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keerpunt?
incident of

“Wat een fantastisch initiatief. Ik dacht wel 
eens dat de Nieuwmarkt aan de geschie-
denisboeken zou ontglippen.”
Zo reageerde Cilia Erens, toen zij uit-
genodigd werd voor de manifestatie. In 
die tijd een enthousiast radioverslag-
geefster van de Aktiegroep (met een k) 
Nieuwmarkt.
 
In januari van dit jaar werd het idee 
geboren om aandacht te besteden aan de 
acties in de Nieuwmarkt rondom 1975. 
Deze acties hadden als doel: van sloop naar behoud 
en herbouw van de buurt. In 1969 begonnen de eerste 
acties en ruim twintig jaar later werden de laatste 
bouwaanvragen ingediend.

Het waren niet alleen de krakers, maar ook de 
toenmalige bewoners, winkeliers en monumenten-
liefhebbers die volhardend de cityvorming – met daarin 
een snelweg en kantoorbouw – hebben tegen-
gehouden en de buurt opnieuw hebben vormgegeven. 
Hiervoor was de confrontatie met de politiek, de 

ambtenarij en soms de politie nodig, maar 
ook was er veel overleg, buurtfeesten, 
creatieve activiteiten, illegale radio-
uitzendingen, buurtkranten en affiches die 
onophoudelijk van de drukpers rolden.

Het materiaal uit die tijd dat bij velen nog 
op zolders en in kelders lag, is enorm. 
Zoveel dat wij als organisatoren van deze 
manifestatie wel een grote hal hadden 
kunnen vullen. Gelukkig was de maat van 
het Huis De Pinto en een aantal andere 

locaties bepalend. Veel wordt overgedragen, waar-
onder het Geluidsarchief, aan het IISG (Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis). Wij laten het aan 
de generaties na ons om daarin te grasduinen.

Wij hopen op een fantastische septembermaand met 
bezoek van veel oud- en nieuwe buurtbewoners en 
andere geïnteresseerden.

Marjet van den Berg en Jan van Goor
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De Speelgoedwinkel waar 
beweging in zit!

Sint Antoniesbreestraat 51A

(Bijna) Altijd open?

020 - 427 38 62

(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

KNUFFELS

Aangeboden

Naam Website

Email

Gevraagd Interesse? Check snel de website!

Alle informatie over onze 
sieraden vindt u op: 

www.antiqueringshop.com 

Staalstraat 18 
1011 JL Amsterdam 

020 689 3214 
info@antiqueringshop.com

EEN NIEUWE 
ITALIAAN IN 
DE BUURT

GELDERSE 
KADE 93 

AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

Piccolo Mondo
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Boekhandel Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
Opgericht in 1977

Inmiddels is Jeroen ten Dam de langstzittende vrijwilliger van Fort 
van Sjakoo. Maar toen hij in 1989 begon, bestond de radicale boek-
handel al twaalf jaar. De winkel werd in november 1977 opgericht 
door onder meer Tjebbe van Tijen en gevestigd in een reeds gekraakt 
pand in de Jodenbreestraat. Het voorzag in de behoefte onder actie-
voerders aan internationale en eigentijdse geëngageerde literatuur, 
ook publicaties uitgegeven in eigen beheer. De basis van de collectie 
werd gelegd door de schenking van boekendistributeur Bas Moreel, 
die een handeltje anarchistische boeken had. De winkel draaide op 
vrijwillige krachten en de opbrengsten gingen naar acties. Dit prin-
cipe is de afgelopen veertig jaar niet veranderd.
De buurt veranderde echter met de jaren wel. Toen Jeroen in het 
Fort kwam te werken, waren de hoogtijdagen van de kraakbeweging 

al voorbij en was het aantal demonstraties afgenomen. De Joden-
breestraat was in de jaren 70 verloederd, maar dreigt volgens Jeroen 
vandaag de dag steeds meer een koopgoot te worden. De verkoop van 
boeken is echter altijd stabiel geweest. Het draagvlak voor de boek-
winkel in de buurt bleek in 2001, toen het Fort door huurverhoging 
uit het pand zou worden gedreven. Er werd een inzamelactie gestart 
voor de aankoop van het pand: “Dat is als een sneeuwbal – zoals 
vroeger het kraakalarm – de hele stad door gegaan. Zo hebben we 
binnen 10 maanden meer opgehaald dan dat we nodig hadden.” 

Uitgeverij De Buitenkant
Schippersstraat 11
Opgericht in 1977

Jan de Jong, van huis uit timmerman en meubelmaker, leerde de 
eerste beginselen van het stencilen en drukken bij antiquariaat Brink-
man. 

Bedrijven rond de Nieuwmarkt 
toen en nu
Veel bedrijfjes rond de Nieuwmarkt zijn uit het verzet van de jaren 70 geboren of sterk daarmee 
verbonden. Zo waren er uitgeverijen waar affiches voor demonstraties werden gedrukt en 
timmerwerkplaatsen waar je leerde hoe je een bouwval kon ombouwen tot woning. Initiatieven 
op het gebied van fietsen, zoals MacBike en de Zwartkar (nu te zien in het Amsterdam Museum!), 
waren een directe reactie tegen de geplande vierbaans autoweg. De bedrijfjes waren vaak 
gevestigd in gekraakte panden en ontwikkelden zich dikwijls als ontmoetingsplaatsen. Tezamen 
vormden zij een alternatief op de geplande bouw van banken en kantoren: lokaal, kleinschalig en 
vooral idealistisch. door Tessel Dekker, met dank aan Daniël Kipp en Jan Willem Blomhoff. Foto's René Louman

NIEUW
MARKT
1975

NIEUW
MARKT
1975



6 OpNieuw

Vervolgens liep hij stage bij Rob Stolk, zijn buurman en bekend 
Provolid. “Rob deed eigenlijk alleen maar dingen die hij zelf be-
langrijk vond.” Dat inspireerde Jan om ook voor zichzelf te begin-
nen: “Dat was eigenlijk, in mijn geval, de ontdekking. Ik dacht: Wat 
is dít leuk! Dat wil ik ook doen.” In de jaren die volgden, timmerde 
Jan steeds minder en ging hij steeds meer drukken. Voor de Aktie-
groep stencilde hij pamfletten en vervalste gemeentebrieven – niet 
te onderscheiden van de echte – die in de buurt werden verspreid. 
In 1977 richtte hij samen met zijn toenmalige partner Lan-Ying 
Chang en de antiquaar Louis Putman Uitgeverij De Buitenkant op, 
tot op de dag van vandaag gevestigd in de Schippersstraat. 
Zetterij Chang Chi Lan-Ying, Offsetdrukkerij Jan de Jong en 
Uitgeverij De Buitenkant maken deel uit van het grote netwerk 
van bedrijfjes in de buurt. “Het is bijzonder dat zoveel mensen die 
toen niet in de maatschappij pasten omdat ze andere denkbeelden 
hadden, zich zelfstandig vestigden. “ Jan voegt daaraan toe: “We 
waren allejezus idealistisch. Idealisme is veranderd in realisme. De 
Nieuwmarktbuurt is veranderd. Daar is niks tegen, dingen gaan 
zoals ze gaan.” Tegelijkertijd constateert Jan een nieuwe beweging 
van lokale en kleinschalige bedrijfjes: “Het leuke vind ik dat er nog 
steeds jonge mensen zijn die in welke vorm dan ook voor zichzelf 
beginnen. Dat worden er steeds meer.” Dat proces vindt plaats, net 
als toen, aan de rafelranden van de stad. 

Werkplaats De Branderij
Recht Boomssloot 14A
Opgericht in 1976

Huib Morel was één van de vier timmerlieden die werkplaats De 
Branderij oprichtten in 1976. Het jaar daarvoor waren de timmer-
werkplaatsen op de Dijkstraat, verenigd als de Stadstimmertui-
nen, ontruimd. De gemeente beloofde vervangende ruimte, maar 
kwam haar toezeggingen niet na. Daarop werd het heft in eigen 
hand genomen en werd de voormalige koffiebranderij op de Krom 
Boomssloot gekraakt. De groep timmerlieden maakte met een 

architect een plan voor het pand: jongerenwoningen boven en een 
werkplaats beneden. Op basis hiervan kocht de gemeente het pand 
in 1978 aan en werden de bewoners en timmerlieden gelegaliseerd. 
“Dat ging wel vrij snel, we hebben daar nog wel flink actie voor 
gevoerd.” 

De Branderij werd niet alleen gesteund door de buurt, maar gáf 
ook aan de buurt. Zo werden er kluslessen gegeven aan huisvrou-
wen en werden jonge krakers geholpen met het bewoonbaar maken 
van hun nieuwe woning. In een aantal opzichten lijkt de buurt nog 
steeds op die van 40 jaar terug. “Het is een buurt met een sterk so-
ciaal weefsel en er zijn een hoop actieve mensen.” Maar natuurlijk 
zijn er ook dingen veranderd. De vastgoedprijzen schoten na 1975 
omhoog en de buurt trok vermogende mensen. De actiegroep heeft 
zich ingezet voor nieuwbouw met sociale huur, maar de uitverkoop 
lijkt niet te stoppen. “Ik heb ervoor geknokt om deze buurt weer 
leefbaar te maken, ook voor mensen met een kleine beurs, en nu 
dreigen deze mensen verdreven te worden naar buiten de ring. Dat 
is heel zuur”.

Natuurwinkel De Weegschaal / nu 
Ekoplaza. 
Jodenbreestraat 20 / 
Waterlooplein 131
Opgericht in 1973

In 1972 kwam Antonia Bosshard in de Nieuwmarktbuurt wonen. 
Ze ging werken in de eerste natuurvoedingswinkel in de Jordaan, 
maar besloot al snel om voor zichzelf te beginnen. Getrokken door 
haar eigen woonomgeving, opende ze samen met haar toenmalige 
man Bert Baanders in 1973 een eigen winkel op de Oude Waal. 
Vanaf het eerste uur ondersteunde De Weegschaal de Aktiegroep, 
onder andere met vegetarisch voedsel. “Alles wat met eten te 
maken had voor alle evenementen, dat deden wij.” Zo werd er 
eten verkocht tijdens de buurtfeesten en bij de kraak van Fort van 
Sjakoo. De opbrengsten gingen naar de acties. Ook functioneerde 
de winkel als ontmoetingsplek: er stond een ronde tafel met de 
laatste pamfletten waar iedereen kon aanschuiven voor een gratis 
kopje thee. 

In 1986 verhuisde De Weegschaal naar de Jodenbreestraat, totdat 
de winkel in 2009 opging in de Ekoplaza die zich op het Waterloop-
lein vestigde. Antonia had het daar wel moeilijk mee, maar het was 
een logische stap. De idealen van De Weegschaal sloten naadloos 
aan op het concept van de Ekoplaza, maar de kleinschaligheid ver-
dween. “Daar ontkom je niet aan. Ik weet zeker dat als ik de winkel 
niet verkocht had, het niet zo lang geduurd had voordat we toch 
failliet gegaan waren.” De trend dat winkels steeds grootschaliger 
worden, zet steeds meer door, ook bij natuurvoedingswinkels.” Je 
hebt nu bijna geen onafhankelijke winkels meer. Het is net als met 
de gewone supermarkten.”

NIEUW
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Arthur Verdellen bracht in 
1978 vaart in de wederop-
bouw van de Nieuwmarkt. 
Als voorzitter van de project-

groep Nieuwmarkt, die onder wethouder 
Schaefer was ingesteld, was hij de schakel 
tussen gemeente en de buurt. Dat was een 
hele opgave, de verhoudingen waren in de 
hectische jaren daarvoor totaal vastgeroest. 
Maar Lammers was inmiddels afgetre-
den, de ontruimingen waren al een aantal 
jaar achter de rug en er waaide een nieuwe 
wind door politiek Nederland. De project-
groepen, elf in Amsterdam, waren daar een 
voorbeeld van. 

De elf voorzitters vielen direct onder Schae-
fer en kregen veel ruimte. Dat was een hele 
verbetering in vergelijking met het systeem 
daarvoor, waarbij de besluitvorming over 
allerlei diensten was verdeeld en het hele 
stadsvernieuwingsproces enorm strope-
rig was. Onder Schaefer veranderde dit, en 
werd het motto niet lullen maar doen. Het 
doel was zo snel mogelijk de buurt op te 
bouwen, waarbij inspraak vanuit de buurt 
centraal stond.

Als voorzitter was Verdellen een man die 
van aanpakken wist. Exemplarisch is zijn 
beslissing om met zijn neus op de buurt te 
gaan zitten, in een leegstaande oude keet 
(‘cafe-achtige ruimte’) die onder wethou-
der Vorrink eigenlijk bestemd was voor de 
drugsproblematiek. Zo konden buurtbe-
woners gewoon naar binnenlopen en werd 
de afstand tussen ambtenarij en de buurt 
enorm verkleind. Soms kon het lastig zijn 
aan iedereen gehoor te geven, daarom was 
de projectgroepvoorzitter strikt in zijn doen 
en laten: alleen buurtbesluiten via het buurt-
orgaan de Bewonersraad werden in behan-
deling genomen. 
Verdellen was over één ding duidelijk: in-
spraak betekende niet dat iedereen ook zijn 
zin kreeg. Dat leverde regelmatig vetes op 
met buurtbewoners. Ook op vergaderin-
gen in de Smederij moest hij duidelijk zijn. 
Dat is iets wat hij wel geleerd heeft. Laat de 
ruziezoekers hun zegje doen, en zodra de 
zaal onrustig wordt zet je de situatie naar 
je hand en neem je het voortouw. Hij wilde 
dan ook altijd bij grote bijeenkomsten ver-
sterkt spreken met de volumeknop binnen 
handbereik, zodat hij altijd het hoogste 

woord kon hebben, als de situatie daar om 
vroeg.
De Nieuwmarkt was een geruchtmakende 
buurt. Niets ging ongezien, over alles moest 
onderhandeld worden. Er zaten genoeg ge-
talenteerde bewoners in de buurt die van 
wanten wisten en graag hun zegje deden. 
Je moest sterk in je schoenen staan om hier 
mee om te gaan. In eerste instantie moesten 
de bewoners dan ook niets van de project-
groep hebben. Het is de aanpak van Verdel-
len geweest die dit doorbrak. Na werk nog 
even de plaatselijke kroeg in, in plaats van 
je koffer pakken en naar huis. Daar werden 
dan de echte zaken besproken die de vol-
gende ochtend in de keet direct uitgewerkt 
konden worden.

schuldbewust
Vanuit het Rijk en de gemeente is altijd 
met schuldgevoel naar de Nieuwmarkt 
gekeken, kijkt Verdellen terug. Als buurt 
had zij de voorafgaande decennia genoeg 
doorstaan. De oorlog natuurlijk, maar ook 
de rigoureuze kaalslag, door de oorlog, de 
voorgenomen aanleg van de vierbaansweg 
en de aanleg van de Metro heeft diepe spo-

toegankelijk, maar onverbiddelijk

‘Als er iemand scheldt, scheld ik terug’

Als voorzitter was Verdellen een man die van aanpakken wist. Exemplarisch is zijn beslissing om met zijn neus op de buurt te gaan zitten, in 
een leegstaande oude keet (‘cafe-achtige ruimte’) die onder wethouder Vorrink eigenlijk bestemd was voor de drugsproblematiek.

NIEUW
MARKT
1975



8 OpNieuw

Deel je 
kennis en 
ervaring als 
vrijwilliger

Wijs en      
grijs?

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

VERKOOPPUNTEN: EYE, STADSARCHIEF, PRIMERA WATERLOOPLEIN, SCHELTEMA, AH-NIEUWMARKT,
AH-JODENBREESTRAAT, CONCERTO, CINE QUA NON, THE SILVER SCREEN EN PANTHEON
VERKOOPPUNTEN:
AH-JODENBREESTRAAT, CONCERTO, CINE QUA NON, THE SILVER SCREEN EN PANTHEON

Nu te koop op dvd voor maar € 9,95 

Na meer dan vijftig jaar is de fi lm weer 
te zien in een gloednieuwe restauratie – met 
sfeerrijke beelden van het Amsterdam van begin 
jaren zestig. Een schitterend tijdsdocument over Amsterdam aan de vooravond 
van Provo met unieke beelden van onder andere het Waterlooplein.

Een speelfi lm 
over het 
Amsterdam 
van 1962

DIV15007 | Advertentie Fietsen naar de maan 16x11cm extra verkooppunten.indd   1 06-07-15   15:13

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

borrel en diner!

www.indewaag.nl
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Mijn naam is Kenneth Tamera. Ik ben van Canada en ik 
ben hier voor een jaar. Ik probeer te leren Nederlands van 
Dutch for Dummies, en ik zal nu proberen te schrijven een 
Nederlands letter. Hoopvol ik zal niet maken te veel fouten! 
Bij de weg, ik vind het vreemd dat niet elk buitenlands 
bezoeker wil te leren een beetje Nederlands. Misschien 
hij denkt: why should I? Iedereen hier spreekt Engels, 
en omdat majoor Van der Laan wil als veel touristen als 
mogelijk, zelfs Nederlands producten krijgen Engels namen: 
Cheese Factory, Waffles, Bike Rental. Maar dat is de wereld 
ondersteboven! Heb jij ooit geweest in London of New York? 
En deed jij zien daar Kaaswinkelen of Poffertjeskraams? Ik 
denk niet.
 Deze dagen ik hoor veel klachten in dit buurt over 
touristen in algemeen en speciaal over Engels touristen. 
Bachelor parties, hen parties, running rond half nakend, 
schreeuwing, kotsing, en zo aan. Isn’t het tijd voor 
maatregels? Ik weet, Nederlanders dat bezoeken ander 
landen soms gedragen juist als crazy, maar dat is geen reden 
to accept crazy gedrag over hier. Op dezelfde tijd het is niet 
wijs te stop al tourism. Niet ieder tourist is een pijn in de gat, 
jij weet? En ook, tourism brengt veel geld in de laadjes.
 Het mag klinken een beetje elitist, maar ik denk dat als 

jij alleen toelaat volk wie spreken een beetje Nederlands, 
jij automatisch krijgt minder idioten. Ik ook denk, dat 
weg jij niet alleen krijgt leuker touristen maar ook minder 
touristen. In ander woorden, jij vangt twee hazen met één 
koe. In Engels wij zeggen: killing two birds with one stone.
 Mijn leerboek noemt Nederlands de taal van Rembrandt 
en Van Gogh. Zeker, en het is ook de taal van Willem 
Alexander en van Rutte. Maar eerst van al, ik denk, het is 
de taal van gewoon volk. De soort van volk dat leven in 
dit buurt. Daarvoor, touristen moeten niet leren moeilijk 
woordjes lijk ‘penseelvoering’, ‘participatiemaatschappij’ en 
‘begrotingstekort’, maar simpel woordjes voor een simpel 
gesprekje over auto’s, sex, voetbal, de weer, eten en drinken.
 Dier lezer! Ik end met een verzoek. Als een vreemdeling 
probeert te spreek Nederlands, please doe niet lach, doe 
niet correct hem al de tijd en doe niet spreek terug in 
Engels. Help hem alleen op zijn verzoek. Spreek normaal, 
goed Nederlands, maar zonder ‘participatietekort’, 
‘penseelvoering’ en ‘begrotingsmaatschappij’.
Hartelijk groeten,

Kenneth

column Dier Lezer,

ren nagelaten. Na de acties in 1975 voelde 
men zich schuldig dat het zo ver heeft moe-
ten komen. Allerlei zaken, van inspraak op 
buurtniveau tot projecten zoals de Metro-
kunst, konden zo makkelijker plaatsvinden 
met gemeentelijke steun.
Volgens Verdellen heeft dit schuldgevoel er 
zeker aan bijgedragen dat er eind jaren ze-
ventig eindelijk haast kon worden gemaakt 
met de opbouw van de buurt. Te lang was 
er eenzijdig beleid gevoerd over de rug van 
de buurt. Dat moest anders, en contact met 
de buurtbewoners was daarin buitenge-
woon belangrijk. Volgens Verdellen is dat 
besef voor een deel ook toe te schrijven aan 
de tijdgeest. Die ideeën hingen overal in de 
lucht. 
Het inspraakbeleid wordt door sommigen 
ook wel eens als inkapseling gezien. Geef de 
actievoerders het idee dat er naar ze geluis-
terd wordt, dan kunnen de plannen in ieder 

geval doorgaan. Verdellen moet hier niets 
van hebben, in ieder geval niet als hij voor 
zichzelf spreekt. Schaefer was dan lichtelijk 
autoritair, zijn beleid was simpelweg gericht 
op huizenproductie. ‘We wilden gewoon sa-
men met die buurt iets bouwen.’ 
De wijze waarop Verdellen deze uitdaging 
aan is gegaan was uiterst effectief. Hij heeft 
zich als ambtenaar geliefd weten te maken 
bij de buurt door op laagdrempelige wijze 
het contact te zoeken en de confrontatie 
niet uit de weg te gaan. Daarbij konden op 
de luidruchtige Bewonersraadvergaderin-
gen ook best wel eens de scheldwoorden 
over en weer vliegen.

