel geeft ze les in fotografie aan 
leerlingen in het primair en voortgezet on-
derwijs met als thema identiteit.
Van Ittersum is nu bezig foto’s van zowel ge-
ensceneerde portretten van beroemdheden 
als zelfportretten samen te bundelen tot een 
boek, een retrospectief van Barbarizsm’s 
bronnen. Het wordt een autobiografisch 
beeldverhaal, waarin zij zowel haar Russi-
sche als haar Indonesische roots verbeeldt. 
Steriel wit, kille ruimtes in zelfonderzoek, 
en de warme overdadige barokke portret-
ten, het verhullen en onthullen van verdriet, 
warmte, blijdschap en lust.
Barbarizsm’s bronnen fotoboek informatie: 
absolute@xs4all.nl 
www.absolutephotography.net

bij de voorplaat

column Muziek van steen
Maarten Henket

Ooit stond er een gietijzeren hek om de Nieuwmarkt. 
Misschien was het slecht gietijzer, misschien is gietij-

zer wel ongeschikt voor zo’n hek, hoe dan ook, om de drie 
maanden ging het kapot en moest er weer een nieuw stuk 
in. Toen men daar genoeg van had is het hek weggehaald. 
Daarna gebeurde er een tijd lang niets, maar ineens was daar 
aan de Geldersekade-kant die rij zwarte … ja, wat eigenlijk? 
Tafels? banken? kunstobjecten? En vormen ze wel of niet een 
soort hek? Er is een lichte suggestie van afscheiding, maar de 
doorgang belemmeren doen ze niet.
 Ik vind ze mooi. Eenvoudig maar niet saai van vorm, 
zwaar maar door de taps toelopende basis ook licht, subtiel 
gedecoreerd met de drie Andreaskruisen van het stadswa-

pen, intrigerend en inspirerend vanwege hun multifunc-
tionele doelloosheid. Je kunt er op zitten, liggen of staan, 
je kunt ernaar kijken en je kunt je afvragen wat het zijn. Ik 
denk vaak: grafstenen. Zonder opschrift, zonder naam – een 
soort monument voor de Onbekende Nieuwmarktbewoner.
 Ze zijn geen van alle nog heel. Jolige veegwagenbestuur-
ders of overmoedige Cantarijders  hebben daar al heel snel 
voor gezorgd. Ze staan ook geen van alle nog recht. Bij hun 
grote broer De Waag konden we daar gezien zijn leeftijd 
begrip voor hebben, maar deze stenen liggen (of staan) er 
pas een paar jaar. Er moet dan ook wel haast sprake zijn van 
opzet, van een opzettelijk ingebouwde vorm van verval. 
Zouden die afbrokkelende hoeken misschien ook de bedoe-
ling zijn? Wil de maker ons herinneren aan de vergankelijk-
heid der dingen?
 Door hun aantal, zeven, verenigen zich in deze stenen de 
magische getallen drie (de Andreaskruisen) en zeven. De 
zeven hoofdzonden, de zeven wereldwonderen, de zeven 
zeeën, de zeven stenen. Daarbij past ook, dat het carillon 
van de Zuiderkerk op gezette tijden een fragment speelt uit 
het Kwartet voor het einde der tijden van Olivier Messiaen. 
Messiaen vond zijn inspiratie voor dit stuk in het bijbelboek 
Openbaring, waarin het getal zeven een grote rol speelt 
(zeven engelen, zeven donderslagen, enzovoorts). Het 
gespeelde fragment komt uit het deel Dans voor de zeven 
bazuinen, door Messiaen zelf omschreven als ‘muziek van 
steen, formidabel klinkend graniet’. Zo verwijst de Zuider-
toren via muziek van Messiaen naar de zwarte stenen van de 
Nieuwmarkt, waardoor deze zich als het ware ontpoppen als 
toetsen van een magisch muziekinstrument. Prachtig. Zo 
laten. Tot aan het einde der tijden.

Surrealistische fantasieën
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O
nlangs vond de redactie op internet een 
boekje uit 2005 dat geschreven werd in 
opdracht van de Bewonersraad Nieuw-
markt en met subsidie van het stadsdeel 
Centrum: Een breekbaar evenwicht, 

Buurtvisie Nieuwmarkt van Jolanda Koffijberg. Het is 
een onderzoek naar de bredere visie van de bewoners 
op hun buurt. Koffijberg heeft een klankbordgroep die 
de Bewonersraad organiseerde en een groot aantal 
Nieuwmarktbewoners, ondernemers en vertegenwoor-
digers van instellingen geïnterviewd. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat de samenstelling van de buurt 
(levendigheid, diversiteit en een dorps karakter) het 
meest gewaardeerd werd. De meeste klachten betrof-
fen de openbare ruimte en het minst werd er geklaagd 
over het voorzieningenniveau in de buurt.

Het is traditie om voor het kerstnummer van OpNieuw 
een aantal buurtbewoners op straat te fotograferen. De 

foto’s worden afgedrukt met daaronder hun antwoord 
op de vraag, die aan allen wordt gesteld. Vorig jaar was 
dat de vraag: “Waar moest u in 2013 glimlachen?” Dit 
jaar hebben we dat anders aangepakt. Nieuwsgierig 
naar de visie van de buurtbewoners anno 2015, hebben 
we vier buurtbewoners eens wat uitgebreider aan het 
woord gelaten. Vier vrouwen, afkomstig uit verschil-
lende leeftijdscategorieën, allen met een eigen kijk op 
de Nieuwmarktbuurt.
Ondanks hun verschillende positie blijkt uit hun verha-
len een enorme verbondenheid met de buurt. Maar ook 
dat je in een grote stad als Amsterdam altijd in relatie 
staat tot andere mensen. Dat het hebben van ver-
trouwde buren een groot goed is. Dat vertrouwdheid 
ook een gevoel van veiligheid geeft.
En het is juist dat aspect dat momenteel onder druk 
staat, nu de toeristen,  de bijbehorende industrie en het 
verkeer in toenemende mate de stad overnemen. Daar-
mee bevestigen de geïnterviewden de klachten over 

Wonen en werken in de 
Nieuwmarktbuurt

Een breekbaar evenwicht

NIEUWMARKT VANAF DE SINT ANTONIESBREESTRAAT. FOTO J.M. ARSATH RO’IS
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wonen+werken

een te vol en te druk Amsterdam, 
die al langere tijd in de media naar 
voren komen. De Nieuwmarktbuurt, 
vaak een dorp in de stad genoemd, 
heeft daar in hoge mate last van. De 
hooggewaardeerde combinatie van 
stedelijk wonen en overzichtelijk-
heid dreigt onder de voet gelopen 
te worden. Na de grote verande-
ringen in de buurt ten tijde van de 
sloop en nieuwbouw die het gevolg 
waren van de aanleg van de metro, 
is nu sprake van nieuwe veranderin-
gen. Minder direct en fysiek, maar 
zo venijnig als een tumor.
De beleidsmakers lijken er doof 
voor en lijken hoe dan ook de kip 
met de gouden eieren te willen 
slachten.

Los daar van signaleert de redactie 
ook een andere trend. Het idee 
Stadsdorp wint veld en bereidt 
acties op straatniveau voor. Als de 
mensen hun buren in de straat ken-
nen, kunnen ze ook iets voor elkaar 
betekenen. Immers, het is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend om bij 
afwezigheid de planten in huis water 
te laten geven, een reservesleutel 
achter te laten bij de buren; of, al 
een stuk verder, de kinderen op te 
vangen van school. Bekendheid 
en vertrouwen zijn daarvoor een 
voorwaarde. 
Gevoel van veiligheid; wellicht een 
van belangrijkste voorwaarden om 
ergens te willen wonen.

Het is onvermijdelijk dat een stad 
als Amsterdam meegaat met de tijd. 
En het is al even onvermijdelijk dat 
de Nieuwmarktbuurt aan verande-
ringen onderhevig is. De vraag is of 
die veranderingen ook verbeterin-
gen zijn. 
Misschien herkent u zich in de ver-
halen van de vier buurtbewoonsters. 
Wellicht heeft u een eigen verhaal  
en of, net als Mieke, ideeën voor 
een net iets leefbaardere buurt. Het 
kan ook zijn dat u het groter ziet. 
Bijvoorbeeld alle auto’s van bezoe-
kers in parkeergarages, een stop 
op de uitbreiding van de horeca, 
of misschien wilt u juist een meer 
bruisende Nieuwmarktbuurt. U kunt 
uw bevindingen en ideeën opsturen 
naar OpNieuw: Recht Boomssloot 
52,  1011 EC Amsterdam, e-mail: 
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl

Ik ben twee en een half jaar geleden met 
mijn ouders naar de Nieuwmarktbuurt 
verhuisd. Inmiddels woon ik vier maan-

den op mezelf in de Dapperstraat. Dat spijt 
me wel, ik kom hier nog vaak. Ik zou liever 
hier wonen, maar je vindt niks in de buurt. 
Misschien dat het me ooit zal lukken, via-
via. Ik ken veel mensen hier. Ik ben vaak 
verhuisd. Mijn ouders wonen nu op de Bin-
nenkant, dat is eigenlijk de mooiste gracht 
van Amsterdam, heel open en zulk prachtig 
licht. Het is eigenlijk zonde dat niemand 
hem kent, maar aan de andere kant is dat 
wel lekker rustig. Alleen maar verdwaalde 
toeristen komen daar terecht. 
Ik werk in café Captein & Co. en ik vind 
het heel fijn om in de buurt rond te lopen 
en mensen tegen te komen. Ook om op 
de Zeedijk een beetje rond te kijken. Leuk 
werk wat ik doe, Captein is voor mij een 
soort tweede huiskamer. Iedereen zit heel 
ontspannen daar en meestal is het heel 
rustig. Er komen vaak dezelfde mensen 
en daardoor heb ik een persoonlijke band 
opgebouwd met vele klanten. Ik vind het 
leuk om mijn best te doen en te zorgen dat 
mensen een leuke avond hebben. Ik heb er 
heel veel geleerd, om hard te werken, maar 
ook op sociaal gebied om te leren luisteren 

en met de lastigere klanten om te gaan. 
In die twee en een half jaar heb ik wel al 
gezien dat het steeds drukker wordt in de 
buurt, het wordt duidelijk steeds populair-
der. Je hebt hier de Aprilfeesten, die vond 
ik heel leuk, echt iets van en voor de buurt, 
maar de laatste keer niet meer omdat het zo 
druk was en toch minder buurtbewoners. 
Ook de vaste gasten van Captein wilden er 
niet heen, omdat ze vonden dat er te veel 
mensen van buiten de buurt waren. 
Ik voel me wel veilig als ik hier op straat 
loop. En ik moet vaak sluiten in het café. 
Dan is het laat. Veel mensen vragen of ik 
dat niet eng vind. Maar meestal zitten er 
tot sluitingstijd allemaal vaste klanten, die 
gaan ongeveer gelijk met mij de deur uit. 
En, ik heb nog nooit iets ergs meegemaakt. 
Natuurlijk wordt er wel eens wat naars naar 
me geroepen, ‘t is wel vervelend maar dat 
negeer ik altijd. Ze halen er alleen maar 
voldoening uit als je op ze reageert.
Wel heb ik in het café soms dronken 
toeristen die binnenkomen en vervelend 
worden, nog meer willen drinken en zo. ‘t 
Is best lastig om drank te moeten weigeren. 
In het begin vond ik dat heel moeilijk, ik 
wil niet onbeleefd zijn, ook al omdat ik veel 
jonger ben dan de meesten van hen. Ik heb 
wel geleerd dat ik dat wél moet doen, want 
anders wordt het alleen maar nog erger. En 
ik wil ze ook graag kwijt, want ik heb ze 
liever niet in het café. Maar ik krijg dan wel 
hulp van de vaste klanten.
Iedereen in de buurt is ook zo vriendelijk. 
Vaak, als er in de stad iets gebeurt, draait 
iedereen zich om en wil er niemand iets 
mee te maken hebben. Maar hier wil ie-
dereen helpen. Daaraan merk je dat er veel 
eenheid is in onze buurt. Iedereen heeft 
wel zijn eigen dingen waar hij mee bezig is, 
maar toch...
Er wordt wel geklaagd over dingen die ge-
beuren en over de vele toeristen maar ook 
dát werkt mee aan een soort groepsgevoel. 
Dat vind ik wel bijzonder.  
Zou ik iets willen veranderen in de buurt? 
Nee, alles is goed zoals het is. Ja, misschien 
wat minder toeristen, maar ik zou niet 
weten hoe dat moet.
Misschien wanneer de Nieuwmarkt zelf iets 
minder gericht zou zijn op toeristen, dat 
het dan wat zou kunnen afnemen. 

Henk Oldeman

‘Ik zou liever hier wonen, maar 
je vindt niks in de buurt’
Veerle (20), is twee en een half jaar geleden met haar ouders 
naar de Binnenkant verhuisd
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Deel je 
kennis en 
ervaring als 
vrijwilliger

Wijs en      
grijs?

Vrijwilligers Centrale Amsterdam
Geldersekade 101 | www.vca.nu/centrum | 020- 5301220

Splendor is de naam van een nieuw muziek -
gebouw  op de Nieuwe Uilenburgerstraat 116. 
In dit muzikale clubhuis wordt er door 50 musici in
alle vrijheid geëxperimenteerd en uitgeprobeerd.
Splendor is een bodemloze  muzikale schatkist
waar publiek en muziek elkaar steeds opnieuw
uitvinden. Geen standaard for mules, in Splendor
kun je alles horen. Publiek en musici gaan door
dezelfde deur naar binnen en drinken hun drankje
aan dezelfde bar.

