
OpNieuw
JAARGANG 33 • NUMMER 2 • JUNi 2015

B
L

A
D

 V
O

O
R

 D
E

 A
M

S
T

E
R

D
A

M
S

E
 N

iE
U

W
M

A
R

K
T

B
U

U
R

T



2 OpNieuw2 OpNieuw

Anna Cruson Henk Oldeman Dunya Willeman Sati Dielemans Martijn van der Molen 

Evert van Voskuilen  Vita Hooglandt Roos Hendriks Jorge Bolle Alexandra van Houcke

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, Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
Rabobank Amsterdam.

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

Medewerkers aan dit nummer
Bert Baanders, Linda van Beest, Paula Bosch, Rose 
Brouwer, Peter Commandeur, Corina Enache, 

Maarten Henket, Daniël Hooglandt, Juul Hijmans, 
Lea Israels, Jan de Jong, Daniel Kipp, Maartje 
Smeets, Erika de Stercke, Hea Wels, Cocky Zouteriks.

Voorplaat
René Louman

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

Uitgave
Stichting OpNieuw Amsterdam K.v.K.: 41209382 
NL68INGB 0006037046 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 2015 is vastgesteld 
op €0,90 zwart/wit en €1 kleur, per vierkante 
centimeter. 

OpNieuw online: www.opnieuw.nu

Deadline volgende OpNieuw: 17 augustus 2015 © 
Alle rechten voorbehouden

Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, 
Tom Blits, 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.

OpNieuw opnieuw online?

Tussen 2001 en 2007 was er naast de krant ook 
een website (www.opnieuw.nu) die onderhouden 
werd door de onvermoeibare Sjaak van der Leden. 
Hij heeft in die jaren een archief opgebouwd door 
van elke editie de belangrijkste artikelen op de 
website te plaatsen. Vanaf 2007 wordt de krant in 
zijn geheel gepubliceerd op ISSUU (www.issuu.
com/opnieuw) en is het archief niet verder uitge-
breid. (Sjaak is ook bezig álle nummers van voor 
2001 te scannen en op ISSUU te zetten.) 
Eind vorig jaar stopte het bedrijf  waar de website 
werd gehost en ging de website offline. Het idee 
was om te verhuizen naar een andere host, en er 
tegelijkertijd een flinke verbouwing tegenaan te 
gooien omdat het oude model niet meer voldeed. 
Aan mij de vraag om dit klusje te klaren…
Ondertussen had ik sinds mijn aantreden bij de 
redactie van OpNieuw veel nagedacht over het 
hoe en waarom van een buurtblad. OpNieuw wil 
vooral het saamhorigheidsgevoel in de buurt 
bevorderen. Door verhalen over de geschiedenis 
van de buurt, de mensen die er wonen, het plaat-

sen van oproepen en ingezonden brieven,  en ook 
door dieper in te gaan op de discussies die in de 
buurt gevoerd worden (in dit nummer ‘economi-
sche voorspoed versus leefbaarheid’). 
Er zijn in de buurt veel initiatieven om de buurt te 
verbeteren en de verbondenheid tussen de bewo-
ners te stimuleren. Ik noem de bewonersraad, 
Stadsdorp Nieuwmarkt, geveltuinendag, Shaffy’s 
tuin. Maar een krant die vier maal per jaar uitkomt 
kan eigenlijk maar een tipje van de sluier lichten en 
in deze snelle tijden nauwelijks een functie vervul-
len in het mobiliseren van de bewoners als dat 
nodig is. Daar heb je websites voor…
U voelt het al, ik ga het doen. Maar niet alleen! De 
afgelopen tijd heb ik veel mensen gepolst of zij 
willen meedenken over een nieuw digitaal plat-
form voor de Nieuwmarktbuurt (of groter). In het 
volgende nummer hoort u er meer over. Mocht u 
ondertussen geïnteresseerd zijn geraakt en ook 
mee willen denken, laat het mij dan horen.

Roos Hendriks 
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D
it is de buurt van de hoogopgeleide alleenstaande, die 
meer verdient dan de gemiddelde Amsterdammer. 
Vrijwel nergens in de stad wonen zoveel hoogopgelei-
den bij elkaar als in deze buurt. Het inkomen van de 
Nieuwmarkter is bovengemiddeld goed. Dat blijkt uit 

cijfers van de gemeente Amsterdam. En nu de hoogte van sociale 
huur wordt bepaald door de WOZ-waarde in een buurt waar ruim 
2000 van de 5150 woningen van woningcorporaties is, zal het aantal 
rijken alleen maar toenemen. Want de grond in de Nieuwmarktbuurt 
is duur. Daarnaast worden na een periode van flink scheefwonen 
steeds meer van deze woningen in de verkoop gegooid. Wat is precies 
het effect van de neo-liberalisering op de buurt?

Feiten en rugnummers
Uit een factsheet uitgebracht door de gemeente Amsterdam komt het 
volgende naar voren:

Twee derde van de ruim negenduizend Nieuwmarktbewoners is 
alleenstaand. Dat is ruim tien procent meer dan gemiddeld in Am-

sterdam het geval is. Het aantal gezinnen ligt juist ruim tien procent 
lager dan het gemiddelde. De enige leeftijdsgroep die in deze buurt in 
aantal blijvend afneemt, is de groep midden dertigers tot en met eind 
veertigers. Oftewel de grootste groep met kinderen.

Zes op de tien Nieuwmarkters is hoogopgeleid. In Amsterdam is 
nog geen vier op de tien mensen hoogopgeleid. Slechts een op de 
tien buurtbewoners is laagopgeleid. We hebben daarmee het hoogste 
percentage hoogopgeleiden van stadsdeel Centrum. 

Het inkomen is hoger dan gemiddeld in Amsterdam het geval is 
en er wonen hier relatief weinig arme huishouders. Twaalf op de 
honderd huishoudens moeten het met een minimuminkomen zien 
te rooien. In de aan het Centrum grenzende Dapperbuurt leeft een 
kwart van de inwoners met een minimum inkomen. 

De Nieuwmarkt wordt bevolkt door veelal autochtone en westerse 
(lees: blanke) mensen in een stad waar diversiteit eerder regel dan 
uitzondering is. 

Tot slot is het opvallendste dat dit een vergrijzende buurt is. En 
ouderen (60plus) zijn gemiddeld rijker dan andere leeftijdsgroepen. 

Poen, poen, poen! 

Rijk en hoogopgeleid zijn lijken steeds meer de criteria om in de Nieuwmarktbuurt te kunnen 
wonen. We zitten in een enclave van de elite en dat lijkt niet per se een positief effect te hebben op 
de samenhang in de buurt. door Alexandra van Houcke

FOTO SJAAK VAN DER LEDEN

economische voorspoed vs leefbaarheid
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Ze hebben het meest te besteden, leven het minst vaak onder de 
armoedegrens, en meer dan de helft heeft minstens een ton aan 
eigen vermogen. 

In Het Parool werd onlangs vermeld dat Amsterdam een stad is 
waar rijk en arm steeds meer gescheiden leven. Het Centrum en 
Zuid worden genoemd als de buurten waar rijk Amsterdam woont. 
Voor gezinnen met een gemiddeld inkomen wordt het steeds moei-
lijker hier een huis te kunnen betalen. 

In de buurt is weinig sprake van huiselijk geweld en er zijn 
hier nauwelijks achterstandsgezinnen. Uit het eerder genoemde 
factsheet blijkt dat de kinderen bovengemiddeld hoog scoren bij de 
CITO, zelfs in relatie tot de rest van het Centrum. Een belangrijke 
reden die hiervoor wordt genoemd, is het hoge opleidingsniveau 
van de ouders. 

Uit navraag bij het Expat Center in Amsterdam blijkt dat expats 
vooral in het Centrum en Zuid wonen. En wat rondneuzen in de 
buurt leidt tot de ontdekking dat zij al snel veertienhonderd euro 
per maand betalen voor een kamertje van zestig vierkante meter. 
Particulier huren in de Nieuwmarkt is hiermee voor een gezin met 
een modaal inkomen steeds vaker onmogelijk, de concurrentie van 
rijke zogenaamde ‘internationals’ is moordend. 

Maar wat betekent deze trits aan informatie nou in de praktijk voor 
de buurt? Gezien deze feiten is het in ieder geval niet vreemd dat 
de bakker op de hoek vervangen wordt door een dure delicates-
sewinkel als STACH food. Alleenstaanden en ouderen zijn minder 
snel geneigd te koken en geven meer geld uit aan delicatessen, een 
broodje buiten de deur en uit eten gaan, dan gezinnetjes dat doen. 
Dat de typische buurtwinkeltjes verdwijnen en koffietentjes en 
eetgelegenheden toenemen, komt wellicht niet alleen door de toe-
risten, maar ook het type bewoners van de Nieuwmarktbuurt zelf. 

Waar op foto’s uit de jaren tachtig en negentig op elke hoek 

nog spelende kinderen te zien zijn, zijn de straten van de buurt 
tegenwoordig vooral eigendom van toeristen. Het groeiend aantal 
ouderen en daarmee minder mobiele buurtbewoners domineert 
steeds meer. Bijna veertig op de honderd inwoners is boven de 
vijftig jaar oud. Nergens in Amsterdam is het aandeel van ouderen 
zo hoog. Na 2020 zullen de 65-plussers zelfs de enige groep zijn die 
in de Nieuwmarktbuurt nog in aantal groeit. 

Het groeiende gebrek aan gezinnen bepaalt voor een belang-
rijk deel het straatbeeld. Ouderen en alleenstaanden zijn over 
het algemeen meer op zichzelf gericht dan gezinnen, die elkaar 
automatisch leren kennen op het schoolplein, in de speeltuin of bij 
de plaatselijke ballet- of tekenles. Als kinderen bij elkaar spelen, 
komen de ouders bij elkaar over de vloer. Dit zorgt voor een snelle 
uitbreiding van het buurtnetwerk en sociale cohesie. De groep die 
puur door zijn levensstijl misschien wel het beste de buurt terug 
kan claimen van de toeristen is ondervertegenwoordigd. 

Verlaten wijken
Tijdens een avondwandelingetje door de buurt valt op dat achter 
flink wat ramen van oude panden geen licht brandt. Zijn de bewo-
ners op een doordeweekse avond uit? Of zijn ze er gewoon niet? En 
van wie zijn die huizen?

Een bekende uit de buurt wees mij erop dat een huis in haar 
straat - Rijksmonument, ruim 110 vierkante meter, eigen grond, 
voorheen door een gezin bewoond, vraagprijs kleine zes ton - 
gekocht is door een rijke expat. Bij navraag blijkt dat de nieuwe 
eigenaar er zelf niet zal gaan wonen, maar het huis zal gebruiken als 
gastenverblijf. De rest van de tijd zal niemand in dit pand verblij-
ven. 

In hoeverre is dit voorbeeld exemplarisch voor een nieuwe 
ontwikkeling van ‘lege’ huizen, eigendom van rijke expats? In 
Londen zijn tegenwoordige hele wijken uitgestorven, in het bezit 

FOTO'S SJAAK VAN DER LEDEN

economische voorspoed vs leefbaarheid
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Ik hou van Amsterdam, I love Amster-
dam. Hoe vaak hoor ik dat niet. Uit de 

mond van bewoners en toeristen. Je kunt in 
Amsterdam jezelf zijn, ze is zo mooi, het is 
er relaxed, je vindt er alles wat je maar wilt, 
er is zo’n tolerante sfeer. Dat klopt allemaal 
en we mogen er trots op zijn dat deze stad 
ons dat allemaal biedt. 
Maar wat betekent houden van eigenlijk? 
Houden van komt oorspronkelijk van het 
woord hoeden. Verantwoordelijkheid ne-
men en willen zorgen voor iemand.
Als je dus beweert dat je houdt van Amster-
dam dan zou je dus willen zorgen voor deze 
stad en je verantwoordelijk voelen voor 
haar. Net zoals met een geliefde. Toch?
Je wilt je geliefde best delen met anderen, 
tot op zekere hoogte, maar niet met ieder-
een en niet met steeds meer mensen. Zeker 
niet als die mensen misbruik maken van 
de warmte en vriendelijkheid van jouw ge-
liefde. Je geliefde bevuil je niet en je geliefde 
molesteer je niet, neem ik aan. Waarom doe 
je dat dan wel met de stad waar je zo van 
zegt te houden? 

Wat zou je doen met een geliefde die jou 
respectloos behandelt. De deur wijzen, uit 
je buurt houden, bestraffen? Proberen de 
relatie te redden of proberen uit te leggen 
wat het met je doet als iemand die zegt van 
je te houden je zo behandelt. Zou het hel-

pen? Zelfs de bestuurders van Amsterdam 
tonen vaak geen liefde voor haar. Laat staan 
dat ze uit liefde voor de stad handelen. Lie-
ver buiten ze haar uit, laten haar gebruiken, 
mishandelen en vervuilen. Net als de eerste 
de beste loverboy doet met een naïef meisje. 
Geld is het enige dat telt.
Ga dan buiten de stad wonen zegt men als je 
je ergernissen uit, zo is dat nou eenmaal in 
een grote stad. Hoezo? Amsterdam is mijn 
moederstad. Ik ben hier geworteld, ken elk 

hoekje van de stad, heb overal voetstappen 
staan en herinneringen liggen. Ik zal mijn 
stad niet verlaten, ik laat mij mijn ‘geliefde’ 
niet afpakken en misbruiken om haar ver-
volgens in de steek te laten. 
I love Amsterdam. Makkelijk gezegd maar 
niet zo makkelijk gedaan. Behandel Am-
sterdam als een geliefde. Met aandacht, res-
pect en tederheid. Ze zal opbloeien en nog 
mooier worden dan ze al is. 

Linda van Beest

van oligarchen en buitenlandse businessmen. De bedragen die 
deze mensen voor een woning kunnen neerleggen is voor een 
gemiddeld Londens gezin niet reëel. Is de Nieuwmarkt bezig een 
dergelijke wijk in Amsterdam te worden? En zo ja, is dit erg?

Allereerst antwoord op de laatste vraag. Of dit erg is, is natuurlijk 
subjectief. Als je meent dat de vrije marktwerking leidend moet 
zijn, zul je eerder vinden dat huizen waar meer vraag naar is dan 
dat er aanbod is, peperduur mogen worden. Een gevolg is dat geld 
in plaats van mensen de maatstaf wordt. Met als mogelijk gevolg 
dat een buurt letterlijk leeg wordt gekocht.

Als je iemand bent, die geniet van de Nieuwmarkt als sociaal 
buurtje, waar mensen elkaar kennen, tijdens buurtfeestjes samen-
komen en floreren in creativiteit wat betreft het organiseren van 
buurtdingen, zul je dit eerder als verlies ervaren. 

Online cijfers laten niet zien hoe het gesteld is met het aantal expats 
in de buurt. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat hier ook geen 
harde cijfers van zijn. Een woordvoerder laat weten dat het lastig is 
hier een indicatie van te geven. ‘Het probleem is namelijk dat veel 
bedrijven zelf huizen huren voor hun buitenlandse werknemers 
en dat expats ook in short stay-panden verblijven.’ Wanneer expats 
zich hier registreren valt uit die registraties alleen te concluderen 
dat ze zich vanuit het buitenland hier vestigen, maar wat ze hier 
doen is onbekend. Of ze dus voor een groot internationaal bureau 
werken en het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland 
verkeren, blijft onbekend. 

Toch is het probleem met ‘lege’ huizen van rijke internationals een 
zorg van de bestuurscommissie Centrum. Verantwoordelijk be-
stuurder Jeanine van Pinxteren (Groenlinks) zegt dat het onwense-
lijk is als reguliere woningen worden vervangen door appartemen-
ten voor tijdelijk verblijf. Van Pinxteren erkent dat dit niet goed is 
voor de sociale samenhang. 

Van Pinxteren: ‘Of we er iets aan kunnen doen, hangt af van veel 
dingen: is het een reguliere huurwoning die dus ‘onttrokken’ wordt 
aan het woningbestand? Wordt het een pied–à–terre, waar mensen 
ook maar weinig aanwezig zijn? Is het in een gebied waarin nog een 
quotum (bestaat in Centrum bijna nergens meer) is voor omzetting 
naar short stay? Wordt het voor kort verblijf aangeboden, dan is het 
eigenlijk een hotel. En dat is illegaal. Het is altijd belangrijk om te 
melden dat er zulke dingen spelen, dan kan de gemeente kijken of 
er een grond voor handhaving is.’ 

‘Het liefste hebben wij dat woningen en panden in het Centrum 
gebruikt worden voor permanente bewoning, zowel door mensen 
met een hoog als een laag inkomen. Dat is wat Amsterdam altijd 
bijzonder heeft gemaakt.’

Mooie woorden, maar met de huidige huizenmarkt, het verdwijnen 
van sociale woningen en de onzichtbaarheid van rijke expats die 
hier slechts tijdelijk verblijven, lijkt de gemeente weinig invloed te 
hebben op de bevolkingssamenstelling en sociale cohesie. Hoogop-
geleide, welvarende kinderlozen en ouderen bepalen steeds meer 
het gezicht van de buurt, met alle consequenties van dien. 

I looooooooove Amsterdam!



8 OpNieuw

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

U KUNT OOK 
ADVERTEREN IN 

OpNieuw

Deel je 
kennis en 
ervaring als 
vrijwilliger

Wijs en      
grijs?