Leerschool
De Nieuwmarkt was voor iedereen een 
leerschool. Mensen met twee linkerhanden 
leerden hun huis opknappen, kunstenaars 
konden in alle vrijheid experimenteren, en 

ook Verdellen heeft het vak in de buurt ge-
leerd. Nu betreurt hij het wel dat zaken niet 
meer zo gaan als destijds. Verdellen kon 
eigenhandig met een paar telefoontjes een 
klus geklaard krijgen, nu gaan daar zestien 
lagen ambtenarij overheen en weet nie-
mand meer wie er verantwoordelijk is. 
Lachend kijkt hij terug op een anekdote 
waarin het befaamde geitenhok (de buurt 
had op braakliggend terrein met eigen ma-
teriaal een geitenhok gebouwd, als protest 
in de openbare ruimte) verplaatst moest 
worden om plek te maken voor de bouw. De 
keuze was aan de buurt: sloop of een dure 
verhuizing. Toen de kosten wel erg hoog 
bleken te liggen, besloot de Bewonersraad 
het hok toch te laten slopen, tot spijt van 
veel bewoners. Met wat tactisch heen en 
weer bellen (‘slaap jij maandag maar uit’ 
kreeg de aannemer te horen) kon de buurt 
echter toch aan de slag, werd het geitenhok 
alsnog gered en bleven de kosten bovendien 
beperkt.

Over smaak valt niet te twisten
Als Verdellen nu door de buurt fietst kan 
hij tevreden zijn over wat er tot stand is 
gebracht. Wat gerestaureerd kon worden 
is gerestaureerd, wat weg is is weg, maar 
de buurt staat nog. Hoe het er uiteindelijk 
uit is komen te zien is voor Verdellen geen 
prioriteit, zijn taak was vooral zorgen dat er 
gebouwd kon worden. Hij ging niet over de 
vormgeving, als iedereen het mooi vindt, 
vindt Verdellen het ook best.

Daniël Kipp
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Het buurtverzet heeft zich 
gevestigd in de herinnerings-
tekenen die de buurt nu nog 
draagt. De metrokunst, als 

sluitstuk van de Nieuwmarktepisode, is 
daar het sprekendste voorbeeld van. Het 
Nieuwmarktverzet uit de jaren zeventig 
kreeg snel na de acties een vaste plek in 
het verhaal van de buurt, op de plek waar 
het allemaal om te doen was geweest: in de 
metro. Het was de gemeente zelf die met het 
voorstel kwam om het roemruchte buurt-
protest te herdenken in kunstwerken in de 
metro die door kunstenaars uit de buurt 
waren vervaardigd. De wijze waarop de me-
trokunst in het jaar 1978 tot stand kwam, 
is exemplarisch voor het buurtprotest. Het 
laat zich lezen als een mooie episode in de 
Nieuwmarktgeschiedenis, die vertelt over 
de wijze waarop de actievoerders zichzelf 
wensten te herdenken. Een portie gezonde 
achterdocht, veel overleg, en de nadruk op 
consensus en inspraak zijn dan ook ken-
merkend voor het actievoeren in de Nieuw-
markt. Een speurtocht door de archieven 
uit die tijd geeft nu een treffend beeld van 
hoe men destijds – heet uit de strijd – dacht 
over de wijze waarop het verhaal van de 
buurt verteld zou moeten worden.
Het gemeentelijke voorstel om in de metro 
ruimte in te bouwen als fysieke herinnering 
aan het protest werd in de Bewonersraad 
aanvankelijk met achterdocht onthaald. 
De Bewonersraad stemde er pas na lang 
vergaderen mee in, op voorwaarde dat de 
bewoners zelf over de ontwerpen moch-
ten meebeslissen. Door de Bewonersraad 
werden in 1978 vijf kunstenaars aangewe-
zen (allen buurtbewoners) die een ontwerp 

mochten maken voor de invulling van de 
metrohalte Nieuwmarkt. Volgens filmma-
ker Louis van Gasteren moest het uitgangs-
punt van de kunst zijn dat de werken de 
gehele geschiedenis van de Nieuwmarkt 
vanaf de dertiende eeuw tot op heden tot 
uitdrukking zouden brengen. Dit ‘met in-
begrip van de periode ’40-’45, en ontwikke-
lingen naar aanleiding van de metrobouw 
(afbraak, protesten, wederopbouw) en ook 
het opnieuw functioneren (nadruk LvG) 
van de buurt’, zo voegde hij daar aan toe. 
De veerkracht van de buurt moest centraal 
komen te staan, zo werd benadrukt op de 
eerste bijeenkomst van de kunstenaars. Een 
periscoop in het station zou zicht kunnen 
bieden op het bovengrondse, wat de metro-
reiziger bewust zou maken van de levendig-

heid die de buurt nog steeds heeft.
Telkens werd weer herhaald dat instem-
ming van de buurt zelf uiteindelijk 
doorslaggevend zou zijn. Zo werd er al 
snel geopperd om de buurt ideeën aan te 
laten dragen: inhoud komt vanuit de buurt, 
vorm komt van de kunstenaars, zo luidde 
het devies. Als alle voorstellen uit waren 
gewerkt, zou er een tentoonstelling komen 
in de Smederij waar de ideeën werden ge-
presenteerd en de buurt een laatste instem-
ming zou kunnen geven. De kunstenaars 
droegen vijf verschillende ideeën aan, die 
in onderlinge samenhang hun opvatting 
van de historie van de buurt weergaven. 
Hoewel het plan oorspronkelijk was om de 
gehele buurtgeschiedenis een plek te geven, 
bleken achteraf met name de jaren zeventig 
centraal te staan in de presentatie. 

FIGUUR 1: Beeld Roel van den Ende, foto-
collage ‘Groeten uit de Nieuwmarkt’. Het 
ansichtkaart-gevoel van de tekst ‘groeten 
uit de Nieuwmarkt’, de reeds opgeheven 
doch idyllische tram en de krantenlezer, 
wordt overstemd door de dreiging van 
de gemobiliseerde politie-eenheden (foto 
www.metrokunst.nl).
De kunstenaars lichtten hun presentatie zelf 
als volgt toe aan de gemeente. Kunstenaar 
Roel van den Ende (figuur 1) gaf aan zijn 
beeldpresentatie in te willen delen langs 
drie inhoudelijke lijnen: de metro is een 
realiteit (‘in gangen waar het daglicht niet 
door kan dringen’), de omgeving langs 
het traject is danig veranderd (‘aangetast 
door voortschrijdende techniek’), en er is 
geknokt voor een ‘oude en rommelige, maar 
menselijke omgeving’. ‘Laten we omzien 

Kunst in de metro
Het verhaal van de buurt in beeld

FIgUUR 3

FIgUUR 1

NIEUW
MARKT
1975
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en niet vergeten’, sloot hij af: het gevecht 
was nog steeds gaande, zo wilde hij maar 
zeggen. Hoewel de geschiedenis sinds de 
dertiende eeuw weergegeven zou worden, 
blijkt het recente verleden in de ontwerpen 
een stuk dringender. Zo blijkt ook uit het 
ontwerp van Jan Sierhuis (figuur 2). Zijn 
slopersbal roept ontegenzeggelijke associa-
ties op met de sloop. De bal is het symbool 
van geweld, ‘wij allen hebben machteloos 
moeten toekijken naar de afbraak van 
onze woningen en de vernietiging van ons 
leefmilieu’, verklaart hij. Op de achtergrond 
is een foto zichtbaar, die vertelt over de 
strijd voor het behoud van een historisch 
gegroeid stuk Amsterdam. 

FIGUUR 2: Slopersbal, Jan Sierhuis. Ver-
nietiging, kaalslag, en een toekijkende 
menigte op de bijna vergane foto verraden 
het laatste restje leven in de buurt (foto 
www.metrokunst.nl).
Kunstenaar Bert Griepink (figuur 3) kop-
pelt het metrostation aan de migratiepa-
tronen die de buurt hebben gevormd. ‘Het 
metrostation wordt een plaats waar mensen 
zich tegen wil en dank zullen concentreren’, 
aldus Griepink. ‘De Nieuwmarkt/Lastage 
is door de eeuwen heen een plaats geweest 
waar mensen zich tegen wil en dank moes-
ten vestigen (zij die buiten de stadswallen 
moesten wonen: Joden, Armeniërs, enz.) of 
vanwaar zij gedwongen werden te vertrek-
ken, zoals ook in het recente verleden’. Het 
besef dat de buurt rijk is aan diversiteit 
maar altijd is bedreigd in haar samenhang, 
verbeeldt Griepink door scheuren en gaten 
in de muur, die herinneren aan de min-
achting voor menselijke verhoudingen, de 

‘massa’s die van tekentafel naar tekentafel 
worden geschoven’. De teksten op de vloer 
van Tine Hofman (groot geworden met 
het buurtverzet) stonden symbool voor het 
verzet waar ‘altijd overheen is gelopen’.

FIGUUR 3: Verscheurde affiches geven het 
protest weer, Bert Griepink. Centraal staat 
‘De Nieuwmarkt, erop of eronder’. Wet-
houder Lammers maakte van de rustige 
vakantietijd gebruik om tot ontruiming 
over te gaan. Het is een oproep aan alle 
Amsterdammers: ‘Metro en sanering be-
dreigen de hele stad. Als het tot ontruiming 
komt, kom ons dan versterken!’ Te zien is 
de grijparm van de metro, die nietsont-
ziend en slalommend door de stad trekt. 
De pijlen verwijzen naar de uitwijkmoge-
lijkheden in de overloop: Bijlmer, Almere, 
Purmer, Leliestad (sic). De beeldtaal is 
nagenoeg apocalyptisch te noemen (foto 
www.metrokunst.nl).
Doorlopend bleek de invloed van de 
Bewonersraad op de kunstenaars. Vanaf 
het begin werden de kunstenaars er vanuit 
de Bewonersraad op gewezen dat zij niet 
moesten vervallen in ‘oppervlakkige his-
toriese beschouwingen’ die ‘herinneringen 
oproepen aan wat nooit heeft bestaan’. Het 
weergeven van een historische gebeurtenis 
is natuurlijk altijd een subjectieve interpre-
tatie. Het gevaar schuilde er volgens de be-
woners en kunstenaars in dat de gemeente 
als opdrachtgever een te groot aandeel zou 
krijgen in de constructie van de geschie-
denis. Het idee om foto’s, opgravingen en 
impressies van het verzet van de buurt bij 
het gemeentelijke metrobureau vandaan te 
halen werd afgeserveerd met het argument: 

gemeentepropaganda. De discussies in de 
Bewonersraad geven het beeld dat de kunst 
nadrukkelijk het verhaal van de buurtstrijd 
moest laten zien, waarin de gemeente als 
boeman werd neergezet. Het is dan ook 
bijzonder dat het stadsbestuur akkoord is 
gegaan met de presentatie, aangezien de 
toon van de metrokunst doordrongen was 
van het besef dat het ‘systeem’, uit opdracht 
waarvan de kunst was ontstaan, ‘failliet’ 
was gegaan. Cityvorming had gefaald, 
de gemeentelijke plannen hadden enkel 
teleurstelling gebracht. Een terminologie 
van strijd, bitterheid, een verloren gewaand 
verleden, scheuren en gaten, of in algemene 
zin het faillissement van de filosofie die aan 
de metrobouw ten grondslag heeft gelegen 
sprak duidelijk uit de kunst. De metrokunst 
lijkt een laatste afrekening met de onvrede 
die men regelmatig gevoeld zal moeten 

hebben in de strijd met het stadsbestuur. 
Al met al valt op dat er sprake is van een 
grote mate van zelfbewustzijn in het verhaal 
dat de kunstenaars over de buurt hebben 
neergezet. In dit narratief staat inspraak 
voorop, geen besluit werd genomen zonder 
eerst de mening van de buurt te peilen. 
Daarnaast was er ook in de metrokunst 
sprake van een duidelijk vijandsbeeld, 
waarin de gemeente en de politie als 
boeman fungeerden. Boven deze dreiging 
torende het trotse beeld van een veerkrach-
tige buurt uit, die zich ondanks de tegen-
slagen kon beroepen op een roemruchte 
geschiedenis waar de buurt almaar sterker 
uit naar voren was gekomen en de metro-
bouw slechts een ander obstakel vormde.

Daniël Kipp

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van het 
archief van Tine Hofman, dat de notulen van de 
metrokunst-vergaderingen bevat. Dit is te vinden in 
het IISG in Amsterdam.

FIgUUR 2

Burgemeester Samkalden en Han Lammers, 
schilderij van Albert Blitz
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Architect Theo Bosch zorgde 
met zijn reconstructie van de 
Nieuwmarktbuurt boven het 
metrotracé voor een door-

braak over stedenbouwkundig denken over 
oude binnensteden. Zijn werk als conditi-
onerend architect schiep een goed woon-
werkklimaat in de buurt. Veel plannen die 
na 1980 zijn gerealiseerd zijn schatplichtig 
aan wat Bosch in de Nieuwmarktbuurt tot 
stand bracht. 

De herontwikkeling van de Nieuwmarkt-
buurt ging indertijd niet zonder slag of 
stoot. De gemeentelijke dienst Stadsontwik-
keling beschouwde zich in de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw nog als de enige 
autoriteit op het gebied van stedenbouw. De 
dienst moest dan ook slikken toen de bewo-
ners van de Nieuwmarktbuurt architecten-
bureau van Van Eyck en Bosch naar voren 
schoven. Dat was in het bijzonder te danken 
aan de onvoorwaardelijke solidariteit van 
Theo Bosch met de buurtbewoners. 

Stadsontwikkeling moest in 1972 knarse-
tandend de beoogde Cityvorming loslaten, 
toen de gemeenteraad de vierbaansweg 
wegstemde. Voor de reconstructie en sa-
nering van de historisch gegroeide Nieuw-
marktbuurt boven het metrotracé, hanteer-
den ze vervolgens de uitgangspunten van 
de tuinsteden: Veel licht, lucht, ruimte voor 
groen en uitbanning van al dan niet hin-
derlijke bedrijven. Daar had Stadsontwik-
keling al ervaring mee op Kattenburg en de 
Roomtuintjes. Op die voorbeelden zaten de 
actievoerders in de Nieuwmarktbuurt niet 
te wachten. De ontwikkeling van Bickers-
eiland toonde aan dat het ook anders kon. 
Reden voor de buurt om Theo Bosch voor 
te dragen als conditionerend architect. 

Cruciale mijlpaal
Studies van de architectenbureaus Apon, 
van Eyck en Bosch en Hertzberger in 1970 
hadden niet alleen geleerd dat een vier-
baansweg door de historisch gegroeide 
buurt het stedelijke leven zou doodslaan 
als schuim in een oud glas bier. Ze waren 
voor Theo Bosch ook een verkenning hoe je 
perceelsgewijs de vervangende nieuwbouw 
kon organiseren. Hij kreeg voor die insteek 
het vertrouwen van de buurt. Een cruciale 
mijlpaal was zijn plan voor de bebouwing 
naast het Pintohuis. Het vastleggen van de 
oorspronkelijke rooilijn voor de nieuw-
bouw blokkeerde op die plek niet alleen een 
brede verkeersweg, maar werd ook sym-
bool voor de verdere aanpak van de Nieuw-
marktbuurt. 

Baanbrekend 
Eenmaal aangesteld als ‘conditionerend ar-
chitect’, ontwikkelde Theo Bosch voor de 
Nieuwmarktbuurt een stedenbouwkundig 
plan op maat. De voortgang koppelde hij 
terug naar de Bewonersraad. Uitgangspun-
ten waren behoud van het fijnmazige stra-
tenpatroon, schaal en maat georiënteerd 
op de historische bebouwing, menging van 
bestemmingen en een wederkerige relatie 
tussen particuliere en openbare ruimten. 
Bosch tekende ieder perceel, gaf er een be-
stemming aan en rekende deze door. Als 
de stedenbouwkundige situatie daar aan-
leiding toe gaf, werd een scheve hoek niet 
geschuwd. Geen galerijen maar portieken, 
ter bevordering van een beter burencontact. 
Op de begane grond grotere verdiepings-
hoogten voor meer lichttoetreding, vooral 
in de kleine straten belangrijk, en als sti-

mulans voor ruimtelijke en visuele relatie 
tussen openbaar en privé. Waar dat goed 
is vormgegeven, is te zien dat de bewoners 
ook de stoep voor de deur bij het wonen be-
trekken. 
In onder andere de Koningsstraat en vooral 
de Sint Antoniesbreestraat was de begane 
grond bestemd voor winkels en of kleine 
bedrijfjes. Na aanloopproblemen zijn die 
inmiddels ingevuld. 

Boven het metrotracé kwam in het recon-
structiegebied een informele voetgangers-
route van de Lastage naar de Siebeleshof, 
die openbare en besloten verblijfsruimten 
met elkaar verbond. Overlast van junks en 
daklozen hielpen die route om zeep. Bin-
nenterreinen, met uitzondering van het 
Pentagon, werden afgesloten en de door-
steek verdween uit de plannen. 

Er moest op de kleintjes worden 
gelet 
Solidaire architecten ontwierpen deelplan-
nen in de sociale woningbouw. In de jaren 
’70 en ’80 betekende dat ‘sober en doelma-
tig’ bouwen met een krap budget. Helaas is 
het krappe budget hier en daar aan de pro-
jecten af te lezen. Wrang dat gemeente en 
corporaties de vrijkomende sociale wonin-
gen nu naar de vrije sector tillen. 
Gemeente en corporaties bepaalden als fi-
nancier en opdrachtgever het programma. 
Woninggrootte en de afmetingen van de 
afzonderlijke vertrekken moesten voldoen 
aan de (rijks)normen. Gebaseerd op de 

Een voorbeeldig plan
NIEUW
MARKT
1975

Uitnodiging voor een buurtvergadering in de Smederij met daarop een
voorontwerp van het Stedenbouwkundig Plan Nieuwmarktbuurt ca 1977.