50 keer voor 100 euro Splendor is een club
van  musici én van hun publiek. De 50 kunstenaars
presenteren zich jaarlijks in een eigen programma.
Voor € 100,- ben je een jaar lid van Splendor en
heb je  gratis toegang tot die 50 concerten. Daar-
naast is er een veelheid aan extra concerten,  try-
outs, openbare repetities, kinderprogramma’s,
buurtconcerten, festivals en allerlei andere leuke
dingen met muziek. Splendorleden krijgen ook
nog eens korting op de toegangsprijs van al die
activiteiten.

www.splendoramsterdam.comOntdek Splendor!
Bezoek een van de concerten of word direct lid

 Schatkist voor de oren

Nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

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

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
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Ik ben geboren in Bosnië en Herzego-
vina. Ik was gefascineerd door de piano 
thuis, en toen ik zes jaar was ging ik op 

de muziekschool. Veel kinderen deden 
dat, want de lessen waren daar toen gratis. 
Later, op het gymnasium, volgde ik ook de 
middelbare muziekschool. Het niveau aan 
het einde van zo’n tienjarige opleiding is 
best hoog en ik wilde graag verder met de 
muziek. 
De oorlog bleef maar voortduren, het hele 
leven, ook sociaal en cultureel, lag stil. Er 
waren alleen maar vreselijke verhalen over 
vechten en oorlog. Daarom ben ik op mijn 
19de met mijn toenmalige vriend vertrok-
ken naar Nederland. We waren ongeveer 
een jaar in het asielzoekerscentrum, 
waarna we als vluchteling een woning in 
Amsterdam Noord kregen toegewezen. We 
konden het bijna niet geloven, wat is dit 
voor land, dachten we, niemand kent ons 
hier en toch krijgen we zo maar een woning 
en de mogelijkheid om te studeren en te 
overleven! 
Ik heb 18 jaar in Noord gewoond voordat 
ik vorig jaar juli hier kwam, en toen pas 
merkte ik hoe groot het verschil tussen 
stadsdelen binnen dezelfde stad kan zijn. 
Noord is heel goed voor mensen die veel 
rust in hun leven nodig hebben. In de buurt 
waar ik woonde was een Chinees restaurant 
en een koffieshop. Verder was er niets, om 
zes uur was er niemand meer op straat 
en er gebeurde ook niet veel in de buurt. 
Ooit was ik in het noorden van Noord, bij 
Landsmeer in de buurt. Prachtige huizen, 
schattige tuinen, maar geen mens op straat. 
Ik moest de weg vragen en er kwam een 
jonge vrouw op de fiets aan. Ik vroeg “mag 
ik je iets vragen?” maar ze schrok zo dat ie-
mand haar aansprak dat ze hard wegfietste. 
Ik moest hard lachen, het leek bijna op een 
scene uit Monty Python.
Er zijn ook leuke kanten aan Noord, veel 
ruimte en mooi natuur in de buurt (Water-
land), maar als je van kleurrijke drukte en 
levendigheid houdt, voel je je beter in het 
centrum, denk ik. 
Dus, geweldig, toen ik vorig jaar juli hier 
kwam. Ik heb nu pas het gevoel dat ik in 
Amsterdam woon. Het is hier echt zo leven-
dig, of je nu vroeg of laat de straat opgaat, er 
gebeurt altijd wel iets, je ziet iets grappigs, 

iets leuks of iets inspirerends. Op een wille-
keurig dagdeel kun je hier ergens heen gaan 
en er staat iemand met een trompet of een 
viool muziek te maken. Ik zag laatst iemand 
op straat in de Wallen, met een hang, een 
instrument dat lijkt op een omgekeerde 
wok met nog een wok daaronder. Dat was 
een magisch gratis concert, je zag overal 
mensen de ramen opendoen. En dat is hier 
overal, muziek, levendigheid. Ik ben heel 
blij dat ik hier naar toe verhuisd ben. Som-
mige mensen ergeren zich aan toeristen, 
vinden dat er veel te veel zijn hier. Ik niet, 
ik vind het fijn, het brengt leven, je hoort 
alle talen hier. Ze beginnen ook wel eens 
praatje met je. Ik, als buitenlandse, voel me 
dankzij al die toeristen minder buitenlands 
hier. 
In september was ik 19 jaar in Nederland, 
ik kwam hier toen ik 19 was, dus ik woon 
nu even lang in Nederland als ik in Bosnië 
gewoond heb. Het voelt hier als een tweede 
huis, maar omdat al mijn familie in Bosnië 
woont lijkt het toch of ik op twee sporen 
leef. Ik ga regelmatig terug natuurlijk. Voel 
ik me Nederlandse? Nee, natuurlijk niet, ik 
ben in Bosnië geboren en ik zal voor altijd 
het Bosnische hart hebben, maar ik voel 
me wel thuis hier. Ook door de pianolessen 
die ik geef. In deze buurt is het zoals ik het 
graag wil hebben en zoals ik gewend ben 
het te zien. In de stad waar ik geboren ben, 
Zenica, 70 km ten noorden van Sarajevo, is 
het ook heel levendig op straat. Zelfs in de 
oorlog toen er granaten vielen, waren er 
altijd mensen op straat. De routine van ‘s 
ochtends boodschappen doen, in de pauze 
snel even ergens koffie drinken, dat is nor-
maal in het stadsleven. 
Ik vind het ook grappig dat ik hier soms 
over de walletjes, zoals dat heet, moet lopen, 
bijvoorbeeld als ik boodschappen ga doen. 
Dan vraag ik me vaak af, waarom zie je daar 
altijd alleen maar vrouwen. Je ziet er geen 
enkele man achter de ramen, dat begrijp ik 
niet. Het zou mooi zijn als gelijkheid tussen 
man en vrouw op die manier daar ook ver-
tegenwoordigd zou zijn. Dus, in de buurt 
hoeft voor mij niets te veranderen, maar als 
het tóch zou moeten is het dat.
Laatst liep ik daar en hoorde door een 
open raam op de eerste verdieping keihard 
Andrea Bocelli zingen. Ik keek naar boven, 

zag op een grote flatscreen het concert van 
Bocelli, was benieuwd wie daar bij zou 
horen en zag een stoere, getatoeëerde kale 
man ademloos luisteren. Zo’n contrast, 
prachtig.
Contact met buren. Toen ik hier kwam ging 
ik meteen met vakantie, dus ik was eigenlijk 
een beetje te laat voor een housewarming 
party. Maar ik leer ze langzamerhand wel 
kennen. Ik zie allemaal heel aardige, vrien-
delijke mensen om me heen. 
Naast de piano studeer ik nu ook cello. 
Dat wilde ik altijd doen en twee jaar terug 
begon ik daarmee, maar het bleek heel 
moeilijk te zijn, het is totaal anders dan 
de piano. Toen ik hiernaartoe verhuisde, 
vond ik per toeval een geweldig lerares in 
de buurt en dankzij haar begint de muziek 
die ik op cello maak minder pijn aan de 
zeldzame toehoorders te doen. 
Al met al, voel ik me heel gelukkig in de 
Nieuwmarktbuurt!
(Lees meer over Mirta’s pianolessen op 
www.doremirta.nl)

Henk Oldeman

wonen+werken

‘Al met al, voel ik me heel 
gelukkig in de 
Nieuwmarktbuurt!’
Mirta (38) is geboren in Bosnië en Herzegovina en 19 jaar 
geleden als vluchteling naar Nederland gekomen. Sinds juli 
vorig jaar woont ze in de Nieuwmarktbuurt.
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Weliswaar woon ik nu in Almere, 
maar ik beschouw mijzelf als 
een buurtbewoner. Van 2000 

tot 2003 heb ik hier gewoond, aan de 
Oudezijds Achterburgwal. Ik heb naar 
een huis gezocht, maar in deze buurt 
kom je niet terecht. Ik werk op de Wal-
len, zit achter de ramen, zoals dat gezegd 
wordt, en voor ik naar mijn werk ga loop 
ik langs de groentekraam, langs slager Vet, 
ga met collega’s naar de cafés, eet in de 
eethuisjes hier dus ik ben gewoon buurt-
genoot, alleen ik slaap ergens anders. 
Door mijn werk heb ik vanzelf contact 
met de buren. Die zitten vaak op de 
stoep, hebben, net zoals ik, last van de 
toeristen die hier vaak raar doen. Maar 
dat verandert tóch niet, dus je kunt je 
daar maar beter niet aan ergeren. Er was 
hier laatst een mevrouw die foto’s maakte 
voor een blad en die hoorde ook van veel 
mensen dat de toeristen in de laatste 
jaren zo veel brutaler zijn geworden.
Waar ik werk bijvoorbeeld. Mijn raam is 
beneden en boven zijn woningen. Daar 
is een muziekschool en een yogaschool, 
vaak gaan daar studenten naar binnen 
over de trap. Geregeld zit die trap vol 
toeristen die aan het eten of drinken zijn. 
Als de buurman bijvoorbeeld, die slecht 
ter been is, naar beneden wil en vraagt 
of ze er af willen gaan, kijken ze hem aan 
en blijven gewoon zitten. Jaren geleden 
was dat niet zo, zaten ze er ook wel maar 
toen zeiden ze “sorry meneer” en gingen 
ze weg. Nu kijken ze alleen en met hun 
ogen zeggen ze “wat moet die ouwe daar”.
Hoe je de buurt beleeft heeft ook met 
de overheid te maken, met de regels. Bij 
ons naast is een wafel- en ijswinkeltje 
en iedereen gooit de wafelpapiertjes 
gewoon op straat, dus het ligt daar altijd 
vol papiertjes. De wafelbakker mag geen 
vuilnisbak buiten zetten of hij moet er 
een gigantische belasting over betalen, en 
zijn klanten gaan niet terug naar bin-
nen om daar het papier weg te gooien. 
In de twaalf jaar die ik hier ben heb ik de 
mensen roekelozer zien worden. Het heeft 
toch te maken met minder geld, denk ik. 
Het feit dat je minder geld hebt betekent 
natuurlijk niet dat je onbeschaafd bent. 
Maar het leidt wel tot een bepaalde frus-
tratie. Ik merk dat in de gesprekken met de 
mensen die daar werken, zo’n kaartjesver-
koper bij de Casa Rosso. Een kaartje daar, 
met entertainment en drank en zo, kost 
zo rond de 40 euro. Als je met zeven man 
bent kost het maar 35. Dan zijn ze al met 
minder dan zeven, stellen zich op als goede 
klant, laten die man zijn hele verhaal doen, 

dingen af tot 35 de man, en tenslotte willen 
ze met zijn allen naar binnen voor in totaal 
35 euro. Die brutaliteit zie je steeds meer. 
Contact met de buren. Ik merk dat de 
nieuwe mensen die komen helemaal 
apart zijn. Ze zijn op zichzelf, dat vind ik 
niet erg, maar ze gaan zich aan bepaalde 
dingen in de buurt storen. Ik kom wel 
in de Vriendschap, en daar hoor ik dat 
bepaalde mensen in die buurt zich storen 
aan de horeca. Of nog erger, tussen de 
Monnikenstraat en de Bloedstraat heb je 
die nieuwbouw. Als je de Bloedstraat bin-
nenkomt is het aan de rechterkant, en daar 
kijken de mensen tegen de ramen aan en de 
voorkant van het gebouw aan de Gordij-
nensteeg ook. Sommige van die mensen 
ergeren zich daaraan. Maar dat weet je 
toch wanneer je daar komt te wonen? 
Wat veiligheid betreft heb ik hier geen kla-
gen. Alleen het laatste stuk vóór het station 
van de Zeedijk en de Geldersekade, Prins 
Hendrikkade, daar vind ik het ‘s nachts eng. 
Als je mij vraagt wat ik veranderd zou 
willen zien, dan zou ik willen, als ik in 
een klein straatje werk, dat er een bord 
komt ‘niet meer dan vijftig mensen tegelijk 
in dit straatje’, zodat ik het daar niet zo 

benauwd heb. Het gebeurde wel dat er 
een boot aanmeerde en 150 mensen 
tegelijk door zo’n smal steegje dromden.
Vier, vijf jaar geleden ging ik bij de slager 
een broodje halen. De mevrouw daar vroeg 
me “ga je daar?”, en ze wees naar achteren, 
naar de Wallen. Ze zei “ik heb wat voor 
jou.” Een klant had 80 broodjes met kaas en 
beenham niet afgehaald. “Verdeel die maar 
onder je collega’s daar?” zei ze. Ik schaamde 
me dood want de winkel was vol. Vier grote 
zakken met broodjes. Ik nam ze maar mee 
naar bij mij, en gaf er een paar weg aan de 
meisjes daar. Had ik er nog 70. Dan maar 
naar het Leger des Heils, daar wilden ze ze 
wel hebben. “Wat doe je er mee?”, vroeg ik. 

“Ze gaan mee als we vannacht de ronde 
doen bij de daklozen. Die willen ze 
graag.” Zo zijn die vergeten broodjes 
toch nog goed terechtgekomen.
Het is niet eens zo lang geleden dat dat ge-
beurde, en toch is het nu al anders hier. En 
dit is toch een van de beste buurten van de 
stad, mensen zijn beter opgeleid. Ik merk 
ook dat hier veel mensen zijn die van de 
buurt houden. In veel andere buurten is het 
veel erger, veel anonimiteit en geen sociale 
controle.                                        Henk Oldeman

‘Wat veiligheid betreft heb ik hier geen klagen’
Irene (51), werkt sinds twaalf jaar op de Wallen

wonen+werken
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Op mijn wekelijkse gang naar Annie 
op de Nieuwmarkt om bloemen 
te kopen, kom ik Roos Hendriks 

tegen. Na de over en weer vragen “hoe 
is het met die en die “, vraagt Roos me 
voor een interview voor OpNieuw. Ik 
vraag haar niet wat het onderwerp is.

Een week later op een zomerse novem-
berdag met weer een bos bloemen in mijn 
armen, zie ik het volgende plaatje: op de 
Nieuwmarkt, op één van de hardstenen 
bankjes aan de kant van de bomen, zitten 
vier oudere buurtbewoners in het zonnetje 
met elkaar te kletsen en een sigaretje te 
roken. Het is mooi om te zien. Mensen die 
elkaar kennen en elkaar graag ontmoeten. 

De volgende dag zit ik bij Roos aan de kof-
fie voor het gesprekje. “Miek, we willen een 
aantal mensen vragen wat ze in deze tijd als 
positief en negatief ervaren in onze buurt.”
Over negatieve zaken wil ik het liever 
niet hebben, wordt zo snel gezeur. Het 
is iedereen die hier langer woont duide-

lijk, dat het steeds drukker wordt. En dat 
geldt niet alleen voor de Nieuwmarkt.
Als positief komt het plaatje van de ouderen 
op het bankje van een dag eerder in mijn 
gedachten. Elkaar kunnen ontmoeten, 
dat is zolang ik me kan herinneren een 
positieve beleving in de buurt geweest. 
Uit overleveringen van mijn oud tante 
Ida, geboren in 1900 op de hoek van de 
Recht Boomssloot en de Krom Boomssloot, 
weet ik dat vóór 1940 de buurtbewoners 
op mooie dagen stoelen en krukjes naar 
beneden sleepten om met elkaar op de 
stoep te zitten. In de jaren vijftig sprak men 
elkaar in de vele buurtwinkels die er waren. 
Op zaterdagochtend, als het druk was bij 
de bakker of in de rij in de groentenwinkel 
van mijn vader Gerrit van Beeren, had je 
alle tijd de laatste nieuwtjes uit te wisselen 
en vervolgens gingen deze als een lopend 
vuurtje door de buurt. Na het leeglopen van 
de buurt in de jaren zestig brak een nieuwe 
periode aan. Vele jonge mensen kraakten 
de lege huizen en er werd fel actiegevoerd 
tegen de aanleg van de metro. Een nieuwe 

generatie Nieuwmarktbewoners deed 
zijn intree. Een aantal buurtcafés hebben 
vele jaren een functie als ontmoetingsplek 
gehad, evenals de enkele kleine buurt-
winkels die er toen nog waren. Hierbij ik 
denk aan Piet de Schotse in de Konings-
straat, die bijna alles verkocht van haring 
tot patat en gasflessen voor de krakers. 
Waar ontmoeten we elkaar tegenwoordig? 
Soms bij de groenten- en bloemenstallen 
op de Nieuwmarkt of bij de Albert Heijn. 
Het genoeglijk samenzijn van de ouderen 
op het bankje bracht me op het idee voor 
een parkje op de Nieuwmarkt voor buurt-
bewoners. Struiken, planten en bloemen 
zomaar op de Nieuwmarkt. Naast de Waag, 
waar nu aan de fundering gewerkt wordt, 
of aan de noordkant bij de Geldersekade, 
waar het zo lelijk vol staat met auto’s. Een 
parkje met lekkere zitjes en een overdekt 
prieeltje voor als het regent. Misschien is 
het naïef om te denken dat zoiets mogelijk 
is, maar het lijkt me zo ontzéttend leuk.

Roos Hendriks

Waar ontmoeten we elkaar tegenwoordig?
Mieke (62), haar familie woont al vijf generaties in de Nieuwmarktbuurt
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Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

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

Jasper Engel

06 5422 6549

Schilderwerken
engel.jasper@gmail.com

www.knaw.nl

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 gebroe-
ders 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 
workshops; voor evenementen – zoals de uitreiking van  de 
KNAW Onderwijsprijs  – en voor vergaderingen. De KNAW 
adviseert de regering en is verantwoordelijk voor zestien 
onderzoeksinstituten, verspreid over het hele land.

Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar –  
wie wil weten welke, kan kijken op knaw.nl of zich aan-
melden voor de e-nieuwsbrief: knaw.nl/activiteiten. 
Volg de KNAW ook op Twitter (@_knaw) en Facebook 
(facebook.com/deKNAW).

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

H
et Trippenhuis

advertentie_OpNieuw.indd   1 6/26/2014   11:53:10 AM

Thaise boot & Amsterdam’s Light Festival 

27 nov. tot 18 jan v.a. € 22.50 p.p. Self catering 

Vaartijden: 18.00 - 19.30 en 20.00 -21.30 uur.