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

Alle informatie over onze 
sieraden vindt u op: 

www.antiqueringshop.com 

Staalstraat 18 
1011 JL Amsterdam 

020 689 3214 
info@antiqueringshop.com
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‘Het is tijd om stil te zitten luisteren. De bomen spreken.” In 
de stilte van vijf uur ‘s ochtends op de Rio Tapajós, gehurkt 
op een kleine boot tussen de twee vrienden die ik vier da-

gen geleden ontmoet heb en onze gids Pablo, probeer ik wijs te wor-
den uit mijn omgeving. Ik zie alles ondersteboven terwijl we door een 
bos varen waar de onderste helft van de bomen onder water staat en 
hun bladerdak bovenin zo dicht is dat de hemel erboven nauwelijks 
nog te zien is. Alter do Chão is een populaire bestemming voor de 
lokale bevolking van Santarém, Brazilië. In het droge seizoen wordt 
het woud een strand en in het natte seizoen staat het helemaal onder 
water. Daartussenin laat de natuur ruimte voor korte momenten van 
schoonheid waarin je het verschil niet ziet tussen de zee, het land en 
de hemel. Alles is een en jij bent er deel van. 

Haat-liefdeverhouding
Toen ik mijn Braziliaanse avontuur begon, was ik niet van plan 
in Alter do Chão te belanden. Ik had Brazilië nog nooit als toerist 
ervaren, ik was er bijna twee jaar eerder heen gegaan (en wel naar 
São Paulo) voor een baan. Net als met al mijn eerdere woonplaatsen 
had ik ook met deze plaats in het begin een haat-liefdeverhouding, in 
mijn worsteling om me aan te passen aan de nieuwe omgeving. Maar 
anders dan bij al mijn eerdere woonplaatsen voelde ik me, toen het 
leven eenmaal besloot mij mee te nemen naar een nieuw avontuur 
in Amsterdam, verdrietig als na het einde van een innige relatie, en 
ik had een reis van twee weken door het Amazonegebied nodig om 
afscheid te kunnen nemen van mijn geliefde São Paulo. 

Als ik een pakkende formulering zou kunnen bedenken en verkopen 
voor wat mij zo emotioneel maakte bij het verlaten van São Paulo, 
zouden citymarketers mijn eerste klanten zijn. De intense band die 
de stad met mij wist te scheppen ondanks de soms moeilijke culturele 
verschillen, is de Heilige Graal van place marketing. Om zo›n band 
te creëren en in stand te houden, bedenken marketeers etiketten – 
Parijs is de stad van de liefde. Londen is business, Berlijn is kunst en 
creativiteit, New York is een smeltkroes van culturen, Rio de Janeiro 
is carnaval – die ze daarna vertalen in beleidsmaatregelen om de stad 
te promoten, de bewoners te behouden en zakenreizigers en toeris-
ten aan te trekken. Etiketten zijn belangrijk omdat ze een deel van 
de plaatselijke cultuur vertegenwoordigen dat de buitenstaanders 
mogen zien, de reden waarom ze in de stad getolereerd worden. Ze 
zijn bedrieglijk omdat ze – ondanks hun vermogen om een bepaalde 
verwachting te wekken betreffende de cultuur van de plaats – zel-
den de essentie raken van hoe het werkelijk is om daar te wonen of 
bezoeker te zijn. 

Menselijke interactie
Voor mij is wonen op of reizen naar een nieuwe plek vaak een een-
zame ervaring. Als toerist of nieuwe ingezetene, gehinderd door de 
regels van mijn eigen cultuur, gebrek aan kennis van de lokale taal en 

door de lijst van “must see” plekken in de citymarketing brochures, 
loop ik vaak rond zonder enig contact van betekenis met de bewo-
ners, en toch verlangend naar een soort kennismaking met de lokale 
cultuur, buiten de gebouwen en de attracties in de brochures. Toen ik 
een paar jaar geleden in Wenen woonde, heb ik me vaak afgevraagd 
wat al die Japanse toeristen die in grote groepen met hun camera’s 
stonden te klikken, van mij en mijn stad dachten. Maar onze enige 
interactie vond plaats via de cameralens, waarbij ik me voelde of ik 
hun kans op een perfecte foto verpestte. Venetië en Disneyland heb-
ben beide de aantrekkelijke kant dat ze geen of nog maar weinig vaste 
inwoners hebben, zodat je je als toerist te midden van medetoeristen 
nooit alleen voelt. Maar ook geven beide je een gevoel van culturele 
onechtheid, aangezien er zonder vaste bewoners geen interactie mo-
gelijk is met een nieuwe cultuur. Uiteindelijk is menselijke interactie 
de sleutel om de deur naar een nieuwe cultuur te openen, ongeacht 
welk etiket je daarna gebruikt om die cultuur te definiëren en te 
onderscheiden.
Om terug te keren naar mijn verhaal, het is moeilijk om São Paulo 
en de essentie van mijn band met die stad te definiëren, maar als het 
moest zou ik zeggen hoe levendig en niet-eenzaam mijn ervaring was 
vanaf het eerste moment. Mensen reageerden warm en betrokken 
zelfs voordat we elkaar goed kenden, ze openden hun huizen, deelden 
hun tijd en verhalen, hadden geduld met mijn gebrekkige beheersing 
van het Portugees, zeiden gedag en vroegen hoe het met me ging 
alsof we al jarenlang in hetzelfde gezellige dorp woonden en niet in 
een metropool met 32 miljoen mensen. Mijn reis naar het Amazone-
gebied is hier een van de vele voorbeelden van. Ik had nooit de stille 
schoonheid van het onderwaterwoud van Alter do Chão ervaren zon-
der de spontane vriendschap die op een avond ontstond tussen vier 
onbekenden op een boot op de Amazone (ikzelf, Lygia en Mike, en 
Pablo de gids). Na lange gesprekken en veel lokaal bier besloten Lygia, 
Mike en ik spontaan onze plannen te veranderen en een bezoek te 
brengen aan Alter do Chão (Pablo›s geboortestad). Hij nodigde ons 
uit in zijn huis en leidde ons drie dagen lang rond. Toen we vertrok-
ken, gaf zijn moeder ons een knuffel en zei dat ze zou bidden voor 
onze gelukkige terugreis naar São Paulo. 
Elke gemeenschap definieert zijn eigen grenzen als het gaat om het 
toelaten van buitenstaanders, maar wat ze verkiest te delen, weinig, 
groot of specifiek, vormt uiteindelijk de essentie van hoe die plek 
ervaren wordt. Soms valt dat samen met de verwachting van de 
buitenstaanders op basis van de etiketten en het beleid dat is ontwor-
pen door de citymarketers. Maar vaker wel dan niet lopen bewoners 
en buitenstaanders naast elkaar rond in dezelfde ruimte, terwijl ze 
volstrekt gescheiden universa bevolken. 
Nu woon ik hier, en ik hoop dat ik net zo›n innige band met Amster-
dam krijg als met São Paulo.

Corina Enache (vertaling Roos Hendriks en Maarten Henket)
Corina Enache (33) is Roemeense, momenteel bezig aan een master 
Culturele Antropologie aan de UvA. 

Laten we een plaats delen 
die ons beiden lief is
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Nog even en dan is de geest 
weer uit de fles 
Het is wrang te zien dat het huidige 
gemeentebestuur de buurt laat 
verkwanselen aan het grote geld. Er zelfs 
aan meewerkt. Opnieuw is er sprake van 
hotelplannen. De sociale woningbouw 
wordt naar de vrije sector getild. Er wonen 
steeds meer expats zonder binding met 
de buurt. Kinderen van buurtbewoners 
kunnen niet meer in hun eigen buurt 
terecht voor een woning. Buurtwinkels 
moeten wijken voor toeristenwinkels. 
De politiek, in het bijzonder wethouder 
Ollongren, vindt economische voorspoed 
belangrijker dan leefbaarheid.

Na de Tweede Wereldoorlog
Beschadigd en met veel gestripte huizen uit 
de Tweede Wereldoorlog gekomen was de 
Nieuwmarktbuurt er rond 1950 slecht aan 
toe. Het mag genoegzaam als bekend wor-
den verondersteld. Veel joodse bewoners 
zijn in die oorlog weggevoerd, weinigen 
kwamen terug. Het versterkte het verval dat 
al in de jaren dertig van de vorige eeuw tot 
de sanering van de Jonkerstraat en Ridder-
staat had geleid. 
De aanpak van de problemen liet lang op 
zich wachten. Er werd nauwelijks geïnves-
teerd in de buurt. Niet door de gemeente 
en niet door de particuliere huiseigenaren. 
Begrijpelijk, want een van de tracés in de 
studies voor de aanleg van de IJtunnel liep 
van het Oosterdok, waar de tunnel boven 
zou moeten komen, via de Binnenkant, 
het hart van de buurt en de Zwanenburg-
wal naar de Utrechtse Straat en verder de 
Utrechtse Brug. Dat had alles te maken met 
de nabijheid van het Centraal Station en de 
door de gemeente beoogde cityvorming en 
intensivering van het grondgebruik, lees 
grotere bouwhoogte. Toen in 1953 de keuze 
voor het IJtunneltracé uiteindelijk viel op 
de Valkenburgerstraat/Weesperstraat, was 
de weg vrij voor de presentatie van het We-
deropbouwplan voor de Nieuwmarktbuurt. 
Een plan dat gebruik maakte van die tracé-
studies en een aftakking Weesperstraat naar 
het Centraal Station voorstond. Dat alles 
ten dienste van een kantoren- en bedrijven-
milieu, met bijbehorende parkeergarages. 

Woningen waren daar onderdeel van maar 
zoals Auke Bijlsma en Dick Schuiling later 
aantoonden, was het nog maar de vraag of 
die er vanwege de geluidshinder hadden 
kunnen komen.
Stadsontwikkeling en Cornelis van Eeste-
ren in het bijzonder gruwden van de oude 
woningen met gebrekkige sanitaire voor-
zieningen, smalle straten en volgebouwde 
binnenterreinen. Scheiding van wonen, 
werken, verkeer en voorzieningen was hun 
credo. Zij zagen liever licht, lucht en ruimte. 
Een concept dat in de tuinsteden was toege-
past en vervolgens op de binnenstad en de 
19e-eeuwse wijken werd losgelaten. Dat er 
veel mis was in de Nieuwmarktbuurt staat 
buiten kijf, maar dat sloop en nieuwbouw 
konden worden verruild voor behoud en 
herstel moest nog worden geleerd.
Waar bewoners eerder nog tam waren – het 
verzet tegen de oude moraal en regenteske 
optreden van de overheid ontlook pas in de 
zestiger jaren – kwamen er nu veel protes-
ten tegen het Wederopbouwplan. Een reeks 
instellingen op het gebied van archeologie, 
bouwkunde en geschiedenis kwamen in 
het geweer door middel van een adres aan 
de gemeenteraad waarin een geheel nieuw 
plan werd bepleit; met behoud van de mo-
numenten Het Pintohuis, de Armeense 
kerk en het dubbele pakhuis Schottenburg. 
Pas in 1959 sprak de gemeente zich uit te-
gen die gedachte en stelde een slechts op 
kleine punten gewijzigd Wederopbouwplan 
vast. Bewoners moesten maar verhuizen 
naar de overloopgemeenten of de Bijlmer 
die toen net in aanbouw was.

De nieuwkomers van 1968
Toen de planvorming en bijbehorende ont-
eigeningen op zich lieten wachten, trok-
ken vanaf ca. 1968 veel nieuwkomers in 
de leegstaande panden. Soms legaal, vaker 
illegaal en gedoogd. Een bont gezelschap 
met uiteenlopende belangen en wensen. 
Studenten, daklozen, woningzoekenden 
(woonruimte was schaars), kunstenaars, 
drugsverslaafden, gedeserteerde Ameri-
kaanse soldaten, in hun thuisland gedesil-
lusioneerde buitenlanders en wat al niet 
meer. Opportunistisch nog, want kraken 
was een goedkope oplossing voor hun 

huisvestingsvraag. Zij introduceerden een 
woon- en leefstijl die soms schuurde met 
de bestaande bewoners. De afwezigheid 
van gordijnen, ongezeemde ramen, de soms 
openlijke seks, en het niet onderhouden van 
de trapportalen riepen irritaties op. Allengs 
groeiden de krakers in hun overtuiging dat 
de gemeente een scheve schaats reed. Als de 
oude bewoners met een verhuispremie, ook 
wel oprotpremie genoemd, naar Purme-
rend of Osdorp trokken, waren de krakers 
er als de kippen bij om de woningen in ge-
bruik te nemen voordat deze door slopers 
onbewoonbaar werden gemaakt. De CPN, 
vertegenwoordigd in het gemeentebestuur, 
voorstander van de bouw van de metro en 
met aanhang in de buurt, speelde daar een 
rol in. Zij stimuleerden vertrek en dat bot-
ste. Het ontruimingsproces verliep dan ook 
niet altijd vlekkeloos en soms leidde dat tot 
een handgemeen.

Een nieuw besef
Ondertussen groeide er een organisatie-
structuur met als doel de woningen voor 
sloop te behoeden, maar ook om weerwerk 
te bieden aan de gemeentelijke plannen. 
Dat sommige krakers net zo regentesk en 
overtuigd waren van hun gelijk als de stads-
bestuurders droeg niet in geringe mate bij 
aan het succes van het verzet. De gekraakte 
panden werden verdeeld in blokken en er 
werd op toegezien wie waar woonde. Alle 
bewoners van de kraakpanden werden ge-
acht mee te doen aan de vergaderingen en 
acties. Tevens werden sociale contacten ge-
stimuleerd. Er werd gelééfd. En er broeide 
iets. Het onbehagen over de gemeentelijke 
plannen en de starre houding van de be-
stuurders maakte dat ze uitgroeiden tot 
een gemeenschappelijke vijand. Niet in het 
minst door het gedachtegoed van De Sterke 
Arm dat naar buiten werd gebracht in hun 
blad De Lastige Amsterdammer. Hun ver-
zet in de Dapperbuurt tegen de ontwrich-
ting van samenlevingsverbanden, groot-
schalige sanering en het primaat voor de 
auto versterkte het besef dat er in de Nieuw-
markt iets grondig mis dreigde te gaan. Het 
verkeerssysteem genereert niet de stad, 
maar de stad het verkeerssysteem. Op vier-
baanswegen en inspiratieloze nieuwbouw 

economische voorspoed vs leefbaarheid

Onder invloed van het slijk der aarde



11OpNieuw

zoals op de Roomtuintjes en de eerder ge-
realiseerde galerijflats aan de Kattenburger-
straat zat men niet te wachten. Hoe het ook 
kon was te zien aan de plannen voor nieuw-
bouw op het Bickerseiland waar met behulp 
van Heemschut en andere historische ver-
enigingen met succes werd gevochten tegen 
de bouw van grootschalige kantoren. Daar 
werd nieuwbouw gepleegd die rekening 
hield met de maat en schaal van de buurt. 
Mede doordat de daar betrokken architec-
ten van het Bureau Van Eijck en Bosch ook 
in de Nieuwmarktbuurt actief waren, ont-
stond bij (een deel van) de krakers het idee 
voor een buurt met behoud van het histo-
rische stratenpatroon. Het werd de inzet 
van de acties tegen de gemeente. Door het 
wijkcentrum d’Oude Stadt op de geëigende 
parlementaire wijze, door de krakers op 
creatieve wijze. Zo bemachtigde een sym-
pathiserende medewerker van de drukkerij 
op het Wibauthuis de geheime notulen van 
de directievergaderingen van Stadsontwik-
keling. Hij drukte de normaal weggegooide 
platen van de stencilmachine achterover 
en speelde ze door. Heel plezierig voor de 
onderhandelingen. Een zeer actieve lobby 
zorgde ervoor dat in 1972 de snelweg met 
één stem verschil in de gemeenteraad werd 
afgeblazen. Daarvoor moesten nog wel zie-
ke raadsleden van huis worden opgehaald 
en werd een aanstaande vader min of meer 
geprest tot de stemming in de raadszaal te 
blijven. De vreugde was er niet minder om. 
Maar de metro was nog niet van de baan; 
hoewel een definitief besluit over het eind-
punt nog niet was genomen.

Het groeiende verzet
Om de buurt toch nog enig aanzien te ge-
ven, wisten een aantal krakers subsidie los 
te peuteren van de gemeente voor een schil-
derproject waarbij blinde gevels een beter 
aanzien zouden moeten krijgen. Dat je er 
ook gedichten op kon schrijven was voor de 
gemeente een verrassing. Het gedicht van 
Van Randwijk ‘Een volk dat voor tirannen 
zwicht, zal lijf en goed verliezen, dan dooft 
het licht’ schoot het gemeentebestuur in het 
verkeerde keelgat; werd zelfs als pijnlijk er-
varen omdat enkele bestuurders tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het verzet hadden 

gezeten. Het verhardde de standpunten. 
Toen een bom werd gevonden bij een van 
de metrostations in Zuidoost, aarzelde het 
gemeentebestuur dan ook niet om de kra-
kers te beschuldigen. Onterecht zo bleek la-
ter. De sfeer werd er niet beter op. Het tech-
nocratische Stadsontwikkeling persisteerde 
ondertussen in de plannen voor cityvor-
ming. Een andere opdracht was ze niet ge-
geven en dat ze zelf met nieuwe ideeën kon-
den komen kwam niet in de leiding op. Het 
frustreerde de gesprekken tussen de krakers 
en de gemeente ten aanzien van gewenste 
stedenbouwkundige opzet.
Een deel van de krakers had er lak aan en 
was zeer gebrand op actie. Die hadden van 
nature een hekel aan gezag en handelden 
daarnaar. Na een aantal jaren tijd geïnves-
teerd te hebben in het opknappen van pan-
den, wilden ze die wel verdedigen tegen een 
dreigende ontruiming. Ze voorzagen zich 
van bouwmaterialen door ‘proletarisch ver-
zamelen’ op bouwprojecten van de metro 
verderop in de stad. Panden werden om-
gebouwd tot forten. Deuren voorzien van 
stalen platen. Ramen geblindeerd tegen de 
waterkanonnen. Stenen en zakjes spekpoe-
der klaargelegd om naar de ME te gooien. 
De gemeenteraad discussieerde nog over 
een voorstel om de metrolijn te laten ein-
digen bij het Waterlooplein, toen nog de 
beoogde plek voor een nieuw stadhuis. Dat 
voorstel haalde het echter niet. Op 8 maart 
1975 werd besloten tot afbouw van de oost-
lijn tot het Centraal Station. De bouw van 
verdere metrotrajecten werd uitgesteld. 
Voor jaren.