Theo Bosch bij de eerste paal voor de 
woningen naast het Pintohuis. 
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In 1946 werden aan het 
wapen van Amsterdam als 
devies de woorden “Heldhaf-
tig, vastberaden en barmhar-

tig” toegevoegd. Sindsdien kan men zich 
afvragen of daar het woord “rebels” aan 
zou moeten worden toegevoegd. Zeker is 
dat rebelsheid sinds de jaren 1960 de eerste 
drie heeft overschaduwd. Amsterdammers 
zouden van oudsher lastig te besturen zijn 
en al snel bereid in actie te komen tegen de 
overheid. En die traditie van rebelsheid zou 
lang teruggaan, tot het Wederdopersoproer 
in 1535 of nog verder. Zeker sinds de beel-
den van de rookbommen bij het huwelijk 
van prinses Beatrix in 1966 wereldwijd de 
voorpagina’s haalden, met die van de kro-
ning in 1980 als herhalingsoefening. Toch 
kan men zich afvragen of de reputatie van 
eeuwenlange rebelsheid van de hoofdstad 
terecht is. Heeft Amsterdam niet ook een 
traditie van gezagsgetrouwheid, die men 
zou kunnen terugvoeren tot een episode die 
zich dertig jaar na het Wederdopersoproer 
afspeelde, de Alteratie, de overgang naar 
de zijde van de opstandelingen die zich 
tegen Spanje hadden gekeerd? Amsterdam 
was een van de steden die het langst trouw 
waren gebleven aan het Spaanse gezag, en 
ging pas om toen het tij al gekeerd was, 
in tegenstelling tot steden als Haarlem en 
Alkmaar.
In de tijd van de Republiek der Neder-
landen vonden de grootste oproeren niet 
plaats in Amsterdam maar in Gelderland, 
waar in 1580 een grote boerenrevolte werd 
neergeslagen ten kost van zo’n zevenhon-
derd doden. Het gewelddadigste oproer 
vond in 1672 plaats in Den Haag waar de 
gebroeders De Witt werden vermoord, en 
in 1690 in Rotterdam waar met een van de 

stadswallen gestolen kanon het huis van de 
baljuw kapot werd geschoten, en nergens 
werden meer huizen van belastinginners 
geplunderd – zeventien - dan in de Zaan-
streek in 1678. Het grootste Amsterdamse 
oproer was het Aansprekersoproer in 1696, 
een uit de hand gelopen belastingprotest 
waarbij ook het Pintohuis werd geplunderd. 
Het werd, zoals bijna alle grote oproeren, 
met harde hand neergeslagen. Er belandden 
twaalf oproerlingen aan de galg. Misschien 
is het eerder opmerkelijk dat het in een van 
de grootste steden van Europa doorgaans 
rustig was. Vooral het ontbreken van voed-
seloproeren valt op, en als er al wat voorviel 
ging het zelden om brood maar vaker, in 
de schaarstejaren 1740-1744, om drink-
water, boekweitmeel, groenten en appels. 
Misschien is het nog opmerkelijker dat er in 
deze eeuwen regelmatig goed georganiseer-
de acties en stakingen plaatsvonden in de 
textielindustrie. Ook kwamen de Amster-
damse burgers soms op een vreedzame ma-
nier in actie om meer rechten te eisen, zoals 
tijdens de Doelistenbeweging, zo genoemd 
omdat de samenkomsten plaatsenvonden 
in de schuttersdoelen.
De reputatie van Amsterdam als lastige stad 
lijkt vooral gebaseerd op de eeuw tussen het 
Palingoproer (1886) en het Kroningsoproer 
(1980) - met daar tussenin het Aardappe-
loproer (1917), het Jordaanoproer (1934), 
het Telegraafoproer (1966) en de Nieuw-
marktacties (1975). Dat er een opstandige 
traditie bestond, dacht men zowel aan de 
kant van het gezag als bij de protesteer-
ders. In Provo verscheen bijvoorbeeld een 
artikel over de oproeren van 1886, 1917 
en 1934 als bronnen van inspiratie. In de 
krakerskrant Bluf stond in 1982 een artikel 
waarin weer aansluiting werd gezocht met 

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig... en rebels?

toenmalige bevolkingsopbouw werden veel 
woningen voor één- en of tweepersoons-
huishoudens gebouwd, die minder geschikt 
zijn voor koppels en gezinnen. Achteraf 
werden woningen soms samengevoegd om 
andere gezinssamenstellingen mogelijk te 
maken in de buurt. 

Deelplannen
Het was vooral Theo Bosch zelf die zich een 
meester toonde in kleinschalig ontwerpen 
binnen de eisen en architectuur die ook nu 
nog staat. Voorbeelden zijn de zuidelijke 
wand van de Koningsstraat, hoek Oude 
Schans/Snoekjesgracht en in mindere mate 
het Pentagon. De projecten aan de Recht 
Boomssloot en het Keizersplein hebben een 
grover architectonisch handschrift. De be-
bouwing aan het Keizersplein en het Siebe-
leshof zijn voorbeelden van de ‘vrije inter-
pretatie’ van het stedenbouwkundig plan. 
De basisschool, gepland aan de Lastage 
waar nu de gymzaal staat, verhuisde naar de 
Recht Boomssloot. Een ruimtelijke verbe-
tering, geïnitieerd door Bosch die ook aan 
de basis stond van de plattegrond voor de 
school.

Het resultaat
Niet alles is uiteindelijk perfect geworden. 
Bijvoorbeeld de Sint Anthoniebreestraat 
oogt tussen de Nieuwe Hoogstraat en 
Nieuwmarkt toch moeizaam. De te lage 
arcade aan de oostzijde en de vele dode 
stukken aan de westzijde zijn daaraan de-
bet. Met name ter plaatse van het voorma-
lige postkantoor zijn nog verbeteringen ge-
wenst. 
Dat laat echter onverlet dat, medio 2015, 
de Nieuwmarktbuurt een buurt is met een 
meer dan prettige uitstraling die bij menig 
bezoeker poëtische reacties oproept. Het 
contrast tussen de drukke Nieuwmarkt en 
de rustige straten en grachten is opmerke-
lijk. Het tekort aan openbare verblijfsruimte 
en parkeerplaatsen wordt gecompenseerd 
door de aanwezigheid van veel voorzienin-
gen op loopafstand en de nabijheid van de 
metro. Veertig jaar na het verzet wordt die 
wel als heel prettige reismogelijkheid erva-
ren. Tel uit je winst.

Bronnen 
Nederlands Architectuur instituut: 
Stedenbouwkundig Plan Nieuwmarktbuurt en Theo 
Bosch
Geurt Brinkgreve: De Nieuwmarktbuurt en het 
Huis de Pinto. Artikel voor VVAB, 1978
Bewonersraad Nieuwmarkt: Notulen 1974 – 1980 
en heden
Evert van Voskuilen: Persoonlijk archief
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de beweging van de jaren zestig: “Laten 
we ons organiseren samen met de rest van 
Amsterdam, misschien dat zo de draad van 
‘66 kan worden opgepakt en ooit de Tele-
graaf, het Parool, de Volkskrant en niet te 
vergeten de NOS-studio’s definitief en voor 
de laatste maal bestormd kunnen worden!” 

Ook maakten deze oproeren deel uit van 
het collectieve geheugen van de stad, de 
verhalen werden van generatie op generatie 
doorverteld, zoals door mijn eigen groot-
moeder, die ooggetuige was van het oproer 
op Kattenburg in 1917.
Als we al van een eeuw van protest mogen 
spreken, dan valt op dat er ook altijd 
relativerende geluiden waren te horen. Na 
afloop van het Aardappeloproer schreef 
Bernard Canter, toen bekend als auteur van 
onder meer de roman Kalverstraat, in het 
weekblad Holland Express: “De aardap-
pelrelletjes te Amsterdam behoren al weer 
tot het verleden. Wat doden, wat gewonden, 
een beetje vraag- en antwoordspel in de 

Tweede Kamer, waarbij ieder wel te voren 
wist dat eune, deune de flip-flap, bij het 
aftelsommetje goed was berekend wie voor 
spek en bonen zou meedoen - en nu is het 
alles weer botertje tot de boom”. Een laco-
niek commentaar was ook te vinden in het 
vakblad De Nederlandsche Politie: “Men 
is zo langzamerhand in de hoofdstad gaan 
wennen aan zo’n oproertje om de jaar of 
wat.” Wanneer we acties in Nederland ver-
gelijken met die in de omringende landen is 
die relativering ook wel op zijn plaats. Het 
Palingoproer was vergeleken met de Com-
mune van Parijs twintig jaar eerder niet 
meer dan een storm in een glas water.
Desondanks mag de omvang van wat meer 
‘neutraal-collectieve acties van protest’ ook 
weer niet gebagatelliseerd worden. Vaak 
hadden zulke acties een veel bredere steun 
onder de bevolking dan men op het eerste 
gezicht kon denken. Als politieke factor 
waren ze ook van belang. Voedseloproeren 
zijn er in Amsterdam in de 17de en 18de 
eeuw nauwelijks geweest, maar dat komt 
mede omdat de stedelijke overheid voed-
selvoorziening en broodprijs reguleerde. 
De Provo’s legden de basis voor onder meer 
de milieubeweging met het ‘witte schoor-
stenen plan’. En zonder de acties van de 
kraakbeweging zouden veel grotere delen 
van de Amsterdamse binnenstad gesloopt 
zijn dan nu het geval is. Gewelddadige 
acties waren meestal een voortzetting van 
de politieke met andere middelen. En om-
gekeerd kunnen heftige, incidentele acties 
worden voortgezet op een geweldloze maar 
beter georganiseerde wijze.
Tenslotte rest de vraag waarom de actie-
bereidheid van de Amsterdammers na de 
jaren 1980 is weggeëbd, met wat naschok-
ken zoals de gewelddadige ontruiming van 

het kraakpand Lucky Luyck in 1982. Zijn 
er geen problemen meer? Of is de over-
heid veranderd in jaar reactie op protesten? 
In de tijd van Provo kon de stad nog op 
stelten worden gezet door het uitdelen van 
krenten bij het Lieverdje op het Spui. Is het 
incasseringsvermogen van de overheid zo 
toegenomen dat elke actie gedoemd is vast 
te lopen? Heeft de repressieve tolerantie 
gewonnen? De studentenacties van dit jaar 
lijken dat te bevestigen. Net als bijna vijftig 
jaar geleden werd het Maagdenhuis bezet 
als protest tegen massaontslag en financieel 
wanbeheer van de Universiteit van Am-
sterdam. Eigenlijk kwalijker zaken dan wat 
speelde in 1969, toen het alleen maar ging 
om democratisering en inspraak van stu-
denten. De universiteit reageerde met en-
kele beloftes en een propaganda-campagne 
waarin de studenten werden afgeschilderd 
als woeste anarchisten en halve criminelen. 
De campagne had succes, de pers schaarde 
zich unaniem achter de universiteit, evenals 

het NOS-journaal. Alleen de Amsterdamse 
zender AT5 gaf objectieve berichtgeving. 
De beloftes van de universiteit zijn inmid-
dels al gebroken, en de commissie die het 
financieel beleid zou onderzoeken is alweer 
ontbonden.
Toevallig was niet veel later het thema 
van de Amsterdam Boekennacht in 2015 
‘Oproer’. Alexander Rinnooy Kan, onder 
veel meer universiteitshoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam, hield in de 
Academische Club een lezing over oproerig 
Amsterdam. Daarin relativeerde hij de 
reputatie als lastige stad. En hij had ook een 
welgemeend advies aan de universiteitsbe-
stuurders: het beste middel om studenten-
actie te bestrijden is repressieve tolerantie. 
Dat is kennelijk de les die bestuurders 
geleerd hebben uit de rebelse eeuw van 
Amsterdam.

Rudolf Dekker

Links: Aardappeloproer 1917. Foto van 
vrouwen die schorten met aardappelen 
haalden op het spoorwegemplacement bij 
Kattenburg.
Rechts: Aansprekersoproer op de Dam, 
1696. Illustratie uit Historie van den oproer te 
Amsterdam voorgevallen, 1796.
Rechtsonder: Wederdopersoproer, illustratie 
uit Het boeck van den oproer der weder-
dooperen, 17e eeuw
Onder: Titelprent van Het ontroerd 
Holland, een driedelig overzichtswerk over 
oproeren in Nederland, 1748-1750.
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Gesprek met 
Martijn van der 
Molen door Edith 
de Leeuw

Kleersloot 7 bestaat niet. Als je nu naar de 
Kleersloot gaat, een doodlopend zijstraatje 
van de Krom Boomssloot, dan zie je hoge 
nieuwbouwmuren. Toch leeft Kleersloot 7 
nog voort in herinnering. In haar boek zet 
Martijn van der Molen een prachtig virtueel 
monument neer voor een huis dat, in haar 
woorden, goed was voor de bewoners en 
hen omarmde.

Martijn van der Molen, is portretfotograaf 
en woont al 40 jaar in de Nieuwmarktbuurt. 
Ze is geboren in Dordrecht en opgegroeid 
in Den Haag. Als jonge vrouw kwam ze 
naar Amsterdam, eerst in weekends, loge-
ren bij een vriendin, later gebleven. Toen 
ze als jonge gescheiden moeder dakloos 
geworden op zoek was naar een woning, 
stond daar midden in de al half afgebro-
ken Nieuwmarktbuurt een huis. Leeg en 
geschikt. Martijn heeft er 17 jaar gewoond, 
en van onbewoonbaar verklaarde woning 
werd het langzaam weer het monument dat 
het ooit was. Toch is het huis in 1995 ge-
sloopt, ondanks verzet van Vrienden van de 
Kleersloot en stichting de Pinto.
In de jaren dat Martijn er woonde hield ze 
dagboeken bij. Na de sloop heeft ze stuk-

ken uit haar dagboek bewerkt tot verhalen 
voor OpNieuw. Aan deze verhalen heeft ze 
geschaafd tot er een persoonlijke geschie-
denis ontstond van een huis. Maar naast 
de geschiedenis van een huis is het ook de 
geschiedenis van de Nieuwmarktbuurt in 
de jaren zeventig, tachtig tot halverwege de 
jaren negentig.

Nieuwmarkt en Nieuwmarktrellen lijken 
soms bijna synoniem, maar de krakers van 
toen, ondersteund door de oorspronkelijke 
buurtbewoners, waren zeker geen op rellen 
beluste hooligans. Van binnenuit beschrijft 
Martijn stukken uit het dagelijks leven eind 
jaren zeventig tot begin negentig, en die tijd 
was ook een tijd van solidariteit, vrijheid, 
buurtgevoel, en elkaar helpen. 
Toch is Kleersloot 7 meer dan de geschiede-
nis van de afbraak van de Nieuwmarkt en de 
strijd tegen het regenteske gemeentebestuur 
van Amsterdam. Het is de geschiedenis van 
een jonge vrouw met haar dochtertje. Daar 
doorheen hoor je de echo van al die andere 
mensen, die door de eeuwen in het huis 
gewoond hebben en nooit tijd vonden om 
hun geschiedenis te beschrijven, omdat ze 
te hard moesten sappelen. Martijn vertelt 
me het gevoel dat ze had toen ze in 1978 
voor het eerst Kleersloot 7 binnenstapte. 
Niet zomaar een huis, maar een persoon-
lijkheid, een huis met karakter, waar bin-

nen al generaties lang mensen woonden en 
werkten die daar nog in alle talen zwegen, 
maar die wel sporen hadden achtergelaten. 
De Lastage-buurt, waar de Kleersloot in 
ligt, bevatte 17de-eeuwse huizen. Geen 
dure grachtengordel, licht Martijn toe, maar 
huizen van gewone mensen. Handwerkers-
huizen, met beneden onderstukken waarin 
werkplaatsen van schoenmakers of kleer-
makers, die met hun families vaak boven 
woonden. Kleine luiden, geen rijke kooplie-
den. Toch hebben juist die mensen de stad 
mee helpen bouwen tot wat ze nu is. Maar 
van hun geschiedenis weten we zo weinig, 
de sporen van hun leven, hun sores en sap-
pelen zijn verdwenen, uitgewist. Gelukkig is 
een stukje van die geschiedenis, door Mar-
tijn, de laatste bewoner van Kleersloot 7 
opgetekend. Het huis is verdwenen, wat er 
rest zijn wat foto’s in het stadsarchief en een 
prachtig boekje. 

Kleersloot 7 is in kleine oplage in eigen be-
heer uitgegeven. Op zaterdag 26 september 
wordt het eerste exemplaar aangeboden 
aan Geert Mak, die het voorwoord schreef. 
De boekpresentatie is om 12 uur in huis 
de Pinto, in het kader van de manifestatie 
Nieuwmarkt 1975: incident of keerpunt 
(http://www.huisdepinto.nl/agenda/nieuw-
markt-1975). Daarna zal het boek verkrijg-
baar zijn bij Pantheon boekhandel.

Aan de Kleersloot stond een huis, 7 was het 
huisnummer.
De Kleersloot? Huh? Doodlopend, tegen-
woordig lommerrijk straatje uitkomend op 
de Krom Boomssloot tussen Dijkstraat en 
Keizersstraat. Wie erin loopt stuit achterin 
op een muur met grote ramen waarachter 
rekken met kleding. Deze horen bij de was-
ruimte in het woongebouw Mozaiekhof van 
de zorginstelling Amsta die ook onder meer 
het Centrum van Ouderen Flesseman be-
heert.
Vroeger echter kon je doorlopen om schuin 
uit te komen op de Keizersstraat met gelijk 
links de Dijkdwarsstraat en rechts de Lange 
Keizersdwarsstraat. De aanleg van de metro 
en nieuwe bebouwingen hebben hier het 
een en ander veranderd.

Kleersloot 7 was eeuwen oud en zo’n ken-
merkend en ooit veel voorkomend hand-
werkershuis met de werkplaats aan de 
straat en een of een paar woningen erboven. 
Waard om bewaard te blijven zou je denken 
maar in de praktijk worden zulke minder 
opvallende huizen vaak ondergewaardeerd 
en niet of niet genoeg beschermd. Dat is 

ook hier gebeurd en eind zomer of begin 
herfst 1995 kwamen slopers slopen en dat 
was in opdracht van de gemeente.
Vóór die tijd echter woonde daar sinds 1978 
fotografe (en meer) Martijn van der Molen 
en zij heeft een boek geschreven over haar 

belevenissen die zich in, op en rond Kleer-
sloot 7 afspeelden. Dit lezen is ook een be-
levenis: Kleersloot 7 leeft voort en terecht. 
Martijns bundel is ingedeeld in verhalen 
per jaar en deze zijn niet verzonnen. Hoe le-
vendig beschreven ook, het is documentair 
en met interessante foto’s die zelf ook een 
tijdsbeeld verbeelden.

De presentatie van het boek gebeurt in het 
Huis de Pinto op Sint Antoniesbreestraat 69 
tijdens de manifestatie ‘Nieuwmarkt 1975, 
incident of keerpunt?’ en wel op zaterdag 26 
september om 12 uur.
Het is in dit verband wel aardig te weten 
dat de (oude) Stichting de Pinto in de jaren 
negentig een restauratievoorstel deed om 
Kleersloot 7 te redden.

Hubert Kraaivanger

Meer weten over voormalig Kleersloot 7:
OpNieuw zomer 1994 - historisch artikel 
‘Kleersloot 5 en 7’ van Ati Bosma.
OpNieuw december 1994 - foto op bladzijde 30.
tijdschrift Binnenstad nr. 155, december 1995 
(Vereniging Vrienden van de Amsterdamse 
Binnenstad).