Vereniging Vrienden van de Boonapanich

Tel. 06 29510532    www.thaiseboot.nl
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Chiara Cavallo, een Italiaanse van geboorte, 
kwam naar Nederland vanwege haar speci-
alisatie Zoo-archeologie. Ze heeft hier on-
derzoek gedaan en in het Midden-Oosten. 
Ze kwam hier voor drie jaar, maar dat is 25 
jaar geleden. “Zo gaat de energie en daar 
pas ik me aan aan”. Het opladen van energie 
is de belangrijkste drijfveer in haar leven. 
Bij toeval kwam ze ooit zelf in aanraking 
hiermee door een leermeester, die haar op 
dit pad heeft geleid.
Nu is ze zowel parttime docent in de ar-
cheologie als docent Chi Kung en Shiatsu 
therapeut. Chi betekent energie en Kung 
betekent cultiveren, zoals je een tuin onder-
houdt.

Chi Kung laat de energie in het lichaam 
stromen door de oefeningen die jij doet. 
Van alles gaat beter: de bloeddoorstroming, 
de zuurstofopname, je gaat je beter voelen. 
Cursisten bevestigen dit, zeggen zich be-
ter te voelen. Een les observeren bij Chiara 
betekent meedoen, meebewegen, gecorri-
geerd worden in de spanning en ontspan-
ning: een uur staan, bewegen, ontspannen 
in contact met de omgeving. Een cursist 
zegt: “Voor mij is Chi Kung de synergie van 
meditatie en dans”. Deze cursist bewoog 
ook een uur lang als in een langzame dans.
Wie nieuwsgierig is, kan zich opgeven voor 
een proefles bij Chiara Cavallo. www.ChC-
consult.com 

chi Kung
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 

Als ik bij mijn vader op bezoek kom is 
het lunchtijd. Hij zit aan een ronde 

tafel met drie dames. Verspreid over het 
restaurant staan een paar karren met brood, 
met sapjes, met beleg. Op tafel voor de 
bewoners staan lege bordjes en glazen. De 
verzorgsters lopen druk heen en weer tus-
sen de tafels om mensen brood te brengen, 
boterhammen te smeren en beleggen, 
drankjes in te schenken, medicijnen uit te 
delen.
Eén dame, van het beschouwende type, 
wacht rustig tot haar brood gebracht wordt, 
smeert zelf haar boterhammen, drinkt haar 
kopje thee met kleine slokjes en bekijkt de 
drukte om haar heen alsof ze er het hare 
van denkt. Een andere dame is warrig en 
angstig. Telkens als iemand iets krijgt, een 

boterham, een sapje of een kopje koffie 
of thee, vraagt ze: “Krijg ik niks? Krijg ik 
geen thee?”. De verzorgsters besteden er 
geen aandacht aan. Haar buurvrouw vangt 
mijn blik en zegt zachtjes “ze heeft al thee 
gekregen hoor, ze weet het alleen niet meer, 
ze vergeet steeds alles”.
De derde dame aan tafel is een vogelachtig, 
spichtig vrouwtje, dat bij mij de indruk 
wekt dat ze heel haar leven op dieet is 
geweest. Ze straalt uit dat ze trots is op 
haar ranke verschijning. Als de verzorgster 
haar brood wil smeren met boter, maakt ze 
direct een afwerend gebaar. Margarine wil 
ze graag. “Dat is op”, zegt de verzorgster en 
voordat de vrouw de kans krijgt nog iets te 
zeggen, pakt ze de boter en begint kordaat 
de boterhammen te besmeren. “Niet te 

veel, niet te veel”, sputtert de vrouw nog, 
maar ze krijgt twee boterhammen met een 
dikke laag boter en een dikke laag jam. Niet 
zeuren, is de boodschap.  Het wordt niet 
gezegd, maar het spreekt uit alle gebaren. 
Mensen die in de zorg werken, zeggen 
meestal dat ze het zo leuk vinden om met 
mensen te werken en ik geloof dat ook. 
Maar het is schijnbaar moeilijk om die 
interesse vol te houden in de hectiek van al-
ledag. Het werk moet af, het moet snel, het 
moet efficiënt, er is nooit tijd genoeg en dat 
gaat ten koste van aandacht. Dat lijkt on-
schuldig, maar als het gaat om mensen die 
kwetsbaar zijn en afhankelijk van degene 
die ze verzorgt, is er een dunne lijn tussen 
efficiënt werken en iemand je wil opleggen. 
Blijf luisteren. Sati Dielemans

Blijf luisteren
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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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Onlangs was ik op de televisie, bij 
TROS-Radar. Het was zelfs al de twee-

de keer. Toegegeven, de tweede keer was 
een herhaling en beide keren niet meer dan 
een halve minuut, maar toch. De reden voor 
dat optreden was de volgende zaak: twee 
jaar geleden waren er twee Spanjaarden 
op het spreekuur gekomen die €1300 had-
den betaald aan een bemiddelingsbureau 
om zo een woning te krijgen. Zij hadden, 
zoals dat tegenwoordig gaat, gegoogeld op 

“apartment, Amsterdam” en waren uitgeko-
men op de site van Pararius. Daar kan je een 
gewenste prijsklasse voor een woning opge-
ven, de grootte en globaal de plaats en dan 
verschijnen er een serie van huurwoningen. 
Als je één ervan aanklikt, kom je vervolgens 
in contact met een zogenaamd bemidde-
lingsbureau. Dit laat de woning zien, onder-
handelt meestal nog over het huurcontract, 
en brengt vervolgens standaard één maand 
huur in rekening, met daarover meestal nog 
BTW, al snel duizend tot tweeduizend euro.
Vroeger, voor het internet, begon een wo-
ningzoeker bij een bemiddelingsbureau, 
aan wie hij vroeg een woning te zoeken 
van een bepaalde grootte, prijsklasse en in 
een bepaalde buurt. Als het bureau er één 
gevonden had die de woningzoeker beviel, 
bracht het een maand huur in rekening: 
de commissie. Maar deze dienstverlening 
is, net als de CD-winkel, door het internet 
overbodig geworden. Alleen, in tegenstel-
ling tot de CD-winkel heeft het bemidde-
lingsbureau zijn commissie weten te hand-
haven. Op zichzelf is dat erg knap: het werk 
verdwijnt maar de inkomsten blijven. Je 
zou er jaloers op worden. 
In het huurrecht bestaat echter een wetsar-
tikel dat zegt dat huurders geld terug kun-
nen vorderen, dat ze bij het aangaan van een 
huurovereenkomst hebben moet betalen, 
als daar niets tegenover heeft gestaan. Daar-
op had ik mij namens die Spanjaarden be-
roepen en ze kregen hun geld terug. Alleen 
ging de rechter niet uit van dat wetsartikel, 
maar van een ander, het zogenaamde twee-
herenartikel. Hierin staat dat het verboden 
is om twee personen met tegengestelde be-
langen te dienen. Een bemiddelingsbureau 
mag daarom niet in dienst zijn van zowel 

de verhuurder als de huurder. Dan heeft hij 
twee “heren”, en de huurder is dan degene 
die zijn geld terug kan vorderen. Het arti-
kel stond al jaren in de wet, maar het was nu 
voor het eerst benut in zaken van bemidde-
lingsbureaus. Dat heeft flink wat turbulen-
ties veroorzaakt in de wereld van het huur-
recht en in die van de bemiddelingsbureaus. 
Uiteindelijk raakte die turbulentie zelfs 
TROS-Radar, en kwam ik erdoor op de te-
levisie. Zoals u inmiddels zult begrijpen, 
deed ik dat met geleende veren. (Ik vertel u 
dit natuurlijk in vertrouwen.) Het was mis-
schien kieser geweest, als ik had geweigerd. 
Maar ik dacht: het doel heiligt de midde-
len. Want het is een misstand, die bemid-
delingsbureaus. Wat ze doen is nooit meer 
dan een paar uur van standaardwerkzaam-
heden, maar mensen moeten daar duizend 
tot tweeduizend euro voor betalen, anders 
krijgen ze geen huis. Er wordt ernstig mis-
bruik gemaakt van de woningnood en dat 
moet onder de aandacht gebracht worden.
Maar het gevolg was toch ook weer niet dat 
huurders altijd hun geld terugkregen. Het 
problematische van die twee-herensituatie 
is namelijk dat een rechter het niet zo’n heel 
groot probleem hoeft te vinden als iemand 
twee partijen met tegengestelde belangen 
vertegenwoordigt. Mediators doen niet an-
ders. En als het dan ook niet zo duidelijk is 
of het bemiddelingsbureau wel echt voor de 
verhuurder werkte in de zin dat die geld aan 
het bureau had betaald, terwijl de huurder 
wel een duidelijke overeenkomst met het 
bureau had, dan is er best wel kans dat de 
huurder geen geld terugkrijgt. Door het 

gebruik van dat twee-herenartikel komt de 
nadruk erg te liggen op het contract tussen 
huurder en bemiddelingsbureau, en dat is 
niet verstandig. Een rechter kan best vin-
den dat daar een betaling bij hoort, zelfs als 
daarover niets is afgesproken. Mij lijkt dat 
hetzelfde als dat je aan een toerist uitlegt 
hoe hij bij het Centraal Station kan komen, 
waarna je een smart apparaatje voor de dag 
haalt, daar wat op intikt, en er rolt een re-
kening uit van €1228,76, incl. BTW: of hij 
dat maar betalen wil, want we hebben een 
overeenkomst. Dat andere artikel dat zegt 

“wie niets doet, krijgt geen geld”, drukt veel 
duidelijker uit wat er niet goed is, en dat 
maakt een vordering eenvoudiger. Maar de 
aandacht is er vanaf geraakt. 
Het vonnis vanwege die Spanjaarden moge 
mij mijn “15 minutes of fame” hebben be-
zorgd, het was een slecht vonnis. Het is ver-
bijsterend hoezeer het niettemin de zaken 
in beweging heeft gebracht. Media hebben 
een heel eigen kracht. Als door één of an-
der gek toeval een bepaalde kwestie de aan-
dacht heeft gekregen, blijft ze het alleen al 
daardoor behouden, hoe overbodig de be-
treffende kwestie ook is. Maar in ieder ge-
val heb ik er niets aan gedaan, behalve mijn 
televisie-optreden, waar ik dus niet alleen 
met geleende veren pronkte maar ook nog 
met vale veren. Misschien had ik toch moe-
ten weigeren. Maar er is nu wel wetgeving 
op komst die het gemakkelijker maakt om 
de kosten van bemiddeling terug te vor-
deren. En er staat nu op veel websites, met 
name ook voor expats, dat dat mogelijk is. 

Wat kun je ervan zeggen? Dit misschien:
Lach om al dit vergankelijke, deze
ophef, kom drink, wees vrolijk zonder 
 vrezen.
Was al de wereld niet een wufte vrouw, 
dan zou het toch nog lang uw beurt niet 
 wezen.1

(Omar Khayam, in de vertaling van 
J.H. Leopold)

1 Het rijmschema van het kwatrijn is altijd a/a/b/a. 
De derde, niet rijmende regel lijkt even een opening 
te bieden, maar in de vierde regel slaat het rijm 
onherroepelijk dicht.

Bemiddeling

Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.
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In 1974 woonde ik in de Commelin-
straat in Amsterdam Oost en kon ik 
een etage huren in de Boerensteeg in de 

Bethaniënbuurt. Er zat een fietsenstalling 
hier beneden en met een vriend huurden 
we ieder een verdieping van fietsenmaker 
Harings. Ik werkte in die tijd als technisch 
medewerker bij jongerencentrum Akhna-
ton, Nieuwezijds Kolk. Ik was toen 22 jaar.
In het huis aan de Boerensteeg regende het 
binnen harder dan buiten. 
Eerder was hier het deskundologisch 
laboratorium, een club van mensen die zich 
deskundologen noemden, kunstenaars uit 
de buurt. Ze gebruikten dit huis niet meer, 
maar het lag nog vol met hun attributen, 
waaronder de blauwe mobiele leerstoel 
in de deskundologie. Toevallig was ik van 
deze beweging op de hoogte, waardoor ik 
onder andere de leerstoel weer heb kun-
nen teruggeven aan Theo Kley. Veel van 
deze kunstenaars zijn later naar Ruigoord 
getrokken. 
De deskundologen hebben naast mijn huis 
nog bodemonderzoek gedaan. In het voor-
malig Café Appel werd een kuil gegraven, 
omdat ze dachten dat er iets heel bijzonders 
onder de grond lag. Dat voelden ze met hun 
klompen aan. Er werd niks gevonden, be-
halve wat kammetjes en botten. Veel later is 
er overigens wel een bijzondere gevelsteen 
uit deze kelder naar boven gehaald.
De Nieuwmarktbuurt werd in deze periode 
ontruimd voor de metro, er werd gevoch-
ten en er was veel onrust. Ik knapte het huis 
wat op en begon na te denken. Ik dacht dat 
deze buurt nu wel het ergste dieptepunt 
bereikt had en zette er een makelaar op om 
te kijken of het misschien te koop kwam; de 
fietsenmaker had er namelijk wel genoeg 
van, zoveel wist ik.

In 1975 kon ik geld van mijn vader lenen en 
kocht het pand voor 15.000 gulden!
De fietsenmaker werd toen mijn huurder, 
dat was wel heel gek. Ik zei: “Blijf er maar 
in totdat je er geen zin meer in hebt”. We 
vonden het allebei wel best. 
Ik ontdekte dat ik wel heel veel aan het huis 
anno 1689 moest werken om er wat van te 
maken en dat ik daar een vaste baan niet 
bij kon hebben. Ik nam ontslag bij Akhna-
ton en begon een eigen bedrijf als klusser. 
Gaandeweg is dit een restauratiebedrijf 
geworden. Op mijn eigen huis heb ik de 
kneepjes van het restauratievak geleerd. 