Sloop, en nieuwbouw in een 
historisch stadpatroon
Na dit besluit werd overgegaan tot ontrui-
mingen die, zoals bekend, gewelddadig ver-
liepen en vervolgens de sloop van de gebou-
wen op het metrotracé.
De verantwoordelijk wethouder, Han Lam-
mers, had al toegezegd dat hij woningen 
zou terugbouwen en extra gelden ter be-
schikking zou stellen voor projecten boven 
op de caissons. 
Geholpen door de tijdgeest, waarin in-
spraak door de politiek belangrijk werd 
gevonden, kregen de bewoners van de 

Nieuwmarktbuurt een stem bij de steden-
bouwkundige uitwerking. Ze kozen Theo 
Bosch als conditionerend stedenbouwkun-
dige. Zijn plan nam het historische stra-
tenpatroon als uitgangspunt. Hij kreeg een 
tekst mee die op een van geschilderde gevels 
stond en nu in de hal van Flesseman te lezen 
is: ‘Wij willen een stad met buurten waar 
wonen, spelen, werken, leren en winkelen 
vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge 
en oude mensen.’ Hij handelde er naar en 
de Nieuwmarkt werd voor de bewoners 
een heel prettige buurt. Ter vervanging van 
de gesloopte woningen werden voorname-
lijk sociale huurwoningen teruggebouwd, 
met in de Koningsstraat en Sint Antonies-
breestraat op de begane grond ruimte voor 
kleine bedrijfjes en winkels. Samen met de 
duurdere woningen aan de brede grachten, 
ontstond een gemêleerde bevolkingsop-
bouw. De mengvorm van inkomensgroe-
pen, wonen, werken en voorzieningen in 
een aangenaam stedelijk klimaat bleek een 
voorbeeld voor projecten in binnen- en bui-
tenland.

Ook toen was er dreiging 
van grootschalige hotels
Voor de actievoerders was er ondertussen 
nog een appel te schillen. Het grote geld, in 
de vorm van de ontwikkelmaatschappijen 
Bovis en Gran Vista, hadden in de omge-
ving van de Zwanenburgwal en de Hoogs-
traten grote delen vastgoed gekocht met de 
bedoeling daar hotels van te maken. Door 
zorgvuldig de prijsontwikkelingen van dat 
vastgoed in kaart te brengen en actie te on-
dernemen, wist onder anderen Auke Bijls-
ma die ontwikkeling tegen te houden ten 
gunste van sociale woningbouw. 

Het is dan ook wrang te zien dat het huidige 
gemeentebestuur de buurt veertig jaar na 
de wederopbouw laat verkwanselen aan het 
grote geld. Er zelfs aan meewerkt. Opnieuw 
is er sprake van hotelplannen. De sociale 
woningbouw wordt naar de vrije sector ge-
tild. Er wonen steeds meer expats zonder 
binding met de buurt. Kinderen van buurt-
bewoners kunnen niet meer in hun eigen 
buurt terecht voor een woning. 

Vervolg op pagina 31
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Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit 
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opval-
lende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is 
hét huis van de Nederlandse wetenschap.

Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de 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 
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Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing De 
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“De buurt verandert. Ze zullen de kerk 
binnenkort ook wel verkopen om er 
appartementen van te maken met van die 
prachtige glas-in-loodramen.”

Deze zin komt uit de film The Drop, 
een thriller die zich grotendeels af-
speelt in een buurtcafé in Brooklyn 

en de directe buurt eromheen. Een detec-
tive zegt het tegen een barman van het lo-
kale café als hij hem ’s ochtends uit de kerk 
ziet komen waar ze beiden naar de mis ge-
luisterd hebben. Naast het plot over maffia 
en geld (spannend), gaat de film ook over 
een veranderende tijd en een veranderende 
buurt. Van arbeidersbuurt naar een buurt 
voor mensen uit de midden- en hogere in-
komensgroepen. De angst is voelbaar dat 
niet alleen de lokale kroeg, maar de hele 
buurt zoals zij hem kennen dreigt te ver-
dwijnen. 

Zo’n verandering van een buurt wordt ook 
wel aangeduid met gentrificatie. Een term 
die gebruikt wordt om de opwaardering van 
een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel 
en economisch gebied aan te duiden, ge-
paard gaand met een stijging van de prijzen 
voor onroerend goed. Het begrip deed zijn 
intrede in de sociologie toen Ruth Glass in 
de jaren zestig beschreef hoe in Londen de 
middenklasse de arbeidersklasse verdrong 
uit buurten als bijvoorbeeld East End.
Ook in Amsterdam is veel onderzoek ge-
daan naar gentrificatie. Onder andere over 
de Jordaan en de Pijp, de meest bekende 
voorbeelden van arbeiderswijken die veran-
derd zijn in wijken voor midden- en hogere 
inkomens. Gentrificatie verloopt vaak vol-
gens hetzelfde patroon. In oude volkswijken 
komen nieuwe jonge bewoners, aangetrok-
ken door de lage prijzen van de huizen. 
Deze nieuwe bewoners veranderen en ver-
beteren de wijk. Het aanbod van de voorzie-
ningen verandert waardoor de wijk gewil-
der wordt, vaak ook voor een nieuwe golf 
bewoners met meer geld. Dat beïnvloedt de 
prijzen van de huizen en maakt het moeilij-
ker voor de volgende generatie oorspron-
kelijke bewoners om in de buurt een huis 
te vinden. Langzaam worden de oorspron-
kelijke bewoners uit de buurt verdreven en 
ontstaat een nieuwe gewilde stadswijk.

Er zijn veel gebieden in Amsterdam die zich 
op deze manier ontwikkelen, onder andere 
de Staatsliedenbuurt, de Baarsjes en de In-
dische Buurt. Dit proces gaat zeker niet 
helemaal vanzelf. Actieve gebiedsontwik-
keling vanuit de gemeente en projectont-

wikkelaars draagt er ook aan bij. Denk aan 
de ontwikkeling van De Hallen in de oude 
tramremise op het Bellamyplein of de her-
inrichting van het Javaplein en het Timor-
plein met de komst van Studio K, Stay Okay 
en de Coffee Company. Al die buurten 
worden steeds ‘hipper’ en daarmee aantrek-
kelijker voor midden- en hogere inkomens-
groepen. 
Je kunt niet zeggen dat in de Nieuwmarkt-
buurt of het Wallengebied (postcode 1012) 
sprake is van gentrificatie, zoals hierboven 
beschreven. Althans niet recentelijk. De 
buurt is al in de jaren tachtig ontdekt door 
krakers en kunstenaars, toen de Zeedijk 
nog het dagelijks toneel was van junks, dea-
lers en politie in plaats van vrijgezellenfeest-
jes en wafelshops. Ook het hoge percentage 
sociale huurwoningen in de Nieuwmarkt-
buurt, bevochten ten tijde van de bouw van 

de metro, zorgt ervoor dat een gemengde 
bevolking in de buurt is blijven bestaan. 
Cijfers van Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente tonen dat ook aan als het gaat om 
de samenstelling van de woningvoorraad in 
de buurt (eigenaar bewoner: 1550, sociale 
verhuur: 2056, particuliere verhuur: 1890). 
Toch zijn er veranderingen zichtbaar en 
voelbaar. De woningprijzen in de Nieuw-
markt en omgeving zijn behoorlijk gestegen 
tussen 2002 en 2013. (Bron: http://maps.
amsterdam.nl/woningwaarde/.) Op som-
mige plekken in het Wallengebied (ook 
wel gebied 1012 genoemd) een stijging van 
1.000 euro per vierkante meter in 10 jaar. Er 
verdwijnen raambordelen, er komen steeds 
meer modegaleries, dure koffietentjes, ijs-
winkels, chique broodbakkers en hippe 

toko’s bij en in de Damstraat is een paar jaar 
geleden een Coffee Company geopend. Het 
uitroepteken achter ‘een goede buurt’! Op 
de Nieuwmarkt zelf zijn vooral nog cafés en 
restaurants te vinden en geen gewone win-
kels meer. Ook de markt richt zich steeds 
meer op toeristen. Bezoekers verwachten 
ook geen gewone buurt meer. Een tijdje ge-
leden hoorde ik een groepje toeristen, die 
langs de ijzerwarenwinkel van Bob J. Braam 
op de Oudeschans liepen, tegen elkaar zeg-
gen ‘goh zou dat nou nog echt een winkel 
zijn? Of is die etalage voor de sier?’
Dus of je het nou gentrificatie noemt of iets 
anders – ik ben geen socioloog – de effecten 
zijn volgens mij vergelijkbaar. Project 1012 
waarmee de gemeente in de zomer van 2007 
gestart is, zal er zeker aan bijgedragen heb-
ben. “Postcodegebied 1012 kenmerkt zich 
door een grote concentratie van raambor-
delen en coffeeshops. Met Project 1012 wil 
de gemeente Amsterdam in het postcodege-
bied 1012 de criminele infrastructuur door-
breken en een kwalitatief hoogwaardig en 
divers entreegebied realiseren. Deze doel-
stellingen vormen tezamen de twee hoofd-
doelstellingen van Project 1012.” (Bron: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/
veiligheid/openbare-orde/project-1012/.)
De vraag is wat er na gentrificatie komt. 
Wat ik lees in veel artikelen erover is dat 
wat eerst een succesvolle verbetering van de 
buurt lijkt, uiteindelijk leidt tot het verlies 
van de unieke karaktereigenschappen van 
diezelfde buurt. Als er in elke succesvolle 
buurt een Coffee Company, een Marqt, een 
Stach en een Bakkerswinkel verschijnen, 
wat onderscheidt deze buurten dan nog van 
elkaar? Het grote gevaar van gentrificatie 
lijkt dan ook te liggen in eenvormigheid. 
Alle hippe, creatieve mensen willen blijk-
baar hetzelfde. Latte koffie, chique brood en 
unieke appartementen met mooie glas-in-
loodramen.

Ook in de Nieuwmarktbuurt speelt een 
controverse rond een kerk. Niet omdat hij 
verbouwd wordt tot appartementen, maar 
omdat een Japanse kunstenaar, Taturo Atzu, 
een tijdelijk platform op de Oude Kerk wil 
bouwen met de poëtische naam “The Gar-
den Which is the Nearest to God”. Vanaf 
dat platform zou men dan een panoramisch 
uitzicht hebben over het Wallengebied. 
Het dak wordt getransformeerd tot ‘attrac-
tie’ heet het op de site van de Oude Kerk. 
Daarmee is de buurt officieel een attractie 
geworden om te bekijken in plaats van een 
levende wijk met echte mensen.

Sati Dielemans

We willen allemaal hetzelfde
economische voorspoed vs leefbaarheid

B
LI

TS
P

H
O

TO



14 OpNieuw

Geachte heer Van der Laan,
Het aantal locaties waar woningen worden 
aangeboden aan toeristen neemt snel toe.
Op 2 maart jongstleden medeondertekende 
u een convenant tussen KLM en Xiamen 
Airlines om meer (Chinese) toeristen naar 
Amsterdam te halen. In vijf jaar tijd meer 
dan drie keer zoveel als vorig jaar. We vra-
gen ons af wat u bedoelde toen u het in uw 
nieuwjaarstoespraak had over het op zoek 
gaan naar een balans tussen economische 
groei en leefbaarheid in Amsterdam. U 
wilt dat Amsterdam in de top vijf staat van 
meest concurrerende steden in de wereld, u 
wilt meer toeristen/bezoekers én aandacht 
voor de drukte in de stad. Er staat ook een 
balansnota op stapel, die wordt opgesteld 
door Economische Zaken. Waar zal het 
‘balanspunt’ komen te liggen?

Burgemeester, u bent druk met het ‘ver-
kopen’ van de stad, maar voor wie doet u 
dat eigenlijk? Voor uw burgers? Terwijl 
woningzoekenden in Amsterdam meer dan 
tien jaar op een woning wachten, vindt een 
toerist met een paar muisklikken binnen 
een uur onderdak in onze stad. Airbnb, 
Wimdu, etc. hebben hun aanbod het laatste 
jaar verdubbeld; zij hebben, veelal in regu-
liere woningen, nu bijna 13.000 adressen 
met ruim 25.000 bedden in Amsterdam 
en hebben geen boodschap aan illegale 
verhuur. Het aantal hotelbedden is sinds 
2000 ruim verdubbeld. De hotelstop is er 
niet voor niets, maar blijkt boterzacht. Het 
einde van de ongebreidelde hotelgroei is 
nog niet in zicht terwijl het aantal hotel-
overnachtingen per inwoner in Amsterdam 
nu al hoger is dan waar ook in Europa. Zelfs 
Barcelona, Praag, Parijs en Rome komen 
niet zo hoog op deze ranglijst, die in feite 
aangeeft hoe ver de balans zoek is.

Burgemeester, u hebt aangegeven dat u 
de drukte in de stad een serieus probleem 
vindt. Dat zijn behartigenswaardige woor-
den, maar wat doet u eraan? Wat doet u 
voor uw inwoners? Zij zijn het die decen-
nialang in het opknappen en onderhouden 
van de historische panden hebben geïnves-
teerd. Nu wordt gewoon tegen hen gezegd: 
als jullie last hebben van de drukte, moet 
je maar niet gaan wonen in het toeristisch 
centrum. Voor huurders stijgen de huren, 

of ze worden uit hun woning gepest omdat 
de eigenaar een beter renderende bestem-
ming heeft gevonden. Voor projectontwik-
kelaars is investeren in woningen minder 
interessant omdat het rendement van ho-
telontwikkeling veel hoger ligt. Panden die 
voor woningen geschikt zouden zijn krijgen 
daardoor vaak heel andere bestemmingen.

Misschien doen wij u onrecht. Misschien 
wilt u wel aan de slag voor uw inwoners, 
maar kunt u niet veel uithalen. U wordt 
immers omringd door een College en een 
Raad die de groeiende disbalans niet lijken 
te onderkennen, of het probleem althans 
niet oppakken. Sommige bestuurders lijken 
ook niets op te hebben met bewoners. 
Neem bijvoorbeeld de raadsleden Ruigrok 
en Bakker, die in een opiniestuk schrijven 
dat ‘wij’ niet terug willen naar de armoedige 
jaren zeventig toen onze binnenstad zo 
slecht onderhouden was. Dat is werkelijk de 
wereld op z’n kop. Zij vergeten niet alleen 
dat het vooral bewoners waren die toen de 
stad hebben opgeknapt, maar ook dat door 
bewonersverzet voorkomen is dat grote 
delen van de oude binnenstad zijn platge-
gooid voor grote verkeersuitbreidingen. 
Zonder die bewoners stond Amsterdam nu 
niet op de Unesco werelderfgoed-lijst!

En wat te denken van de bijdrage van zo’n 
80.000 centrumbewoners -die met zijn 
allen zo’n 2.5 à 3 miljard euro per jaar 
verdienen- aan de stedelijke economie? 
Moet dat niet meewegen in de doorgaans 
economisch gemotiveerde standpunten 
over doorontwikkeling van de stad? Leef-
baarheid heeft toch ook een economische 
dimensie.
Misschien is de tijd opnieuw aangebroken 
voor breed en heftig verzet. Onlangs stond 
u voor de nieuwe bezetters van het Maag-
denhuis. Binnenkort moet u misschien uw 
bewoners toespreken omdat zij het niet 
langer accepteren dat hun leefomgeving 
verslechtert en dat de overlast van toerisme 
niet alleen de openbare ruimte beheerst en 
verpest, maar ook hun privé-domein steeds 
meer binnendringt. Gaan we Barcelona 
achterna waar woedende bewoners de 
straat zijn opgegaan omdat ze er schoon 
genoeg van hebben dat hun stad wordt 
weggegeven aan het massatoerisme?

Voor de VVAB is de grens gepasseerd: stop 
de uitverkoop van onze stad. Wij vragen u 
dringend om uw rol als burgervader op te 
pakken, samen met uw collega-bestuurders. 
Toerisme moet ingedamd worden in plaats 
van uitgebreid en de leefbaarheid van de 
stad moet worden beschermd. Zorg voor 
een klimaat waarin bewoners, ondernemers 
en toeristen ontspannen met elkaar kunnen 
omgaan. De VVAB vraagt om concrete 
maatregelen die het tij keren. Om te begin-
nen:
•	voer onmiddellijk een échte hotelstop in 

en pas het ‘nieuw voor oud-criterium’ toe;
•	krijg grip op de situatie rond short stay en 

schrap de uitzonderingsbepalingen;
•	staak de campagne voor nog meer logies-

ruimte in Amsterdam;
•	besteed het budget van Amsterdam Mar-

keting aan verbetering van het woon- en 
leefklimaat en adequate handhaving;

•	beperk de toegankelijkheid van de bin-
nenstad voor touringcars en verbied 
bierfietsen, bier-waterfietsen, drijvende 
badkuipen, etc.;

•	bepaal het maximaal aantal evenemen-
ten dat onze binnenstad aankan en geef 
nog maar zeer selectief evenementen-
subsidies. 