Kleersloot 7
NIEUW
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Kleersloot 7 van Martijn van der Molen
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We waren jong, eigenwijs, overmoedig, 
opstandig en rebels en vooral eisten we onze 
zelfstandigheid op.
Van dat laatste kon natuurlijk geen sprake zijn 

in een stad die midden jaren 60, ingeklemd tussen het IJ en 
de toekomstige A10,  260.000 sociale huurwoningen telde, 
waarvan er 44.000 rijp waren voor de sloop en waarvan er 
nog eens 100.000 in zeer slechte staat verkeerden.

Meer dan 140.000 woningen waren dus zo goed als 
onbewoonbaar en dat op een totaal van 870.000 inwoners, 
waaronder zich de roemruchte babyboomers roerden die 
zich opmaakten voor de woningmarkt.

Mijn ouders waren nog geluksvogels, toen ze in 1954 
‘betrekkelijk snel’ een goede woning vonden in een zoge-
naamde keurige buurt. Zij hadden slechts 2 jaar met hun 
kleine kinderen op de zolderkamers  van hun respectieve-
lijke ouders gewoond.

In 1960 waren de ambtenaren van de dienst publieke 
werken begonnen met het maken van de saneringsplannen 
voor de voormalige werkbuurten Kattenburg, Nieuwmarkt, 
Jordaan en de oostelijke eilanden. Het onbewoonbaar 
verklaren en het opruimen van de krotten stonden centraal.  
Kattenburg was als eerste aan de beurt en de achtergelaten 
bouwval zou snel weer bewoond worden, er verschenen 
bordjes en opschriften met de dubieuze tekst: “Onverklaar-
baar bewoond”.

De Kattenburgers verkastten en masse en zonder veel 
weerstand naar de nieuwe tuinsteden, vooral naar Osdorp, 
waar ik zelf tot mijn grote spijt, met mijn familie, gelonkt 
door de nieuwe stofvrije flatwoningen, ook naar toe ver-
huisde. 

Zoals genoegzaam bekend had dezelfde aanpak voor de 
Nieuwmarkt een totaal tegenovergestelde uitkomst. Hele 
straten waren gekraakt en het ‘buitentimmeren’ was van een 
lieve lust, net als in die andere roemruchte periode van de 
stad, die van vóór de aanvang van de Gouden Eeuw.

In de toen buiten de stadsmuur gelegen Lastage, de hui-
dige Nieuwmarkt, werden tot afschuw van het gezag houten 
huizen, stallen en schuurtjes getimmerd. Deze activiteit 
werd ‘buitentimmeren’ genoemd en was ten strengste 
verboden en ook toen brak er een felle strijd los tussen de 
regenten en de illegale bewoners. Een strijd, veelvuldig aan-
gevoerd door Olfert Hendrickszoon en Cornelis Pieterszoon 

Boom, de naamgever van de beide sloten in de buurt. Deze 
stoutmoedige en invloedrijke mannen hadden in de Lastage 
en op het Waalseiland sinds de vroege jaren 1500 twee 
scheepsbouwbedrijven in bezit en waagden het bijvoorbeeld 
om zonder toestemming wallen op te hogen om zo hun 
lijnbanen tegen overstromingen te beschermen.

In 1971 was de Nieuwmarktbuurt min of meer een vrij-
staat geworden, bevolkt door de achtergebleven, overwe-
gend oudere bewoners en de nieuwbakken krakers. Het 
hippiedom was op zijn hoogtepunt en Amsterdam was het 
‘magisch centrum’. Van heinde en verre trokken kunste-
naars, avonturiers, studenten, dienstweigeraars en andere 
jongelui de stad binnen. Een bonte verzameling kleurde 
de troosteloze Nieuwmarkt. In de ogen van het merendeel 
van de toenmalige burgerij waren het ofwel werkschuwe 
profiteurs, softdrugs-delinquenten, raddraaiers en oproer-
kraaiers ofwel een stelletje dromerige softies, idealisten en 
politieke activisten.

In 1975 werden de metroplannen weliswaar doorgezet, 
toch begon het tij te keren toen in navolging van enkele 
respectabele ingezetenen meerdere raadslieden zich tegen 
de megalomane vernieuwingsdrift van de afdeling Stadsont-
wikkeling keerden. Zo niet Herman Knijtijzer, een beroem-
de naam in de restaurateurswereld van Amsterdam, die het 
volgende had te melden over de voormalige Jodenbuurt.

“Het is buitengewoon treurig dat de buurt van zijn 
bewoners ontdaan is, maar het behoud van enkele panden 
(Pintohuis) zou dat verlies juist accentueren, dus is het beter 
deze ontzielde buurt van gedaante te veranderen.” Ja, zo kan 
je het ook bekijken.

Ik schrok nogal toen ik onlangs een foto zag van de plek 
waar een paar decennia later café-restaurant Captein & Co 
zijn deuren zou openen. Het betreft een zwart-wit opname 
van een onderstuk met gesloopt bovenhuis, de woningen 
ernaast staan schots en scheef  in de huizenrij van de Binnen 
Bantammerstraat; één huis is zeer zwaar gestut omdat het 
voorover dreigt te vallen. Jarenlang heb ik in een gekraakt  
pand er tegenover gewoond.

De verregaande staat van verkrotting verbijstert me nu 
en ik realiseer me als geboren en getogen Amsterdamse dat 
het me toendertijd niet in het bijzonder opviel, gewend als 
ik was aan de aanblik van een grotendeels vervallen stad. Ik 
had juist zin om de boel op te kalefateren. Het waren dik-
wijls goed gebouwde huizen met veel houten betimmering 
binnenin, echt zonde om te slopen.

Eén van mijn Amsterdamse grootvaders, die graag en veel 
rondscharrelde op het Waterlooplein, op zoek naar vestzak- 
en polshorloges om te repareren, was op mijn bescheiden 
huwelijksreceptie, thuis in het kraakpand en hij liet wel een 
paar traantjes. Ik was weliswaar nog erg jong en hoogzwan-
ger in mijn nieuwe wijdvallende zeemleren jasje en hippe 
broek, maar meer waarschijnlijk vond hij het erg voor me 
dat ik niet in een ‘normaal’ huis woonde.

Sinds ik in 1982 in een woning in het mooiste gebouw 
van de buurt woon, kijkt mijn grootvader vanaf zijn wolk 
tevreden glimlachend op mij neer. Een enkele keer zit de ar-
chitect en ontwerper van mijn huis, Theo Bosch, naast hem. 
Meewarig volgt hij de blik van mijn opa en dwaalt vervol-
gens af over de Nieuwmarkt, een diepe zucht ontsnapt.

Alvorens hij dansend verdwijnt, neemt hij met een weids 
gebaar, buigend en lachend zijn hoed af.

Een saluut aan de buurt. Marion Fambach

Mijn buurt en mijn stad
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Binnen Bantammerstraat 15    1011CH Amsterdam
T: 020 221 3208    F: 020 320 3235

E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

 

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

www.mariarijnbout.nl

€1,50

Huisgemaakte

ONTBIJT   7,50

coffee  to go

EEN BETAALBARE

AMERIKAANSE SMAAK

 OM DE HOEK

brownies &
quiche &

cakes 
& taarten

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

OPEN VOOR JULLIE OP: dinsdag - zaterdag 8 - 17 /  zondag 9  - 16

BREAKFAST
coffee to go

delicatessen

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

broodjes

bagels

Logo’s 
Websites 
&Meer
Bloedstraat 17-B / 06 413 968 16 vormwijs.nl

Gratisadvies

Zelfstandig grafisch ontwerper met ruim 10 jaar ervaring. 
Bedient opdrachtgevers groot en klein.
Drinkt thee i.p.v. koffie.
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De feestelijke 
openingen van de
tentoonstelling in
de Zuiderkerk is op
vrijdag 2 oktober
om 17 uur. 

De kunstenaars uit de Nieuwmarktbuurt
houden ieder jaar een weekend ‘open
atelier’. Tijdens dit evenement ontvangen
zij je persoonlijk in hun atelier en tonen
daar hun kunst, hun werkruimte en
werkwijze. Een unieke kans om kennis te
maken met de kunstenaars die wonen en
werken in de buurt. 
Behalve de ateliers kun je ook de centrale
overzichtstentoonstelling in de Zuiderkerk
bezoeken.

De ‘Open Ateliers Nieuwmarkt’ wordt
gehouden op zaterdag 3 en zondag 4
oktober 2015 van 12.00 tot 18.00 uur.
De feestelijke opening van de centrale
expositie in de Zuiderkerk is op vrijdag 
2 oktober om 17.00 uur. Toegang is gratis.

Artists from the ‘Nieuwmarktbuurt’ in
Amsterdam open their private studios for one
weekend every year. During this weekend they
welcome visitors in their studio and show their

art, their working space and working method. 
This is an unique opportunity to get to know
the historic inner city of Amsterdam more
intimately and the artists which life and work
there. Apart from the studios you can also visit
the central exposition in the Zuiderkerk.
The ‘Open Studios Nieuwmarkt’ will be held
on 3 and 4 October 2015 from noon till 6:00 PM.
The festive opening of the central exposition in
the Zuiderkerk will be held on Friday 2
October at 5:00 PM. Entrance is free.

3 en 4 oktober
www.ateliersnieuw   markt.nl
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1. Renee Aardewijn
Zuiderkerkhof 5
r.aardewijn@live.nl
020 6238517

2. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
lidablijdenstein@hotmail.com
lidablijdenstein.wordpress.com
o2o 6233427

3. AussyB
Oudekerksplein 48 3

aussyb.art@gmail.com
www.aussyb.com
06 51541473

4. Lia Braakman
Oude Hoogstraat 10 2

lia.braakman@gmail.com
www.animaexposes.nl
06 24768349

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

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

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

8. Heleen van Deur
Binnenkant 31 sous
vandeur@euronet.nl
www.heleenvandeur.nl
06 10575895

9. Heidi van Dijk
St.Jansstraat 45
heidihvandijk@hotmail.com
06 53668377

10. Maria van Dijkman
Binnenkant 21
mariavandijkman@yahoo.com
www.mariavandijkman.nl
06 54733454

11. Henk Donker
De Ruyterkade 147 C

henkdonker@xs4all.nl
06 23990163

12. Beatrice van Dorp
Koestraat 5 E

info@beatricevandorp.nl
www.beatricevandorp.nl
06 52661852

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

14. Arthur Gläsner
Oudeschans 23 B

aglasner@xs4all.nl
06 23640091

15. Mariken de Goede
Geldersekade 9
marikendegoede@xs4all.nl
www.marikendegoede.nl
06 48628727

16. Johanna de Haan
Koningsstraat 19
johannadehaan@planet.nl
www.johannadehaan.nl
0634889143

17. Inge de Haan
Oude Waal 23
post@mozainge.nl
www.mozainge.nl
06 27217735

18. Sophia Harms-van Estreik
Amstel 134
info@arteliersophia.nl
www.arteliersophia.nl
020 6250650

19. Carl van Hees
Groenburgwal 63 HS

carlvanhees@xs4all.nl
www.carlvanhees.com
020 6838209

Open ateliers
Nieuwmarkt
Toen de Nieuwmarkt in 1975 met de grond
gelijk gemaakt dreigde te worden voor de
aanleg van de metro, gingen ook de kunste-
naars uit de buurt en masse de barricaden
op. Ze openden de deuren van hun ateliers
als blijk van hun betrokkenheid bij de buurt.
Het is sindsdien een jaarlijks terugkerende
traditie geworden tijdens de ‘Open Ateliers
Nieuwmarkt’. 

De ateliers geven een kijkje in de keuken
van een kunstenaar. Hoe bijzonder is het
om te midden van de toeristendrukte en
vrijgezellenfeesten kennis te maken met de
mensen die hier met veel passie soms al
 decennia wonen en werken in de buurt.

Dit jaar zetten maar liefst 58 kunstenaars
hun deuren open. Zij ontvangen je per-
soonlijk in hun grote, kleine, stoere, kale,
maar altijd sfeervolle ateliers. Ze tonen hun
laatste werk en lichten hun werkwijze toe.
Dat gaat natuurlijk niet zomaar.
Aan het Open Ateliers weekend gaat ieder
jaar veel inspanning van velen vooraf. Een
ruimte voor de tentoonstelling moet gevon-
den worden, de catalogus ontworpen en de
plattegrond met de locaties moet in elkaar
gepuzzeld. Het weekend mag dan ver weg
lijken, de drukker wil de boel inplannen en
de krant moet natuurlijk ook verspreid! Het
organisatiecomité van de open Ateliers is
dan ook blij met professionele buurtgeno-
ten of kunstliefhebbers die willen meehel-
pen de Open Ateliers ook in de toekomst
mogelijk te blijven maken. Voelt je je aan-
gesproken? Spreek dan een van de bestuurs -
leden aan, zij vertellen je graag wat er
nodig is. Of mail naar info@ateliersnieuw-
markt.nl

Het streven van de organisatie is, om de
centrale tentoonstelling, die een overzicht
biedt van alle deelnemers, steeds op een
andere plek te houden. Zo raakt onze buurt
ieder jaar een beetje verder ontsloten. 
Gelukkig heeft de Nieuwmarkt veel culturele
hotspots die daarvoor geschikt zijn. De
 centrale tentoonstelling kreeg eerder onder-
dak in het Compagnietheater en vorig jaar
in Splendor. Dit jaar wordt het de  Zuiderkerk.
Niet alleen is daar de overzichtstentoonstel-
ling te zien, ook kun je er tijdens het week-
end terecht voor alle informatie. 

Er zijn ook kunstenaars/bewoners die geen
atelier in de buurt hebben en op zoek zijn
gegaan naar een locatie die hen tijdelijk
asiel biedt. Zo is in De Boomsspijker en in
een paar andere locaties weer prachtig werk
te zien van deelnemende kunstenaars die
hun gasten niet in eigen huis kunnen ont-
vangen.

Het startschot van Open ateliers Nieuw-
markt vindt plaats in de Zuiderkerk, met de
feestelijke opening van de centrale tentoon-
stelling op vrijdag 2 oktober om 17.00 uur.
De toegang is gratis en je bent van harte
welkom. 

Bezoekers vinden de weg naar de verschil-
lende locaties dankzij de kleurrijke catalo-
gus die in de buurt wordt verspreid en
vanaf 2 oktober ook in de Zuiderkerk gratis
te krijgen is. De lezers van Opnieuw kun-
nen op de plattegrond hiernaast al zien
welke kunstenaars er bij hun in de straat
meedoen. 

Nieuw sinds vorig jaar is, dat er ook in de
Koningsstraat kunst te zien zal zijn.
Samen werking tussen bewoners, winke-
liers en kunstenaars maakt het mogelijk
om daar werk tentoon te stellen in etalages
en ramen van de straat. De Koningsstraat
wordt tijdelijk KunstKoningsstraat! De ope-
ning van KunstKoningsstraat, voorafgaand
aan het Open Ateliers weekend, wordt op
dinsdag 29 september tussen 17.00 en
21.00 uur gecombineerd met een straat-
feest voor iedereen. 

Alle deelnemers aan de Open Ateliers
Nieuwmarkt nodigen je van harte uit om
hun werk te komen bewonderen en wie
weet leidt het tot aankoop van een mooi
kunstwerk. 

Feestelijke opening in de Zuiderkerk is op
vrijdag 2 oktober om 17 uur. Toegang gratis.

De Zuiderkerk is zaterdag open van 12-18
uur en op zondag van 14 -18 uur.

Het Kunst Koningsstraat feest is op
dinsdag 29 september tussen 17-21 uur.

Meer over de kunstenaars en de Open
Ateliers Nieuwmarkt vind je op 
www.ateliersnieuwmarkt.nl
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20. Leentje van Hengel
Zanddwarsstraat 9
info@tinctoria.nl
tinctoria.nl
06 15006956

21. Luc van der Hoeven
Geldersekade 88 e

lucc01@tele2.nl
020 6204140

22. Yet ten Hoorn
Oudekerksplein 48 3

yettenhoorn@gmail.com
06 51541473

23. Raymond Huisman
Binnenkant 39
www.raymondhuisman.nl
info@raymondhuisman.nl
06 40731076

24. Hes van Huizen
Recht Boomssloot 52
hvhuizen@xs4all.nl
www.hesvanhuizen.nl
06 46052190

25. Renate Jacobs
Binnenkant 21 
renate.jacobs@gmail.com
www.sint-lucas.nl/kunstenaars.htm
020 6259427

26. Edgar Jansen
Uilenburgerwerf 49
info@edgarportraits.com
www.edgarportraits.com
06 15613799

27. Fleur Klijnsma
St Jansstraat 5 
admin@redmoongallery.org
www.redmoongallery.org
06 16099259

28. Paul Koeleman
Koestraat 18 hs

info@stpk.nl
www.paulkoeleman.com
06 55867970

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

30. Inger Kolff
Kloveniersburgwal 111
ingerkolff@gmail.com
www.ingerkolff.nl
06 54337309

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

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

33. Sacha de Leeuw
Geldersekade 97 sous

s.de.leeuw@hetnet.nl
www.steentypograaf.nl
06 41183761

34. Martine van Leeuwen
Krom Boomssloot 37
martinemirjam@gmail.com
graceworks.nl
06 43851265

35. Gerda Lont
Koestraat 5 e

gerdalont@live.nl
0222 314524

36. Margaretha Louwers
Rokin 9 (Scheltema)
marg.louwers@planet.nl
06 83213387

37. Anita Mizrahi
Recht Boomssloot 52
a.studio@online.nl
06 26952115

38. Els van der Monde
Schippersstraat 1 1 - 13
elsmonde@mail.com
www.elsvandermonde.nl
020 6933118

39. Pat O'Hare
Groenburgwal 63
www.patohare.co.uk
www.oharephoto.zenfolio.com
Patrick.ohare@gmail.com
06 4676640

40. Linda Pluimers
De Ruijterkade 143
linda@starbikesrental.com
06 50474207

41. Martin Pluimers
De Ruyterkade 143
martinpluimers@yahoo.com
06 49277289

42. Hans Puts
Kromboomssloot 39 B

hansputs@hotmail.com
hansputs.com
020 6256985

43. Joost Ranzijn
Zwanenburgwal 134
info@zigzagfilm.nl
www.zigzagfilm.nl
06 25018526

44. Corien Ridderikhoff
Kloveniersburgwal 1 1 1G

cridderikhoff@hotmail.com
www.kleikollektief.nl
06 17871826

45. Denise Rosenboom
Geldersekade 83H

deniserosenboom.blogspot.com
deniserosenboom@gmail.com
06 48710371

46. Rob Schrama
Krom Boomssloot 16
mail@robschrama.nl 
www.robschrama.nl
06 46608660

47. Gerrie Starreveld
Metro Zuiderkerhof
info@gerriestarreveld.nl
www.gerriestarreveld.nl
06 22399931

48 Su Tomesen
Sint Antoniesbreestraat 69
su@sutomesen.nl
www.sutomesen.nl
06 16556038

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

50. Alida Verheij
Zakslootje 16 B

123alida.v@gmail.com
www.avws-artworks.nl
06 52106898

51. Rita Verpalen
Binnenkant 31 SOUS

rpjm.verpalen@kpnmail.nl
06 30878211

52. Annemarie Verschoor
Oosterdok 39
an.verschoor@tiscali.nl
www.schilderijen-haak-verschoor.nl
06 13649554

53. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24 B

benvollers@upcmail.nl
www.benvollers.com
020 6272915

54. Jane Waltman
Zwanenburgwal 150
1011 HZ Amsterdam
020 625 59 70
janewaltman@solcon.nl

55. Anneliese Wolf
Kromme Waal 15
www.anneliesewolf.nl
anneloup@kpnmail.nl
020 6228694

56. Ada van Wonderen
Geldersekade 86 sous

ada@vanwonderen.com
www.vanwonderen.com
06 21698587

57. Cocky Zouteriks
Zwanenburgwal 178
www.zouteriks.nl

58. Will Zero
Zwanenburgwal 146
willzero@tiscali.nl
willzero.com
020 4230400

Meer over de kunstenaars 
en de Open Ateliers
Nieuwmarkt vind je op 
www.ateliersnieuwmarkt.nl
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tim&paul houden van 
de Nieuwmarkt 

De Nieuwmarkt heeft voor ons een speciale betekenis. 
Met name de Lastage-zijde. Als student kwamen we 
regelmatig bij Fonteyn of Bern.  Gevoelsmatig waren 
we mijlen ver weg van de drukke rosse buurt. Er was 
voor ons altijd wat te doen.