Wilde haren in de Nieuwmarktbuurt
Lucas Evers, timmerman/restaurateur

Af en toe werkte ik een maand aan het huis 
en wisselde dat af met klussen. 
Al het geld ging in dat huis zitten. Er was 
een begane grond en drie verdiepingen 
werk te doen. Ondertussen was de buurt 
vergeven van junks en drugsellende. Het 
dieptepunt kon dus nog veel erger! Ikzelf 
had ook wat wilde haren te verliezen en 
onderbrak mijn bezigheden regelmatig om 
daaraan te werken. Samen met het over-
eindkrabbelen van de buurt vorderde toch 
ook het opknappen van mijn huis. Dankzij 
koffiebar Roodmerk van de anarchistische 
aktiegroep Nieuwmarkt heb ik het geheel 
kunnen klaren. Ik kon daar namelijk heel 
goedkoop eten en koffiedrinken. Douchen 
deed ik in centrum de Moor in de Bethani-
enstraat.
De krakers van Roodmerk vonden mij met 
mijn huis wel een interessant verschijnsel. 
Bijna niemand deed dat in die tijd, zo jong 
een huis kopen en opknappen.
Na een paar jaar ging de fietsenmaker weg 
en kon de begane grond mijn timmerwerk-
plaats worden.
Vanaf 1979 staat deze werkplaats officieel te 
boek als timmerbedrijf Fa. Lucas Evers. 
In 1989 leerde ik mijn huidige vrouw ken-
nen en samen bedachten wij de bovenste 
verdieping, die in 1925 was afgebrand. 
Door fotomateriaal uit het gemeentearchief 
kwam ik erachter hoe de zolderverdieping 
eruit gezien had. In overleg met Monumen-
tenzorg mocht ik deze er weer opzetten.
Van huis uit ben ik zeer geïnteresseerd in 
cultureel erfgoed en bouwstijlen. Door die 
kennis weten mensen mij te vinden en aan 
het werk te houden. In 2005 werd mij ge-
vraagd het eerste huis van Anne Frank, aan 
het Merwedeplein, terug te brengen in de 
staat van 1932, het jaar dat de familie Frank 
het huis betrok. Dat was natuurlijk een 
eervolle opdracht. Ook heb ik onlangs een 
huisje van Stadsherstel aan de Oudezijds 
Achterburgwal opgeknapt. Maar verder 
werk ik het liefst in de particuliere sector.
Inmiddels ben ik 62 jaar en doe ik het een 
beetje rustiger aan. Althans dat probeer 
ik, want er is altijd wel iets voor mij te 
doen. Ik kijk terug op een rijk leven hier bij 
de Nieuwmarktbuurt. Mijn twee kinde-
ren groeiden hier op en mijn vrouw wil 
helemaal nooit meer weg. Het huis en deze 
buurt zijn gewoon te mooi! 
Zelf fantaseer ik wel eens over terug naar 
minimalistisch wonen, dat lijkt mij wel een 
mooi doel. Terug naar de basis, met weinig 
bezit. Vrijheid heb ik altijd wel gehad, ik 
werkte hoe en wanneer ik het wilde, was 
eigen baas en dat vond ik een goed gevoel.
Opgeschreven door: Tineke Doorten, 
echtgenote van Lucas Evers

Bedankt!
In het afgelopen septembernummer 
nodigde ik u namens bestuur en redac-
tie van OpNieuw uit tot het doneren 
van een financiële bijdrage aan ons 
buurtblad. Niet uit enig winstbejag, 
maar wel om de onkosten die de 
totstandkoming van dit blad met zich 
meebrengt, te kunnen blijven dekken.
Het verheugende feit dat een aantal 
van u aan deze uitnodiging gehoor 
heeft gegeven en dat wij bij het ter 
perse gaan van het decembernummer 
een bedrag van € 1070,00  bijgeschre-
ven hadden gekregen, sterkt ons in de 
gedachte dat OpNieuw als buurtkrant 
een unieke functie vervult.
Graag willen we alle donateurs hier 

heel hartelijk voor bedanken. 
Het is voor ons een stimulans om vol 
enthousiasme door te gaan met de 
krant.

Iek Boeles-Hulshoff Pol
Ontvangen:
50,00 mw H.-B. en hr K.
10,00 mw W. en mw V.
30,00 H.P. W.
500,00 anoniem
100,00 hr en mw J.
25,00 W.B.
10,00 mw W. en mw V.
30,00 H.P. W.
100,00 mw H.-B. en hr K.
100,00 T. P. D.
100,00 mw C.
15,00 P. v. h. V.
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De landelijke politiek wilde de stadsdelen afschaf-
fen, de gemeente Amsterdam niet. Het gevolg 
daarvan is dat er een vreemd soort tussenoplos-

sing gezocht en gevonden is. De gemeente Amsterdam 
heeft nu, naast de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders, zeven bestuurscommissies. 
Die zijn bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gekozen 
door bewoners in hun eigen stadsdeel. Het voormalige 
stadsdeel Centrum is nu dus de bestuurscommissie Cen-
trum. De stadsdeelraad bestaat niet meer. 

Wat betekent dat nou eigenlijk? Als je duidelijkheid 
zoekt op de websites van de gemeente Amsterdam en van 
de bestuurscommissie Centrum, lees je al twee verschil-
lende interpretaties.

Volgens de gemeente Amsterdam: “Bestuurscommis-
sies houden zich onder andere bezig met de inrichting 
van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van 
huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zor-
gen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun 
stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De bestuurs-
commissies zijn de ogen en oren van de buurt en de scha-
kel naar het stadhuis. De gemeenteraad, burgemeester en 
de wethouders gebruiken de signalen vanuit de stadsdelen 
om plannen en regels te maken voor de stad.”

Wat staat daar nou eigenlijk? “De bestuurscommissies 
moeten doen wat past bij de behoeften in hun stadsdeel 
en bij het beleid voor de hele stad.”

Dat ligt helemaal niet altijd voor de hand. Zeker in het 
centrum kunnen de belangen van de bewoners van het 
stadsdeel en de belangen van ondernemers en bezoekers 
elkaar nogal bijten. Dat zien we als het gaat om de ver-
koop van sociale huurwoningen: een verdeling ‘koop-du-
re huur-sociale huur’ die stadsbreed logisch kan zijn, kan 
in een specifiek stadsdeel slecht uitvallen voor bewoners. 
Voorzieningen voor toeristen brengen geld naar de stad, 
maar bewoners kunnen er veel last van ondervinden. Lan-
gere openingstijden voor café’s kunnen helpen om horeca 
levensvatbaar te maken, maar de effecten zijn niet altijd 
prettig voor direct omwonenden.

Dat de gemeenteraad en burgemeester en wethouders 
soms afwegingen maken die gunstig zijn voor de stad en 
ongunstig voor een specifiek stadsdeel, is te begrijpen. 
Een stadsdeelraad kon in zo’n geval nog wel eens anders 
beslissen dan gemeenteraad, burgemeester en wethouders. 
Maar een bestuurscommissie is een soort van verlengd 
bestuur. Wat moeten zij in zo’n geval doen?

Verder staat er dat de bestuurscommissies de ogen en 
oren van de buurt zijn en de schakel naar het stadhuis. 
Maar heel veel bestuurscommissies bestaan uit dezelfde 
mensen die vroeger in het dagelijks bestuur van een stads-
deel zitting hadden. Mensen die wethouder waren en die 
helemaal niet gewend zijn om ogen en oren te zijn. Die 
gewend zijn om eigen budget te hebben en eigen plannen 

om hun stadsdeel op de kaart te zetten. En nu mogen ze 
alleen nog maar aan de gemeenteraad, burgemeester en 
wethouders doorgeven wat ze horen en zien en moeten 
ze beleid dat ze niet zelf bedacht hebben uitleggen aan de 
bewoners die niet altijd krijgen wat ze verwacht hadden 
toen ze gingen stemmen. 

Bestuurscommissie centrum verwoordt de ambitie dan 
ook iets breder: “De commissies zijn de ‘ogen en oren’ van 
het stadsdeel. Leden van de bestuurscommissie proberen 
als volksvertegenwoordigers zoveel mogelijk te luiste-
ren naar bewoners, ondernemers, bezoekers en andere 
belanghebbenden van het stadsdeel.”

Bestuurscommissie centrum luistert dus niet alleen 
naar bewoners van het stadsdeel, maar ook naar onder-
nemers en bezoekers en andere belanghebbenden van het 
stadsdeel. Dat is dus eigenlijk iedereen. Toeristen uit de 
hele wereld, bedrijven die met hottubs door de grachten 
willen varen, bussen die overal willen kunnen stoppen, 
grote hotels die alleen naar Amsterdam willen komen 
als ze zich in het centrum mogen vestigen, en ga zo maar 
door. De leden van de bestuurscommissie zijn echter 
niet gekozen door al deze mensen. Ze zijn gekozen door 
bewoners en alleen door bewoners. En daar begint het te 
wringen.

Roeland Rengelink, lid van het dagelijks bestuur van de 
bestuurscommissie centrum, is een goed voorbeeld. Op 
de site van de PvdA noemt hij zichzelf nog altijd wethou-
der en bij de opheffing van het wijkcentrum d’Oude Stadt, 
zegt hij: “Ik ga toch niet mijn eigen oppositie subsidië-
ren”. Een heel vreemde uitspraak. Hij is gekozen door de 
bewoners die hij “oppositie” noemt. Hij zou datgene wat 
die bewoners belangrijk vinden via zijn oren en ogen 
door moeten geven aan gemeenteraad, burgemeester en 
wethouders. Maar om iets door te geven, moet je eerst 
luisteren. Onbevooroordeeld luisteren. En als je bewoners 

“oppositie” noemt, dan benader je ze als politieke tegen-
stander. Niet echt onbevooroordeeld. En als je het gevoel 
hebt dat de bewoners “de oppositie” zijn, wie vertegen-
woordig je dan als volksvertegenwoordiger?

Natuurlijk kun je zeggen dat het flauw is om elk woord 
dat iemand uitspreekt of opschrijft te wegen, maar woor-
den zijn het gereedschap van politici, dus die zouden ze 
met zorg moeten kiezen. Of ze dat gereedschap nou aan-
wenden om de buurt mooier te maken of om de oppositie 
te verslaan.

‘Ik ga toch niet 
mijn eigen 
oppositie
financieren’
Van de redactie
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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

draaimuziek

het licht gaat uit
geluiden komen timide binnen

een metro maakt de dreunmuziek
muizen knisperen tussen 
                                  dunne wanden
muzikanten dwalen rond op straat
een man blaast noten, 
                                  zonder tanden
de klok is precies op tijd
de vogel veel te laat geboren
de stilte die ik zo lang zoek
zit al jaren tussen verre oren

en of ik nu mijn rondjes
of mijn plaatjes draai
doof of horend ben geboren
en of ik nu mijn plaatjes
of mijn rondjes draai
ik ga jouw stilte niet verstoren

zet de plaat op
met maximaal volume
graaf in de groeven
zoek de kras van het verleden
zet de plaat op
raak over je toeren
zoek in de groeven
hou van het heden 
                                     Jorge Bolle

Elfjes van Hea

De 
wereld is
een huis van 
gekken die rare dingen
doen:

De 
dove hoort
wat de stomme
zegt, de blinde noteert:
Alles!

Het gaat ons goed

een cursus life-style juichen
is voldoende
om urine-enkels mooi te praten
aan de orde van de dag

bijbelse wonderen verschijnen:
de lamme helpt de blinde
aan de lopende band
vooruitgestimuleerd
tussen wal en schip
dat al vertrokken is
richting vijand
waar dan ook
om vrijheid te brengen
vanuit de digitale kooi
met opgewonden marsmuziek
en in de houding staan

het blijft lastig vliegen meppen
in gummipakken
voor industriële doelen
en besmettelijke ziektes
met een balk voor ogen
om herkenning te voorkomen

elke muur
heeft zijn uiterste verkoopdatum

maar
water stroomt
en stroomt en stroomt voorbij
als vogels vleugels vissen
op de wind gehaast
en dromend stromend
stroomt het water mij
als vogels vleugels vissen
leven wij
de droom
 dunya

Stond in het vorige nummer onder de dichterspa-
gina al een kort bericht over een vinylwinkel aan de 
rand van de Nieuwmarkt … in een van de aders, de 
Sint Antoniesbreestraat, zitten er sinds kort twee. Er 
zit dus nog steeds, groeiend, muziek in onze buurt! 
De ene winkel, van RecordFriend, zit er reeds 8 jaar, 
de andere (ook van RecordFriend) opende in okto-
ber. In deze winkel vinden we uitsluitend nieuw vers 
geperst vinyl. Sommigen zal het misschien verbazen, 
maar de lp is weer helemaal terug.

Eigenaar Marty Zwaan vertelde mij dat zijn omge-
ving hem aanvankelijk voor gek verklaarde toen hij 
zijn winkel opende. Dat de lp zo’n vlucht zou krijgen 
had ook hij misschien niet verwacht. Bij iemand 
met liefde en zakelijkheid voor de plaat verwacht je 
misschien meer groeven in zijn gezicht, maar toen 
ik hem tijdens zijn werk lastig viel met wat vragen, 
klaarde zijn gezicht helemaal op nadat ik mijn uitda-
gende vragen had gesteld.

‘Stel’, vroeg ik vilein, ‘er komt brand en je mag 
maar één plaat meenemen ... welke neem je dan 
mee?’ Hij keek mij streng en aandachtig aan van-
achter zijn leesbril, om even later toch vastberaden 
een lp te pakken. Het was de lp ‘little heroes’ van 
de Nederlandse band ‘Tortilla’. En u, lezer, welke 
muziek zou u redden?

Vervolgens vroeg ik hem welke band of artiest hij 
wel in zijn winkel zou willen uitnodigen voor een op-
treden. Jazzdrummer John Engels was al twee keer 
geweest en komt nog een derde keer, dus die wens 
was al in vervulling gegaan. Met de namen Prince 
en Mick Jagger kwamen we alweer meer in het 
gebied van de jongensdromen. Tijdens het gesprek 
observeerde ik het vinylpubliek. Wat opviel was de 
enorme aandacht waarmee de hoezen, maar ook de 
groeven van de platen bekeken en ingeschat wer-
den. Prachtige rituelen, die veel toewijding en liefde 
voor muziek verraadden.

Ook zag ik hoe een man zijn oude pick-ups 
aanbood en zijn oude platen. De lichaamstaal ver-
raadde gevoel, maar ook nuchter zaken doen. Marty 
vertelde dat hij bij het overnemen van collecties van 
particulieren altijd tijd uittrekt voor het verhaal ach-
ter de platen, waar toch vaak een emotionele lading 
achter zit. Muziek is emotie. En staat vaak voor een 
tijd, verliefdheid, rouwmoment of feestelijk moment 
uit iemands leven. 

Het is de bedoeling dat er regelmatig live muziek 
te horen zal zijn in de winkel. Rondom de kerst komt 
er een dirigent met studenten van het conservato-
rium een klassiek concert geven.

Volgens Marty brengen platen rust. Staat de 
zoektocht en het beluisteren van en naar vinyl voor 
het onvervulde verlangen. Toen hij daar de onrust 
van de nieuwe media als contrast tegenover zette, 
begreep ik hem.

Thuisgekomen zette ik de spiksplinternieuwe lp 
van Leonard Cohen op en ervoer de mengeling van 
oude en nieuwe tijd. Vanuit mijn keukenraam zag ik, 
ondertussen luisterend en kokend, mijn buurman. 
Ik ken hem niet, maar zie altijd drie gitaren staan 
en een hoop panelen. Onze huizen zijn maar drie 
meter van elkaar verwijderd. Hij kijkt nooit omhoog, 
want hij zit verdiept in zijn snaren. En op dat mo-
ment speelde de Zuiderkerk weer uitbundig. Ja, er 
zit muziek in onze buurt.

Jorge Bolle 

Op naar het nieuwe jaar

In de wintermaanden verloopt 
het leven net iets trager, zijn 
vogels minder wispelturig en 
het hart van planten sluit zich
voor een tijd van de wereld af. 

Klokken luiden over de stad en
snijden in de stilte, lichtjes 
schitteren bij wensen, pakjes 
puilen uit met voornemens van 
gezond eten, sporten en
familiebezoeken.

Een oneven getal, 2015, een jaar
dat het verloop al kent maar de
mond voorlopig dichthoudt.  

Erika De Stercke
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Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) huist 
sinds vier jaar  op de Geldersekade 101 in een 
pand waar diverse organisaties zitten. Dit is 
tevens de hoofdvestiging van de Vrijwilligers-
centrale. VCA bemiddelt tussen aanbieder 
en vrager en geeft ook trainingen aan vrijwil-
ligersorganisaties. Iedereen die tijd heeft vanaf 
een uur per maand tot een aantal dagdelen per 
week is welkom. Mensen die ‘in beween jobs’ zitten, geen gat in 
hun cv willen, ervaring hebben in ‘t groen, in de zorg of in andere 
sectoren, kunnen iets van hun gading vinden. Gepensioneerden 
met hun enorme ervaring kunnen die delen met anderen. 
De VCA heeft in haar online vacaturebank meer dan 1500 vaca-
tures bij honderden organisaties in de stad. Vorig jaar zijn er 1000 

mensen in het Centrum bemiddeld naar vrijwil-
ligerswerk. Zie www.vca.nu/centrum. Sommige 
instellingen vragen wel een minimum hoeveel-
heid tijd van de vrijwilligers, bijvoorbeeld twee 
dagdelen per week.
Zowel de organisaties als de vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden of zoeken op www.vrijwilligers-
werk.nu. Op deze site staan allerlei interessante 

vacatures zoals het voorlezen voor kinderen, een taalmaatje zijn 
voor een vluchteling, natuurwerkers, het begeleiden van ouderen et 
cetera. Op de vrijwilligersbank staan juist weer veel aanbiedingen 
van mensen die graag wat willen doen voor een ander. Voor een 
persoonlijke bemiddeling kunt u ook langskomen op de 
Geldersekade 101.