Om ieder misverstand te voorkomen, wij 
pleiten niet voor een slot op de stad. Toeris-
ten uit binnen- en buitenland zijn welkom. 
Maar de binnenstad leent zich qua schaal 
en karakter niet voor massale bezoekers-
stromen; zij raakt daardoor uit balans. 
Om een prettig woon- en leefklimaat te 
garanderen en de groeiende onvrede onder 
bewoners (en een deel van de onderne-
mers) te beteugelen, zijn doortastende 
maatregelen nodig. Daarmee wordt ook 
een dam opgeworpen tegen de toenemende 
intolerantie jegens toeristen.

De komende jaren bepalen welke kant de 
binnenstad opgaat. Wordt de binnenstad 
weer een plek waar wonen, werken en re-
creëren samengaan of wordt de binnenstad 
een toeristisch themapark waarin bewoners 
zich niet meer thuis voelen? Het is 5 voor 
12.
Herstel de balans.

De brief was ondertekend door Jos Otten, voorzitter, 
en Fred Kramer, secretaris, van het bestuur van de 
VVAB.
Opinieartikel in Het Parool, 11 april 2015:
[‘Stop de uitverkoop van onze stad’]

Open brief aan de burgemeester over de 
balans van de binnenstad
De VVAB heeft een open brief geschreven aan de burgemeester over de balans in de 
binnenstad. Volgens de VVAB is het 5 voor 12. Maatregelen zijn nu nodig om de balans te 
herstellen. De brief is als opiniestuk enigszins ingekort geplaatst in Het Parool van 11 april 
jl. De brief luidt als volgt:

economische voorspoed vs leefbaarheid
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column Ik Nieuwmarkt
Maarten Henket

Zondagochtend, negen uur. Ik wordt wakker van de 
afvalbak op de brug die zijn roep begint. “Papier hier, 
paper here”, klinkt het nasaal. 

Tien uur. Terwijl Ik aan dek koffie zit te drinken komt de 
eerste dagjesmens aangesloft. “Mag ik even binnen kijken?” 
zegt hij, zijn I Amsterdam card tevoorschijn halend. “Sorry, 
geen dienst” zegt Ik, maar dan bedenkt hij dat de openings-
tijden voor woonschepen onlangs veranderd zijn. Hij kijkt 
in de nieuwste slentergids - de man heeft gelijk. Ik laat hem 
binnen. “Past u wel op, de trap is erg steil” zegt Ik, want 
anders is hij aansprakelijk als de man wat breekt.

Elf uur. Gelukkig woont Ik net in de sigarettengedoogzone. 
Daarbuiten mag alleen pijp gerookt worden, en dan nog 
alleen met klompen aan. Ik rolt een shagje. Op dat moment 
komt er een stel Airbnb’ers met rolkoffers langsgedokkerd. 
“Oh look! Could you do that again please? I’d like to take a 
picture”. Ik begint opnieuw.
 
Twaalf uur. Ik trekt zijn overall aan en gaat sleutelen aan zijn 
Kromhout Diesel. Dat geldt als oud ambacht en is daarom 
toegestaan, mits er publiek bij mag. “Kijk, een echte stoom-
boot” zegt een vader tegen zijn zoon. “Hoe weet je dat?” 
vraagt het kind. “Dat zie je aan die grote schoorsteen” zegt 

de vader tevreden. Ik zwijgt, en gaat door met sleutelen. 

Twee uur. Over een uur moet Ik zich melden op de Recht 
Boomssloot voor het palingtrekken. Ze gebruiken daar stuk-
ken tuinslang voor, maar verder is het authentiek. Ik is deze 
keer publiek, en heeft tot taak de deelnemers aan te moedi-
gen in het Oud Hollands (“Tsa, gij snaack, grijpt den snood-
aard” en dergelijke). Hij trekt alvast zijn klederdracht aan.

Zes uur. Iks invalide overbuurvrouw die op drie hoog woont 
belt hem op om te vertellen dat ze niet in aanmerking komt 
voor een benedenwoning in deze buurt omdat ze geen 
Engels spreekt. “I Amsterdam” denkt Ik onwillekeurig. Hij 
brengt haar een bloemetje, ze praten wat over vroeger.

Zeven uur. Etenstijd. Hutspot van afhaalcentrum Cant ende 
Claer. Ik heeft voorlopig genoeg van de food bites uit de 
freshwinkel.

Negen uur. Ik zit aan dek koffie te drinken. Een Frans spre-
kende, patat etende familie komt langs en laat de papieren 
zakjes achteloos op straat vallen. “Papier daar, papier là” 
roept Ik (de papierbak roept zelf maar tot acht uur). Ze 
kijken hem aan of hij gek is.

“Niet zeuren, en als je niet meer te-
gen de drukte kan, moet je maar 

in een hutje op de hei gaan wonen. Al die 
dagjesmensen en toeristen zijn nog altijd 
goed te vermijden”, meent een meneer uit 
het centrum. “Men ontwikkelt hier sluip-
routes, en die bewoners die zijn echt taai 
hoor, die passen zich heus wel aan.” Tijdens 
een programma over irritaties en overlast 
in het centrum beweert iemand anders: “Ja 
ja, al dat gemekker de laatste tijd, de drukte 
is juist super gezellig en stel nou dat al die 
bezoekers in ene niet meer kwamen, sjesus 
wat saai zou dat zijn”. De meeste mensen 
doen hun zegje en ze luchten beleefd hun 
hart. Tot een felle dame gilt: “Sorry hoor, 
maar ik krijg de laatste tijd geen lucht meer 
hiero, ik voel me in de verdrukking en kan 
d’r niet meer doorheen komen. Wij moeten 
in opstand komen tegen de uitverkoop van 
ons leefgebied”. Zij krijgt meteen veel bijval. 
“Ja, hoe gastvrij kan je nog blijven wanneer 
je je permanent door een invasie voelt over-
weldigd?”

Te hard
“Zucht.” 
“Ja sorry jongens, het geld en de economie-
jongens, dat zijn pas grote krachten en daar 
draait het allemaal om.” 

Maar wacht even, neem nou bijvoorbeeld 
die parade met al die boten, daarvan wordt 
de muziek toch ook ieder jaar harder en 
harder? En wanneer je toevallig langs de 
route woont, nou dikke pech. Dan mag je 
ook weer opzouten naar je hutje op de hei. 
Dat andere mensen die parade juist super-
cool en helemaal vet vinden, daar moet 
een reden voor wezen, maar welke? Ja, 
onze heerlijke vrijheid en dat het hier toch 
maar mooi allemaal kan. Natuurlijk. Maar 
waarom gaan de volumeknoppen daarbij 
steeds verder open? Raakt het dan op den 
duur niet over de top? De parademuziek 
klinkt als een keiharde domme oorlogs-
dreun waarvan kleine kinderen in paniek 
schieten. En dat er kinderen en mensen 
met bonkende koppijn of met de volgende 
dag een examen of een thuisbevalling of 

meer van die gangbare praktijken, langs 
de route wonen? Dikke pech! Ga maar 
weer naar je hutje op de hei. Want we are 
full of ourselves and we don’t give a fuck. 
Mensen langs de route vluchten met dui-
zenden gedwee weer een dagje de stad uit. 
Bewoners die hun huis niet meer uit kun-
nen, proppen wanhopig ohropax in hun 
oren. Ja, Amsterdam is gelukkig ontzettend 
lief voor haar gays, en het is daarom ook niet 
zo stoer om te vragen of de muziek voort-
aan alsjeblieft ietsje zachter mag. Breng dat 
snoeiharde volume een keertje naar Oegan-
da of naar Moskou, dat zou stoer zijn. Heus, 
het hele vrolijke spektakel is prachtig, maar 
te luid. De hele organisatie heeft natuurlijk 
allang beschadigde trommelvliezen, dus 
dit zal wel aan dovemans oren zijn gericht. 
“Rekening houden met andere kindjes”, le-
ren we op de kleuterschool en daarna wordt 
het: Lang leve de vrijheid en dat het bij ons 
toch maar mooi allemaal kan. Te hard. Iets 
klopt niet meer. Zelfs jonge mensen begint 
het op te vallen Martijn van der Molen
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Via de regenpijp van de Waag klom 
Koen Vollaers naar boven, naar een 
luik dat toegang bood tot het ge-

bouw. Het icoon op de Nieuwmarkt stond 
in die tijd, we spreken begin jaren ’80, leeg. 
Vollaers tapte water en stroom af vanuit de 
Waag, zette een paar tenten en biertaps op 
het plein en de aprilfeesten waren geboren. 
Nu zijn de feesten booming en een begrip in 
de stad. Dit jaar meldden zich al ruim voor 
20 april 14.000 mensen aan via Facebook. 

In de mooie leeszaal van het Huis de Pin-
to in de St. Antoniesbreestraat vertellen 
Nieuwmarktbuurters Flip Jansen en Koen 
Vollaers aan enkele tientallen toehoorders 
over de geschiedenis van de aprilfeesten. De 
bijeenkomst is onderdeel van de lezingen-
reeks Spreekstof georganiseerd door Huis 
de Pinto. 

Blote kont
Sommige mensen in het publiek, velen be-
woners van de Nieuwmarktbuurt, maken 
zich zorgen dat het buurtkarakter van de 
feesten verloren gaat in de massaliteit van 
de afgelopen jaren. Vollaers is optimisti-
scher. “Tuurlijk, er zijn meer mensen dan 
vroeger. Maar zeker tot tien uur zijn de 

aprilfeesten vooral een buurtfeest. Dan zie 
je veel kinderen en buurtbewoners in alle 
tenten. En ja, daarna komt de jeugd, vanuit 
de hele stad.” Of je dat erg moet vinden, is 
niet iets waar Koen mee bezig is. “Bij mij 
staat voorop dat het een buurtfeest is en 
blijft, dat in alle openheid en vertrouwen 
wordt opgezet, net als dertig jaar geleden. 
Feitelijk sta ik in mijn blote kont op het 
plein, want als iemand besluit de spullen te 
beschadigen, dan zit ik met de gebakken pe-
ren. Maar het vertrouwen in elkaar is juist 
de basis waar het bij de aprilfeesten om gaat. 
We koesteren onze kwetsbaarheid.” 

Het reguleert zichzelf
Dit feest is er voor iedereen die erbij wil 
zijn, vindt Vollaers. “Het plein is op een 
gegeven moment gewoon vol. Er kan dan 
simpelweg niemand meer bij. Dat reguleert 
zichzelf. Ik heb geen zin in kleerkasten van 
beveiligingsbedrijven op het plein om de 
boel ‘in de hand te houden’.” 
Hoe druk ook, vergeleken met de kermis-
sen van vroeger op de Nieuwmarkt, zijn de 
aprilfeesten een keurig partijtje, weet Flip 
Jansen. “Eind jaren ’60 was de kermis hier 
een grote chaos. Overal kabaal, geluid, her-
rie. De motorcrossers met hun kunsten in 

de kooi, een bokstent, botsauto’s, muziek, 
geschreeuw. Dat zou nu absoluut niet meer 
toegestaan worden.” Dansen in de Cotton 
Club op de muziek van Broodje Bal is de 
mooiste herinnering aan de tijd van toen 
voor Jansen. De mooiste vrouwen uit de 
stad kwamen af op de Zuid-Amerikaanse 
muziek, om te dansen met de mooiste An-
tilliaanse mannen.
In de jaren zeventig verhuisde het stadbe-
stuur de kermis naar de Dam. De Nieuw-
markt bood ruimte om de tenten van het 
rondtrekkend theater- en kunstfestival 
Boulevard of Broken Dreams, aan het be-
gin van het seizoen op te zetten en waar 
nodig te herstellen. Flip Jansen zette zijn 
Spiegeltent neer, Vollaers introduceerde er 
de eerste rollende keuken van Amsterdam: 
de Cantina Mobile. Vollaers duikelde de 
Cantina inclusief minireuzenrad op in Ier-
land. Een rondtrekkende circusgroep zou 
alles hebben achtergelaten omdat de die-
sel op was. Vollaers ontfermde zich over de 
spullen, versleepte alles naar Nederland en 
knapte het weer op. Bandjes en muzikanten 
zorgden voor muziek. Vollaers: “Ook nu 
doen we bewust geen vloeren in de tenten. 
Mensen dansen tijdens de aprilfeesten let-
terlijk op straat.” 

Voor Vollaers was de inzet een feest waar 
groot en klein zich veilig weet en op elkaar 
let. “Ik ken dat gevoel nog uit mijn eigen 
jeugd. Als kleuter ging ik met mijn ouders 
mee naar de feesttenten met carnaval in 
Breda. Wij kinderen werden daar vrij gela-
ten en kropen rond over de grond op zoek 
naar elastiekjes. Dat gevoel van vrijheid, 
doordat mensen elkaar vertrouwen en op 
elkaar letten vind ik heel belangrijk. Voor 
mij is dat nog steeds zo bij de aprilfeesten. 
We werken ook niet met sponsors, maar 
doen alles zelf, met de lokale ondernemers 
uit de buurt.” 

Minireuzenrad 
Voor de kleinsten en de opgroeiende jeugd 
is er dan ook nadrukkelijk plek op de fees-
ten. De Cantina Mobile en de zweefmolen 
voor de kleineren, bandjes en een rol in de 
bediening voor de wat groteren. “Kinderen 
uit de buurt leerden zweven op de Nieuw-
markt”, stelt Vollaers. En voor wie zich af-
vraagt waar het originele minireuzenrad is: 
dat heeft voor dit jaar promotie gemaakt en 
staat op de wereldtentoonstelling in Milaan, 
als verbeelding van de circulaire economie 
(juist ja). Volgend jaar keert het gewoon 
weer terug naar zijn oude vertrouwde buur-
tje en naar de aprilfeesten.
Wie weet wanneer precies de laatste kermis 
op de Nieuwmarkt was, kan zich melden bij 
de redactie van OpNieuw. 

Maartje Smeets
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‘We koesteren onze 
kwetsbaarheid’
De aprilfeesten: van kleinschalig buurtfeest tot 14.000 
aanmeldingen op Facebook

economische voorspoed vs leefbaarheid
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Johan schreeuwt, hij trapt Floris op zijn 
knie en hoort gekraak. Floris zakt in 
elkaar terwijl hij het uitschreeuwt van 

de pijn, maar Johan kijkt niet om en rent 
naar Annabel toe. Hij slaat de rover zo hard 
dat die op de grond valt en tilt Annabel op. 
Met een wazige blik kijkt ze Johan aan en 
fluistert zijn naam. Johan aarzelt niet en 
rent met Annabel in zijn armen naar haar 
ouders. Hij zit onder het bloed en fluistert 
Annabel toe dat ze moet volhouden, dat 
het allemaal goed komt, dat ze alleen maar 
moet volhouden. Als hij aankomt bij Anna-
bels ouders scheurt hij een strook van zijn 
bloes. Die wikkelt hij om Annabels arm om 
het bloed te stelpen. Annabel kreunt zacht-
jes en ziet er slecht uit. “Hou vol”, fluistert 
Johan. Als Johan opkijkt ziet hij een rover 
op hun af komen; hij kijkt naar rechts, nog 
een rover! Hij draait zich om, ze worden 
omsingeld, ze kunnen geen kant op. Johan 
draait zich steeds om met Annabel die 
probeert niet flauw te vallen in zijn armen. 
Ze kunnen echt geen kant op. Floris komt 
hinkend op hen af, zijn been zit in een rare 
hoek, maar van zijn gezicht is geen pijn af 
te lezen. Er zijn nog maar een paar soldaten 
en rovers aan het vechten. Het ziet ernaar 
uit dat de rovers te sterk zijn. Het leek goed 
te gaan! Hoe kon dit gebeuren! Floris hinkt 
grijnzend met zijn zwaard in zijn hand 
naar hun toe. Alle vier voelen ze hun hoop 
wegdrijven, hun laatste hoop.
Dan verschijnt Jan*. Floris ziet hem en 
verstijft. Zijn blik wijkt niet af van Jan. 
Johan ziet dat Floris’ vuist die het zwaard 
vasthoudt, wit wordt van het knijpen.

“Floris”, fluistert Jan bijna. 
Floris reageert niet, hij lijkt verdrietig en 
boos tegelijk. Johan kijkt verward toe.
“O, Floris”, zegt Jan nu wat harder, maar 
met een duidelijke trilling in zijn stem. Hij 
schenkt geen aandacht aan wat er om hem 
heen gebeurt, alleen aan Floris.
“Pap”, zegt Floris met gemengde gevoelens. 
Bij het horen van dat woord voelt Johan 
alles in zich een sprong maken. Is Jan de 
vader van Floris!?
“Floris, wat doe je hier? Hier met de bende. 
Dit is toch niet wat jij wilt?!”
“Hoe weet jij dat nou! Dit is wel wat ik wil! 
Ik hoor hier!” Floris begint te schreeuwen.
“O Floris, reageer je woede en verdriet niet 
af op andere mensen.”
“Dat deed jij anders ook, herinner je je het 
nog?! De drank, de slagen, de…”
Jan slaat zijn ogen neer, “Maar jongen, ik 
ben veranderd … en ik denk dat jij dat ook 
kan. Wie jij nu bent - je voordoet te zijn - is 
niet wie jij echt bent!” Er rolt een traan over 
de wang van Floris. “Kom met mij mee, 
laten we de verloren jaren inhalen!” 
Dan plotseling verstijft Floris, zijn mond 
gaat open maar hij brengt niets uit. Een 
zwaard steekt uit zijn buik en wordt er 
hardhandig weer uitgetrokken. Al snel ver-
schijnt er een bloedvlek op zijn kleren die 
steeds groter wordt en hij valt neer. “Nee!” 
roept Jan en hij rent naar Floris. Johan kijkt 
verschrikt toe. De soldaat die Floris heeft 
neergestoken is in de war, hij had toch iets 
goeds gedaan? Hij is zowat de laatste sol-
daat die nog kan staan en heeft de slechterik 
neergestoken! Dat is toch goed?