En toch knaagt er iets. Als we het collectief geheugen moeten gelo-
ven in ieder geval. In de jaren ’70, toen was er pas écht wat te doen. 
Het afgelopen jaar zijn er in een aantal musea tentoonstellingen 
geweest die de Nieuwmarkt onder de loep namen. Niet direct, maar 
wel als centrum voor sociale en culturele verandering. Er was een 
tentoonstelling over Ed van der Elsken in het Stadsarchief, met als 
hoogtepunt de heruitgave van Amsterdam!  door het platenlabel 
TopNotch. Kort daarop volgde Cor Jaring, met een expositie in dat-
zelfde archief. Een stadsfotograaf pur sang die de woelige jaren ’60 
vastlegde. Er was ook de Provo-tentoonstelling in het Amsterdam 
Museum. Hoewel dat eigenlijk geen tentoonstelling was, maar een 
fietsroute langs allerlei provo-hoogtepunten.  

Het afgelopen jaar zijn we gebombardeerd met informatie over 
de levendigheid en het engagement van het Amsterdamse centrum, 
met vaak de Nieuwmarktbuurt als centrale plaats. We leerden ook 
een andere kant van de Nieuwmarkt kennen, er zijn zat verhalen 
over de overlast van verslaafden die vanaf de Zeedijk het leven voor 
de bewoners zuur maakten. De heroïne-epidemie van de jaren ’80 
en de slechte omgang met de problematiek door de gemeente blijft 
een smet op het blazoen van deze buurt. Mensen trokken weg, met 
dieptepunt de leegstaande Waag, en de pogingen van studentenver-
eniging Unitas om het pand over te nemen als clubgebouw. 

En natuurlijk de akties. Altijd maar weer die akties.  Als we blade-
ren door de foto’s van Jaring zien we mooie mensen met rookbom-
men. Mensen waren boos, en terecht. Want waarom zou je een snel-
weg willen bouwen door het oudste gedeelte van Amsterdam? Als 
we de St. Antoniesbreestraat inkijken zien we wat voor een gevolgen 
dit zou hebben. Vanwege de stadsvernieuwing zien we een mozaïek 
aan kleuren en stijlen, maar geen van alle noemenswaardig. Als we 
nog verder kijken, richting de wanstaltige Weesperstraat, gaat ons 
historische hart bloeden. Maar nu, drie decennia later, kunnen wij 
dankzij het buurtprotest in alle rust genieten van de terrassen en de 
mensen.

 Aan de hand van Ed van der Elsken, Cor Jaring en Provo zien 
we een beeld van het plein dat we graag zien. Van een buurt met 
karakter is het hervormd naar veilig en hipsterproof en het enige dat 
nog herinnert aan het roerige verleden is het pertinent geparkeerde 
politiebusje bij de Metro-ingang. We vragen ons af wat de mensen 
die meededen aan de akties hiervan denken. 
Tim&Paul zijn historici en schrijven voor het online platform 
timenpaul.nl

NIEUW
MARKT
1975

Foto Chris de ruig



24 OpNieuw

Incident 
of Keerpunt?

Nieuwmarkt 1975 
Nieuwmarkt 1975, Incident of Keerpunt?
Alle activiteiten zijn in Huis de Pinto, tenzij anders aangegeven

Donderdag 24 september: documentaires & Q&A

19.30-20.15 Geen Buizen maar Huizen (40”) - Frans Hoeben

20.30-21.30 Groeten uit de Nieuwmarkt (50”) - Guus van Waveren

21.45-22.45 Wonen is geen Gunst maar een Recht (55”) - Fay Toxopeus

Vrijdag 25 september: lezingen & wandeling

16.00-19:30 Lezing van Walther Schoonenberg - Hoe Huis de Pinto werd gered. Aansluitend

een wandeling langs het metrotracé, eindigend in de Smederij met soep

20.00-22.30 Tjebbe van Tijen - NIeuwmarkt buiten de rooilijnen, een historisch panorama in

twee richtingen

Zaterdag 26 september: boekpresentatie & vraaggesprekken

12.00-13.00  Aanbieding van het boek Kleersloot 7 van Martijn van der Molen aan Geert Mak

15.30-18.00 Debat met Doeners, Denkers en Duiders onder leiding van Dick Schuiling 

Zondag 27 september: oud- en nieuwmarkt

12.00-17.00  Markt van Buurtinitiatieven Toen en Nu, met goede hapjes en drankjes

13.00-14.00 Presentatie en overdracht van het Geluidsarchief Nieuwmarkt aan het IISG

(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis)

15.00-17.00 Muziek van de wereldberoemde buurtband RITMUNDO.

Hele maand september in Huis de Pinto, maandag t/m zaterdag 14.00-17.00

Vertoning van diverse korte films uit de jaren 70 en documentaires

Een selectie van boeken, brochures en buurtkranten

Tentoonstellingen

– Pieter Boersma. Nieuwmarkt 1968-1975 (1-29 sept.), Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69

– Nieuwmarkt: bevochten doorbraak (25 aug.-18 okt.), Stadsarchief Amsterdam, Vijzelstraat 32

– Vrije Fotoarchief Nieuwmarkt (11-28 sept.), De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52

– Presentatie over het Nieuwmarktprotest, 1975 (23 sept.-31 dec.), Amsterdam Museum,

Kalverstraat 92

– Wim Ruigrok. Foto's van recreatie in de Nieuwmarktbuurt (1-30 sept), Pantheon Boekhandel,

Sint Antoniesbreestraat 134

– Hannes Wallrafen. Interieurfoto’s (1-29 sept.), Vitrines St Antoniesbreestraat, arcade en muren

– Affiches 1970-1980 (1-30 sept.), Metrostation Nieuwmarkt, hoek Sint Antoniesbreestraat/

Nieuwe Hoogstraat

Voor meer informatie en het tijdstip van reserveren: www.huisdepinto.nl

Deze manifestatie wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van 

Stichting Kunst en Cultuur Stadshart, Stadsdeel Centrum, Stadgenoot,

particulieren, fotografen & filmers.
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Tien jaar geleden ontstond bijliggende foto. Een 
etentje met de buren aan ‘onze’ kant van de Recht 
Boomssloot. Een idee van Nikkie, mijn buurvrouw 
van boven. Een briefje in de bus bij alle buren aan 

onze kant of ze zin hadden op een bepaalde avond met tafel, stoel 
en iets lekkers te eten naar buiten te komen en samen te eten. We 
maakten gebruik van de gelegenheid dat de gracht nog afgesloten 
was, omdat het plaveisel werd vervangen. We hadden de hele zand-
bak ter beschikking en het is een voor mij onvergetelijke avond 
geworden. Het leek net zo’n Italiaans dorp – met zijn allen einde-
loos tafelen tot het helemaal donker was. 
Nu, 10 jaar later, kwam er een uitnodiging voor ‘de slootborrel’. Al 
met al ietsjes anders, want korter maar toch ook zo prettig los: even 
kijken, wie mijn buren eigenlijk zijn.
Die uitnodiging kwam van Rita, Emelie en Evert – in het kader van 
Stadsdorp Nieuwmarkt – mensen die hier wonen met elkaar in 
contact brengen om te kijken wat we voor elkaar zouden kunnen 
betekenen onder de noemer ‘Binnenburen’.
Van de ca. honderd aangeschreven adressen op ‘ons grachtje’ ver-
schenen er zowaar vijenveertig. Met een paar eenvoudige vragen 
zwengelde Rita de kennismaking aan: 
Hoe lang woon je hier al?
Hoeveel mensen ken je hier?
Hoe bevalt het wonen hier?
Wie is hier geboren?
…
Verrassend, hoeveel nieuwe gezichten ik zag – terwijl ik toch best al 
lang hier woon, mensen graag groet als ik hier op de gracht loop of 
in het portiek of op de stoep zit. Zo veel nieuwe gezichten, oud en 
jong, terughoudend of ‘outgoing’, bekend én onbekend.  
Het blijft een raadsel. Hoe komt het dat ik jou/u nog nooit heb ge-
zien? Hoe kan het dat je op het mooiste plekje woont terwijl ik daar 
toch woon? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? 

Ik kan nu alvast zeggen wat het tot nu toe voor mij betekent hier 
te wonen. Ik ben hier thuis en ik woon ‘op het neusje van de zalm’. 
Daar is het prettig toeven. Deze zomer heb ik mijn buren gemist. 
Dat gemis heb ik een beetje opgevangen door voor een woning te 
zorgen en door me op de thuiskomst te verheugen. Ach ja, ik heb 
ook nog voor een bakfiets gezorgd. Dat was me niet gevraagd, maar 
ik had er plezier in het water uit het ingezakte dekzeil te schep-

pen en het weer vast te binden om te voorkomen dat het volledig 
inzakte. Dat water scheppen heb ik met kinderlijke baldadigheid 
gedaan en kinderen die passeerden gaven me gewoon gelijk: dat 
spatten is leuk.  

Ik zie ernaar uit samen met Rita en de anderen een volgende 
afspraak te maken om te bomen hoe we verder kunnen met het 
creëren van een levendig binnenbuurtje – dat hopelijk geen naar 
binnen gekeerde boel wordt maar een open venster op de wereld.

Therese van Beeck

Kapsalon Fong van Wiennie Wang is sinds 
vier maanden geopend op de Kloveniers-
burgwal 40 bij de Nieuwmarkt. Ze woont al 
dertien jaar in Nederland, heeft gewerkt in 
Rotterdam en Den Haag en kwam terecht 
in Amsterdam, eerst bij een Chinese kap-
perszaak op de Zeedijk en nu met een eigen 
kapsalon. Fong betekent vuurvogel in het 
Chinees, en is het symbool van gratie en 
deugd, maar ook van durf en ambitie. Op 
de flyer die ze heeft laten maken pronkt een 
prachtige vuurvogel. Met die flyer krijgen 
klanten t/m september 20 % korting. Om-
dat ze in China haar opleiding heeft gehad, 
behoren ook hoofdhuidmassage en wenk-
brauwen verven, epileren, pedicure en ma-

nicure tot de mogelijkheden.
Wiennie heeft veel Chinese klanten, maar 
ook toeristen die Engels spreken. Omdat 
haar Nederlands nog niet perfect is, krijgt 
ze hulp van een buurtgenoot, een trouwe 
klant, met verzekeringen en andere pape-
rassen.
Het bijzondere van de kapperszaak zit ook 
in de openingstijden; open tot 21:00 uur 
’s avonds. Verder is iedereen welkom als 
klant: vrouwen, mannen en kinderen. De 
zaken gaan steeds beter. Hopelijk vinden 
buurtgenoten ook de weg naar kapsalon 
Fong. Zonder afspraak, gewoon binnenlo-
pen.

Paula Bosch

Kapsalon Fong
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 

Binnenstebuiten
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De doodsteek voor het buurtgevoel, zo 
vrezen velen. Zeker in combinatie met het 
oprukkende grote geld en de toename van 
expats, die meestal weinig binding hebben 
met de buurt, maar wel de huurprijzen op-
drijven.
Wie goed kijkt ziet echter nog steeds glimp-
jes van het buurtgevoel ‘van vroeger’: De 
Chinese vrouw uit het Amsta-hofje, die 
haar buurvrouw elke dag een zoet broodje 
toestopt. De buren die elkaar op straat of op 
de markt nog even een babbeltje maken. 
Feit is dat mensen tegenwoordig niet meer 
in hun buurt wonen én werken. Waar vroe-
ger kapper, slager, bakker, groenteboer en 
vele anderen boven hun winkel woonden, 
gaan mensen nu ’s ochtends vroeg de buurt 
uit om met trein of fiets elders te gaan wer-
ken. 
 
De digitale buurt
Op het web is die betrokkenheid bij de 
buurt in ieder geval wel aanwezig. Stads-
dorp Nieuwmarkt (zie box en www.stads-
dorpnieuwmarkt.nl) is een levendig plat-
form waar bewoners elkaar kunnen vinden 
en vragen, diensten en activiteiten delen. 
Een vijftienjarige scholiere biedt aan om op 
zaterdagmiddag voor te lezen aan ouderen, 
in ruil voor een goed gesprek over filosofie 
of poëzie. Er zijn oproepjes om samen te 
eten, naar de bibliotheek te gaan en films 
te bezoeken. De digitale manier van elkaar 
vinden via smartphone en laptop haalt de 
drempels weg om elkaar te benaderen. 

Op Facebook roert de actieve groep I love 
Nieuwmarkt zich over zaken als het toe-

nemend toerisme en de gevolgen daarvan. 
Maar op de Facebookpagina staan net zo 
goed historische foto’s, die herinneringen 
en reacties oproepen. En oproepjes om te 
helpen zoeken naar een vermiste kat of een 
ontsnapte kanariepiet. Met inzet van een 
aantal buurtbewoners en een pakketbezor-
ger was het pietje enkele uren na de online 
oproep weer terug bij zijn eigenaar. Vroeger 
zou een dergelijk kanariepietverhaal mis-
schien via de tamtam van de slager en de 
bakker tot een goed einde zijn gekomen. Nu 
helpt de digitale tamtam een handje. 

De Warmoesstraat achterna?
Lennard Roubos woont sinds 1992 in his-
torisch Amsterdam, in de Warmoesstraat. 
Een straat die wellicht nog meer te maken 
heeft met toerisme, stijgende huurprijzen 
en leegstaande panden. 
Roubos reageerde uitgebreid op een vra-
genlijst over het buurtgevoel die OpNieuw 
deelde via I love Nieuwmarkt. Ondanks 
de ingrijpende veranderingen in de afge-
lopen jaren, is hij positief over het oudste 
stukje Amsterdam. “De buurt is vrij groot, 
maar toch niet anoniem van karakter. Men-
sen voelen mijns inziens wel een bepaalde 
band met het deel waar zij zelf wonen. En 
de Nieuwmartk is een gezellig en levendig 
plein met veel aantrekkingskracht. 

Betere buurt
Roubos vindt dat de buurt er in de afgelo-
pen twee decennia op vooruit is gegaan. “In 
zijn algemeenheid vind ik de leefbaarheid 
wel verbeterd. Dat komt  door renovatie en 
stadsherstel. Wegen en straten zijn opge-

knapt en liggen er beter bij. Veel woningen 
en hotels zijn opgeknapt. Aan de andere 
kant zijn veel buurtwinkels verdwenen, zo-
als koffiehandel Geels & Co, groentewinkel 
Jacobs, de slager op de Lange Niezel en de 
loodgieter op de OZ Voorburgwal. In de 
plaats kwam een soort monocultuur met 
kaaswinkels, tours & tickets en sexshops. 
Maar bijvoorbeeld het WIN Hotel is een 
aanwinst. En veel coffeeshops zijn onlangs 
gesloten. Daarvoor in de plaats komen he-
laas wel de dealers terug. Althans hier bij 
ons in de Warmoesstraat. En problemen 
met afval en grof vuil zijn moeilijk in de 
hand te houden.”

Buurtcollectieven zorgen volgens Roubos 
dat het buurtgevoel in die mengelmoes van 
toerisme, drukte en verdwijnende lokale 
middenstand toch overeind kan blijven. 
“Zelf maak ik ook deel uit van zo’n buurt-
collectief. Het richt zich op leefbaarheid, 
veiligheid en groen en er is afstemming met 
de politie en de gemeente. Die contacten 
met buurtgenoten versterken het gevoel dat 
je thuishoort in ‘jouw’ buurt.”
Maar hoe lang blijft dat nog zo? Het aan-
tal gezinnen en mensen in de leeftijd om 
gezinnen te stichten neemt af. Gebrek aan 
groen en speelruimte werken dat verder in 
de hand. Er zijn steeds meer ouderen en al-
leenstaanden. Ook een tekort aan senioren-
woningen, met uitzondering van De Fles-
seman, maakt het lastiger voor mensen om 
in hun buurt te blijven wonen. “Ik ben zelf 
best vergroeid met de wijk en zou hier ook 
graag blijven wonen. Of dat kan is nog de 
vraag”, zegt Roubos.

Het web als ontmoetingsplek voor de buurt
NIEUW
MARKT
1975

Terwijl de straten overspoeld raken door toeristen, vinden 
buurtbewoners van de historische binnenstad van Amsterdam 
elkaar steeds vaker via de digitale weg. 

Facts
5150 woningen
2000 woningen van corporaties
6000 van de 9000 bewoners 
zijn alleenstaand (10% meer 
dan in de rest van Amsterdam)
10% minder gezinnen dan 
in de rest van Amsterdam
De groep midden dertigers tot 
en met eind veertigers neemt af
40% is boven de 50+

Stadsdorp 
Nieuwmarkt
Stadsdorp Nieuwmarkt is een 
burgerinitiatief, georganiseerd 
door buurtbewoners, zonder 
bemoeienis van overheid of 
instanties. Bewoners organi-
seren activiteiten en helpen 
elkaar bij dingen als bood-
schappen doen, bezoek aan 
een arts en het verzorgend van 
elkaars huisdieren of planten. 

Maartje Smeets
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Op de tweede verdieping van het buurtcentrum 
De Boomsspijker ligt het Nieuwmarkt Foto- en 
Dia-archief: een bijzondere collectie van ongeveer 
3000 foto’s en net zoveel dia’s. Alle beelden hebben 

betrekking op de oostelijke binnenstad, met een nadruk op de jaren 
70: buurtfeesten, timmerende mensen, maar ook actiefoto’s met 
waterkanonnen en de ME maken er deel van uit. De verzameling 
loopt uiteen van professionele persfotografie tot amateurkiekjes 
van anonieme fotografen. Veel foto’s zijn geschonken, van andere is 
het niet bekend hoe ze er precies terecht zijn gekomen. Het archief 
wordt beheerd door Hubert Kraaivanger, die al in de beginfase erbij 
betrokken was. Dat is inmiddels al meer dan veertig jaar. “Het ligt 
mij wel, een beetje die documentatie bij te houden, mits het dan 
niet al te officieel is allemaal.”