Interessante vacatures voor vrijwilligers
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 

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 u thuis? In deze rubriek deelt 
een buurtbewoner zijn of haar favoriete 
recept met u.

Pulla
Uw kookrubriekschrijver deelt deze keer 

zélf een recept met u. Mag dat? Ah toe, 
ik wil ook gewoon heel graag een keer! Ik 
heb mijzelf al eens voorgesteld in de Op-
Nieuw, dus we sparen ook woorden uit. En 
omdat dit het kerstnummer is grijp ik mijn 
kans. Met een Finse moeder gaat niemand 
mij vertellen hoe je Kerst moet vieren. Is 
het alweer Kerst dan? Help! Inderdaad, 
time flies. Het leven is een race tegen de 
klok af en toe. Gelukkig is het nu Kerstmis. 
Een uitgelezen moment voor bezinning en 
overpeinzingen. Dit recept gaat u daarbij 
helpen. We maken pulla. Pulla is een Fins 
zoet broodje met kaneel en kardemom. 
Overheerlijk met veel sterke, zwarte koffie. 
Scandinavische stijl. Bij het kerstontbijt 
bijvoorbeeld. Graag ook sneeuw en een 
knappend haardvuurtje. Een warme wollen 
trui, de kat op schoot… Maar we dwalen 
af, bakken is een serieuze taak. De situatie 
is dat de pulla van mijn Finse oma tien keer 
zo lekker is als die van mij. Oma boven 
moeder natuurlijk als het over koken gaat. 
Van wie heeft moeder het zelf immers 
geleerd? Het recept komt dus van mummu 
en ik volg het recept neurotisch op de gram 
af. Waarom is mummu’s pulla dan zoveel 
lekkerder? Het duurde even, maar ik ben 
erachter. Het is de tijd die het doet! Als 
mijn oma pulla maakt, doet ze daar gerust 
een hele middag over. Ík denk dat dat best 
even tussen kind naar school brengen en 
werken in kan. Maar het kan niet als je 

lekkere pulla wil! Je moet het deeg liefde 
en aandacht geven. Zing een liedje, laat het 
rijzen, kneed het nog een keer, aai het. Weer 
een uurtje rijzen, nou vooruit je kan onder-
tussen best de plantjes water geven, maar 
niet de deur uit! Daar schrikt het arme deeg 
van. Neem de tijd, want dat is het énige dat 
hier het verschil gaat maken. Kerst is dus 
een uitgelezen moment om dit recept uit te 
proberen.

deeg:  500 ml lauwwarme melk, 200 g bo-
ter, 1 kilo bloem, tl zout, 2 zakjes gedroogde 
gist, 1 el groene kardemom (fijngestampt in 
de vijzel)
vulling: boter, kaneel, kardemom, nootjes 

Smelt de boter en laat een beetje afkoe-
len. Melk en gist erbij, goed roeren. Meng 
bloem, zout, suiker en kardemom eerst sa-
men en dan door het botermengsel.  Kneed 
alles samen minstens een kwartier tot een 
elastisch, maar niet te droog deeg. Maak 
er een bal van en laat in een kom met natte 
theedoek eroverheen een uur rijzen. Kneed 
zachtjes nog een keer en laat weer een uur 
rijzen. Als het deeg minstens verdubbeld is Mummu

in omvang, mag je gaan rollen. Rol het deeg 
uit tot een dikte van ongeveer ½- 1 cm en 
ongeveer zo groot als een bakplaat. Smeer 
hierop zachte boter (alsof je een boterham 
besmeert), bestrooi met kaneel, fijngehakte 
amandelen/hazelnootjes, een dun laagje 
suiker en tot slot nog wat extra kardemom. 
Rol het geheel voorzichtig op tot een lange 
worst. Snij hier schuin soort broodjes van.
Leg alle pulla’s op een bakblik met bakpa-
pier en bedek losjes met een schone thee-
doek. En nu komt het. Laat nóg een uur rij-
zen. Bestrijk met een losgeklopt ei alvorens 
je ze 10-12 minuten in een voorverwarmde 
oven van 200 Celsius zet. Sla die laatste keer 
rijzen niet over, echt niet. 
Heel efficiënt eigenlijk. Het deeg rijst, u 
overdenkt het afgelopen jaar, maakt 
onhaalbare plannen voor het nieuwe jaar, 
kijkt een domme kerstfilm of maakt de 
kerstpuzzel van de Vrij Nederland.  Dit is 
uw moment om te relaxen. En het resultaat: 
sublieme zoete broodjes. Ook `s middags 
lekker met thee hoor. Hyvää ruokahalua!

Anna Cruson
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Niet veel later stuurt Floris een brief naar 
Koningsstraat 21. Losgeld eisend voor 

Annabel, met Johan zal hij zelf afrekenen. 
Met een brede lach geeft hij zichzelf een 
pluim. Dat had hij toch wel allemaal goed 
gedaan. Binnen de kortste keren zal hij rijk 
zijn. Kan hij een mooi huis betalen en leven 
zoals hij dat nog nooit had gedaan. 
Vroeger was zijn vader een molenaar. Ze 
hadden een molen in een klein dorpje niet 
heel ver van Amsterdam. Ze waren erg arm 
en hadden vaak nauwelijks iets te eten. Met 
het meel dat ze verkochten verdienden ze 
bijna niets, waardoor zijn moeder iedere 
dag het bos in moest om wilde paddenstoe-
len, groenten en kruiden te zoeken. 
Zijn moeder had een geweldige kennis wat 
betreft eetbare en giftige planten. Zonder 
de plant zelfs aan te raken kon ze hem al 
herkennen. Zijn moeder had geprobeerd 
hem wat over planten te leren, tevergeefs. 
Al die Latijnse namen, al die planten die zo 
enorm op elkaar lijken. Hij kon het niet. 
Zijn moeder heette Mora. Ze had een boek 
waar ze alle planten in opschreef met teke-
ningen erbij. Ze schreef er de benodigdhe-
den voor geneeskrachtige dranken en de 
functies van de planten in. 
Na een tijd werd ze verdacht van moord. Er 
was iemand vermoord en alle wegen leid-
den naar haar. Ze werd uitgemaakt voor 
heks. Hoe vaak ze ook zei dat ze haar ken-
nis nooit tégen iemand zou gebruiken, nie-
mand luisterde naar haar. Niet veel later 
werd ze opgepakt. Floris wist niet waar ze 
was, niet hoe het met haar ging. Zijn vader 
was ten einde raad. Hij was wanhopig, boos 
en bang. In het begin hoopte Floris nog dat 
ze haar vrij zouden laten. Dat ze de echte 
dader zouden vinden of merkten dat Mora 

onschuldig was, maar al snel werd die hoop 
kapot gemaakt: het bericht ging als een ra-
zende door het dorp. Iedereen had het over 
de vervolging van ‘de heks’. 
Na een paar dagen verzamelde iedereen 
zich op het plein van het dorp. De brand-
stapel stond er al. Zijn vader liep met zijn 
hoofd naar de grond gericht voort. Als ze 
langs de mensen liepen begonnen die te 
fluisteren. Net zo hard dat hij het kon ho-
ren: “Kijk eens hoe verloren haar man erbij 
loopt, ze heeft het leven uit hem gezogen”, 

“Dat is het heksenkind”, “Van mij mogen ze 
mee op de brandstapel”. 
Toen ze ergens vooraan een plekje hadden 
gevonden moest Floris denken aan de hek-
senrechtspraak. Het was een kwelling om 
zijn moeder daar te zien. Ze mocht niks 
zeggen en de mensen gooiden dingen naar 
haar. Hij vroeg zich af waarom ze dat eigen-
lijk deden, de ‘heks’ had toch helemaal geen 
kans om haar onschuld te bewijzen.
Plotseling werd het heel onrustig. De men-
sen begonnen harder te praten en sommige 
mensen gingen op hun tenen staan om het 
beter te kunnen zien. Zijn moeder liep met 
twee bewakers voorop. Haar handen waren 
aan elkaar gebonden met een dik touw en 
net zoals bij zijn vader hing ook haar hoofd 
naar beneden, ze was te bang om al die 
woedende mensen onder ogen te komen. 
Pas toen ze de trap naar de brandstapel be-
klom, kon Floris haar goed zien. Haar ooit 
zo mooie lange lokken waren kortgeknipt, 
dat deden ze op zoek naar een teken dat 
ze een heks was. Haar jurk was vies en aan 
alle kanten gescheurd en in haar ogen was 
niets anders dan angst te zien. Floris merkte 
dat ze zijn blik ontweek. Waarschijnlijk 
was ze ook te bang om hem onder ogen te 

komen. Ze werd aan de paal vastgemaakt, 
onder luid gejoel van het publiek. En toen 
was het zover: ze staken de brandstapel aan. 
Dat was het enige moment dat zijn vader 
omhoogkeek, naar Mora en zij keek terug. 
Toen de vlammen haar rokken bereikten 
en zich vanuit daar steeds sneller omhoog 
werkten, trok zijn vader hem mee, weg 
van de kreten van zijn moeder, weg van 
de brandstapel. Floris probeerde zich los 
te trekken, probeerde om te kijken, maar 
zijn vader was sterker en liep net zoals eerst 
weer met een gebogen hoofd terug naar de 
molen. Beiden met tranen in hun ogen.
Floris merkt dat er een traan over zijn wang 
loopt. 

Na de dood van zijn moeder begon zijn 
vader te drinken. Zijn verlies weg te spoe-
len met drank. Floris nam al het werk over, 
maar in zijn eentje lukte het niet genoeg 
meel te verkopen waardoor hij geen geld 
had voor eten. Zijn vader begon hem daar-
van de schuld te geven, soms sloeg hij hem. 
Hij begon zijn vader te haten. En naarmate 
zijn vader meer begon te drinken, groeide 
zijn haat.
Na een tijd werd het zo erg dat Floris weg-
rende van huis. Het bos in, zo diep mogelijk. 
En op een gegeven moment kwam hij daar 
een roversbende tegen. Hij werd een lid van 
de bende en toen er rond het kampvuur een 
gesprek was over dat er een leider moest ko-
men, besloten ze dat het Floris moest wor-
den; hij was de oudste. Toen was hij veer-
tien jaar oud.
Vanaf dat moment werd hij meedogenloos. 
Hij was veranderd en besloot altijd zo te 
blijven. Van zijn vader hoorde hij niets 
meer en het liefst hoopte hij dat hij in zijn 
drank verdronken was.  

“Nee! Nee! Dit kan niet! Hoe barbaars! Wie 
doet nou zoiets!” Annabels moeder zakt 
door haar knieën, op de grond. “Onze 
dochter.....”, stamelt Annabels vader. Haar 
moeder begint te huilen en haar vader kijkt 
verdoofd voor zich uit. De brief valt uit haar 
moeders handen. Floris’ brief.
Wordt vervolgd…

1597 ,  Amsterdam 
Vervolg 4 
Door Vita Hooglandt, tekening Daniël Hooglandt

kinderkrant

Even denken, OpNieuw 2014 
nummer 4

Maak een limerick met de volgende beginregel:

Er liep eens een hond langs de grachten
en een van de volgende twee eindregels:
Gelukkig was deze geen zachte
of
Zijn baasje was boos maar ik lachte

De mooiste inzending wordt in het volgende 
nummer geplaatst.
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Inloopspreekuur Mantelzorg
Harry Cox, mantelzorgmakelaar van Stadsdeel 
Centrum, gaat per 1 januari 2015 een inloop-
spreekuur houden in de Boomsspijker.
De Boomspijker – van 12.30 – 15.00 uur, 
dinsdagmiddag in de even weken.
6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 maart, 
14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 en 21 
juli, 4 en 18 augustus, 1, 15 en 29 september, 13 
en 27 oktober, 24 november, 8 en 22 december.
Meer weten? T. 020 886 88 00
M. 06 52 41 47 51    www.markant.org

Huis de Pinto zoekt 
medewerker voor het 
publiciteitsteam
Huis de Pinto is het Cultureel & Literair 
Ontmoetingscentrum in de Nieuw-
marktbuurt. Er is een gevarieerd activi-
teitenprogramma met o.m. de Literaire 
avond, Pintotonics, Muziekimprovisa-
tie, Muziekmatinee, Kunsthistorische 
lezingen, Beeldende kunst enzovoorts.
Voor de opmaak van de flyers en 
het maandprogramma zoekt het PR 
team een medewerker die hieraan 
op vrijwillige basis kan bijdragen. 
Een goede beheersing van het programma 
Photoshop is hiervoor noodzakelijk. Wie 
geïnteresseerd is of meer informatie wil, 
kan een mail sturen naar contact@huis-
depinto.nl ovv ‘medewerker publiciteit’.

Computercursus 
In de vorige editie van Opnieuw deed Leo van 
der Meer een oproep; wie wilde hem opvolgen 
bij de computercursus van Huis de Pinto? Leo 
gaf jarenlang computerles in het Pintohuis en 
het laatste jaar in het nieuw geopende Huis 
de Pinto. Vanwege zijn verhuizing naar het 
Westerdok zocht hij een vervanger. De oproep 
was een succes, want Hans Wijnhof heeft 
zich aangemeld! Hans werkt bij het UWV als 
organisatieadviseur en heeft de eerste lessen al 
met veel plezier gegeven. Op www.huisdepinto.
nl is meer te vinden over de computercursus.