De rovers rondom Johan, Annabel en An-
nabels ouders zijn ontzet en staren naar 
Floris. Jan zit naast Floris en houdt zijn 
hand vast, tranen vallen van zijn wangen en 
hij fluistert woorden tegen Floris die An-
nabel en Johan niet kunnen verstaan. Dan 
wordt voor Floris alles zwart.
Nou zal ik meteen het ijs breken en vertel-
len dat Floris niet dood is gegaan. Hij en 
zijn vader leefden nog gelukkig samen in 
het kleine hutje en haalden de verloren 
jaren in. De andere leden van de bende 
zijn naar het weeshuis voor jongens gegaan 
waarna sommigen van hen in een gelukkig 
gezin terechtkwamen. 
Nu wil je natuurlijk weten hoe het met An-
nabel en Johan verder is gegaan, hè? Nou, 
Annabels ouders vonden Johan maar een 
straatjochie dat geen manieren had en dat 
nooit van hun levensdagen met Annabel 
zou mogen omgaan. Maar toen ze hem 
Annabel zagen dragen, zo liefdevol en zorg-
zaam, vonden ze hem een man die stand-
vastig is en nooit van zijn wil zal afdwalen. 
Ze namen Johan in huis en alle dagen was 
hij bij Annabel en zorgde voor haar arm. 
Na een paar jaar trouwden ze. Rijkdom en 
welvaart maakten voor hen niets uit, als ze 
maar bij elkaar waren.

Einde

* Misschien ken je Jan nog, hij is de vriend 
van Annabel die alles van kruiden af weet 
uit deel 1 van dit verhaal. 

1597 ,   
Amsterdam 
Door Vita Hooglandt, 
tekening Daniël Hooglandt
Slot
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Binnen Bantammerstraat 15    1011CH Amsterdam
T: 020 221 3208    F: 020 320 3235

E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

 

€1,25

Huisgemaakte

ONTBIJT   7,50

coffee  to go

EEN BETAALBARE

AMERIKAANSE SMAAK

BIJ JULLIE OM DE HOEK

brownies &
quiche &

cakes 
& taarten

Roerei, toast, koffie of thee
verse jus d’orange

OPEN VOOR JULLIE OP: dinsdag - zaterdag 9 - 17 /  zondag 10  - 15

BREAKFAST
coffee to go

delicatessen

www.sanfranciscosandwichcompany.nl
Sint Antoniesbreestraat 3F, Amsterdam.

broodjes

bagels

werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742  toonbeeld.praktijk@zonnet.nl

www.mariarijnbout.nl
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Belevenissen 
van OpNieuw-
bezorgers

Stekende pijn
door Henk Oldeman
Het bezorgen van OpNieuw is een leuk vak, 
ik kan het iedereen aanraden. Het neemt 
niet heel veel tijd, vier keer per jaar een uur 
of twee, en je krijgt een heel andere kijk op 
de buurt. Ik ben altijd weer verrast door de 
grote verscheidenheid van nationaliteiten 
die uit al die naambordjes blijkt. Je maakt 
ook wel eens wat mee bij het bezorgen. Ik 
stond eens voor een deur met een lage brie-
venbus. Er zat iets achter waardoor de Op-
Nieuw niet gewillig naar binnen gleed. Ik 
hielp na met mijn hand en plotseling voelde 
ik een stekende pijn en ik hoorde verwoed 
sissen achter de deur. Dat kon niet anders 
dan een kat zijn. Zo te voelen zaten zijn 
twee klauwen diep begraven in de palm 
en de rug van mijn hand. Daar zat ik mooi 
mee, hoe dat weer los te krijgen. Aanbellen 
hielp niet, niemand thuis behalve … nou 
ja. Terugtrekken zou een verscheurde hand 
opleveren, dat voelde ik wel. Maar wachten 
dus, kijken wie het meeste geduld had van 
ons tweeën. Interessant om te merken hoe 
je tijdsbeleving bij zo’n avontuur verandert, 
de minuten, de seconden zelfs, ze kropen 
om. En eindelijk, ja, eerst werd één klauw 
teruggetrokken, toen de andere, ‘t was nog 
moeilijk te voelen ook, maar hosanna, ik 
was vrij! De schade bleek aanzienlijk, bloed 
welde enthousiast op uit vele gaten, gehol-
pen door de bloedverdunner die ik dage-
lijks slik. Een doekje erom en de volgende 
dag toch maar een tetanusprik gehaald. 
Sindsdien ben ik voorzichtig met het nadu-
wen van OpNieuw.

NEE/NEE
door Lea Israels
Als gloednieuwe bezorgster was ik enigs-
zins bezorgd over de NEE/NEE stickers. 
Hoe daarmee om te gaan? Van de andere 
bezorgers begreep ik dat men daar geen 
eenduidige lijn in aanhoudt.
Op mijn allereerste bezorg-avond nam ik 
een vriendin mee van buiten de buurt. Zij 
was onverbiddelijk: nee/nee is nee/nee, dus 

daar gooien we niks in de bus. Goed, we lie-
pen samen het hele gebiedje.
De volgende ochtend belde ik toch maar 
eens naar degene die zich had opgegeven 
voor als ik vragen had. Het antwoord was 
duidelijk: nee/nee geldt niet voor ons! In al 
die jaren waren er maar heel weinig klach-
ten binnengekomen. Dus ik liep het wijkje 
nogmaals, nu om alle nee/nee brievenbus-
sen te vullen met ons prachtige blad.
Zelf woon ik op een gehuurde etage, met 
een gezamenlijke brievenbus met, jawel, 
nee/nee erop. En wat ben ik altijd blij als 
de OpNieuw daar wel naar binnen gegooid 
wordt! 
Toch maar eens een steekproef nemen. Ik 
spreek een aardige buurman die een straatje 
verderop woont en bij wie ik zojuist de Op-
Nieuw had bezorgd. Mooie steekproef: hij 
vertelt me dat hij en zijn partner in het ver-
leden hebben geklaagd bij de redactie om-
dat ze het zonde vinden van het papier wat 
ze toch niet lezen! Maar de OpNieuw wordt 
nog steeds bij hen bezorgd en ze hebben 
zich er bij neergelegd.
Ik zal de lijn van de redactie volgen, waar 
ik zelf ook blij van word in mijn eigen huis, 
maar mijn hoofd zit wel vol vraagtekens 
over dit onderwerp. Wat vindt de gemid-
delde, kritische, milieubewuste, onze buurt-
liefhebbende buurtbewoner nou echt? Ik 
zou het graag willen weten.

Laagdrempelig 
goed hart
door Juul Hymans
Zo’n twee jaar nu bezorg ik ons buurtkrant-
je OpNieuw, ik heb een klein blokje toege-
wezen gekregen en ik doe het met plezier. 
Mijn wijkje is vooral leuk omdat het uit 
veel verschillende soorten deuren, bellen, 
naamplaatjes en brievenbussen bestaat. Ik 
heb deftige grote deuren, dik in de lak met 
koperen (altijd gepoetste) naamplaatjes en 
dito brievenbussen, maar ook schorriemor-
rie verveloze deuren met gewone naam-
plaatjes. Ook “gewone” nieuwbouwdeuren 
met bij behorende saaie brievenbussen. Bij 
al die verschillende deuren horen natuurlijk 
ook zeer verschillende stoepjes en drempels 
die ik op, af en over moet; voor nogal wat 
van mijn adressen moet ik een trappetje op 
om op het bijbehorende bordes met brie-
venbus te komen. Het is goede gymnastiek 
voel ik altijd, ik doe het voorzichtig want ik 
ben niet de jongste meer.
Ik maak regelmatig grappige, soms zelfs 
ontroerende dingen mee op mijn tochtje. 

Op mijn meest recente bezorgronde overkwam 
mij het volgende.
Het was een zonnige middag in … en er stond 
een fiks briesje. Ik loop net een trappetje af van 
het ene bordes en sta mijn krantjes uit te tel-
len voor het volgende adres, als ik verder op de 
gracht twee kinderen een beetje zie trekken en 
duwen om iets in hun midden te bemachtigen. 
Als ik weer een deur verder ben zijn zij ook een 
stukje in mijn richting gekomen, een jongen 
en een meisje van, ik schat 8 jaar. De jongen 
heeft een behoorlijk stapeltje OpNieuws in zijn 
handen, het meisje graait ernaar, hij draait op 
tijd weg… Zij hebben mij inmiddels ook op-
gemerkt en zien dat ik hetzelfde krantje in de 
hand (en nog in de fietstas) heb.
Nog voordat ik kan vragen hoe hij aan zo’n sta-
pel krantjes komt, deelt hij mij mede, alsof hij 
het tegen een heuse collega heeft: “ik heb al die 
huizen al gedaan” en hij wijst naar het stukje 
gracht dat achter hen ligt. Ik ben lichtelijk ver-
bijsterd en vraag hoe hij aan die krantjes komt. 
“Gevonden” zegt hij. “Ík heb ze gevonden” cor-
rigeert het meisje en ik denk dat zij gelijk heeft. 
Nu voel ik mij toch geroepen om wat nader 
onderzoek te doen en wil ik het naadje van 
de kous weten. Zo kom ik er achter dat ze een 
hele stapel krantjes bij de papierbak hebben 
gevonden en dat ze zelf hebben bedacht om ze 
te gaan bezorgen, dat zal toch wel de bedoeling 
zijn immers. Ze doen om de beurt één in een 
brievenbus en dan houdt de ander de stapel 
vast. In dat systeem is echter de klad gekomen 
want het jongetje wil nu de stapel niet meer af-
staan…
Nu is het aan mij om te vertellen dat ik het niet 
zo mooi vind dat die krantjes zomaar naast de 
papierbak lagen, maar hun actie om te gaan 
bezorgen wel zeer waardeer. “En er zat ook 
een heleboel karton ín de papierbak” ontred-
dert het meisje nog. Tja, wat te doen. Ik besluit 
dat ze mij mogen helpen om mijn wijkje af te 
maken, ik heb immers nog zeker 30 krantjes in 
mijn fietstas zitten. Ik zal hun het ware geheim 
van de OpNieuwbezorger leren: je doet in iede-
re brievenbus zoveel krantjes als er naambord-
jes op de deur staan. Dus niet in iedere brie-
venbus een krantje zoals zij hadden gedaan, 
als er vier naambordjes staan dan vier krantjes. 
Ook de ongeschreven regel leer ik hen: als er 
staat “GEEN huis aan huis bladen” dan doe je 
er tóch een in de bus. Deze nieuwe regels zor-
gen voor heel wat nieuwe energie en discussie 
dat zult u begrijpen, maar zo geschiedde.
Wij gaan alle deuren die zij al hadden “gedaan” 
nog een keer af, zij dartelen en roetsen nu on-
der mijn bezielende begeleiding de trapjes van 
de bordessen op en af, tellen de naambordjes 
en douwen de krantjes. Mijn fietstas houdt de 
stapel vast. Ik voel mijzelf in een hedendaags 
Jip en Janneke verhaaltje verzeild. Na onze 
klus, op weg naar mijn eigen voordeur denk 
ik aan mijn dochter die mij wel eens een “laag-
drempelig goed hart” verwijt … ik denk dat zij, 
soms, gelijk heeft.
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Compagnietheater
juni 2015 
Compagnietheater, Kloveniersburg-
wal 50, Amsterdam
www.compagnietheater.nl
Juni 2015
Fremd-Körper
Mime
Speeldata wo 3 juni t/m vr 6 juni
Aanvang 20.30 uur
Toegang normaal €12,50 / CJP, 
Stadspas, Student, ACT-pas €10

Alcina
Dutch National Opera Academy 
Speeldata ma 8 en di 9 juni
Aanvang 19.30 uur
Toegang normaal: €17,50 / CJP, 
Stadspas, Student, ACT-pas €15 / <27 
€10

Zomaar
Speeldata Za 13 en zo 14 juni
Aanvang 20.30 uur
Toegang normaal € 12,50 / CJP, 
Stadspas, Student € 10

AFTER WORK THEATRE
De Luisteraar
Instant inspiratie. Korte voorstelling 
van jonge makers 
Speeldata di 16 en wo 17 juni
Aanvang 18.00 uur
Toegang €8

IT’s Festival Amsterdam
Speeldata vr 19 juni t/m vr 26 juni

Juli 2015
Zomerstop

Augustus 2015
Grachtenfestival 
14 t/m 23 augustus 
www.grachtenfestival.nl 

Appel arts centre
Prins Hendrikkade 142
1011 AT Amsterdam
The Netherlands
T+31 20 62 55 651
 
23 mei tot 28 juni
Curatorial Programme Final Project
Opening: 22 mei 2015 
18:00- 21:00

Doelenzaal 
Kloveniersburgwal 87,
1011 KA Amsterdam
 
Programma juni
Za 20 juni 
Flamenco Amsterdam (dansvoorstel-
ling)

Do 25 juni 20.00 uur
Try-out Mkutano door Internationaal 
Danstheater

Vr 26 juni 14.00 uur
Première Mkutano door Internation-
aal Danstheater

Za 27 juni 20.00 uur
Mkutano door Internationaal 
Danstheater

Zo 28 juni 16.00 uur  
Mkutano door Internationaal 
Danstheater
 
Meer informatie: www.internation-
aaldanstheater.nl of volg ons op 
Facebook

Amsterdams 
Marionetten 
Theater

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

Za 6 juni, 20.30
‘De Impresario’  
korte komische opera van W.A. 
Mozart, uitgevoerd met een eigen 
Nederlandse CD-opname, o.l.v. 
Vaughan Schlepp.
Komische eenakter voor volwassenen 
en kinderen (vanaf 8 jaar). 
De voorstelling duurt ca. 1 ½ uur 
(inclusief pauze).
Volwassenen € 15,- / kinderen € 7,50  
data: zie www.marionettentheater.nl
Filmpjes en meer info: zie www.
marionettentheater.nl

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

Enkele hoogtepunten:
di 16 juni
Lev Rubinstein
aanvang: 20.30 uur, deur open: 
20.00 uur
entree 7 / 5 euro (kortingspas)
De vermaarde Russische dichter Lev 
Rubinstein draagt voor uit eigen werk 
en gaat in gesprek met zijn 
vertaalster Nina Targan Mouravi en 
Rusland-kenner Michel Krielaars.
Su 21 June
Poetics of Place – on Eco criticism and 
counter mapping
start: 2 pm, doors open: 1:30 pm
entree 7 / 5 euro (discount)
Canadian artist a rawlings presents 
her transdisciplinary eco poetics 
‘Gibber’ and Stephan Voyce 
(University of Iowa) gives a talk on 
counter 
mapping. Coco Duivenvoorde 
explores the Low Countries.

vr 26 juni
Onder invloed – EINDFEEST
aanvang: 20.30 uur, deur open: 
20.00uur
entree: 7 / 3 euro (vanaf 23.00 uur)
Een literair programma over de rol 
van de roes in kunst en poëzie, 
gevolgd door een feest. Consumptie 
verplicht.

Huis de Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam
www.huisdepinto.nl
020 3700 210
 
Juni/September 2015
 
Zo 21 juni 16.00
Muziekmatinee op zondag: Trio 
Bartolussi
entree € 5.00, € 3.50 (stadspas), € 
2.50 (kinderen)
 
Expositie 15 juni t/m 11 juli
Renate Jacobs
Schilderijen op doek
 
1 juni tot 1 september
Summer in the city!

Huis de Pinto is ook geopend in de 
zomermaanden. Bezoekers zijn van 
harte welkom van maandag t/m 
vrijdag van 10.30 -17.30 en zaterdag 
van 12.00 -16.30 uur voor
kranten
tijdschriften
koffie & thee
boekenruil
leestuin
kunst & muziek  
Voor meer informatie
www.huisdepinto.nl

Splendor
Amsterdam Agenda: Juni 2015
Nieuwe Uilenburgerstraat 116
1011 LX Amsterdam
Tel. 020 – 845 33 45
info@splendoramsterdam.com
18 juni 2015
Dutch Concert Big Band Plays Dutch 
Originals
Deur open 19.45/ aanvang 20.30
Deur & VVK: €15 Splendorleden & 
CJP: €12,   Studenten: €5

19 juni 2015
 “SATYRICON REVISITED” – Oerknal!
Deur open 19.30/ aanvang 20.15
VVK: €12.50 , Deur: €15, Splen-
dorleden/CJP: €10, Studenten: €5  

19 juni 2015
Musings Ensemble - TREK
Deur open 19.15/ aanvang 20.00
Tickets: €15 Splendorleden: €14

20 juni 2015
Kinderconcert: De ballade van 
Mioritza
Deur open 09.30/ aanvang 11.30
Deur open 10.00/ aanvang 12.00
VVK: €11.50, Deur: €12.50, VVK 
Kids: €6.50 Deur Kids: €7.50, 
Splendorleden: €8

21 juni 2015
Musicians without borders Marathon
Deur open 06.45/ aanvang 07.00
Vrijwillige Donaties aan de deur

22 juni 2015
FLECK Plays Genevieve Murphy
Deur open 19.45/ aanvang 20.30
Tickets: €10, Splendorleden: €9, CJP: 
€8, Studenten: €5

26 juni 2015
Slow solo so low – Maarten Ornstein
Deur open 19.45/ aanvang 20.30
Deur & VVK: €16   CJP: €12.50, 
Splendorleden: GRATIS, Studenten: 
€5

27 juni 2015
Classical Karaoke - Speel, zing of 
luister naar jouw favoriete stuk
Deur open 19.15/ aanvang 20.00
VVK: €12.50, Deur: €15, Splen-
dorleden/CJP: €8, Kinderen/
Studenten: €5  
Meer info: 
http://splendoramsterdam.com/

agenda
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De blikjes Bavaria van de vissers 
aan de Erasmusgracht glinsteren 
in de ochtendzon. Ik hoor, zie 
hangmannen, want jongeren zijn 
het al lang niet meer. Ze zitten 
aan de oever van de gracht. Ze 
vissen soms, praten soms, raken 
bij vlagen verzeild in felle discus-
sies over onzinnige dingen, maar 
ze drinken altijd, altijd blikjes 
Bavaria.
Blikjes zijn dan een understate-
ment, want ja, halve liters.
Ik kom aanfietsen. 
Zonnig overgoten ligt ze erbij, ze 
glinstert en glibbert, deze godde-
loze gracht. Ik voel me verloren. Ik 
fiets maar, van hier naar daar naar 
en nu dus naar Bos en Lommer.