De verzameling beeldmateriaal maakte lange tijd deel uit van 
Het Vrije Archief. Deze collectie was ontstaan uit het archief van 
de Aktiegroep Nieuwmarkt, dat rond 1970 werd aangelegd op Kei-
zersstraat 2A. Later kwamen daar nog (delen van) archieven van 
andere actiegroepen bij. Deze hele verzameling heette vanaf 1974 
‘Het Vrije Archief ’. Documentatie werd vooral bewaard om prag-
matische redenen: “Een archief is een geheugen en een actiegroep 
heeft ook een archief nodig. Bij ons waren gelijk een aantal mensen 
die dat beseften.” De bewaarde documentatie werd gebruikt om op 
terug te vallen, bijvoorbeeld bij het maken van pamfletten. Het is 
inmiddels een historische collectie, maar er kan nog steeds inspira-
tie uit worden gehaald. “Het is altijd mooi als toekomstige activis-
ten ooit nog eens teruggrijpen op oude bewegingen en gebeurtenis-
sen. Dat hebben wij natuurlijk ook gedaan.”

Het Vrije Archief maakte vele omzwervingen en in de loop der 
jaren werd de documentatie grotendeels overgebracht naar het 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en ook een klein 
deel naar het Stadsarchief en de Universiteitsbibliotheek. De foto- 
en diaverzamelingen zijn echter in de Nieuwmarktbuurt gebleven, 
vooral door Huberts bemoeienis: “Ik vond het erg belangrijk dat 

deze afdeling niet te snel naar een groot instituut zou gaan, omdat 
het zo in de buurt toegankelijker zou zijn voor mensen om daar 
voor allerlei publicaties, voorstellingen, lezingen enzo, gebruik 
van te maken.” In 1991 werd het Nieuwmarkt Foto- en Dia-archief 
ondergebracht in een kleine ruimte van De Boomsspijker. 

Daar ligt het vandaag de dag nog steeds. En ook nu nog is er 
interesse voor: Hubert vertelt dat de belangstelling in het fotoar-
chief de afgelopen jaren zelfs behoorlijk is toegenomen. Vier of vijf 
jaar geleden werd het maar weinig bezocht, tegenwoordig haast 
iedere maand. Toch kan de verzameling foto’s en dia’s niet voor 
eeuwig in de kasten in de Boomsspijker blijven liggen. “Nu zitten 
we zo langzamerhand in een situatie dat we voor de komende jaren 
daar ook weer verandering in moeten te brengen. Dat zal moeten 
gebeuren door de hele boel zoveel mogelijk digitaal te kopiëren 
en uiteindelijk toch de originelen onder te brengen bij een van de 
grote instellingen.”  

De volgende stap voor Nieuwmarkt Foto- en Dia-archief is dus 
het digitaliseren van de foto’s, en daarvoor is Hubert op zoek naar 
vrijwilligers. Wie interesse heeft in het bewaren en ontsluiten van 
historisch materiaal over de Nieuwmarktbuurt en de omgeving, 
kan zich melden bij Hubert door te mailen naar: stow@xs4all.nl.

Tessel Dekker, met dank aan Daniël Kipp en Hubert Kraaivanger

NIEUW
MARKT
1975

Het geheugen van de Aktiegroep Nieuwmarkt

Een interview met Hubert Kraaivanger, 
beheerder van het Nieuwmarkt Foto- en 
Dia-archief

FOTO PIETER BOERSMA

FOTO ERIC DIx

FOTO ROBERTO PEETERS
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peter Commandeur • Woonspreekuur De Boomspijker • Rechtboomssloot 52
Woensdagmiddag van 2 tot 5 en ‘s avonds van 7 tot 8.

Onlangs kwam er een jonge man op 
het spreekuur met de vraag wie er 
verantwoordelijk was voor bepaal-

de gebreken in de woning: hij en zijn huis-
genoten of zijn verhuurder. Er was een oude 
loden waterleiding gesprongen. Volgens 
zijn verhuurder moesten zij dat laten her-
stellen, wat ze inmiddels hadden gedaan. 
Door de wateroverlast waren tegeltjes in 
de badcel los gaan zitten. Ook dit zou voor 
hun rekening zijn. En tenslotte waren er 
lekkages in de gevel en veel schimmelvor-
ming in de woning. Ook daaraan wilde de 
verhuurder niets doen. Na enig doorvragen 
bleek dat hij ze weg wilde hebben. Dit wa-
ren ze ook maar van plan, omdat de woning 
zo slecht bewoonbaar aan het worden was. 
Maar liever bleven ze er wonen, omdat de 
woning op een mooi punt lag aan de Krom-
me Waal.
Huurrechtelijk was dit een duidelijke situ-
atie. Natuurlijk was het allemaal voor re-
kening van de verhuurder. De regeling in 
deze gevallen is dat je een huurverlaging 
kunt vorderen naar rato van het gederfde 
huurgenot. Dat is altijd natte-vingerwerk 
maar ze betaalden €2500 in de maand. Dus 
als ze een kwart van hun huurgenot zou-
den derven, is dat al €625 per maand. Zo’n 
actie werkt terug vanaf de eerste duidelijke 
schriftelijke mededeling van de gebreken; e-
mail geldt ook. Dat bleek 11 maanden daar-
voor te zijn. Het was een forse vordering. 
Het opmerkelijke was dat de jongen er ei-
genlijk niet zo aan wilde. Bij jongeren komt 
het vaker voor dat je ze een beetje moet op-
ruien. Ze zijn conflicten te weinig gewend. 

“Jullie moeten niet over je laten lopen,” zei 
ik tegen hem.
Het is belangrijk dat mensen zich ervan be-
wust zijn dat ze rechten hebben, dat ze niet 
met zich hoeven te laten doen. Het thema 
van deze OpNieuw is Nieuwmarkt 1975: in-
cident of keerpunt. Het is niet zo heel dui-
delijk waar Nieuwmarkt 1975 precies naar 
verwijst. De rellen vanwege de metro en de 

invloed van de jaren ‘60 in het algemeen, 
zou ik denken. Cees Nooteboom schrijft in 
zijn boekje De Parijse Beroerte dat alle ma-
nifestaties in het Parijs van mei 1968 begon-
nen met de leus: “Dit is nog maar het begin, 
wij gaan door met het gevecht”. Dit lijkt me 
een interpretatie van de Nieuwmarkt 1975, 
die bij het spreekuur past. Dan neem ik de 
toenmalige rellen niet als incident, noch 
als keerpunt maar als een opnieuw bewust 
worden van rechten en mogelijkheden, 
dat steeds opnieuw beginnen moet, omdat 
mensen ze steeds weer vergeten.
Soms zijn mensen te jong, en hebben ze 
nog niet meegemaakt dat nette mensen die 
op een groot kantoor werken en duidelijk 
geen zakkenroller of “hooligan” zijn, toch 
niet het goede met hen voor hebben, hoe-
wel ze dat rechtens wel zouden moeten. 
Het kan een schok zijn om dat te beseffen. 
Bij veel Engelstalige huurders doet zich iets 
soortgelijks voor. Laatst wilde iemand we-
ten of hij na afloop van zijn tijdelijke con-
tract zou moeten vertrekken. Ik zei hem 
dat huurovereenkomsten onder het Neder-
landse recht alleen maar tijdelijk konden 
zijn, als daarvoor een duidelijke reden werd 
gegeven die door de wet werd erkend. In 
zijn huurovereenkomst werd zelfs geen re-
den vermeld. Volgens mij kon hij blijven. 
“Maar als de verhuurder nu mijn spullen op 

straat zet,” was de bezorgde weervraag. Die 
bleek de sleutel van de woning te hebben. 
“Zet een ander slot op de deur,” was mijn 
oplossing. “Is dat toegestaan?” was de heel 
aarzelende vraag. “Zeker” was mijn stellige 
antwoord, “en het is strafbaar andermans 
spullen op straat te zetten.” De huurder was 
niet meteen overtuigd. Hij dacht dat een 
rechter en de politie Nederlanders wel eer-
der gelijk zouden geven dan hem. Ook deze 
huurder was ik wat aan het opstoken. Hij 
voelde zich te zeer misplaatst, als een kat in 
een vreemd pakhuis. Niet alleen kende hij 
zijn rechten niet, hij miste vertrouwen in de 
instanties die ze moesten waarborgen; naar 
mijn gevoel niet terecht.
“Dit is nog maar het begin, wij gaan door 
met het gevecht”. De problematiek van het 
spreekuur is in de eerste plaats juridisch van 
aard en niet politiek, zoals de Nieuwmarkt 
in 1975 of Parijs in mei 1968. Maar regels 
die slecht geobserveerd worden, raken hun 
betekenis kwijt. Het heeft daarom een bre-
der belang dat mensen niet over zich laten 
lopen, dan alleen het belang van die men-
sen zelf. En dat is een steeds opnieuw be-
ginnen, niet omdat de wereld steeds in het 
kwaad vervalt, maar omdat mensen steeds 
opnieuw redenen hebben te denken dat de 
wereld een onveranderbaar gegeven is, hoe-
wel ze eronder lijden. Dit kan zelfs een re-
den hiervoor zijn, omdat het lijden minder 
zwaar wordt als het is geaccepteerd als iets 
wat nu eenmaal bij het leven hoort, en zulk 
lijden bestaat ook. Het onderscheid hiertus-
sen is natuurlijk veel moeilijker dan wordt 
gesuggereerd door de voorbeelden die ik 
heb gegeven. Maar ook al is het onduide-
lijk of aan bepaalde problemen iets gedaan 
kan worden, langdurige procedures komen 
weinig voor. Vaak genoeg volstaat een e-
mail van de huurder of een brief van mij, 
en dat kan allicht worden geprobeerd. In 
dit verband wil ik eindigen met een gedicht 
van Emily Dickinson. Ook heftige strijd 
en spraakmakende acties beginnen met de 
stille hoop die het gedicht beschrijft. En wie 
zal zeggen waartoe dromen kunnen leiden.
To make a prairie it takes a clover and one 
bee,-
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
If bees are few.

Peter Commandeur

Nieuwmarkt 
1975

Even denken 
2015-3

“Waarom zou je een 
eendagsvlieg dood slaan? 
Je hebt er immers hooguit 

een dag last van!”

Wat vindt u van deze redenering?

Stuur uw antwoord naar OpNieuw, 
misschien wordt het wel in het 
volgende nummer gepubliceerd.

‘Ik neem de toenmalige 
rellen niet als incident, noch 
als keerpunt maar als een 
opnieuw bewust worden van 
rechten en mogelijkheden ...’
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Ja. Mijn school werd kampioen van Amsterdam. En 
versloeg daarna onder anderen de kampioenen van 
Almere en Haarlem. Kwam nog heel ver om kampioen 

van Nederland te worden. Nee. De ouders die zich tijdens 
de finale bemoeiden met het spel en zorgden voor staking 
van de wedstrijd wonnen niet. De kinderen gedroegen zich 
prima en bepaalden uiteindelijk de uitslag. Mijn onderzoek 
naar de scholen in de Nieuwmarktbuurt loopt nog.

Een acute spit gooide onderzoeks-roet in het eten en 
kluisterde mij aan bed. De week daarvoor voetbalde ik 
nog als vanouds en speelde de nieuwe Spaanse sport 
padel. Een kruising tussen tennis en squash.

Een paar dagen daarna tilde ik mijn kleinzoon verkeerd 
op en kon ik een week niet bewegen. Naar de fysio gaan, 
om de hoek in de Sint Antoniesbree, haalde ik net.

Apart wat in je eigen straatje en omgeving snel kan 
veranderen. Nu smokkel ik een beetje met de tijd. Maar 
Snackbar Jan bleek plotseling een heel ander interieur te 
hebben. Een ijssalon met wafels was uit de grond gestampt 
en blijkbaar was er toestemming voor een groot terras bij 
een koffiewinkel op de hoek Sint Antoniesbree. Ook een 
eethuisje met eten uit Israël was toegevoegd aan de toch 
al rijke verscheidenheid aan winkeltjes. En de stoelen voor 
café de Stopera waren vervangen door een lange bank.

Heerlijk was dat ik weer kon lopen en ik besloot mijn 
eerste gevoel van hervonden vrijheid te vieren op de 
hoek bij Tis Fris. U moet zich een lange man voor- 
stellen die stapvoets bewoog en het leek net of hij  
zwaar in zijn broek gescheten had.

Voordat ik daar zat waren we alweer vijf minuten verder. 
Maar toen genoot ik ook echt even van de zon, een 
krantje en een koffie verkeerd. Naast mij zat een dame. We 
raakten in gesprek. Een hond en in dit geval spit zorgen 
toch voor wat aanspraak. Voor mijn gevoel was het een 
kort en direct gesprek. Uiteraard bracht ik de OpNieuw 
ter sprake. Of ze dat kende. Ze woonde hier zelf niet, 
maar haar zoon wel en hij zou ons blad wellicht kennen. 
Normaal zou ik rennend naar huis zijn gegaan om een 
exemplaar te halen. Daar dat nu anderhalf uur trap op en 
trap af zou duren, besloot ik daar maar van af te zien.

Afscheid genomen. Drie dagen later liep ik, al iets 
beter, langs Tis Fris en een attente serveerster hield mij 
staande. Iemand had post voor mij achtergelaten. Ik 
had aanvankelijk geen idee. Toen ik de kaart begon te 
lezen begreep ik dat het de dame van het korte gesprek 

was. Haar tekst verbaasde mij. Maar was zo treffend 
en analytisch en wellicht herkenbaar voor sommigen, 
dat ik hem u, hoe persoonlijk ook, niet wil onthouden. 
De woorden zijn haar copyright, maar ik weet niet of 
ze haar naam erbij wil. Ik dank haar voor deze wijze, 
therapeutische, maar bovenal aardige woorden.

Lieve mijnheer Bolle. Rugpijnen hebben te maken met 
schuldgevoel!

Vraag de oude gevoelens en de vastzittende energieën 
om op te lossen en terug te keren naar de bron. Net 
als andere, vastzittende gevoelens, worden schuld en 
ergernis daarover luider en sterker in je denken! Alles 
komt voort uit het denken en zoekt een zwakke plek.

Raak niet in verwarring en zie het niet als een tekort- 
koming!

U bent een prachtig mens vol creatieve 
gedachten. Er is geen tekort, alles is goed! Laat 
ideeën over wie en wat los. Een mooie zomer.

Voorbijgangers

Voorbijgangers gaan voorbij,
staan niet stil
en stillen elke beweging
zonder gedachten
aan iets of iemand.

Terrassen stromen vol
en stromen snel weer leeg,
bij regen en harde wind
of bij iets dat niemand weet.

Voorbijgangers gaan voorbij.
Pijn gaat voorbij.
Jij gaat voorbij.
Een bij gaat voorbij.

Alleen een wesp
gaat nooit voorbij.
Die steekt
of doet net of hij steekt.
                                              Jorge

gedichten

Voor Cocky

IJkpunt

een open cirkel 
aan de muur

een ijzerknoop als 
bloedjuweel

fluwelen hout 
wordt visjes

gedragen door de zee–

geliefden zijn hier 
aangespoeld–

zandlopers

die niet gemeten 
kunnen worden.
                              dunya

Henxs is een winkeltje aan de Sint Anto-
niesbreestraat 136 dat onder meer kleding 
verkoopt. Niets bijzonders zou je menen 
maar net als sommige andere kledingwin-
kels in de Nieuwmarktbuurt is het er een 
die eigenzinnig is. De eigenaresse, Lucan 
Butzelaar, probeert  andere nieuwe kleding 
in te kopen. Ze koopt niet per se in wat goed 
loopt, maar wat ze zelf bijzonder vindt. Zo 
heeft ze een kledinglijn van een Amster-
damse ontwerpster, die onder de naam Bla-
zinbell kleding maakt in prachtige patronen 
en kleuren. Op de foto heeft ze een jurk aan 
van Bell. Het is jammer dat de foto niet in 
kleur is, want dan zie je pas hoe mooi ie is. 

Kortom, je moet er echt adekken.
Lucan gaat de winkel aanpassen. De entre-
sol wordt straks ook gebruikt voor de ver-
koop van bijzondere kunst en cadeautjes. 
En er komt een hoekje waar je rustig koffie 
kunt drinken terwijl je rondkijkt.
Zo hoopt zij de strijd tegen het online win-
kelen aan te kunnen, want daar hebben alle 
kleine ondernemers in de buurt last van. 
Als we niet willen dat er in de buurt alleen 
maar wafel- en ijssalons komen, zullen we 
toch echt de kleine winkels moeten steu-
nen. 

Henxs
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 



Amsterdam verloor een held, Cocky 
Zouteriks, de man die begin jaren 

tachtig de Nieuwmarktbuurt kleur en 
vorm gaf, bij het Fort van Sjako zijn eerste 
schuttingen beschilderde en daarna, naast 
Hugo Kaagman, de metroschuttingen 
onder handen nam. Hij maakte ruïnes tot 
lusthoven, stenigde televisietoestellen of 
gaf ze een magische uitstraling door de 
beeldschermen te beschilderen.  Op o.a. de 
hoek van de Zwanenburgwal decoreerde 
hij in de jaren tachtig een paradijselijk 
tuintje in een gesloopt huis. Op de bo-
venkant van nog staande muren stonden 
pinguïns, geflankeerd door giraffen die 
hun kop over de muur staken. De muren 
zelf waren gedecoreerd met energielijnen 
of registraties, zoals hij die noemde. Cock 
was ook de man achter de Pleinwerker, het 
in 1882 gekraakte cultuurcentrum in het 
Arsenaal op het Waterlooplein. Niet alleen 
was hij een kunstenaar in de openbare 
ruimte, het onderwerp stond ook centraal 
in zijn atelierwerk.  Op de tentoonstelling 
‘Stad in Opbouw’ in Zaal 100 (2009), hing 
o.a. het drieluik Nieuwmarkt Karakter, een 
abstract werk dat de buurt symboliseert. 
De panelen, bestaande uit stukjes schut-
ting en gevonden materialen, zijn volgezet 
met tekens, lijnen en vlakken als partituren 
van ritmes en grafieken. Maar ze kunnen 
ook worden opgevat als bebouwingen van 
bovenaf gezien, tekentafels bedekt met li-
nialen en zwart-wit gestreepte stokken van 
landmeters; alsof de composities, net als de 
stad, nooit af zijn, werk in uitvoering blij-
ven. Een kunstwerk dus, dat wat mij betreft 
zo in het Stedelijk Museum kan. Maar Cock 
wilde niet bekend of beroemd worden. Het 
ging hem om de kunst. Een uitgangspunt 
dat Wally Tax, die geregeld langskwam, 

hogelijk waardeerde. 
Recentelijk organiseerde Cock nog samen 
met een groep vrienden en vriendinnen 
een expositie in het oude Arsenaal, nu deel 
van Academie voor Bouwkunst. In 1985 
werd daar De Pleinwerker ontruimd. In 
een interview, een maand of twee geleden, 
vertelde hij mij: “De Pleinwerker kwam 
voor mij uit de lucht vallen. Ik werkte 
samen met Andrea de Groot als conciërge/
speeltuinbeheerder voor Wijkcentrum 
d’Oude Stadt op het Waterlooplein. Maar 
het plein, dat zandbakgebeuren, liep af. 
Gelukkig waren er een aantal bijna klas-
sieke actievoerders zoals Huib Morel. Ze 
boden mij aan in Het Arsenaal de ruimte te 
gaan beheren. Het werd gebruikt als opslag 
voor decorstukken van theatergroepen. Ik 
kreeg de sleutel, maar alles werd bewaakt 
door de marechaussee. Andrea en ik zijn 
via de achterkant naar binnen gegaan. Om 
het in te richten zijn we gaan spelen met de 

decorstukken. Zo hebben we een barretje 
en een theater gebouwd. Toen de mare-
chaussee doorhad dat het gekraakt was 
hebben ze een ME-bus tegen de voordeur 
gezet. Zeker twee, drie maanden stond die 
bus daar, maar zodoende hadden wij de 
tijd er iets van te maken. Daarna gingen 
we open en kwamen alle vrienden die mee 
hadden gewerkt. Mensen als Tjebbe van 
Tijen ondersteunden dit. Hij kwam meteen 
met expositiemateriaal over de buurt. Zo 
begon het.”
Naast Nieuwmarktactiviteiten nam Cock 
ook deel aan de eerste Landjuwelen in 
Ruigoord, waar hij met Maarten van der 
Horst vuursculpturen neerzette, en met 
wie hij later deel ging uitmaken van de Neo 
Animisten, een groep kunstenaars die de 
herinnering aan het animisme verbeelden. 
Voor volgend jaar was er nog een expositie 
gepland, helaas...
Tijdens de begrafenis werd nog gememo-
reerd dat De Pleinwerker de leukste, fijnste 
en vriendelijkste culturele vrijplaats was 
die Amsterdam ooit gekend heeft. Bij de 
ontruiming was er verzet, maar geen rel. El-
jakim Borkent vertelde hoe de Pleinwerker, 
naast een plek voor exposities, film, theater 
en levenskunst, een belangrijke ontmoe-
tingsplek werd voor de generatie Joods-
Amsterdamse jongeren van na de oorlog.  
Er is veel gebeurd in die drie jaar. Honder-
den Amsterdammers hebben elkaar daar 
dankzij Cock ontmoet. Cock Zouteriks 
heeft niet alleen duizenden energielijnen 
geschilderd, hij heeft het mogelijk gemaakt 
dat honderden levenslijnen elkaar konden 
kruisen.  De stad verloor een groot kunste-
naar: Cock Zouteriks, de Pleinwerker.