In het kort
Nieuws van het wijkcentrum en 
het nieuwe dagelijks bestuur.
Vanaf donderdagmiddag 20 nov is er een gratis 
algemeen juridisch spreekuur op het wijkcen-
trum d’Oude Stadt. Elke donderdagmiddag van 
14-16 uur. Advocaat Jan Overes zit hier klaar 
voor al uw juridische vragen en problemen. 
Het wijkcentrum is geopend en voor 2015 
verwachten we dit voort te kunnen zetten. Ope-
ningstijden: dinsdag 13.30 - 17 uur, woensdag 
10-17 uur en donderdag 10-13.30 en ook 
tijdens het juridisch spreekuur van 14-16 uur.
De website van het wijkcentrum publiceert 
graag buurt- en bewonersactiviteiten in 
de agenda op de site. Ook buurtnieuws is 
welkom. Mail nieuws en activiteiten naar 
wijkcentrum@oudestadt.nl o.v.v. website.
Meer informatie inclusief de namen van de nieu-
we bestuursleden vind je op www.oudestadt.nl

Wéér een 
nieuw 
café in de 
buurt 
We hebben ons als 
buurt verzet tegen de 
plannen van Droog 
voor een hotel aan de 
Groenburgwal. Als 
buurt hebben we ons 
ook verzet tegen de 
komst van een Soho 
Club aan de Raam-
gracht. Je zou denken 
dat onze bestuurders 
daar lering uit zouden trekken. Maar nee, nu moet er weer een café met terras komen in het pand 
Snoekjessteeg 1-3, hoek Sint Antoniesbreestraat. Er zijn al vergevorderde plannen om een vergunning 
te verlenen en daarvoor het bestemmingsplan te wijzigen. Moe word je van bestuurders die niet 
willen zien dat het voor ons, bewoners, genoeg is met alle horeca in de buurt.  
Ergens in december zal het voorstel besproken worden in het Algemeen Bestuur (voorheen Stadsdeel-
raad) tijdens een openbare vergadering waar de mogelijkheid is voor inspraak. Buurtgenoten, wees 
waakzaam, ga er naar toe, de datum zal zeker bekend gemaakt worden, en teken intussen de petitie 
op het adres: http://tinyurl.com/m6f33ct

Bijzondere verhalen
Door bezuinigingen is er minder profes-
sionele zorg en ondersteuning beschikbaar 
in de Amsterdamse buurten. Er zal steeds 
vaker beroep worden gedaan op het zelf-
regelend vermogen van bewoners.
Meer zelf doen dus. Niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor je omgeving. Zelfredzaamheid staat cen-
traal. Om te laten zien hoe dat in Amsterdam-Cen-
trum en Amsterdam-West in zijn werk gaat, hebben 
CentraM, IJsterk en de wijkcentra een nieuwe site 
gelanceerd: www.sociaalwijkteamamsterdam.nl
 
Jij doet wat voor mij en ik doe wat terug
De nieuwe opdracht van het welzijnswerk in de 
buurt is om minder individuele voorzieningen 
te leveren en te sturen op eigen kracht van 
burgers en hun netwerk. Zo wordt de burger 
consument en producent tegelijk. Het principe 
van wederkerigheid (jij doet wat voor mij en 
ik doe wat terug) speelt hierbij een belang-
rijke rol. Een andere aanpak dan voorheen.
 
www.sociaalwijkteamamsterdam.nl
Het werk van het sociaal wijkteam in Amsterdam-
Centrum en Amsterdam-West, georganiseerd 
door CentraM, IJsterk en de wijkcentra, levert 
bijzondere voorbeelden en verhalen op. Van 
vrijwilligers én buurtbewoners. Zo is er het verhaal 
van de afgekeurde kok die nu elke week buurtsoep 
maakt. Of het verhaal van Irene uit Kongo, die 
vaak in het naaiatelier is te vinden en hoopt een 
eigen bedrijf te kunnen starten. De video over 
de sorteergroep laat zien hoe oudere bewoners 
samen werken aan hun administratie. En vrijwil-
liger Jan helpt niet alleen buurtbewoners met 
hun financiën, maar op woensdagmiddag is hij 
ook klushulp.  Op www.sociaalwijkteamamster-
dam.nl worden verhalen uit de buurt gedeeld.

buurtnieuws

Trapliften 
“De werkgroep ouderen Nieuwmarkt/
Waterlooplein wil inventariseren 
waar en hoeveel trapliften er zijn 
in deze buurten (Waterlooplein en 
Nieuwmarkt). Dit met het oog om 
meer toegankelijke woningen voor 
ouderen te labelen. Contactadres:Piet 
Seijsener Krom Boomssloot 36 tel.06-
20091405 emailadres: kleineaarde@
kpnplanet.nl Dank je voor de moeite.



23OpNieuw

Vanaf 1 september is het PlusPunt weer gehuisvest 
in het Huis van de Buurt De Boomsspijker. Na 
een verbouwing van enkele maanden kunt u hier 
weer terecht met uiteenlopende vragen, zoals 
het invullen van formulieren, belastingaanslagen, 
vragen over voorzieningen, hulp bij het ordenen 
van de financiële administratie, het afhandelen 
van brieven, vragen over zorg en welzijn, schulden 
etc. Ook mensen die op zoek zijn naar een zinvolle 
tijdsbesteding zijn welkom. Bezoekers zijn zonder 
afspraak van harte welkom en worden ontvangen 
aan de koffietafel. Na een kop koffie en het invul-
len van een formulier wordt u door één van de 
medewerkers geholpen of wordt samen met u naar 
een passende oplossing gezocht.

Gemoedelijke sfeer
De sfeer in het PlusPunt is gemoedelijk en vragen 
hoeven niet per se in tien minuten te worden afge-
handeld. Het kan zijn dat er meer aan de hand is 
dan bijvoorbeeld het afhandelen van een brief. Zo 
was er een bezoeker die, nadat hij was geholpen 
met een brief, ineens over zijn woning begon te 
klagen. Hij vertelde dat zijn woning door de vele 
tochtgaten in de winter moeilijk warm is te stoken. 
De medewerker heeft hem geadviseerd contact op 
te nemen met het Steunpunt Wonen.

Zelf doen
Wij stimuleren bezoekers van het PlusPunt zoveel 
mogelijk zelf te doen. Zij kunnen gebruik maken 
van telefoon en computer om met instanties te 
bellen of te e-mailen. Het stimuleren van de zelf-
redzaamheid van de bewoners staat bij ons hoog 
in het vaandel. Zo was er vorige week een meneer 
met een belastingaanslag van ruim € 800,-, die 
wilde dat wij de belastingdienst voor belden. Hij 
werd een beetje boos toen wij suggereerden 
dat hij dat heel goed zelf kon doen. Uiteindelijk 

heeft hij het toch gedaan en was hij apetrots op 
zichzelf. Nu weet hij hoe dat gaat en kan hij het 
een volgende keer ook. Mensen die het niet zelf 
kunnen, helpen wij natuurlijk gewoon. Als blijkt 
dat er meer aan de hand is en de vraag niet in 
één keer kan worden afgehandeld, maken we een 
vervolgafspraak.

Voorkomen van erger
Zicht hebben op de maandelijkse inkomsten en 
uitgaven voorkomt problemen en stress. Een paar 
maanden geen huur betalen kan er al toe leiden 
dat je uit je huis wordt gezet. Bewoners die behoef-
te hebben aan hulp om alle inkomsten en uitgaven 
op een rij te krijgen, kunnen terecht bij het Plus-
Punt. Eventueel kan een beroep worden gedaan op 
de vrijwilligers van CentraM die kunnen helpen bij 
de thuisadministratie.

Informatie over bereikbaarheid
Het PlusPunt is wekelijks op maandag van 9.30 

– 11.30 uur, Recht Boomssloot 52  Wilt u een me-
dewerker spreken of een afspraak maken met een 
medewerker van CentraM dan kan dit telefonisch 
van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 – 11.00 uur, 
tel. 020-557.33.38  Dian Mekkes, sociaal werker 
CentraM

De Stichting Kunst en Cultuur Stadshart is een ini-
tiatief van het stadsdeel Centrum en krijgt jaarlijks 
een bedrag ter beschikking om een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid en saamhorigheid in 
de buurt. Vanuit een breed aandachtsgebied initi-
eert, lanceert en ondersteunt de stichting culturele 
activiteiten die door of voor bewoners worden 
georganiseerd en die de sociale samenhang in de 
buurt kunnen bevorderen. U kunt daarbij denken 
aan straatfeesten, open atelier routes, voorstel-
lingen in de open lucht, exposities, etc. Er is een 
werkgroep van acht mensen die gezamenlijk de 
aanvragen beoordelen en activiteiten organiseren. 

De Stichting Kunst en Cultuur Stadshart is de 
rechtsopvolger van de werkgroep Kunst & Cultuur, 
die vanaf 2001 tot en met 31 augustus 2014 ope-
reerde onder de vleugels van wijkcentrum d’Oude 
Stadt. De samenstelling van de werkgroep en wat 
zij doet is niet veranderd. Het wijkcentrum op 
Nieuwe Doelenstraat 55 is niet meer onze thuisba-
sis. Om de werkgroep te benaderen kunt u alleen 
op de website en de Facebook-pagina terecht of 
schrijven naar info@kunstencultuurstadshart.nl. 
Vergaderingen over aanvragen vinden maande-
lijks plaats in Huis de Pinto op de eerste vrijdag 
van de maand, ‘s middags om half vijf. Er zijn 
voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen; 
die vindt u op de website en in onze advertentie 
elders in deze OpNieuw.

Voorbeelden
Voorbeelden van projecten die wij de afgelopen 
jaren ondersteunden zijn: diverse 4 en 5 mei 
herdenkingen, muzikale omlijsting van de Gevel-
tuinendag, KlankKleurFestival, cursus Amster-
damse grachtenhuizen, Straatartiestenfestival op 
het Amstelveld, Open Atelierdagen Nieuwmarkt, 
Spinozadag, muziekvoorstellingen voor ouderen, 
Sinterklaas in de Oude Kerk, Red de Metrokunst in 
de Oostlijn, en meer.
De projecten die de Stichting zelf initieert 
zijn natuurlijk de vitrine-exposities in de Sint 
Antoniesbreestraat. Recente voorbeelden zijn de 

begeleidende expositie van de viering van 25 jaar 
Flesseman, de expositie over de gevelstenen in 
het stadshart, vitrinetentoonstelling van kinder-
tekeningen op het thema 400 jaar Zuidertoren, 
fotoserie van het Waterlooplein, portrettenseries 
van Nieuwmarktkunstenaars en van studenten van 
de Filmacademie. 
Buurtbewoners met een idee voor invulling van de 
vitrines zijn van harte welkom. Als een bruikbaar 
idee tot uitvoering komt, wordt de initiatiefnemer 
beloond met een feestelijke opening in het Huis 
de Pinto. Een dergelijke tentoonstelling duurt 
gemiddeld twee tot drie maanden. 

Doe mee!
Alle bewoners met initiatieven die aan de doelstel-
lingen voldoen moedigen wij van harte aan zich 
voor financiële ondersteuning te melden bij de 
Stichting Kunst en Cultuur Stadshart Amsterdam. 
NB: We vergoeden alleen kosten, wij betalen geen 
honoraria of arbeidsloon aan aanvragers.
De stichting legt jaarlijks verantwoording af aan 
het stadsdeel met een jaarverslag.
Wij geven u zo nodig graag meer informatie.
De werkgroepleden zijn: Marjet van den Berg, 
Arnold Diemer, Veronika Esser, Frans Hoving, Ma-
rijke Knies, Sjaak van der Leden, Huguette Mackay, 
Winne Meijering.
info@kunstencultuurstadshart.nl

Inloopspreekuur PlusPunt terug in de Boomsspijker

Stichting Kunst en cultuur Stadshart
Vrijwilligers met hart voor de buurt
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Verbeter de wereld en begin met je 
eigen geveltuin, want wie in zijn eigen 

tuintje wiedt, ziet het onkruid bij een ander 
niet. Woorden van die strekking sprak ooit 
mijn grootvader; hij hield van tuinieren 
en hij hield vooral ook veel van stokrozen. 
Ja, en hoewel er sinds m’n grootvaders tijd 
heel wat veranderd is, zijn de stokrozen nog 
altijd hetzelfde. Zij hebben nog steeds geen 
doornen, want bloemen en planten blijven 
wat ze zijn...

Op zes en twintig september j.l. vond in het 
Pintohuis voor de zevende keer op rij de 
jaarlijkse uitreiking van de Auke Bijlsma 
Geveltuinenprijs plaats. Vlak voor aanvang 
van de prijsuitreiking, die om kwart voor 
zes stond gepland, begon het na een lange 
periode van prachtig zomerweer keihard 
te regenen. Ja, echt cats en dogs zoals ze 
in Amerika zeggen. Het werd zo’n plens-

bui waarvan je, als je niet uit kunt wijken, 
binnen tien tellen totaal doorweekt raakt. 
Dus...oh gottegod, dacht ik bij mezelf... nu 
gaat die prijsuitreiking totaal naar de knop-
pen. Door dit hondenweer komt natuurlijk 
niemand opdagen. Het werd plots donker 
buiten en het viel met bakken uit de hemel 
alsof het zeggen wou: Nu is het voorgoed 
afgelopen met die zomer van 2014, nu blijft 
het verder donker tot half februari. Jammer 
van de organisatie van die prijsuitreiking, 
jammer van de schitterende bloemenar-
rangementen van Saskia Valk en van de 
voorgenomen sfeervolle omlijsting bij het 
gebeuren, de accordeonmuziek van René 
Trok. Zonde ook van die mooie postertjes 
van Veronika Esser en de met zorg opge-
hangen fototentoonstelling in het Pintohuis, 
foto’s van geveltuinen in de Nieuwmarkt-
buurt door Peter Paschenegger. Doodzonde 
van alle klaargemaakte hapjes van chefkoks 

Mieke Lokkerbol en Haije Bouwman. Alles 
voor nop door die regen. Zelfs de goede 
wijnen Van Ton Flaton van de Wijnerij uit 
de BinnenBantammerstraat zijn door hem 
op zijn bijzondere fiets tevergeefs naar het 
Pintohuis vervoerd. Het wordt niks. Nee, 
niemand komt opdagen. En het zou alleen 
maar voor de bewoners zijn geweest, niet 
voor toeristen, studenten of bedrijven, ja 
kom daar nog maar eens om vandaag de 
dag, iets alleen voor Nieuwmarktbewoners? 
Voor buurtgenoten met groene vingers. 
Heel intiem. Ik zuchtte en begon toch maar 
vast te zoeken naar m’n regenpak, regen-
laarzen en zuidwester en toen ik ze allemaal 
aan en op had gewurmd - ze roken verve-
lend muf - en de trappen was afgedaald met 
ook nog eens een paraplu daarbij, toen ik 
de voordeur opende... was de regen onver-
wachts opgehouden. M’n regenspullen weer 
afgestroopt en naar het Pintohuis gekuierd. 
Nu zouden er toch wel ook anderen komen 
opdagen, en ja hoor, het zaaltje kwam dus 
helemaal vol te zitten en Onnie Veldman, 
een lid van de jury, deed de openings-
speech. De feestelijke uitreiking van de 
oorkondes werd deze keer door buurtge-
noot Thomas van Luyn himself gedaan. Dit 
was natuurlijk een grote verassing en van 
te voren niet aangekondigd, want anders 
had je misschien voor je het wist zijn hele 
fanclub over de vloer en dan konden die 
winnende bewoners met groene vingers er 
misschien niet meer bij. Zo groot, al is het 
klein maar fijn, is dat zaaltje namelijk niet. 
Thomas vertelde onder andere over zijn 
eigen verwoede pogingen om struiken en 
bloemen niet ver van zijn eigen voordeur 
op te kweken. En hoe dat soms mislukte en 
soms lukte en waarom. Daarna deelde hij 
de oorkondes uit alsof hij dat wel vaker had 
gedaan, maar echt, zo middenin je eigen 

Uitreiking Auke Bijlsma Geveltuinenprijs

Floor de Haan heeft op het oog een mini-
bedrijfje in de Koningsstraat. Dat is als je 
ervoor staat. Kom je binnen dan zijn er twee 
mooie witte ruimtes; een ruimte met een 
Koningsstoel, die eenmaal gezeten, voelde 
als een troon en een andere ruimte met een 
massagetafel die ondanks de vele potjes en 
andere benodigdheden oogt als een serene 
ruimte. Haar man heeft vier jaar geleden de 
ruimte onder handen genomen, waarbij het 
passen en meten was om er voor te zorgen 
dat er voor zowel de massages en gezichts-
verzorging als voor de pedicurebehandeling 
genoeg ruimte zou zijn. Het resultaat mag 
er zijn. 

Wat gebeurt hier? Floor is pedicure plus, 
ook medische pedicure voor reumapati-
enten of diabetici. Daarnaast is ze gediplo-
meerd sportmasseuse en schoonheidsspe-
cialiste. Het gaat goed; een stijgende lijn 
aan klanten. Veel  mensen uit de buurt of 
mensen die hier werken. De kracht van de 
buurtbewoners  is dat zij graag de kleine be-
drijfjes in hun buurt willen behouden!
Haar klandizie bestaat voor een deel uit 
ouderen, die zichzelf wat gunnen, maar 
ook mensen die door de huisarts zijn ver-
wezen. Ook de 40-plussers zijn goed verte-
genwoordigt. Haar persoonlijke slogan is de 
aandacht die ze haar cliënten geeft. 

Floor de Haan
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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RECHTBOOMSSLOOT 47 HS (STIJLPRIJS)
‘Een geveltuin waarin de kleuren geel en oranje 
domineren, met viooltjes in bakken en prachtige 
Susanna’s. De versiering van de gevel en stoep 
is bijzonder stijlvol en sluit goed aan bij de 
uitstraling, kleur en karakter van het pakhuis.’