Er zitten hier Turkse mannen in 
koffiehuizen. Als ik naar binnen 

loop om een pakje sigaretten te halen voor de boloboyz, zoals ik mijn 
vrienden in Bos en Lommer liefkozend noem, draait het hele koffiehuis zijn 
hoofd om; ik voel me een meisje.
In de nacht fiets ik door de regen met de vrouw van mijn leven en omdat 
het regent stoppen we even bij de dönerzaak. We bestellen van alles, ik 
heb geen geld meer dus zij betaalt, wat ik niet erg vind. 
Er komen twee yuppen binnen, mijn meisje zegt dat de vrouw eruit ziet als 
een hele saaie dame. Ik ben het met haar eens, en ik zeg iets wat ik hier 
niet durf op te schrijven. 
In een ambtenarencommissie vol ambtenaren zat een jonge dertiger die 
wel wist wat hip was en die bedacht: ‘bolo’. Dat rijmt op yolo dus dat moet 
wel goed zijn. Deze yuppen zijn er in getrapt. Deze yuppen gaan nu 
helemaal yolo in bolo. 

De week erna kom ik langs om Ayran te halen voor één van de bo-
loboyz, de man zegt in gebrekkig Nederlands dat ik ge-upgrade ben naar 
vaste klant. Ik ben blij met de upgrade.

Rose Brouwer

Lasse Nielsen, van origine hotelier, heeft 
zijn hart verpand aan San Francisco, waar 
hij vijf jaar gewoond en gewerkt heeft en 
dus naamgever is van zijn broodjeszaak.
Toen hij na omzwervingen in zijn leven 
hier in de Sint Antoniesbreestraat langs het 
pand liep, dat te huur was, viel het kwartje 
op zijn plaats. Sinds augustus vorig jaar zit 
hij op deze plek. Hij kent de buurt en vindt 
het hier heerlijk.
Na managementfuncties bij grote hotelketens, 
jaren als tennisleraar en daarna een eigen café 
vond hij het tijd voor een eigen kleinschalige 
zaak.  Geen keten, gewoon zijn eigen kleine 
zaak, waar je even een koffie kunt drinken 
of meenemen tegen betaalbare prijzen. Als 

Lasse ‘s ochtends opstaat, besluit hij of hij 
brownies gaat maken of kokosmakronen of 
... Alles kan, maar het moet wel heerlijk zijn. 
Hij laat het Banana Nut Bread proeven en 
de interviewer kan het beamen: heerlijk. Hij 
maakt Cheese Cake en andere producten op 
z’n Amerikaans; geen balletje gehakt, maar 
Meat Loaf. Op het brood mayo, mosterd 
en augurk, sla en tomaat, maar als iemand 
roomboter en oude kaas wil, kan het ook. Al 
zijn producten zijn van goede kwaliteit, zo-
veel mogelijk biologisch.
In de nabije toekomst wil hij warme maal-
tijden maken voor mensen die geen zin 
hebben zelf te koken, maar wel lekker wil-
len eten. Open tot vijf uur ’s middags.

San Francisco Sandwich Company
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 

Op 12 april 2015 ging 
de Pleinwerker na 30 jaar 

weer open. Niet voorgoed, 
maar voor eeuwig.

A-cultureel, chaotisch, haperende 
techniek, vlotte bardienst, 

spetterende optredens en bere-
gezellig! De beste opening 

in de Pleinwerker ooit.
Elke Pleinwerker was er. Of werd 

besproken. Of bezongen. En 
ze gingen door tot in de late 
uurtjes. Met hapjes, drankjes 

en de rest. Zoals altijd. 
Er was niets veranderd. De 

tijdmachine bestaat. Hij heet: de 
Pleinwerker. En hij stond even in 
de Academie voor Bouwkunst.

Yolo in Bolo
Een Nieuwmarkt-meisje in andere stadsdelen
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Dit kleine winkeltje in de Staalstraat 18, 
waar je bijna aan voorbij loopt,  verkoopt 
antieke sieraden zoals ringen, oorbellen, 
armbanden en kettingen. Het zijn unieke 
sieraden met soms een oude geschiedenis, 
die mensen kopen als een bijzonder ge-
schenk voor een geliefde of voor hunzelf.  
De meeste ringen worden ingekocht in En-
geland op veilingen.
Sandra en Joe Walsh zijn Iers van origine 
en settelden zich ruim tien jaar geleden in 
dit oude gedeelte van Amsterdam. Hun 
kinderen gaan in de Nieuwmarktbuurt 
naar school en zijn tweetalig.  Joe en San-
dra zijn vol passie voor hun werk. Joe doet 
de inkoop en Sandra doet de promotie, zo-

als voor dit interview. Ze verkopen unieke 
maar betaalbare sieraden, die in de loop der 
tijd wellicht meer waard worden. De kwali-
teit is vaak veel beter dan van nieuwe ringen 
en de prijzen zijn lager dan bij nieuwkoop. 
The Antique Ring Shop richt zich vooral 
ook op jonge mensen die van mooie en 
unieke ringen houden.
Op de website staan foto’s en beschrijvingen 
van de sieraden, inclusief de prijzen: www.
antiqueringshop.com The Antique Ring 
Shop heeft ook een pagina op Facebook.
De winkel is open van dinsdag tot zaterdag 
van 11.00 tot 18.00 uur en zondag van 12.00 
tot 17.00 uur.

Paula Bosch

The Antique Ring Shop
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 

In het laatste jaar van zijn leven heeft Auke Bijlsma samen met een 
paar vrienden, nog met veel plezier aan een boek gewerkt. Dit 
boekwerk zou welbeschouwd een ode aan alle vriendschap in zijn 
leven worden. Voorin schrijft Auke dat ‘Vriendschap toch wel een van 
de belangrijkste dingen van het leven is. Iets wat boven alles staat.’
Op een dag in de laatste week van maart 2012, een paar dagen 
voordat Auke overleed, zag dit boek het levenslicht. Auke was heel 
tevreden dat hij het nog kon zien en even kon vasthouden. Het gaf 
hem rust dat hij het boek – zijn kado voor iedereen die het wilde zien 
en lezen – kant-en-klaar kon achterlaten. 
Dit boek gaat over vriendschap. Maar ook over Auke zelf. 
Vijfenzestig van zijn vrienden vertellen hierin – terwijl zij nog niet 
wisten dat Auke ziek was – op eigen wijze en stijl, waar en op welk 
tijdstip van hun leven zij Auke Bijlsma ontmoet hebben, wat zij met 
hem beleefden en wat hij voor hen betekende. Het geeft een 
duidelijk beeld over de mens die Auke was.
Auke liet ter ere van zijn vijfenzestigste verjaardag door 
portretfotograaf Martijn van der Molen van vijfenzestig van zijn 
vrienden een portretfoto maken. 
Het eerste deel van het boek bestaat uit deze paginagrote 
portretten. Daarna volgt van iedere geportretteerde een korte 
beschrijving van hoe zij Auke zagen.
Achterin het boek vindt men een dvd die gaat over de succesvolle 
strijd die Auke met vele anderen voerde om de Nieuwmarktbuurt te 
redden. (Het was immers ooit de bedoeling dat de oude 
Nieuwmarktbuurt onder kantoren en snelwegen zou verdwijnen.)
Na zijn dood in 2012 ontvingen de meeste van zijn vrienden een 
exemplaar van dit met zorg samengestelde boek, dat het resultaat is 
van het laatste project uit Aukes leven.

Vandaag, anno mei 2015, 
liggen er – zolang de voorraad 
strekt – voor Nieuwmarkters en 
andere belangstellenden 
exemplaren van dit boek in de 
leeszaal van het Pintohuis in de 
Sint Antoniesbreestraat 69. Als 
een uniek laatste kado van 
Auke aan de Nieuwmarkt en 
haar bewoners.  

Stichting Kunst & Cultuur Stadshart Am-
sterdam presenteert in de vitrines aan de 
Sint Antoniesbreestraat, vanaf 5 juni 2015: 
Fototentoonstelling Metamorfose van het 
Oosterdokseiland Amsterdam heeft er een 
stukje binnenstad bij, op het Oosterdoks-
eiland is alles op de schop gegaan om dat 
te realiseren. Op 2 lagen parkeergarage 
(ca 1700 auto’s en ca 2500 fietsen) zijn een 
grote Openbare Bibliotheek, een conserva-
torium, een groot hotel, veel winkelruimte 
en 200 woningen gerealiseerd.  Sjaak van 
der Leden legde het Oosterdok en het 
aanpalende gebied vele malen vast op 
foto. Uit de foto’s in zijn analoge en digi-
tale archief heeft hij een keuze gemaakt, 
zodanig dat het de sfeerverandering in 
dit centrumgebied zichtbaar maakt.
www.kunstencultuurstadshart.nl https://
www.facebook.com/kunstencultuur-
stadshart Stichting Kunst & Cultuur 
Stadshart Amsterdam ondersteunt 
activiteiten die een bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van de buurt 

Auke 65 in vijfenzestig 
portretten
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gedichten

zondeval in korte broek
195 engelen hebben zich ter aarde
gestort en verspreid over de korenvelden.
Boeren en mijnwerkers zagen het.
Andries Knevel niet.
Andries was verhinderd want bakte een eitje
bij een kruisiging in huiselijke kring.
Nadien heeft hij zich in televisiegesprekken met 
nabestaanden van slachtoffers van 
 een neergestort vliegtuig 
manifest getoond in een rol waarin 
 hij uit het hiernamaals 
direct verslag doet van de gevolgen van een dodelijke
val vanuit het wolkendek op aarde.
Uit zijn duivelse holtes vulde hij de nieuwe zakken
met zijn deelname.
Het breinwerk van Knevel roept twijfels op
over geloof, wanhoop en vertrouwen.
Zijn verdorven smeuïgheid doet het elan van 
bloedsomloop en menselijke ledematen vervagen. 
Slurpend van levenswater deelt hij zijn goddelijke
sauzen onder wereldse afmetingen en aardse wetten.
een overdosis aan doopsel houdt Knevel nu in zondeval 
waarmee hij zijn baan langs de sterren mag vervolgen,
Een teen in het water brengt bij zinnen
Een duik in het doopsel brengt verfrissing
In de wouden zachtjes zoenen
Over water vrolijk dansen
Zomers zondeval in korte broek

Bert Baanders

Migratie
Trekvogels waren we,
we pikten pijnboompitten
van de droge grond

tot kromme weduwen
ons verjaagden
met stenen in de rug
en we leerden
dat land altijd van iemand is
ook als er geen hek omheen staat

We spraken een eigen taal
met mensen die we niet verstonden
‘heart to heart’ zeggen de Engelsen
en het klopt
dat een goed verhaal
geen woorden nodig heeft

Onze moeder sprak

in kleur
van bloemen die ze borduurde
het blauw van een diepe 
en ondiepe zee
hoe alles verbleekt door zon en zout

en geur
van pijn en tijm en oregano
zeewater op de rotsen
olijfolie met citroen op onze huid

Ze bracht ons van ver
naar steeds dichterbij
en toen zij stil was
schreeuwden wij
om het grote vergeten

Sati Dielemans

Al vaker heb ik op deze plek melding gemaakt van mijn enthousiasme over de 
voetbaltalenten van mijn school in Amsterdam West. Maar ook over de droom 
een keer kampioen van Amsterdam te worden. En misschien van Nederland.  De 
finales op de Dam leverden tot nu toe steeds het JoopZoetemelkgevoel op... 
tweede.
Ook vorig jaar met veldvoetbal werden we tweede. Dit jaar, met een zeer goede 
lichting, zou het kunnen gebeuren. De voorrondes verliepen uitzonderlijk goed. 
Alles gewonnen met een doelsaldo van 63 doelpunten voor en 8 tegen in 8 
wedstrijden. Een 3-0 voorsprong in de finale. En nu bij het versturen van mijn 
stukje voor de Opnieuw is het nog niet zeker of de Huizingaschool eindelijk 
kampioen is geworden. In het volgende nummer vertel ik u waarom.
In een eerder nummer vroeg ik mij af waarom de scholen van de 
Nieuwmarktbuurt nooit meedingen voor de voetbalprijzen. Ik zal de scholen 
bezoeken en ook daarvan melding doen in het volgende nummer. Meteen eens 
polsen of er jonge mensen in de redactie van de OpNieuw willen komen. 

Wat heerlijk om het geluid van de waterval op het Pentagon weer te horen. Maar 
ook te zien, de lichtval op de spiegels is wisselend en prachtig. In de Zuiderkerk 
zelf groeien de activiteiten. Laatst liep ik nietsvermoedend binnen en werd 
geraakt door een band die Godsliederen zong.
De muziek was prachtig. Ik zong zelfs even mee. En dat is als atheïst bij hoge 
uitzondering. Maar ik bid ook dat de jongens van mijn school kampioen worden, 
of moet een droom een droom blijven?

Elfjes
Dieren
doden om ‘t
vreten; mensen om
hun eigen god te behagen.

Geniet
vandaag de
vreugde van ‘t leven,
morgen komt gisteren niet
terug.

Hea

Blauw
Het licht
zwenkt
over de Waag

Schaduwtorens
steken af
in het Uur Blauw

grafische lucht

De hemel
telt sterren
en leunt
tegen sikkelmaan aan

Elke stap
op kasseien
leiden dichter
tot de kern

De gedachte
aan lichte zeden
gedompeld
in het schijnsel
van roodwarme
lava

Lies Balkstra

Gebeuren
Soms verlang je
verwacht je
verheugen viert al feest

dan lees je in de krant
dat het feest
al is geweest

soms probeer je
vecht je, blijft hopen
op een lichte nacht

dan hoor je op het nieuws
dat het minder
is dan gedacht

soms loop je
en hoop je
tegen beter weten in

begin je aan een woord
is het ineens
de laatste zin

jorge
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Peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.

Ongeveer twee jaar geleden kwam er 
een dame op leeftijd op het spreek-
uur, omdat haar verhuurder het 

pand waar zij woonde wilde renoveren. 
Er moest een nieuwe fundering komen en 
een nieuw dak, want er waren lekkages. De 
huurster bewoonde al sinds de jaren ‘60 
drie verdiepingen in een klein pand; ze had 
ongeveer 30m2 per verdieping en betaalde 
zo’n €500 per maand. Daar kon de reno-
vatie niet van bekostigd worden. De huur 
werd daarom opgezegd. De verhuurder 
had bouwkundige rapporten laten opstel-
len. Maar die waren niet erg goed. Er ston-
den bijvoorbeeld bakken op de zolder, die 
volgens het rapport regenwater op moes-
ten vangen vanwege de daklekkage. Maar 
volgens de huurster waren het haar oude 
metselbakken, want vroeger metselde ze 
veel. Maar we hebben wel tegenrapporten 
op laten stellen, waarin naar voren kwam 
dat de renovatie niet zo dringend was. Een 
rol speelde ook de hypotheeklasten. Deze 
waren veel hoger dan de huuropbrengsten. 
Maar de verhuurder had het pand nog maar 
8 jaar. Op de zitting vroeg de rechter hem 
waarom hij het gekocht had. “Dat had zijn 
vader aangeraden,” zei hij de rechter. “Het 
huis van de buren is maar één keer te koop,” 
had de vader gezegd, en hij woonde ernaast. 
De huurster woonde al vanaf de jaren ‘50 in 
de straat. Haar zuster woonde er ook, even-
als een nichtje en dezen hadden haar ge-
holpen toen ze ziek was. Na anderhalf jaar 
werd de vordering tot beëindiging van de 
huur afgewezen, omdat het te weinig aan-
nemelijk was dat de renovatie noodzakelijk 
was, mede omdat de huurster zo geworteld 
was in de buurt.
Het thema van deze OpNieuw is ‘gentrifi-
catie’: de opwaardering van een stad of een 
deel ervan, doordat er steeds meer mensen 
met geld komen wonen en de prijzen van 
huizen en grond sterk stijgen. Dat is een 
problematiek die op het spreekuur veel 
voorkomt. Binnen een proces van gentrifi-
catie zijn huurbescherming en huurprijsbe-
scherming erg belangrijk, omdat hiermee 
wordt voorkomen dat eigenaren huurders 
met weinig geld dwingen te vertrekken. Het 

begrip komt uit Amerika, waar de meeste 
steden weinig huurbescherming kennen. 
Gentrificatie kan dan heel krachtig wor-
den. In Nederland wordt het verschijnsel 
verzwakt door de goede huurbescherming. 
Maar deze komt door gentrificatie wel on-
der druk te staan, bijvoorbeeld omdat wo-
ningen zo duur kunnen worden, dat een 
eigenaar de hypotheekkosten van een net 
aangeschafte woning bij lange na niet meer 
kan opbrengen uit sociale verhuur. De ver-
huurder uit het voorbeeld hierboven had 
het niet verstandig aangepakt, maar het 
komt veel voor dat een eigenaar onver-
wachts een woning in de verhuur moet 
doen, of dat de huurcommissie de huur ver-
laagt. Dan is er al gauw een wanverhouding 
tussen inkomsten en uitgaven. En als er dan 
ook nog onderhoud moet gebeuren, kan dat 
niet meer uit de huuropbrengsten. Rechters 
zijn daar gevoelig voor.