AjaWaalwijk
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In memoriam Cock Zouteriks (1952-2015)

Paul (75) zoekt iemand die hem 
regelmatig op wil zoeken. Hij is 
getraumatiseerd en eenzaam. Paul 
ziet niemand behalve hulpverleners. 
Hij loopt niet makkelijk, voor buiten 
heeft hij een rollator. Zijn wens is om 
naar de boekenmarkt op het Spui 
te gaan! Ook het Begijnhof en de 
Noordermarkt staan op zijn verlang-
lijstje, maar alleen durft hij dat niet 
aan. Welke stevige no-nonsense 
mede Amsterdammer vind het 
leuk om met Paul af te spreken?
Annet uit Diemen (37), werkt de 
hele week in een bakkerij. Haar 
hobbies zijn luisteren naar muziek 
van Rob de Nijs, naar de bioscoop 
gaan en zo af en toe een musical 

bezoeken. Naast haar psychische 
problemen heeft Annet ook nog eens 
een lichtverstandelijke beperking. 
Daarom doet ze veel dingen alleen. 
Aansluiting vinden vind ze heel 
moeilijk. Welke dame vindt het leuk 
om af en toe met Annet uit te gaan 
en om gesprekken te voeren over de 
dagelijkse dingen van het leven?
Anton (31) is veel contacten verloren 
door zijn psychoses en wil graag 
activiteiten ondernemen met een 
‘neutraal iemand die overal buiten 
staat’. Anton is rustig, een prater, 
altijd bezig en sportief en gaat het 
liefst in de middag op pad. Ben jij 
die actieve vrijwilliger die Anton uit 
zijn vertrouwde beschermde woon-

omgeving in Noord kan halen?
Joris (31) is een vrolijke, open, humor-
volle man die het leven niet altijd 
even goed overziet. Hij werkt in de 
ICT en houdt vanwege zijn autisme 
van een strak schema. Veel vrien-
den heeft hij niet. Hij zoekt daarom 
iemand met wie hij savonds of in het 
weekend af en toe af kan spreken. 
Hou jij van goede gesprekken 
voeren? En kijk je niet op van ‘raar’ 
gedrag in normale sociale interacties, 
voortkomend uit een vorm van au-
tisme? Dan is Joris op zoek naar jou!
Meer informatie vind je hier: www.
deregenboog.org/vrijwilligers-
werk/maatje-tegen-eenzaamheid

De Amsterdamse Vriendendiensten zoekt nieuwe vrienden!

Portret Jan BianChi
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Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk 
van Captein & Co. 

Niemand heeft ooit geweten dat we 
gewoon hondenvlees serveren!

Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27

Tel 020-6278804
ma – vr  vanaf 16 u        za en zo vanaf 12

“Ik heb vandaag weer de gewone dingen 
gedaan,” schreef ik in mijn allereerste 

dagboekje. Een onopmerkelijke zin, ware 
het niet dat ik hem schreef aan tafel in een 
Engelse dubbeldekkerbus die door mijn 
moeder verbouwd was tot ons huis en waar-
mee we op reis waren door Europa. Dat ik 
niet naar school ging, geen televisie keek, 
maar in plaats daarvan in riviertjes zwom in 
de Franse Pyreneeën, rotsen beklom in de 
Spaanse Sierra Nevada, theater speelde op 
straat in Barcelona, Nederlands, Engels en 
Spaans sprak (een beetje) en uit volle borst 
‘Let it be’ van The Beatles zong. Niet echt 
gewoon voor een tienjarige uit Amsterdam.
“Ik heb vandaag weer de gewone dingen ge-
daan,” schreef ik, en door het op te schrij-
ven, werd het een beetje waar. Woorden 
hebben de kracht, ontdekte ik, om een eigen 
werkelijkheid tevoorschijn te toveren. Ze 
hebben meerdere betekenissen en dubbele 
lagen. Niet alleen als het homoniemen zijn 
(haar haar), maar ook als ze bijvoorbeeld 
op een bepaalde manier uitgesproken wor-
den (‘dag schat’ betekent iets anders dan 
‘daaaaggg schat’). Vanaf dat allereerste dag-
boekje werd mijn liefde voor taal steeds 
groter. Ik leerde luisteren en ik raakte geïn-
teresseerd in het effect van al die woorden, 
in hun echte betekenis, in wat er tussen en 
rondom de woorden gezegd en verzwegen 
wordt, in hoe ze gebruikt worden om in-
vloed uit te oefenen.
Hoe mooi ik woorden ook vind, onschul-
dig zijn ze niet. Er zou een gebruiksaanwij-
zing bij moeten zitten: ‘let op bij verkeerd 
gebruik kan dit woord schadelijke effecten 
hebben’. In het stuk van Evert van Voskui-
len ‘Onder invloed van het slijk der aarde’ 

in de vorige OpNieuw, staat dat het op een 
muur geschilderde gedicht van Van Rand-
wijk “Een volk dat voor tirannen zwicht ….”, 
als pijnlijk ervaren werd door de bestuur-
ders van de stad, die in conflict waren met 
de buurt over de sloop van woningen en 
de bouw van de metro. ‘Het verhardde de 
standpunten’, schrijft Evert. 
Het zette me weer eens aan het denken over 
taal en toon. De toon waarop er in de po-
litiek de laatste jaren gesproken wordt over 
mensen, bijvoorbeeld. ‘Gelukszoekers’, 
noemen we mensen die hun eigen land 

ontvluchten om te proberen ergens anders 
een betere toekomst op te bouwen. Mooi 
woord. Wie zoekt er nou geen geluk? Als je 
het opzoekt met Google, krijg je als beteke-
nis: ‘iemand die zonder een vast plan de we-
reld intrekt om zijn geluk te beproeven, een 
avonturier’. Dat klinkt als iemand met lef, 
dat klinkt als mijn moeder die met ons naar 
het zuiden reisde op zoek naar geluk. Maar 
wat sommige politici en media ermee be-
doelen, is een immigrant die hier niet wel-
kom is, omdat hij om veiligheidsredenen 
niet per se zijn land hoeft te ontvluchten. 
Het zette me aan het denken over de toon 
waarop sommige Amsterdamse politici 
praten over burgers die zich zorgen maken 

over de gevolgen van beleid op hun leven. 
Steeds vaker als een ouder die tegen een 
lastig kind praat. ‘Niet zo zeuren’, wordt er 
gezegd, als bewoners het beleid minder en-
thousiast ontvangen dan verwacht werd. 
Vinden bewoners iets heel vervelend, zoals 
de toenemende drukte in de stad, en zeg-
gen ze herhaaldelijk dat het misschien be-
ter is dat niet nog meer te stimuleren, dan 
‘klagen’ ze. Ondervinden ze ergens aanwijs-
bare overlast van, zoals bergen troep in hun 
straat door het zoveelste leuke feestje, dan 
is dat ‘een kwestie van perspectief ’. Een ef-
fectieve tactiek, want als je bewoners degra-
deert tot ‘klagers’ maak je elk weerwoord 
tegen je plannen bij voorbaat onschadelijk. 
Een klagend kind hoef je niet serieus te ne-
men, toch?
Dat je niet altijd je zin kunt krijgen als 
mens, is logisch. Soms botst jouw belang 
met dat van anderen. Maar een overheid die 
zijn gesprekspartner bij voorbaat uitscha-
kelt met taal die als doel heeft een einde aan 
het gesprek te maken, is een luie overheid. 
De Nieuwmarktbuurt bewijst dat een be-
langenstrijd gevoerd op basis van discussie, 
uitwisseling van argumenten en zelfs ru-
zie, soms echt leidt tot betere oplossingen; 
woningen in plaats van een vierbaansweg. 
Waar het schuurt en wringt, worden we ge-
dwongen om betere oplossingen te zoeken, 
om harder na te denken, om meer opties 
te bekijken, avontuurlijker te zijn, geluk te 
zoeken misschien wel. En dan niet het geluk 
dat iemand ons aanpraat met onoprechte 
woorden, maar een geluk dat we zelf in vrij-
heid gezocht en gevonden hebben. ‘May the 
best argument win’.

Sati Dielemans

Denken over taal en toon

“Maar een overheid die zijn 
gesprekspartner bij voorbaat 
uitschakelt met taal die als doel 
heeft een einde aan het gesprek 
te maken, is een luie overheid. 
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Afgelopen 4 augustus overleed Hein de 
Haan (72) plotseling, in zijn slaap. Al 
wat ouder misschien, maar nog vol le-

ven en vol plannen. Twee dagen later zou hij 
met oudste dochter Nina en zijn twee klein-
kinderen naar Frankrijk rijden voor een 
korte vakantie. 

In de jaren zeventig, tachtig en negentig 
woonde Hein – stedenbouwkundige in 
werkuren en schipper, vriend en vader in 
zijn vrije tijd – met zijn gezin in de Nieuw-
marktbuurt. Op de Kromme Waal, in de 
Flesseman, op zijn tjalk de Avance bij het ’s 
Gravenhekje en op de Prins Hendrikkade. 

Logeren bij de familie De Haan-De Vogel 
(bestaande uit Hein, Olga, dochters Nina 
en Jessica en de katten Moederpoes en Half-
Europa) was voor de vriendjes en vriendin-
netjes van zijn kinderen als een bezoek aan 
Neverneverland. Regels waren er veel min-
der dan thuis en de ijskast zat altijd bomvol 
lekkere dingen. Af en toe bulderde Hein wel 
eens ‘Hé, verschrikkelijk oppassen!’ wan-
neer er een gevaarlijk bouwwerk in elkaar 
werd geknutseld van stoelen en banken, 
maar verder mocht vrijwel alles in de anti-
autoritaire vrijhaven van Hein. 
Uit die kindertijd tekenen wij (Noor en 
Belia, al dertig jaar beste vriendinnen met 
Nina en Jessica) een paar Heiniaanse bouw-
stenen op. 

Het bordje In het goddeloze gezinshuis 
hadden Olga en Hein het samen zo geregeld 
dat ze zelf óók nog een beetje plezier kon-
den maken. Inherent daaraan was uitsla-
pen in het weekend. Om de kinderen zoet 
te houden stond s'ochtends op de keuken-
tafel ‘het bordje’ klaar; voor alle kinderen 
één. Op dat bordje lagen een banaan, een 
yoghurtje met muesli, een kleine Milky Way 
en nog wat snoep. Met dit zoethoudertje 
kropen alle kinderen achter de televisie. Te-

Hadjo! Hein de schipper, vriend en vader

Vrijdag 14 augustus was de 
door honderden Amsterdam-
mers bezochte uitvaart van 
Hein de Haan (1943-2015) op 
de Noorderbegraafplaats. Na 
afloop was er in het woon-
werkcomplex Vrijburcht op 
IJburg een samenzijn met veel 
(ex-)Nieuwmarktbuurters. 
Uit alle verhalen van deze 
middag kwam het beeld naar 

voren van een onvermoeibare, optimistische architect en actievoer-
der, die een hekel had aan autoriteit en altijd geloofde in de kracht 
van het collectief, en altijd buurt- en bewonersgroepen gesteund 
heeft in de strijd tegen sloopplannen.

Hein was een van de architecten die door de buurt – na een felle 
strijd met de gemeente –  uitgekozen werden om de enorme kaal-
slag die de metro-aanleg had veroorzaakt, te herstellen door nieuw-
bouw op het oude stratenpatroon. Deze generatie architecten, 
waaronder Theo Bosch, Dick Tuynman en Hans Borkent, verdwijnt 
nu langzaam uit ons midden. De nieuwbouwprojecten van Hein 
zijn te vinden op de Lastage (tussen Oude Waal en Kromme Waal), 
in de Brandewijnsteeg-Recht Boomsloot-Koningsstraat, in de Kor-
te Keizerstraat – Korte Keizersdwarsstraat en Korte Koningsstraat. 
De architectuur was eigentijds en sober, en contrasteerde met de 
omringende bebouwing. Sommige gebouwen staan rechtstreeks 

op rubber blokken op de metro-buis. Er werden uitsluitend sociale 
huurwoningen gebouwd.

Hein vond eerst onderdak bij het bureau van Hans Borkent e.a. 
op de Zandstraat. Het architectenbureau dat hij hier samen met 
Harm Beuling begin jaren 80 oprichtte, heet CASA: Coöperatief 
Architektenburo voor de Stadsvernieuwing te Amsterdam. Het 
is een coöperatieve vereniging: iedereen die er werkte, of je nu de 
administratie deed of architect was, kon lid worden. Hein geloofde 
niet in bazen en hiërarchie, maar in gelijkheid en had een rotsvast 
vertrouwen in de kracht van samenwerking.

In de glorietijd van de stadsvernieuwing groeide CASA onstui-
mig. Er werd om de hoek op de Kloveniersburgwal werkruimte 
bijgehuurd, en toen ook dat te klein geworden was, verhuisde 
CASA in 1988 naar de Geldersekade in de verdiepingen boven de 
Zondagschilders. De verhuizing werd met een dekschuit gedaan, 
terwijl Hein aan het  roer van zijn sleepbootje stond. Een paar jaar 
geleden is het bureau vanwege de crisis en de sterk gestegen huur-
prijs verhuisd naar het DaVinci-bedrijvenhuis aan de Haarlem-
merweg.

De stadsvernieuwing vroeg om architecten die in gewone 
mensentaal konden spreken, en die samen konden werken met de 
bewoners, hoe lastig dat soms ook was. Hein paste perfect in dat 
plaatje. Voor Hein was overleg en inspraak nooit een belemmering, 
maar altijd een verrijking voor een goed ontwerp. Het ging erom 
samen een zo goed mogelijk programma op te stellen, dan volgde 
de rest bijna vanzelf. Hein was een groot voorstander van bouwen 

In memoriam Hein de Haan
  Bevlogen architect, actievoerder en bewoner van de Nieuwmarktbuurt
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gen het middaguur kwamen Hein en Olga 
de slaapkamer uit: Olga in een satijnen 
peignoir, Hein in zijn eeuwige KNRM-shirt.

Het duwertje Van de vele ‘hadjo’s’ (de 
luide lokroep van Hein waaraan je hem di-
rect kon herkennen) die door de stad heb-
ben gegonsd, kwamen er een hoop vanaf het 
water. Het ‘duwertje’ was een robuust bootje 
van staal dat vroeger dienst deed als duwer. 
Klein, vrolijk en bescheiden maar wel een 
opvallende verschijning, vlijmscherp in de 
bochten en stevig als een rots; misschien 
gaan bootjes net als honden steeds meer op 
hun baasjes lijken. Het meest aangemeerd 
hebben we aan de Kloveniersburgwal, bij 
nummer 16: daar zat Truus, de ijssalon die 
eigenlijk Tofani heette. En met Hein kreeg 
je niet één maar wel drie bolletjes – met 
slagroom. 

Wanneer Sinterklaas eind november in 
Amsterdam aankwam, leek het duwertje 
opeens twee keer zo groot. Samen met een 
stel ouders en vooral heel veel kinderen 
wachtten we op het IJ tot de stoomboot ar-
riveerde. Heftig zwaaiend voeren we een 
stukje met de Sint mee. Wij wisten toen na-
tuurlijk niet dat het enkele weken later Hein 

zélf was die in rode mantel en mijter de sin-
terklaasviering in de Zuiderkerk inluidde. 
Daar strooide hij met cadeaus en peperno-
ten voor alle kinderen uit de Nieuwmarkt-
buurt. Later op de avond verraste hij menig 
café op de Nieuwmarkt door een hand pe-
pernoten woest naar binnen te gooien, in 
ruil voor een glaasje wijn. 

Zomer op het wad  Hein ging in de zo-
mer varen op zijn tjalk. ‘Zes weken?’ De TU 
in Delft schrok er elk jaar weer van. Maar 
Hein ging gewoon, samen met Olga en de 
kinderen, de vrienden van zijn kinderen, 
zijn eigen vrienden en vrienden van zijn 
vrienden. Iedereen mocht mee. Jessica ver-
huisde de dagen voor vertrek haar hele heb-
ben en houwen in grote vuilniszakken van 
de PH-kade naar de boot. Al haar kleren 
gingen mee –’je weet toch nooit wat voor 
weer het in Nederland is?’– boeken, Donald 
Ducks en zelfs haar hele nagellakverzame-
ling. Soms zaten we met meer dan vijftien 
mensen op de boot, matjes op de grond en 
’s avonds Boerenbridge. Hein begon na een 
paar weken Waddenzee steeds meer op de 
vader van Pippi Langkous te lijken, met zijn 
grote witte baard, woeste haren en gebruin-
de huid. 

Het groene busje  Heel wat uren ver-
sleet Hein in zijn groene busje, onderweg 
naar Ruigoord, de Ceuvel of een andere 
plek waar hij de laatste paar jaar bij betrok-
ken was als bouwkundige. Of naar Schip-
hol, om Nina of Jessica op te halen. Ook 
een ritje naar Ikea maakte hij graag voor 
zijn dochters, zolang hij die ellendige win-
kel maar niet in hoefde. Met kerst kocht hij 
samen met Jessica een kerstboom bij zijn 
favoriete stal op de Nieuwmarkt, die daarna 
de achterbak werd ingeschoven. 
De afgelopen jaren, nadat het gezin zich 
had verspreid over Amsterdam, probeerden 
Hein en zijn dochters elke week tijd te ma-
ken voor ‘het familiediner’. En anders belde 
hij ze wel op om te horen hoe het ging. On-
danks zijn drukke agenda – er was altijd wel 
een pand dat hij moest redden of een boot-
tochtje dat gemaakt moest worden – vond 
hij tijd om Nina en Jessica te helpen, met 
wat dan ook. ‘Maak je maar geen zorgen 
bloemetje, het komt wel goed.’