KALKMARKT 11 (KLEURPRIJS)
‘Bewoners kiezen voor een opstelling van 
bakken en potten met eenjarige bloeiers. Er 
is met name gekozen voor de kleur rood 
in al zijn schakeringen. Het resultaat is 
een vrolijk en zeer eigenwijs geheel.’

OUDE SCHANS 62 (ZONNENBLOEMENPRIJS)
‘Hier zien wij zonnebloemen van ongekende 
afmetingen. Hulde aan de planter / verzorger!’

KROMBOOMS SLOOT / DIJKSTRAAT 
(PRIJS VOOR DAPPERE VOLHARDING)

‘Na een periode van enkele jaren hard wer-
ken is deze hoek-tuin inmiddels prachtig 
volgroeid en ademt de sfeer van een Engelse 
tuin; geen plekje blijft onbenut. We zien een 
grote diversiteit aan bloemen, klim- en 
struikplanten (lavatera, trompetbloemen, 
druif) met ieder zijn eigen bloeiperiode.’

ST. ANTONIESLUIS 11/19  
(PRIJS BURENPARADIJSJE)

‘Deze uitgebreide stoeptuin heeft zich de laatste 
twee jaar geweldig ontwikkeld. Bewoners 
hebben een gezellig lusthofje gecreëerd, met 
zitjes, beelden, ruimte beplanting; een ideaal 
plekje voor een kopje koffie met de buren.’

OUDE WAAL 16 B 
(PRIJS KLEINSCHALIG STOEPGROEN)

‘Hier zien we met name bakken met groene plan-
ten die verschillen in bladvorm en groentoon,  
juist deze subtiliteit en verfijning geven een 
bijna elegante uitstraling aan het voortuintje.’

PRINS HENDRIKKADE 155 B 
(HOOFDPRIJS 2014 / ORIGINALITEIT)

‘Heel bijzonder: duidelijk is hier een echte lief-
hebber en doorzetter aan het werk. De volledige 
trap en stoep is benut. De tuin valt op door de het 
fijnmazig vlechtwerk van planten; een filegraan 
bouwwerk waarbij uiteenlopende groene en 
bloeiende planten dicht op dicht met elkaar ver-
weven zijn. Een groots resultaat, ook gezien de  
niet gemakkelijke ligging van het geveltuintje, 
op de Prins Hendrikkade, met veel noordlicht!’ 

ZANDSTRAAT / ONKELBOEREN-
STEEG (PRIJS GROOT EFFECT MET 
EENVOUDIGE MIDDELEN)

‘Elk jaar staat de jury weer voor een verrassing. 
Stoep en pothuis staan vol met aaneenge-
regen bakken met fleurige en lichtkleu-
rige bloemen. Ondanks de eenvoud in de 
opbouw en plantenkeuze wordt een groots 
effect behaald. Er wordt gewerkt met bekende 
eenjarigen zoals geranium, lobelia, roosjes 
en schaduwbloeiers Een vrolijk geheel.’

ZWANENBURGWAL 278 (BALKONPRIJS)
‘Een traditionele balkonversiering met bak-
ken, over de gehele lengte van de gevel, met 
uitbundig bloeiende petunia’s in verfijnde 
kleuren, geaccentueerd door een reusachtige, 
rosékleurige, prachtig onderhouden klimroos’.

RECHTBOOMS SLOOT 55-57-59 
(PRIJS BURENSAMENWERKING)

‘Vrolijke, kleurrijke stoepversiering over drie aan-
eengesloten panden, de dorpse sfeer schept een 
aangenaam verblijfsklimaat. Met name de onor-
thodoxe, felle kleurencombinaties van de eenja-
rigen in potten bij nr. 59 zijn een blikvanger. Als 
puntje op de i verzorgen bewoners ook een, aan 
de walkant, gelegen reusachtige Malvastruik!’

OUDE WAAL 4 (ACHTER) (GEVELPRIJS)
‘Met name de prachtige achtergevel van 
Oude Waal 4 valt erg in de smaak bij de 
jury. De gevelwand is dicht begroeid met 
een combinatie van Duitse pijp. Vijg, trom-
petbloem, bamboe, wingerd, blauwe 
regen en druif. Een lust voor het oog.’

RAAMGRACHT 35 G (PRIJS BOOT-TUIN)
‘Het tuintje bij de ingang tot de woonboot 
is rondom beplant een toont grote variëteit: 
divers, hippieachtig, met crocosmea, zon-
nehoed, bamboe, hulst en noem maar op. 
Alle plantensoorten zijn welkom en doen 
mee in het allee-achtige ensemble.’

AANMOEDIGING KLEINSTE TUINTJE OOIT
DIJKSTRAAT 101

buurt staan speechen, zoiets moet toch wel 
weer even wat anders zijn geweest. Nadat 
de oorkondes van eerste, tweede en derde 
prijzen, en de eervolle vermeldingen waren 
uitgedeeld kwam het tweede gedeelte van 
de bijeenkomst. De wijn, de hapjes en het 
kletsen natuurlijk. Het was buiten nog 
steeds droog en zo begonnen de mensen 
alweer naar buiten te glippen. 
De prijzen waren voor het grootste gedeelte 
onder de mensen. De hapjes raakten op 
en de wijn ook. Dus laat de winter maar 
komen. Martijn van der Molen

De winnaars
FOTO’S pETER pASSCHENEGGER
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Gewapend met gieters en schoffels, betraden op 26 ok-
tober de eerste tuinpioniers van de toekomstige Shaffy’s 
tuin het leeggekomen IVV terrein op de Dijksgracht. In 
afwachting van een nieuwe bestemming hebben boot-
bewoners van de Dijksgracht de gemeente benaderd met 
het plan om hier een tijdelijke tuin voor buurtbewoners 
op te zetten. Tot 2018 wordt er getuinierd in houten bak-
ken, daarna besluit de gemeente opnieuw over de toe-
komst van het terrein. De hoop is dat de tijdelijke tuin zich 
in de komende 4 jaar als onmisbare buurtvoorziening zal 

bewijzen. Plannen voor een prachtige definitieve Shaffy’s 
Tuin zijn al te bekijken op www.shaffystuin.nl. De eerste 
tuinpioniers komen uit de Nieuwmarktbuurt, Oosterdoks-
eiland en Kattenburg. 
Inmiddels heeft de tuin op zondag 2 november een uitste-
kende start gemaakt met een goede vertegenwoordiging 
van mensen van verschillende omliggende buurten. Ie-
dereen bracht zijn eigen expertise en enthousiasme mee 
en dit gaf gelijk veel extra kracht aan het initiatief. 
Zin om mee te doen? Geïnteresseerden kunnen zich mel-
den bij joanne@shaffystuin.nl

Paul Hendriks is de eigenaar van de Thai-
se boot, de Boonapanich, een prachtige 
teakhouten veelkleurige slanke boot, van 
binnen twee banken langszij met een ta-
fel in het midden. De boot komt uit Thai-
land en is uniek in dit deel van de wereld. 
Paul heeft deze boot gekocht, opgeknapt 
en een vereniging opgericht. De doelstel-
ling van de vereniging is enerzijds het 
bootje in de vaart te houden en ander-
zijds voor instellingen als HVO Querido 
een vaarproject op te zetten voor mensen met een beperking of een 
verslaving als dagbesteding. Samen met vaarschool Grietje heeft 
een aantal cliënten ook een klein vaarbewijs gehaald en zij varen 

nu mee als matroos. Andere cliënten va-
ren mee als passagier. Voor deze groepen 
geldt een gereduceerd tarief, tegen kostprijs 
met de inzet van vrijwilligers, zoals Bob de 
schipper. Zo’n vaardag is een vakantiedag 
voor de cliënten. Ze nemen zelf eten en 
drinken mee, waardoor het betaalbaar is.
Daarnaast zijn er ook commerciële tochten 
in het weekend. Deze boot boeken kan voor 
minimaal twee uur en maximaal 12 men-
sen à 150 euro per uur. Zelf eten en drinken 

meenemen kan, maar er een Thais feest van maken mag ook, dan 
regelt Paul dit. Er zijn nog meer spannende projecten in spe, met 
een Thaise danseres op het vooronder … Zie www.thaiseboot.nl

Thaise boot
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 

Shaffy’s tuin
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Column Dr. Ying weet raad
Anna cruson

Oei, dat gevoel. Een hoofd vol watten, 
ijskoud en bloedheet tegelijk, bonkende 

oogkassen en dan bent u uw bed nog niet eens 
uit. Nee, we hebben het hier niet over een kater, 
alhoewel dat ongeveer hetzelfde kan voelen. 
Nee helaas, het is de gevreesde griep! Die alles-
in-de-war-sturende, mega-irritante griep. Zó 
flauw, zo onhandig. Nee, dan liever een kater. 
Daar heb je zelf nog iets over te zeggen. Griep 
komt wanneer hij zelf wil. We vragen onze dr. 
Ying deze keer wat we kunnen doen om de griep 
te voorkomen en te genezen. Wist u dat griep en verkoudheid 
twee verschillende dingen zijn? Het wordt gauw met elkaar 
verward, omdat het vaak samengaat. Maar griep kan prima 
zonder verkoudheid en andersom.

De Chinese kijk op de griep is de strijd van het lichaam met 
de elementen. Mooi toch? De kou, de wind en de regen plegen 
een aanslag op het lichaam. Kou versus warmte. Het warme 
lichaam moet zich staande houden in de kou. Dat kost ener-
gie en de weerstand krijgt het zwaar te verduren. Licht eten 
helpt het lichaam meer warmte vast te houden en zo energie 
te sparen voor het herstel van de griep. Het grote verschil tus-
sen ‘binnen’ en ‘buiten’ zorgt ervoor dat het lichaam uit balans 
raakt. De provincie Sichuan, waar het zomers erg warm wordt, 
is niet voor niks de regio met de pittigste keuken. Zo krijgt het 
lichaam een goede balans. Warmte in het lichaam en warmte 
om je heen, dat werkt!

Dr. Ying geeft u hier een weerstandverhogend recept. Want 
voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Als u tóch de 
griep te pakken heeft, is het een kwestie van uitzieken. Als de 
griep langer aanhoudt dan gewenst, kunt u voor een spoedig 
herstel langsgaan bij dr. Ying. De Chinese geneeskunde kijkt 
naar de gehele constitutie van de persoon en een algemeen 
recept tegen griep wordt lastig. Ieder lichaam is anders en 
dat vraagt om een secure benadering. Maar met dit recept 
verhoogt u uw weerstand. Een gezond, energiek lichaam kan 
namelijk al die kou en wind prima aan. Een goede weerstand 

beschermt u lichaam tegen de invloeden van 
buitenaf. 

Kruiden kunnen bepaalde organen stimule-
ren om hun taken beter uit te oefenen. Ze kun-
nen ook rust geven en bijdragen aan ontspan-
ning, zodat het lichaam herstelt en afvalstoffen 
afvoert.

In het volgende recept gaan we een soep ma-
ken die het algehele gezondheid- en afweersys-
teem van uw lichaam versterkt. We gebruiken 
daarbij Dang Shen, beter bekend als poor man’s 

ginseng of Codonopsis pilosula, en Hhuang qi (Astragalus), 
een kruid om je weerstand te verhogen. Deze twee kruiden 
stimuleren het lichaam bij het herstellen en groeien. Ook 
maken we gebruik van gember, gojibessen, en yam, die alle 
drie goed zijn voor uw gezondheid.
Soep voor 2 personen, ingrediënten:
20 g Dang Shen, 20 g Huang qi, 30 g Yam, 20 g Goji bessen, 
een plakje gember wortel (geschild), 250 g kipfilet in stukjes, 
50 g Shiitake champignons, 1 eetlepel olijfolie
bereiding:
Doe alle ingrediënten in een pan met 1,5 liter water en breng 
het aan de kook. Als  de soep eenmaal hard borrelt, zet u het 
op laag vuur en laat het 45 minuten koken. Breng de bouillon 
op smaak met wat zout en peper voor het serveren. Voor een 
vegetarische versie van deze soep kunt u de kipfilet eruit laten 
of vervangen door tofu.
kruidenvoetenbad
Voor een betere weerstand en versterkt immuunsysteem 
raden we u verder een warm kruidenvoetenbad aan. Hierbij 
wordt uw bloedsomloop gestimuleerd en komen er afvalstof-
fen vrij die door het lichaam worden uitgescheiden.

Een gezonde winter toegewenst! Voor u het weet is de kou 
weer verdwenen.

Mercy Chinese Medical Amsterdam - St. Antoniebreestraat 74. 
Anna Cruson en Sau Ying Liu

Saffie Konijn raakt door allerlei omstandigheden 
verslaafd aan drugs. Het maanzaadpoeder en 
het gedroogde gras gaan zijn leven beheersen. 
Saffie komt in aanraking met een wereld, die niet 
iedereen kent. Het gaat bergafwaarts met hem en 
uiteindelijk belandt hij helemaal in de goot. De 
verdovende middelen, met name het maanzaad-
poeder, hebben Saffie in zijn greep. Hoe zal hij 
daarmee om kunnen gaan? Zakt hij verder in de 
put of zal hij er nog vanaf komen?  
In tegenstelling tot zijn vorige boeken, die meer 
vanuit de politiepraktijk waren geschreven, zoals 
Rechercheur Brons en het lijk op de Wallen, Zijn 
laatste adem etc., is dit boek van een geheel ander 
genre. Het betreft namelijk een kinderboek, dat is 
ontsproten toen de schrijver zelf nog in de kleine 
kinderen zat. Hij zocht toen naar een modus om 
zijn kinderen vroegtijdig in te lichten over de ge-
varen die zij in hun leven zouden tegenkomen en 
waarbij zij hem vragen zouden gaan stellen over 
de wereldproblematiek of over oorlog, maar ook 

over verdovende middelen. En juist met betrek-
king tot dit laatste onderwerp heeft hij het verhaal 
over Saffie voor zijn eigen kinderen geschreven. 
Een verhaal om ze voor te bereiden op de gevaren 
van ‘de grote boze wereld’.
Een verhaal waarin verteld wordt hoe makkelijk 
het is om af te glijden, met alle gevolgen van dien. 
Maar ook over het omgaan met goede of slechte 
vriendjes. En waarbij zij juiste of verkeerde keuzes 
kunnen maken, uit vriendschap, uit noodzaak of 
om er bij te horen. 
Als voormalig politieman, had hij zijn kinderen 
op hun jonge leeftijd alle verdovende middelen 
persoonlijk kunnen laten zien en hen daarbij tekst 
en uitleg kunnen geven over de schade die deze 
stoffen zouden kunnen aanrichten, maar het had 
ze waarschijnlijk niks gezegd. Ze zouden hem 
hebben aangekeken, braaf ‘ja’ hebben geknikt en 
uiteindelijk tegen hem hebben gezegd dat ze zijn 
voorlichting hadden begrepen.
Typisch genoeg bleek voor de jongere leeftijdsca-

tegorie van 9 t/m 14 jaar over dit onderwerp geen 
begrijpelijke documentatie aanwezig. Vandaar zijn 
keuze om tot dit verhaal te komen. Door het konijn 
Saffie tot leven te brengen en er allemaal zaken 
bij te betrekken, zoals gezins- en schoolproblemen, 
alcohol, sigaretten, goede en slechte vrienden, 
sluit dit boek naadloos aan op de kennis die de 
kinderen al hebben.
De auteur laat ze op hun eigen niveau kennisma-
ken met verslaving, zodat zijn bedoeling, hun dui-
delijk zal worden. Of dit nu de heroïne of cocaïne is, 
uit het dagelijks leven of het maanzaadpoeder in 
zijn verhaal, de hasjiesj of het gedroogd gras, het 
is allemaal om het even. Dit verhaal maakt het voor 
kinderen duidelijk. Met name voor kinderen in de 
bovenbouw die aan het begin van hun voortgezet 
onderwijs beginnen.
 ‘Saffie. Het kan een waar gebeurd verhaal zijn…..!’
Het boek is verschenen op paperback 12,5 x 20 cm. 
en te bestellen bij de boekhandel onder ISBN nr: 
978-94-0221-085-9

Saffie Konijn en het maanzaadpoeder
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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

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.