Met name bij corporaties worden bewoners 
massaal “uitgeplaatst” -het eufemisme voor 
definitief verhuizen uit de woning- omdat 
aan een nieuwe huurder een veel hogere 
huur kan worden gevraagd en omdat leeg-
gekomen woningen voor heel veel geld 
kunnen worden verkocht. Dat zijn de effec-
ten van gentrificatie bij corporaties. Als wo-
ningen in het centrum gerenoveerd moeten 
worden, gaat de corporatie in de meeste 
gevallen druk uitoefenen om vervangende 
huisvesting te accepteren, indien nodig met 
hulp van een advocaat. Het begint met een 
huuropzegging. Het staat weliswaar nooit 
vast dat een huurder een procedure om de 
huur te beëindigen zal verliezen, maar de 
rechtspraak is onvoorspelbaar en de stress 
groot, want het gaat om je huis. Als een 
huurder verliest, krijgt hij nog wel een aan-
bieding, maar dat is niet beste woning en 
niet de beste plek, en die moet hij nemen 
want anders komt hij op straat. Dan kiest 
men eieren voor zijn geld. Er zijn daardoor 
maar weinig procedures. De aanbiedingen 
voor de stressbestendige huurder, die het 
lang weet vol te houden, plegen overigens 
wel steeds beter te worden. Er bestaat een 
premie op koppigheid.

De gentrificatie drukt zich bij corporaties 
niet uit in hoge hypotheeklasten. Die be-
talen ze maar zelden, omdat ze de panden 
goedkoop hebben verkregen, of al lang in 
hun bezit hebben. Het zijn de mogelijkhe-
den om duur te verhuren of te verkopen, die 
de uitplaatsing aandrijven.

Gentrificatie leidt tot verandering van de 
bevolkingsopbouw. Als we de oorzaken 
daarvan buiten beschouwing laten, lijkt mij 
dit op zichzelf niet problematisch. In Am-
sterdam-Centrum zijn de bewoners in de 
afgelopen 30 jaar rijker geworden en meer 
Engelstalig. Meestal betalen deze huurders 
huren van €1000 tot €1500. Ze spreken zel-
den goed Nederlands maar altijd goed En-
gels. Op het spreekuur wordt veel Engels ge-
sproken. Wie de taal en gewoontes van een 
land niet goed kent, wordt kwetsbaar, ook 
al is er geld. Daarom is het goed dat ze het 
spreekuur weten te vinden. Vorig jaar wees 
de rechtbank een vordering tot beëindiging 
van de huur van een Engelse huurster af, 
mede omdat ze hier al 16 jaar woonde en 
haar leven zich hier afspeelde. Ze had een 
huis in Engeland, maar dat had ze geërfd en 
ze kende niemand in de stad waar de wo-
ning stond. Ze sprak wel slecht Nederlands, 
maar ze was hier gewoon geworteld geraakt 
en gehecht aan haar huis en aan Amster-
dam; ze kon ook geen veel hogere huur be-
talen. 
De aanwezigheid van de Engelstaligen 
moge het gevolg zijn van het verschijnsel 
van de gentrificatie, waar de huurbescher-
ming sterk tegenin gaat, ze hebben daar 
niettemin evenveel behoefte aan als de be-
woners die verdrongen dreigen te worden.

Uw woonduur komt te 
vervallen, tenzij u zich vóór 
1 juli 2015 inschrijft op 
woningnet.nl 

Gentrificatie
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De Korte Koningsstraat is ook ten prooi gevallen aan het herinrichtingitisvirus. Maar wat een feest dat er niet 
meer kan worden geparkeerd! Zo komen ook hier de geveltuintjes goed tot hun recht en je ziet er al meer 
leven op straat dan voorheen het geval was.

Auke Bijlsma Geveltuinenprijs afgelast
De uitreiking van de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs voor de Nieuwmarkt is voor dit jaar afgelast. De werkgroep 
Geveltuinenprijs heeft momenteel te weinig leden om zowel een jury te kunnen vormen als ook de feestelijke 
uitreiking voor te bereiden. De werkgroep is daarom op zoek naar nieuwe, daadkrachtige leden die daarbij 
willen helpen. Wie heeft er inspiratie om de Auke Bijlsma Geveltuinenprijs in 2016 nieuw elan te geven? Neem 
dan contact op met Veronika Esser, e-mail v.esser@ijsterk.nl of kom langs in de Boomsspijker!

FOTO'S SJAAK VAN DER LEDEN
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JARiG?
Elke dakloze herkent mij. 
High five, een knipoog of zwijgend begrip. 
Zo voel ik mij overal thuis. 
Met iedere fantasierijke afwijking van de 
burgernorm is er vanzelfsprekend contact. 
Het is me wel gebeurd dat een dakloze uit 
het Oosterpark mij in de Staalstraat tegen-
kwam en haast verontwaardigd uitriep: wat 
moet JIJ hier?
In de supermarkt heerst de normale 
opgejaagdheid van afgepeigerde moeders, 
designtronies en geschrokken toeristen. 
Aan de boodschappen-in-tas-doen-tafel 
staat een man kadootjes te maken. Op zijn 
dooie gemak. 
Een tros bananen wordt omstandig inge-
pakt in blauw papier. Er gaat een goudkleu-
rig lintje om. Zo ook een half brood. Een 
pak vla. Ettelijke pakken koek.
Voor wie heeft hij dit bedacht? Zijn oude 
moedertje dat thuis op hem wacht met 
een stamppotje feest? Een buurman die 
hem net gered heeft op een zebrapad? 
Een geheime liefde?
Ik laat een vlieger op. 
“Zo … dát ziet er goed uit. U gaat iemand 
blij maken.” Een jong gezicht kijkt mij koel 
aan. “Dat is voor mezelf.”
Een kreet van bewondering ontsnapt mij. 
Kom dáár maar eens op.
Hij waardeert de bijval en houdt een 
gescheurd zakje snoep voor mij open. Voor 
onderweg. De rest gaat in de fietstas.
“Bedankt, maar ik mag geen suiker, alcohol, 
“….blablabla. Hij stelt zijn ogen op scherp 
en schat mijn geestelijke toestand in. 
“Is het leven nog de moeite waard?”
YES
Wij gooien vriendschapsvuisten in de lucht.

dunya

JARIG
Als we aankomen zit ze buiten aan tafel. 
Een kind van 77 jaar. Voor de gelegenheid 
uitgedost in een zwart jasje met rode rozen. 
Ze zwaait en schreeuwt:
IK BEN VERLIEFD!
HIJ IS FANTÁSTISCH!
Ze wijst op een jonge man in de verte die 
een gebogen geraamte uit een auto hijst.
HIJ KAN ALLES
Er staat een kar met kannen inrichtingsthee 
en koffie. Alles is op, behalve lichtgevende 
limonade. Kadootjes worden uitgeschift. 
Mijn shawl wordt afgewezen. Ik kom te 
weinig. Amsterdam-Apeldoorn met de 
trein. En dan nog. Het geld is welkom. De 
tas, van mijn andere zus, wordt meteen on-
der de arm geklemd. Fransje (73) woont op 
een kwartier autorijden. Elke week scrabbe-
len. Maar Marianne is er niet bij met haar 
hoofd. 
IK WIL MET HEM TROUWEN!
Denk je dat het lukt? Ze kijkt naar ons. Wij 
kijken twijfelend terug. Voor mij hoeft trou-
wen niet meer, probeer ik. Hoop gedoe. Ze 
kijkt naar de grond en fluistert: Dan moet 
ik mijn gebit in. En dan moet ik mij gedra-
gen. Als ik mijn zin niet krijg, dan barst ik 
uit. Twee medepatiënten knikken bedacht-
zaam. Een verkreukelde man van 64 die wel 
80 lijkt kijkt vertederd naar Marian. De an-
dere man, vrij glad en gebruind, is 80 maar 
lijkt 60.
IK MOET AARDAPPELS SCHILLEN
DAT HEB IK BELOOFD
De rollator met krat puilt uit van de spul-

len. Een kluwen kleding, boeken, klokken. 
Waterlooplein on wheels. ‘Wáár gaan we 
aardappels schillen?’ vraagt de 80-jarige 
verschrikt. Het dreigende vertrek wordt 
voortdurend in hun geheimtaal besproken. 
Wachten bestaat niet bij Marian. En wat dat 
betekent wil je niet weten. Een onderdeur 
van 1 meter 55 verandert in een booby-trap. 
Bejaard of niet. Nog niet zo lang geleden 
opgepakt bij de HEMA waar iets haar niet 
beviel.
ZE BEGRIJPEN ME NIET
Vier jonge agenten hadden er een hele kluif 
aan. Fransje en ik zijn ermee groot gewor-
den. 
De aardappelen zijn keurig geschild. In 
haar kamer met eigen wc en douche (anders 
poept ze alles onder en ze ruimt niets op) 
haalt Marian onderuit de krat een verfrom-
meld pak koek tevoorschijn. 
Hier.
We bedanken.
Als je in Nederland geschift bent, schijn 
je dat herhaaldelijk te moet bevestigen in 
tienvoud. Ook de grootste gek ontsnapt 
niet aan de papierwinkel. Mijn zusje Frans 
zorgt daarvoor, al meer dan twintig jaar, sa-
men met haar man. Daarbij houden ze in de 
gaten dat de poldermentaliteit bemoeizorg 
geen rare dingen doet, die Marianne niet 
wil. 
Marianne signeert als een directeur. 
Ze zucht.
IK WIL HEM HEBBEN

In de intercity naar Amsterdam kom ik te-
recht tegenover een twintiger met dwalende 
ogen. Een mompelende litanie slingert door 
het gangpad.
Liars……liars….liars….
Nee, geen mobieltje of een nieuwe rap.
Schizofreen. Dat zie je als het in je familie 
zit. Verwantschap. En ervaring. 
Een slordige rugzak staat naast hem op de 
grond. Dakloos? Als de koffiekar langskomt 
voel ik dat hij wel honger heeft maar geen 
geld. Het klopt. Het ingepakte broodje hoef 
ik sowieso niet meer. Ik zie geen trein, maar 
donkere straten.

Metrohalte Waterlooplein.
Een uitgebluste pizzabakker in keihard ne-
onlicht.
Toch maar een broodje?
Het smaakt GRUWELIJK, alsof het in ge-
zouten teer gebakken is. Het smaakt naar 
een broodje schijnheilige politici.

dunya

Er zijn mensen die niet 
zelfstandig kúnnen wonen

Even denken 
2015-2

Maak zelf een puzzel voor 
OpNieuw: 

‘Zoek de vijf verschillen’

Maak twee selfies van je gezicht 
met vijf verschillen. Stuur ze op 

naar OpNieuw.
De mooiste inzending wordt in 

het volgende nummer geplaatst. 
De inzender daarvan is de 

jury voor de oplossingen die 
binnenkomen.

Red de 
Dijksgracht

Zojuist vernemen wij dat 
onze bestuurders hun 
grijpgrage handen uitste-
ken naar de Dijksgracht, 
het laatste stukje natuur 
in onze binnenstad.
Volg het verloop op 
www.facebook.com/
dijksgrachtamsterdam of 
teken de petitie op peti-
tie24.nl en help om deze 
ramp te voorkomen. 

De psychiatrische inrichting staat op een bosrijke locatie. Wat gaat het worden? Hotel? 
Conferentie-oord voor de veelbedeelden? Patiënten worden als pionnen richting 
uitgang geschoven. Waarheen? Wanneer? Niemand die het weet. Wel DAT.

!
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24 maart 1975 is een datum die bij vele Amsterdammers in 
het geheugen gegrift staat. Op deze dag, in de volks-
mond Blauwe Maandag genaamd, voltrok zich rond de 

Recht Boomssloot in de Nieuwmarktbuurt een waar schouwspel. 
De naam Blauwe Maandag kwam niet uit de lucht vallen: op straat 
zag het blauw van de uniformen, en de rookgordijnen van het 
traangas en de rookbommen trokken maar langzaam weg. Het 
was tot een confrontatie gekomen tussen een groep krakers en 
opgetrommelde sympathisanten en de politie, die in opdracht van 
het gemeentebestuur overgegaan was tot de gewelddadige ontrui-
ming van hun panden. Het verzet stond echter niet op zichzelf: het 
bewogen jaar 1975 markeerde een kentering in de verhoudingen 
tussen de actievoerders en de stadsbestuurders. Drie maanden later 
werd de aanleg van de metro gewoon weer opgepakt. Het verzet 
ging echter door, in woord en daad. Bewoners en krakers, die in de 
Bewonersraad (opgericht in 1973) inspraak hadden verkregen over 
de bouw van sociale woningen op en naast het tracé, beslisten mee 
over het nieuwe gezicht van de buurt. Uiteindelijk wisten de acti-
visten verdere afbraak te voorkomen, en zij drukten zo hun stempel 
op een bewogen stukje Nieuwmarktgeschiedenis. De Aktiegroep 
Nieuwmarkt, zoals de actievoerders zichzelf noemden, vormde in 
deze tijd een hecht collectief dat door middel van ludieke acties, 
creatieve uitspattingen en handige doe-het-zelfbouw de kaalgesla-
gen buurt ondanks alles levendig had weten te houden.

Nu, 40 jaar na deze acties, laat de buurt nog veel sporen zien van 
deze bewogen periode. Het statige Huis De Pinto in de Antonies-
breestraat is zo’n robuuste herinnering: het scheelde niet veel of 
er had een vierbaansweg gelegen op de plek waar het Portugees-
Joodse herenhuis nu nog staat. Het huis vertelt het verhaal van 
het buurtprotest, maar ook de succesvolle ingreep van monumen-
tenzorgers onder leiding van Geurt Brinkgreve die met veel inzet 
en eigen middelen de sloop van het monumentale pand wisten te 
voorkomen. Het gerestaureerde Pintohuis werd in augustus 1975 
feestelijk heropend als bibliotheek. Het televisieprogramma An-
dere Tijden blikte eerder dit jaar (24 maart) al terug op de periode, 

waarin buurtprotest tegen de sloop voor de metro een diepgewor-
teld verzet op de been bracht. Dat deze geschiedenis nog steeds 
voortleeft wordt dit najaar extra onderstreept. De gehele maand 
september worden op verschillende locaties in de buurt exposities 
en tentoonstellingen gehouden waarin de vele verhalen van de 
beweging - het verzet, maar ook de creatieve en kunstzinnige kant 
- in woord en beeld worden verteld. Verscheidene plekken in de 
Nieuwmarkt zullen vanuit hun eigen achtergrond het verhaal van 
de buurt vertellen. Op sommige locaties, zoals in de Boomsspijker, 
worden foto’s uit onder meer het Vrije Archief tentoongesteld, 
en in boekhandel Pantheon zal de literaire kant van de Nieuw-
marktbuurt voor het voetlicht worden gebracht. Het Amsterdam 
Museum draagt ook zijn steentje bij met een langlopende opstel-
ling op de afdeling twintigste eeuw van het museum, tussen de 
kraakgeschiedenis en de fameuze witkar. In de vitrines in de St. 
Antoniesbreestraat komt een overzicht van de diverse activiteiten 
toen en nu, mogelijk gemaakt door een bijdrage van de stichting 
Kunst en Cultuur Stadshart.

Genoeg te zien dus. De overdaad aan materiaal die het buurtverzet 
in de loop van de jaren heeft opgeleverd, biedt vandaag de dag nog 
genoeg aanknopingspunten voor een maand aan exposities, terug-
blikken en historische vergezichten. Als klap op de vuurpijl biedt 
het cultureel en literair centrum Huis De Pinto, als monument 
van verzet, in het weekeinde van 25, 26, en 27 september ruimte 
aan verschillende sprekers, zowel actievoerders uit de buurt, als 
historici, ambtenaren en andere duiders. Zij zullen spreken over de 
vraag of de rumoerige tijd rond het jaar 1975 als een incident of een 
keerpunt gezien moet worden in de bewogen periode die in Am-
sterdam zoveel teweeg heeft gebracht. Op de zondag zal er ruimte 
zijn voor ontmoeting en gesprek, en wordt de lijn van het verleden 
doorgetrokken naar het nu. Dan zal wederom blijken dat het verle-
den van de buurt bij velen het hart nog sneller doet kloppen. Hou 
daarom vooral de website www.huisdepinto.nl goed in de gaten om 
op de hoogte te blijven van het programma en de exposities.

Daniel Kipp
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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

BEHANDELINGEN KOMEN EVENTUEEL IN AANMERKING 
VOOR TERUGBETALING DOOR DE ZORGVERZEKERING 

Traditioneel Chinees Geneeswijze: Tuina massage, 
kruidenbehandelingen, acupunctuur, en nog veel meer!

Mercy 
Chinese Medical
善心國醫館痛症治療中心

* Slapeloosheid
* Spanning 
* Migraine 
* Maagklachten 
* Gewrichtsklachten 
* Rugpijn  
* Jicht
* Schouderpijn 
* Stijve nek 

* Sportblessures 
* Verstuikingen 
* Tennisarm
* Muisarm 
* Beroerte 
* Reuma 
* Zenuwpijn 
* Neurose
* Of iets anders?

Heeft u ook last van de 
volgende klachten?

020-7723536 / 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li & Dr. Sau Ying Liu
Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB, Amsterdam
www.mercytcm.nl 

Vragen en reserveren:

Adres:

Website: 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.

www.yogalab.nl

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

RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

Kom tot rust 
in onze wellness

Compleetvernieuwd

50% korting op vertoon van deze advertentie. Normaal €15,-

Jodenbreestraat 50
1011NM Amsterdam.
Tel: +31203312888
www.laraschocolaterie.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag van 10.00 - 18.00 u
Zaterdag van 10.00 - 17.00 u
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Als je buiten de deur wilt eten als 
bewoner van de Nieuwmarktbuurt 

heb je keuze genoeg. De wereldkeuken is 
hier goed vertegenwoordigd. Van Chinees 
tot Portugees en alles ertussenin. Maar wat 
kookt en eet u thuis? In deze rubriek deelt 
een buurtbewoner zijn of haar favoriete 
recept met u.
Boven café Cuba woont Natacha Horst 
Weitz (43). Ze is fotografe en woont al sinds 
haar kinderjaren in de buurt. Hoe ze 33 jaar 
geleden hier kwam te wonen is wel zo leuk 
om te vertellen. Het vertelt ons iets over een 
tijd die voorbij is. 
Kind van een Franse vader en een Ne-
derlandse moeder bracht Natacha haar 
eerste jaren door in Zuid-Frankrijk. Toen 
Natacha›s ouders uit elkaar gingen, kwam 
ze met haar moeder Saskia op een boot op 
de Oudeschans te wonen. Het waren de 
jaren van de kraakacties in de buurt. Als 
kind was de Nieuwmarkt een spannende 
buurt toen. Samen met een vriendinnetje 
besloten ze op een dag te gaan ‘inbreken’. 
Nieuwmarkt 3 stond al tijden leeg en samen 
slopen ze naar binnen. Bij thuiskomst vroeg 
Saskia wat ze gedaan hadden en Natacha 
biechtte eerlijk op dat ze hadden ‘inge-
broken’. Haar moeder werd nieuwsgierig 
en binnen een week hadden ze de woning 
gekraakt. Een huurcontract volgde uitein-
delijk en 33 jaar later woont Natacha nog 
steeds hier. Haar moeder vertrok jaren later 
weer terug naar Frankrijk. Elke vakantie 

en vrij moment bracht Natacha 
als kind door in de Cévennes bij 
haar vader Marc. Hij woonde 
hier tot zijn dood in 2013. En dat 
je nog graag iets aan je ouders 
die overleden zijn wilt vragen, is 
niemand vreemd. Maar dat al die 
vragen bij Natacha voornamelijk 
over eten en koken gaan, zegt 
wel genoeg over de grote rol die 
eten speelde in het gezin. Zowel 
Saskia als Marc waren fantasti-
sche koks. Marc was een échte 
mediterrane Fransman. Met één pan, één 
Opinel en een grote mand om op de markt 
boodschappen te doen. Er werd gekookt 
met een je ne sais quoi waar de meeste men-
sen jaloers op kunnen zijn. Geen poespas, 
hou het simpel. Met goeie ingrediënten kun 
je altijd iets lekkers maken was Marc’s idee. 
Het huis altijd vol vrienden die bleven eten. 
Flessen wijn, verhitte discussies tot diep in 
de nacht en zo af en toe een vuist op tafel 
om de woorden kracht bij te zetten. Merde 
alors! Geen kookboek te vinden in huis en 
toch toverde Marc alle Franse klassiekers 
tevoorschijn. Wél altijd met zijn eigen 
twist. Favoriet bij Natacha was zijn steak 
tartare. Mét knoflook, want je komt uit het 
zuiden of niet. Hét gerecht dat hij maakte 
als het nodig was Natacha op te vrolijken. 
Toen Natacha hoorde dat haar vader was 
overleden, heeft ze bij Alexander een mooi 
stuk vlees laten hakken en bij Overwater 

goeie Franse paarse knoflook 
gehaald. Met een fles rode 
wijn, een vriendin en vele 
foto’s werden die avond de 
herinneringen aan haar stoere 
vader opgehaald. Denkend 
aan het huis in Frankrijk met 
het grote terras vol basili-
cumplantjes die haar vader 
liefdevol verzorgde, kwam 
Natacha op een ander favoriet 
familierecept: pâtes au pistou. 
Zelf maakt ze dit gerecht niet 

vaak, want het valt of staat met de kwaliteit 
van de ingrediënten. Een tomaat in Zuid- 
Frankrijk smaakt toch echt anders dan een 
Hollandse kastomaat. Het is een gerecht 
vol warme herinneringen en zonneschijn. 
Maar niet gevreesd, het is bijna zomer dus 
wacht u gerust tot u echt mooie tomaten 
tegenkomt. Of rij naar Zuid- Frankrijk. 
Neem drie grote, dikke, sappige, rode toma-
ten. In stukken gesneden in de mengbeker, 
daarbij een grote hand basilicum, 3 à 5 
tenen knoflook, een goeie scheut olijfolie, 
peper, zout en een grote klodder crème 
fraîche. Staafmixer erop totdat het een saus 
is. Kook spaghetti al dente en roer de saus 
door de warme pasta. Nodig iedereen uit 
die u kent, flessen wijn op tafel en roep 
vooral een paar keer merde! Dan proeft u 
vanzelf een beetje Zuid-Frankrijk. 
Bonne ap mes amis!

Anna Cruson

À la recherche du temps perdu
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Als je iets niet zoekt, komt gewoon op je af 
wat goed voor je is; dat is niet alleen mijn 
eigen stellige overtuiging maar dat inzicht 
vind je in allerlei “filosofische” stelsels zoals 
b.v. in het Boeddhisme. Het is een levens-
overtuiging die rust geeft en geluk, omdat je 
beseft dat het niet anders kan zijn dan zoals 
het is. Het leert je te leven in het NU, en dat 
is sowieso erg praktisch want het verleden 
bestaat niet meer en de toekomst is er nog 
niet.

In mijn fotografie is mij dat vaak over-
komen, en dat gaf me altijd het gevoel dat 
daarin kennelijk alles kon stromen zonder 
dat het “willen” van iets me daarbij in de 
weg stond. De eerste keer en de laatste keer 
dat dat gebeurde zou ik hier kort willen be-
schrijven. 

Ik fotografeerde ruim 15 jaar geleden al 
veel, maar was tot 1999 toch voornamelijk 
met zingen bezig, daarin stak ik de meeste 
tijd. Ik hield, en houd, erg van spiegelingen 
en op een keer maakte ik foto’s van de spie-
gelingen van een kerkgebouw op de Hob-
bemakade in de waterplassen op het bouw-
terrein ernaast. Het was in de rolletjes-tijd 
dus ik moest wachten tot ik het resultaat 
een paar dagen later kon ophalen. Toen ik 
de foto’s uit het mapje haalde, hield ik ze per 
ongeluk op hun kop: de kerk stond rechtop, 
niet zoals je hem dus ziet in een plas, en in 
de “lucht” zag je dus de rand van de plas 
met gele bloemetjes en wat onduidelijk 
groen. Dat had ik nog nooit gezien! Ik ben 
dat gaan uitbouwen en heb er tentoonstel-
lingen van gemaakt, op de Spuimarkt mee 
gestaan en ik stond in 1999 meteen met een 
foto in het Parool. Niemand deed dat toen, 
tegenwoordig is het een bekend fenomeen. 
Kortom, met deze “gift” begon een zeer ac-
tieve fotografie-periode en eindigde mijn 
zang-tijd, die was “klaar”.

Het tweede voorbeeld heeft ook met spie-
gelingen te maken. Een aantal jaar geleden 
had ik hele scherpe weerspiegelingen gefo-
tografeerd in het water van de Leliegracht, 
van een gebouw aan de Keizersgracht. Toen 
wilde ik die al eens aan elkaar zetten, de foto 

gedubbeld in spiegelbeeld, maar dat kon 
ik toen niet. In januari van dit jaar herin-
nerde ik me dat opeens en dacht: nu kan ik 
het wel. Dus ik zocht een mooie uit en zette 
die vast aan zijn eigen spiegeling. Ik viel 
van verbazing bijna van mijn bureaustoel: 
het was een soort insect geworden! Dat 
was het begin van een verslaving die pas 
nu een beetje begint te verslappen. Ik ging 
overal in de grachten reflecties fotografe-
ren en wist steeds beter wanneer de kans 
op een “gezicht” of raar wezen het grootst 
was. Daarbij kijk ik vooral waar eventuele 
ogen zouden kunnen zitten en pas ik mijn 
fotografie daaraan aan. Het resultaat lijkt 

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

Bij de voorplaat

enigszins bekend, sommige mensen heb-
ben de associatie met Rorschach, maar het 
grote verschil daarmee, en met alles wat er 
op lijkt, is dat het foto’s zijn. Ik doe niks aan 
de vorm, behalve de spiegeling van de oor-
spronkelijke foto; en natuurlijk wel heel veel 
met de kleur.

En tenslotte nog iets wat ik niet zocht. Als ik 
het woord “foto” typ, sla ik vaak per ongeluk 
ook de p aan zodat er fopto staat. Ik dacht 
altijd, dat moet ik een keer ergens voor ge-
bruiken. Voor dit project dus, ik noem ze 
FOPTO’S.

René Louman
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In het onlangs verbouwde 
buurtcentrum kunt u terecht 
voor verschillende diensten, 
spreekuren en activiteiten.

SPREEKUREN 

PLUSPUNT DE 
BOOMSSPIJKER
Werkplaats voor financiële 
en administratieve zaken, en 
alle vragen over de buurt. 
Open inloop elke maandag 
van 9.30 uur tot 11.30 uur.

CHINEES SPREEKUUR 
CentraM houdt elke maan-
dagochtend van 9.30-11.30 
uur een inloopspreekuur 
voor Chinese ouderen 
vanaf 60 jaar. Ze kunnen 
terecht in hun eigen taal 
voor alle vragen over hun 
post en administratie.

WIJKSTEUNPUNT WO-
NEN CENTRUM
Geeft huurders informatie, 
advies en ondersteuning op 
het gebied van huren en wo-
nen. Inloop spreekuren: elke 
woensdag van 14.00-17.00 
uur en van 19.00-20.00 uur. 
www.wswonen.nl/centrum
Huurteam (op afspraak) 
voor controle huurprijs, 
onderhoudsklachten 
en woningopnames. 

CENTRAM
Maatschappelijke dienst-
verlening. Ook voor schuld-
hulp. Maandag t/m vrijdag 
van 9.00-11.00 uur bereik-
baar op tel. 5573338 / of 
kom langs bij het Pluspunt.

MANTELZORG - MARKANT
06-52414751 
Zie www.markant.org 
voor actuele tijden in-
loopspreekuren.

YMERE
Elke 2e woensdag van de 
maand houdt de gebiedsbe-
heerder van woningcorpora-
tie Ymere een inloopspreek-
uur van 15.30-16.30 uur.

OVERIGE DIENSTEN 
EN ACTIVITEITEN

BIBLIOTHEEKSERVICEPUNT
De Boomsspijker be-
schikt over een biblio-

theekservicepunt van de 
OBA. Elke dinsdag en 
donderdag van 10.00-
12.00 uur is er een vrijwil-
liger aanwezig voor hulp.

INTERNET EN LEESTAFEL
U kunt dagelijks, ook in 
de avonduren, gebruik-
maken van de computers 
met internetverbinding in 
de barzaal. Er is ook een 
leestafel met een keur 
aan tijdschriften. In iedere 
ruimte is Wifi beschikbaar.

BEWONERSRAAD 
NIEUWMARKT EN 
GROOT WATERLOO
De bewonersraad ver-
gadert elke tweede 
donderdag in de maand 
van 20.00-23.00 uur

OUDEREN 70+/
CREATIEVE MIDDAG
Op de maandagmiddag 
van 13.00-16.00 uur komen 
ouderen bijeen om elkaar 
te ontmoeten. Een maal 
in de veertien dagen voor 
de bingo en de andere 
middag voor de creatieve 
club. Iedereen is welkom. 
Rond de feestdagen zijn er 
altijd speciale activiteiten 
zoals een paaslunch en 
een kerstdiner. In de zo-
mervakantie worden bus-
dagtochten georganiseerd. 

BUURTSOEP – KOK 
GEZOCHT
Elke maandagochtend 
wordt verse soep gemaakt 
voor alle bezoekers. Een 
kop soep kost € 1,50.
Op moment van schrij-
ven tijdelijke stop.

GESPREKSGROEP 
FILOSOFIE
Eens per twee weken 
op dinsdag van 10.00-
12.00 uur. Oosterse of 
westerse filosofie of reli-
gies kunnen aan de orde 
komen. Informatie: Fred 
Fischer, tel. 6279057

FILMAVOND MET MAALTIJD
Iedere 2e vrijdag van de 
maand om  18.00 uur krijgt 
u voor € 12,50 een heer-
lijke maaltijd geserveerd.  
Aansluitend is er een film in 

de theaterzaal. Reserveren 
vanaf de eerste maandag  
van de maand: tel. 6264002.

FOTOGRAFIEWORKSHOP 
I.S.M. MENTRUM/ROADS
Vrijdag van 15.30-17.30 uur.
In deze cursus worden de 
basisregels van composi-
tie geleerd en in praktijk 
uitgevoerd. Ervaring is niet 
nodig. Kosten: € 3,50.
Aanmelden: Danielle Maas 
(Roads), danielle.maas@
roads.nl tel. 06- 11346829

KUNSTCLUB/FILMHUIS 
I.S.M. MENTRUM/ROADS
We draaien films en docu-
mentaires over alle soorten 
kunst, kunstenaars, kunst-
geschiedenis. Iedereen is 
welkom. Informatie: Sandra 
Hummel, tel. 06 11077583
sandra.hummel@roads.nl 
donderdag 14.00-17.00 uur

BUURTZORG
Buurtzorg, team Centrum, 
heeft een kantoor in de 
Boomsspijker. Buurtzorg 
levert wijkverpleging en 
-verzorging, zowel op 
basis van indicatie als 
PGB. Nadere informatie 
kunt u vinden op www.
buurtzorgnederland.com 
e-mail amsterdamcentrum@
buurtzorgnederland.com 
Tel. 06-2291 9112 (24 uur 
per dag bereikbaar)

GEZONDE LUNCH 
BOOMSSPIJKER
Iedere vrijdag van 12.00-
13.30 uur info Danielle 
Maas tel. O6- 11346829, 
e-mail danielle.maas@
roads.nl Kosten € 3,50

IJSTERK
Kijkt u op onze website 
www.ijsterk.nl welke acti-
viteiten voor volwassenen 
en kinderen in het buurt-
centrum plaatsvinden. Voor 
het huren van ruimtes kunt 
u een e-mail sturen naar 
boomsspijker@ijsterk.nl

HUiS VAN DE BUURT DE BOOMSSPiJKER, Recht Boomssloot 52, 
tel. 020 626 4002, www.facebook.com/boomsspijker, www.ijsterk.nl

het slijk der 
aarde
vervolg van pagina 11

Buurtwinkels moeten wijken 
voor toeristenwinkels. De poli-
tiek, in het bijzonder wethouder 
Ollongren, vindt economische 
voorspoed belangrijker dan leef-
baarheid. Zij ziet niet dat met de 
verandering van de intrinsieke 
waarde van een buurt ook de 
aantrekkelijkheid verloren gaat. 
Uit de lessen van de geschiede-
nis zou ze kunnen leren dat de 
toeristenindustrie niet de stad 
moet bepalen maar de stad de 
toeristenindustrie. In feite is het 
huidige gemeentebestuur in haar 
neoliberale opvattingen, waar het 
recht van de sterkste prevaleert, 
net zo regentesk en beperkt in 
haar visie als het bestuur in 1953. 
Het geld is kennelijk te verlokke-
lijk.
Zef Hemel schertste al eens dat 
de oude binnenstad zou moeten 
worden nagebouwd bij het Sta-
tion Bijlmer. De gemiddelde toe-
rist ziet het verschil toch niet en 
ze kunnen er nog parkeren ook. 
Ten aanzien van het gemeentelijk 
beleid voor de binnenstad zijn er 
meer en meer signalen van maat-
schappelijk verzet. Nog even en 
dan is de Geest weer uit de Fles.

Evert van Voskuilen

bronnen:
De IJ-Oeververbinding. Dienst 
Publieke Werken 1950.
Bachelorscriptie UVA geschiedenis. 
Machteld van Voskuilen
De beste actiegroep ter wereld. 40 
dorpsverhalen uit de Nieuwmarkt. 
Tineke Nijenhuis e.a.
http://www.amsterdamsebinnenstad.
nl/binnenstad/lamp/kentering.html
www.amsterdamsebinnenstad.nl/
binnenstad/lamp/nieuwmarktbuurt/
behoorlijk-bestuur.html
Dubbeltjes op hun kant. Geurt 
Brinkgreve 1998
Forum Volume XXIII 4 november 1970