Studio Floor de Haan
Body Care ~ Feet Care ~ Face Care

Gediplomeerd (sport)masseuse, pedicure, schoonheidsspecialiste
Werkt met 100% natuurzuivere produkten

Koningsstraat 2 / hoek Nieuwmarkt
1011 EV  Amsterdam Centrum

telefoon 06 2412 6689
www.floordehaan.nl

www.facebook.com/studiofloordehaan

Studio Floor de Haan
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e-mail: everaert@everaert.nl of bel 
06-21807998 / 020-6242245 (Carl Everaert)

U KUNT OOK 
ADVERTEREN IN 

OpNieuw
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Op mooie zomerse dagen, als het echt 
goed warm was, zat ze onder de ‘mus-

senboom’. Op de hoek van de Raamgracht 
en de Zwanenburgwal, waar alle bedreigde 
mussen van Amsterdam zich verzamelen in 
de rozenstruik van de geveltuin aldaar, zat 
ze in haar invalidenwagen, boekje, drankje 
en rokertje bij de hand, te genieten van de 
zon. Altijd in voor een praatje.
Sietske Wijngaarden is op 30 oktober over-
leden. Zij was getrouwd met Gerard, de 
drukker die ruim 25 jaar OpNieuw heeft 
gedrukt. Ze hebben samen een zoon, Arjan.

Begin jaren zeventig werkte ze op de ‘pro-
bleemkamer’ van de eerste Nederlandse 
abortuskliniek van Frans Wong, waar ook 
de jazzmusicus/huisarts Boy Edgar aan ver-
bonden was.
Veel mensen zullen haar kennen van haar 
werk bij Café de Engelbewaarder, Tisfris, 
't Hooischip en Het Hoekje, maar vooral 
van haar antiquariaat Wonderbook in de 
Nieuwe Hoogstraat, gespecialiseerd in 
techniek en transport, waarmee ze in 1985 
was begonnen. Ze reisden vaak naar Enge-
land om in te kopen, het bleek goede handel. 

Begin jaren negentig, na de herinrichting 
van de Oude Hoogstraat, werd de winkel 
verplaatst naar de vrijdagse boekenmarkt 
op het Spui.

Negen jaar geleden werd Sietske getroffen 
door een onverklaarbare, spontane dwars-
laesie en sindsdien was haar wereld beperkt 
tot haar invalidenwagen. Anderhalf jaar 
van intensieve therapie bij het RCA volgde 
en dat gaf haar weer een beperkt gebruik 
van haar armen en handen. Naar de oude 
boerderij in Normandië, die ze hadden ge-
kocht na hun vele omzervingen in Italië en 
Frankrijk, kon ze niet meer mee. Dat was 
een grote teleurstelling.

Sietske was zeer begaan met en heeft veel 
betekend voor de mensen om haar heen. 
Lisa (23), die haar een tijd heeft geholpen 
in huis, schrijft: ‘Sietske heeft me geleerd 
volwassen te zijn, om verantwoordelijkheid 
te nemen. Ik kon zo fijn met haar praten, 
over mijn school, vriend, relaties, wat er 
gebeurde in de wereld. Zij keek het nieuws 
en ik maakte schoon. En dan gaf ze graag 
harde kritiek op wie waar wat had gedaan. 
Ze was als een moederfiguur voor me. Zij 
zorgde misschien wel meer voor mij dan ik 
voor haar’. 
Sietske is 66 jaar geworden. We zullen haar 
missen. Tom Blits

Sietske

advertentie
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Art in Redlight 10
De hipste kunstbeurs 
van Amsterdam!
www.artinredlight.com

Beurs van Berlage
 
27 tot en met 30  dec. 2014
dagelijks 11:00 tot 19:00 uur

Engelse Kerk 
Begijnhof 
PLANTAGE KOOR
MUZIEK
Zo  21  dec. 15.15 u
Kerstconcert Plantagekoor en Vocaal 
Ensemble Amadeus o.l.v. Bert ’t Hart 
(Purcell, Elgar, Howell, Mendelssohn)

Boomsspijker
Expositie 
Van 21 nov. t/m 20  dec. 2014 
Heidi van Dijk - Expressio-
nistische schilderijen

Het Internationaal 
Danstheater
Kloveniersburgwal 87
1011 KA Amsterdam
tel. 020 – 623 91 12
Programma Doelenzaal

Jan. 2015
11-01 Internationaal Danstheater
Openbare repetitie Crazy 
Blues & Nieuwjaarsborrel
17-01 20:00 uur
Monoloog Laura van Dol-
ron – Pepita Steijns [optie] 
18-01 16:00 uur
Monoloog Laura van Dol-
ron – Pepita Steijns [optie] 

Feb. 2015
07-02 Amsterdam Musical
Oliver (matinee en 
avondvoorstelling)
08-02 Amsterdam Musical
Oliver (matinee en 
avondvoorstelling)

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

Jan. t/m maart:
‘De Impresario’  
korte komische opera 
van W.A. Mozart
Crisis in het theater! Wie denkt 
dat theaters het alleen vandaag de 
dag zwaar hebben, vergist zich…
Met veel humor schetst Mozart 
een raak beeld van alle sores 
in de operawereld: geldtekort, 
gekonkel, ijdele prima-donna’s…
Mozart schreef ‘De Impresario’ in 
1786 speciaal ter ere van een keizer-
lijk banket in Schloss Schonbrunn.
Nu, ruim twee eeuwen later, brengt 
het Amsterdams Marionetten 
Theater het stuk in een bijzondere 
bewerking, waarin Mozart zelf de 
touwtjes in handen heeft.
Uitgevoerd met een eigen 
Nederlandse CD-opname, 
o.l.v. Vaughan Schlepp.
Komische eenakter voor volwas-
senen en kinderen (vanaf 8 jaar). 
De voorstelling duurt ca. 1 ½ 
uur (inclusief pauze).
 
Volwassenen € 16,- / kinderen € 7,50

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

Iedere week organiseert Perdu 
literaire Avonden. De Avonden bren-
gen bijzondere literatuur onder de 
aandacht en onderzoeken de relaties 
die literatuur aangaat met andere 
kunstdisciplines, en met culturele en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

do 29  jan. 2015
30 + 30 Dichtersmarathon 
Aanvang: 19.45 uur
Entree: 7 / 10 euro 
Met: optredens van 30 dichters

do 5 feb. 2015
Green Room #1: Ladies’ Voices en 
What Happened van Gertrude Stein
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 5 / 7 euro
Uitvoering door Theatertroep, ‘t 
Barre Land, Barbaren & co

vrij 13 feb. 2015
Perdu leest langzaam #5 
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 5 / 7 euro
Centraal staat de bundel 
Nieuwe Zon van Jacob Groot.
Met: Jacob Groot, Maarten van 
der Graaff, Anneke Brassinga e.a.

vrij 20 feb. 2015
Avond over het Essay
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 5 / 7 euro
Verkenning van 

vrij 27 feb. 2015
Vers van het Mes XXXII
Aanvang: 20.30 uur
Entree: 3 / 5 euro
Een avond met nog niet gede-
buteerde dichters en muziek

Theater de 
Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam

Wo 19 nov 15.00 u, Zo 
23 nov 15.00 u
Het ongelofelijke & dappere & super-
avontuurlijke meisje van om de hoek
Theatervoorstelling voor 
iedereen vanaf 5 jaar

€ 7,50 / 5,00
Regie: Sjoerd Meijer
Spel: Jacqueline Ko-
revaar, Fiora Beuger
Muziek: Fiora Beuger
Meer info/reserveringen: 
www.vanomdehoek.nl

Wo 10 dec 15.00 u, Zo 
14 dec 15.00 u
De oude toren en het 
meisje van om de hoek
Theatervoorstelling voor 
iedereen vanaf 5 jaar
€ 7,50 / 5,00
Regie: Jacqueline Korevaar
Spel: Emmelie Zipson e.a.
Meer info/reserveringen: 
www.vanomdehoek.nl

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

maandag 16 feb. 20.15
€ 17,50 / € 14
Componeren op zee – muziek van 
Jean Cras en Leo Smit met de jonge 
harpist Remy van Kesteren, Eleonore 
Pameijer en Prunella Pacey.

maandag 16 maart 20.15
€ 17,50 / € 14
Mijmeringen over de nacht-
zijde van het leven – Utrecht 
String Quartet speelt muziek van 
de Amsterdamse componist Bob 
Hanf, vermoord in Auschwitz.

agenda

Remy van Kesteren - foto Merlijn 
Doomernik 
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“Omstreeks 1877 vroeg dominee Stric-
ker of ik zijn neef Vincent van Gogh 

les wilde geven in Latijn en Grieks ter voor-
bereiding op de Theologische Hogeschool. 
Hij zei dat het geen gewone jongen was en 
dat hij een wat vreemde manier van doen 
had. Toch sprak de dominee met veel liefde 
over Vincent zelf, en over zijn ouders.” Dat 
schreef Maurits Mendes de Costa meer dan 
dertig jaar later in het Algemeen Handels-
blad. De naam Van Gogh had toen al aar-
dig wat bekendheid gekregen dank zij de 
inspanningen van zijn schoonzus Jo Bonger. 
Vincent was in huis bij zijn oom Johan van 
Gogh die naast het Scheepvaartmuseum 
woonde en commandant van de marine-
werf was. Hij wandelde door de oude jo-
denbuurt naar zijn leraar die aan het Jonas 
Daniël Meijerplein woonde. Mendes da 
Costa maakte kennis: “De schijnbaar zoo 
stroeve jonge man voelde zich terstond op 
zijn gemak en zijn uiterlijk leek mij niet 
onsympathiek ondanks het sluike rood-
blonde haar en de vele zomersproeten. Hij 
heeft nerveuze handen en een lelijk gezicht 
dat sprekend is, maar tegelijkertijd veel ver-
bergt.”
Mendes da Costa kwam te weten dat zijn 
nieuwe leerling mislukt was in zijn loop-
baan bij kunsthandel Goupil en voor die 
zaak in Den Haag, Parijs en Londen had 
gewerkt. Nu wilde Vincent dominee wor-
den net als zijn vader. Zijn tochten door 
de Nieuwmarktbuurt laten zien dat hij nog 
steeds een grote belangstelling had voor 
kunst maar ook dat hij zijn best deed zijn 
kerkelijke roeping te volgen.

Rembrandt en Vermeer
Het Rijksmuseum was nog lang niet af in 
die tijd, maar de schilderijen van oude Hol-
landse meesters als Rembrandt en Vermeer 
hingen wel in het Trippenhuis en het Van 
der Hoopmuseum. Vincent ging het meest 
naar het Trippenhuis aan de Kloveniers-
burgwal 29 waar nu de Koninklijke Ne-

derlandse Akademie van Wetenschappen 
is gevestigd. De toegang was gratis en de 

‘Nachtwacht’ hing er. Het van der Hoopmu-
seum met ‘De Joodse Bruid’ en ‘Brieflezen-
de Vrouw’ was in het gebouw bij de Oude-
manhuispoort waar nu de Faculteit Rechten 
van de Universiteit van Amsterdam is. Dat 
bezoek kostte altijd meer; ook omdat Vin-
cent in de poort maar moeilijk langs alle 
boekstalletjes en prentenhandelaars kon 
lopen zonder iets te kopen. Het duurde ook 
niet lang voor hij ontdekt had waar Rem-
brandt gewoond had bijna bovenop de Sint 
Antoniesluis. 

De dominees
Van Gogh liep heel wat kerken af op zondag. 
Hij ging naar de St. Olofskapel en naar de 
Oude Kerk omdat zijn oom Stricker daar 
preekte. Maar ook naar de Waalse kerk van 
dominee Gagnebin, want hij vond het fijn 
om het Frans uit zijn Parijse tijd bij Gou-
pil weer eens te horen. Onze Lieve Heer op 
Zolder sloeg hij over; dat was voor de ka-
tholieken. 
Vader van Gogh was over die dominee 
Gagnebin niet zo te spreken. En nog min-
der over de Engelse dominee Adler die een 
zondagsschooltje dreef in zijn kapel aan de 
Barndesteeg. Dominee van Gogh en zijn 
schoonbroer waren vrijzinniger. Maar Ad-
ler gaf Vincent wel de kans om in de prak-
tijk te werken. Hij schakelde hem in om de 
twintig arme en vaak joodse kinderen van 
de Nieuwmarktbuurt van de zondagschool 
les te geven. De plek van die zondagschool 
aan de Barndesteeg is trouwens nog steeds 
christelijk en herbergt The Shelter.      

Ondertussen ging het wel goed met het La-
tijn, maar niet goed met de Griekse werk-
woorden en Vincent zei daarover tegen zijn 
leraar: ‘Mendes, geloof jij werkelijk dat der-
gelijke verschrikkelijkheden nodig zijn voor 
iemand, die wil wat ik wil: arme schepsels 
vrede geven met hun bestaan op aarde?” 

Volgens Mendes werd hij als het ware werd 
verteerd door zijn behoefte om ongeluk-
kigen te helpen. “Bij ons woonde een licht 
mismaakte tante, die niet vlug was van be-
grip en moeilijk sprak. Als ze Vincent aan 
zag komen, dan snelde zij naar de straat-
deur om hem met een: ‘Morgen, meheer 
van Gort’ te verwelkomen. ‘Mendes’, zei 
Vincent dan vaak, ‘al spreekt je tante mijn 
naam nog zoo vreemd uit, het is een goede 
ziel, ik mag haar graag’.” 

Sneeuwklokjes
Maar Vincent vond het heel erg dat hij 
Mendes zo teleurstelde. Hij strafte zichzelf 
dan door zich met een knuppel te slaan. 
Of hij sloop ‘s avonds ongemerkt de deur 
uit, en, als hij die dan later op ‘t nachtslot 
vond, ging hij in een houten schuurtje op 
de grond liggen, zonder bed, zonder dek. 
Hij probeerde Da Costa dan tevreden te 
stellen door in het vroege morgenuur naar 
de Oosterbegraafplaats te gaan, zijn ge-
liefkoosd wandeloord,  waar nu het Tro-
penmuseum staat. Daar plukte hij dan 
sneeuwklokjes voor hem, liefst van onder 
de sneeuw vandaan. Op den duur was dat 
natuurlijk geen oplossing en leerling en le-
raar bespraken de situatie. Mendes rappor-
teerde daarover: “…Ik heb, in overeenstem-
ming met de wensen van Vincent, zijn oom 
geadviseerd, hem te laten ophouden. En zo 
is het gebeurd.” 
Na zijn tijd in Amsterdam heeft Vincent 
nog een poging gedaan om zijn religieuze 
roeping te volgen. Hij werd lekenpredikant 
onder de mijnwerkers in de Borinage. Pas 
daarna gaf hij die droom op en wijdde de 
rest van zijn leven aan de schilderkunst.  

Anneke Hesp

Bronnen
Vincent van Gogh over Amsterdam. Een 
stadswandeling rond 1880. – Reindert Groot en 
Teio Meedendorp, uitgeverij TOTH, Bussum
Wandelen met Van Gogh – Anneke Hesp, uitgeverij 
Totemboek, Amstelveen, 4014

De nieuwe leerling van Mendes da Costa

Vincent van Gogh, gezicht op het Singel, 1885

Vincent van Gogh 
woonde van mei 
1877 tot juni 1878 
in Amsterdam. Hij 
wilde dominee 
worden en Dr. 
Maurits Mendes 
da Costa bereidde 
hem daarop voor. 
In dat jaar liep hij 
vrijwel iedere dag 
door de buurt. Dr. Maurits Mendes da Costa 