Belia Heilbron en Noor Spanjer 

Hadjo! Hein de schipper, vriend en vader

voor de buurt. Een hevige strijd in de Dapperbuurt tegen de Dienst 
Ruimtelijke Ordening - die complete wijken in een keer wilde 
vervangen door nieuwbouw met een nieuw stratenpatroon alsof je 
aan de rand van de stad woonde – werd uiteindelijk gewonnen. De 
stadsvernieuwingswijken konden nu gefaseerd vernieuwd worden. 
De bewoners van te slopen krotwoningen hoefden niet meer 
noodgedwongen te verhuizen naar de Bijlmer of Purmerend, maar 
konden telkens als een blokje nieuwbouw klaar was, doorschuiven 
naar de nieuwbouw in de eigen buurt. Hierdoor bleef de sociale 
structuur van de buurt in stand. In het kader van de inspraak 
werden in de Zuiderkerk met grote houten blokken 1 op 1 maquet-
tes gebouwd, zodat iedereen een goed beeld kon krijgen van zijn 
toekomstige woning. Waar andere architecten dit als een onaan-
vaardbare aantasting van het daklandschap zouden beschouwen, 
had Hein er geen enkel probleem mee om ome Henk een nieuw 
duivenhok op het dak van de nieuwbouw te geven. 

Een flink deel van de voormalige bedrijfsbebouwing in de buurt 
dat was aangekocht voor city-vorming zoals hotels en kantoren, 
stond langdurig leeg en werd gekraakt. Na jarenlang gesoebat 
besloot de gemeente deze panden aan te kopen en te verbouwen 
in het kader van jongerenhuisvesting. CASA werd – vanwege de 
goede naam die het bureau op het gebied van samenwerken met 
bewoners – vaak als architect hiervoor gevraagd. In de Nieuw-
marktbuurt werden bijvoorbeeld de kraakpanden op het BG-
terrein en enkele panden op de Prins Hendrikkade verbouwd. Hein 
stond ook aan de basis van het wekelijkse Bouwcafé in het souter-

rain van de gekraakte pakhuizen De Drie Maagden op de Recht 
Boomsloot, waar iedereen met allerlei mogelijke bouwkundige 
vragen terecht kon.

Later werden veel gebouwen in de stad tot broedplaatsen voor 
kunstenaars verbouwd. Hein ondersteunde kunstenaarsinitiatieven 
volop, hij was jarenlang betrokken bij de ruimte voor hedendaagse 
kunst W139 in de Warmoesstraat. Hij heeft als bestuurslid van de 
Stichting Ruigoord er mede voor gezorgd dat het kunstenaarsdorp 
Ruigoord nog steeds bestaat en floreert. Als bestuurslid van Urban 
Resort droeg hij er aan bij dat er, ook in de huidige tijden waarin al-
les om geld lijkt te draaien, nog steeds panden als broedplaats voor 
kunstenaars bijkomen.

Hein woonde zelf in de buurt met gezin en beide dochters, eerst 
op de Prins Hendrikkade en later op zijn tjalk De Avance. Hein was 
een verwoed zeiler. Zomers trok hij er altijd lang met zijn tjalk op 
uit, hij kende de Waddenzee van haver tot gort. 

Het succes van de stadsvernieuwing betekende dat de stad, die 
in de jaren 70 sterk verloederd was, weer een zeer aantrekkelijk 
woonmilieu werd. Als je het je kon permitteren ging je niet meer 
in Amstelveen wonen, maar kocht je een woning in de Jordaan, 
Nieuwmarktbuurt of Pijp. Na een aarzelende start begin jaren 90 
nam de productie van koopappartementen een enorme vlucht. Het 
motto van de overheid vanaf deze tijd werd markt, markt en nog 
eens markt. 

Hein vond het idioot dat je als koper van zo’n veel te dure 
nieuwbouwwoning geen greintje inspraak had, en had een gezond >
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Fietsen naar de maan

Op 28 juni ging de Nederlandse speelfilm Fietsen naar de maan (1963) feestelijk in pre-
mière in Eye Filmmuseum. Na meer dan vijftig jaar was de film een groot deel van de 

zomer te zien in een gloednieuwe restauratie – met sfeerrijke beelden van het Amsterdam 
van begin jaren zestig. De film is voor een groot deel opgenomen in de Nieuwmarkt- en 
Waterloopleinbuurt.
‘Een zachtaardige komedie over drie broers, die elk één eigenschap hebben meegekregen 
van hun overleden vader en elkaar op wonderlijke wijze steeds tegenkomen,’ zo omschreef 
Henk van Gelder de film van Jef van der Heyden in het naslagwerk Hollands Hollywood. 
De broers – een politieman, een oudijzerhandelaar en een kunstschilder – worden ge-
speeld door Bernhard Droog, Johan Walhain en Ton Lensink; Jeroen Krabbé is te zien in  
zijn eerste filmrol, als leerling-decorateur.

Fietsen naar de maan, grotendeels op locatie gedraaid, ademt de sfeer van het volkse Am-
sterdam uit de vroege jaren zestig, maar de makers lieten zich ook inspireren door de frisse 
filmstijl van de Franse Nouvelle Vague. De ironisch getinte vertelling verdween vrij snel uit 
de bioscopen, maar geldt tegenwoordig als bijzonder tijdsdocument van Amsterdam aan 
de vooravond van Provo, met unieke beelden van bijvoorbeeld het oude Waterlooplein.
Maar ook de Kleersloot, Antoniessluis, Uilenburg, Valkenburgerstraat, Leidseplein, 
Kalverstraat en diverse straatjes en grachten in de Jordaan zijn in de film te herkennen. 
Daarnaast lijken de auto’s wel uit een museum te komen en krioelde het toen ook al van de 
fietsen. Sommigen daarvan werden ’s nachts in de gracht gegooid door de oudijzerhande-
laar om er ’s morgens weer te worden uitgevist met een vergunning van de gemeente en ze 
daarna op het Waterlooplein te verkopen.

Voor de restauratie maakte EYE gebruik van het oorspronkelijk beeld- en geluidsnegatief, 
dat vorig jaar werd teruggevonden in het Stadsarchief Amsterdam. De film werd na de 
première ingekort en bestond alleen nog maar in deze ingekorte versie. Na de restauratie is 
de film weer in de oorspronkelijke bioscoopversie te zien.
De film die werd geregisseerd door Jef van der Heyden en geproduceerd door P. Hans 
Frankfurther, is op 27 augustus vertoond geweest in de openlucht op het Waterlooplein. 
Hij is in beperkte oplage ook nog op Dvd verkrijgbaar.

Guido Frankfurther
zoon van de filmproducent     www.eyefilm.nl/fietsen 

wantrouwen tegen projectontwikkelaars 
waartoe ook de woningbouwverenigingen 
waren gaan behoren. Hij ging samen met 
vrienden uit de Nieuwmarktbuurt proberen 
om zelf woningen te ontwikkelen, waarbij 
elke bewoner mede-opdrachtgever werd. 
Hein noemde dit Coöperatieve Project-
ontwikkeling. De laatste jaren heeft ook de 
gemeente dit concept omarmd en wordt 
het CPO genoemd: Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap.
In 2006 werd op IJburg Vrijburcht opge-
leverd, een complex met vijftig betaalbare 
koopwoningen en woonwerkhuizen, werk-
ruimtes, een gemeenschappelijk theater 
en gemeenschappelijke logeerwoning, een 
woongroep voor bewoners met een handi-
cap, kinderopvang, café-restaurant, klus-
ruimte, haventje, zwemsteiger, noem maar 
op. Een perfecte illustratie van het geloof 
van Hein in wat je allemaal kunt bereiken 
als je je samen van onderaf organiseert. Het 
project is gestart met vrienden en kennis-
sen uit de Nieuwmarktbuurt, die aan de 
koffietafel bij Hein thuis zaten te filosoferen 
over samenwonen en samen een theatertje 
runnen. Veel bewoners van Vrijburcht 
komen uit de Nieuwmarktbuurt. Hein ging 
er zelf ook wonen en werken. 
Ook na zijn pensionering bij de TU Delft 
ging Hein onvermoeibaar door. Hij kreeg 
ondanks de crisis het grote woonwerkge-
bouw Nautilus van de grond, dat nu op 
het Zeeburgereiland gebouwd wordt, met 
ook hier weer betaalbare koopwoningen, 
werkruimtes en veel gemeenschappelijke 
voorzieningen.
Hein bleef tot het onverwachte eind on-
vermoeibaar in het steunen van buurt- en 
bewonersgroepen. Zijn bemoeienissen 
hebben er mede toe geleid dat de sloop-
plannen voor delen van de Westelijke 
Tuinsteden en de Van der Pekbuurt in 
Noord inmiddels van de baan zijn. De 
crisis heeft voor een herwaardering voor 
het coöperatieve gedachtengoed van Hein 
gezorgd: wooncoöperaties van huurders en 
kopers staan volop in de belangstelling, de 
Amsterdamse woningproductie draait nu 
voor een substantieel deel op zelfbouwers 
en bouwgroepen.
Het afscheid was ontroerend en indruk-
wekkend. Hein had een tomeloze energie, 
heeft zoveel mensen geïnspireerd en heeft 
wel drie levens in een leven weten te leven. 
Wij zullen hem missen. Amsterdam en de 
Amsterdammers zullen hem missen.

Willem van Gils

noot over de auteur: 
Willem van Gils kent Hein als docent vanaf het 
begin van zijn studie in 1973 aan de TU Delft, en 
maakt sinds 1983 als architect deel uit van CASA 
architecten. Willem heeft tot midden jaren 90 in de 
Nieuwmarktbuurt gewoond.

>
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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
oplossen wifi problemen

Slecht bereik, traag wifi, verbinding valt regelmatig 
weg? jnc-ict is gespecialiseerd in het installeren, ver-
beteren en uitbreiden van wifi voor particulieren en 

bedrijven.

36 OpNieuw

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:

Open dag
Amsterdam-Centrum Fysio- en Manuele Therapie

Allen welkom in onze vernieuwde praktijk.

zaterdag 26 september 2015
van 11.00 – 15.00 uur

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706

e-mail: info@fysio-amsterdam.nl
www.fysio-amsterdam.nl

fysio.indd   1 8/18/15   11:58 AM

“Rolstenen verzamelen geen mos”

Tot ons onuitsprekelijke verdriet is plotseling 
overleden, mijn avontuurlijke ex

Mijn lieve vader, schoonvader en opa
António (José Augusto) Saraiva 

de Mendonça da Fonseca
Guarda, Portugal

*30 juni 1950
Coïmbra, Portugal

†
22 augustus 2015

Bloemendaal: Francine Kooij, Robin Kooij, 
Lotte Veenings, Noa Kooij

De begrafenis heeft inmiddels in Portugal plaatsgevonden.
Correspondentie: E-mail: robinkooij@gmail.com. Telefoon: 0650501711

OpNieuw is op zoek naar een 
vrijwilliger voor het werven 

van advertenties. Zin? 
Bel 06 21 80 79 98



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 

www.yogalab.nl
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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

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,-

Op 12 mei zat er een nest met pas 
geboren meerkoeten op het roer van een 
bootje tegenover de Booms-spijker. Het 
werd het onderwerp voor de tekenles van 
die middag en de kinderen installeerden 
zich met tekenplank, potlood en papier 
langs de kade en met een verrekijker om 
nog beter te kunnen zien.
Het nest bestond uit een wirwar van 
takken en ander waardevol bouw-
materiaal zoals Twix wikkels, een oude 
roos en een kapot ballonnetje. Tekenen 
betekent goed kijken en goed kijken 
betekent aandacht voor de dingen om je 
heen. De rood/oranje pruik van die 
kuikentjes, de grote poten, alles werd 
door de kinderen gezien. Het werden 
mooie tekeningen . Het leuke is dat in de 
weken erna, de ontwikkelingen goed in 
de gaten werden gehouden. “Ze zijn er 
nog alle vijf”, “Ze kunnen al goed 
zwemmen”, en “Ze zwemmen al helemaal 
naar de Kromboomssloot!” was het 
verslag elke week. Het bleef een dierbaar 
onderwerp.
Kijk eens om je heen in de buurt. Wat 
staat er op de Montelbaanstoren? Is dat 
wel een haan? 
Mieke en Barbara

Tekening van Mees

Berichten uit de tekenklas 1
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Buurtgenoten!
Bent u al actief in uw buurt of 
wilt u dat worden! Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt is de plek voor  
informatie en burgerparticipatie 
in de binnenstad. Voor bewo-
ners door bewoners. Dat doen 
we vooral door het beschikbaar 
stellen van ruimte en faciliteiten 
voor bewoners en buurtgroe-
pen. Daarnaast organiseren 
wij het maandelijkse open 
Buurtenoverleg. Daar wisselen 
bewoners ervaringen en ken-
nis uit rond een thema met een 
gast. Het wijkcentrum biedt ook 
ruimte voor uw initiatieven. 

Kandidaten gezocht
Het wijkcentrum heeft geen be-
taalde medewerkers meer. Daar-
mee zijn de taken veranderd. 
Het wijkcentrum draait geheel 
op vrijwilligers. Wij zijn op zoek 
naar mensen die op een of an-
dere wijze willen bijdragen. Dat 
kan als bewoner of ZZP-er door 
aanwezig te zijn als gastvrouw/-
heer tijdens de openingstijden.
Ook kunt u als wijkraadslid 
uw buurt vertegenwoordigen 
in de wijkraad (de toezicht-
houder). De wijkraad kiest uit 
haar midden het Dagelijks 
Bestuur (DB). De wijkraad komt 
3 à 4 keer per jaar bijeen.
Voor vertegenwoordigers van 
de buurten van het wijkcentrum, 
de wijkraad, en het DB organi-
seert het wijkcentrum verkie-
zingen op 5 oktober om 20 uur, 
locatie: Nieuwe Doelenstraat 55.
U kunt zich kandidaat stel-
len tot 1 oktober per e-
mail: secretaris@oudestadt.
nl of bel 06-54 70 54 27.
Meer informatie: www.
oudestadt.nl

Op 26 september 2015 is 
het burendag in Neder-
land, het jaarlijks terugke-
rend feest dat je samen 
viert met je buren en de 
buurt. Een dag waarop je 
gezellig samenkomt en 
waarbij veel mensen iets 
goeds (gaan) doen voor 
elkaar en de buurt. Het 
Sociaal Wijkteam (swt) 
nodigt iedereen van harte 
uit om deze dag te vieren 
en elkaar te ontmoeten.
De Amsterdamse binnen-
stad wordt druk gebruikt 
en voor bewoners is het 
weleens lastig met alle 
evenementen en toeristen 
om de buurt leefbaar en 
schoon te houden. Er zijn 
veel bewoners actief die 
samen met hun buren veel 
moois organiseren in hun 
straat, buurt of speeltuin. 
Op de burendag geven 
wij informatie over be-

staande initiatieven en 
activiteiten waarbij u kunt 
aansluiten. Lijkt het u leuk 
om zelf iets te organise-
ren, maar weet u nog niet 
precies wat, hoe of waar? 
Dan kijken we samen naar 
de mogelijkheden. Wilt 
u zelf een activiteit onder 
de aandacht brengen, 
kom dan ook langs. Ook 
als u op zoek bent naar 
vrijwilligerswerk bij een 

organisatie in de buurt, 
kunt u bij ons terecht.
Voor koffie, thee en wat 
lekkers zorgen wij. Neemt 
u vragen en ideeën mee?
Nationale Burendag 2015, 
26 september, 13-17 uur
Buurtcentrum De 
Boomsspijker
Recht Boomssloot 52 
020 - 626 4002
www.burendag.nl

In deze cursus geeft Wal-
ther Schoonenberg een 
schets van de architectuur-
geschiedenis en steden-
bouw van de historische 
binnenstad van Amsterdam. 
De cursus is bedoeld voor 
alle Amsterdam-liefhebbers 
die de geschiedenis van 
hun stad beter willen ken-
nen. De cursus met fraaie 
en unieke lichtbeelden 
vindt plaats in het Huis de 
Pinto aan de Sint Antonies-
breestraat. In acht opeen-
volgende lessen passeren 

de verschillende architec-
tuurperioden de revue en 
wordt ingegaan op vragen 
als: Hoe is de zeventiende-
eeuwse binnenstad tot 
stand gekomen? Wat was 
er zo bijzonder aan deze 
stadsuitbreiding? Hoe zijn 
latere generaties omge-
gaan met de binnenstad? 
Hoe komt het dat de bin-
nenstad zo goed bewaard 
is gebleven, terwijl andere 
Europese hoofdsteden 
ingrijpend aan de mo-
derne tijd zijn aangepast?

De acht cursusavonden op 
woensdag vinden plaats 
op: 11, 18, 25 november, 2 
december 2015, 13, 20, 27 
januari en 3 februari 2016.
Walther Schoonenberg 
heeft kunstgeschiedenis, 
specialisatie architectuur, 
gestudeerd aan de Uni-
versiteit van Amsterdam 
en is verbonden aan de 
Vereniging Vrienden van de 
Amsterdamse Binnenstad.
Meer informatie en opge-
ven: http://www.amster-
damsebinnenstad.nl/cursus

Bent of kent u een senior die 
wel wat extra ondersteuning 
kan gebruiken? Dan kunt u 
terecht bij Stichting Senio-
renStudent. Deze Amster-
damse stichting koppelt 
studenten aan senioren voor 
hulp en gezelschap.
Senioren kunnen zich nu 
aanmelden voor het project 
Jong+Oud=Goud, dat één 
jaar duurt. In dit jaar komt 
een student als vrijwilliger 3 
uur per 2 weken op bezoek. 

De student helpt bij klusjes 
in huis en samen onderne-
men ze leuke activiteiten. 
Denk bijvoorbeeld aan 
boodschappen doen, samen 
koken en eten, buurtactivitei-
ten bezoeken, spelletjes 
spelen en computeren.
Student en senior worden 
aan elkaar gekoppeld op 
basis van persoonlijke 
overeenkomsten en gedeel-
de interesses. Zo kunnen zij 
samen een bijzondere band 

opbouwen. Gedurende het 
projectjaar worden er ook 
leuke activiteiten georgani-
seerd waarbij de senioren 
elkaar ontmoeten.
Het project is bedoeld voor 
senioren met weinig budget 
en een beperkt sociaal 
netwerk.
Voorwaarden voor deelna-
me:55+, Wens om sociale 
netwerk en zelfredzaamheid 
te vergroten.
Bereid om een eigen 

bijdrage van €20,- per 
maand te betalen. *
Bereid om één jaar deel te 
nemen vanaf maart/april 
voor 3 uur per 2 weken.
 * Is de eigen bijdrage voor u 
een probleem? Neem dan 
contact op om de mogelijk-
heden te bespreken.
Meer informatie:
www.stichtingseniorenstu-
dent.nl
020-3080916

Stichting SeniorenStudent start project voor hulpbehoevende senioren

Cursus Amsterdam 2015/2016

Burendag in De Boomsspijker
bu

ur
tni
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ws
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In de boomsspijker zijn vele 
cursussen en sportlessen 
mogelijk, betaalbaar of zelfs 
gratis. Zie voor actuele info 
www.IJsterk.Nl.
Recht Boomssloot 52, tel. 
626 40 02 
Meer bewegen voor 
ouderen amsterdam 
(mbvo)
Dinsdag 11-11.45U. Gymnas-
tiek 60+
Donderdag 9.45-10.30 En 
10.45-11.30U. Gymnastiek 
60+
Donderdag 11.45-12.30U. 
Tai chi 50+
Vrijdag 11.00-11.45U. Yoga 
55+
Donderdag 10.45-11.30U. 
Gymnastiek chinese ouderen 
55+
Kosten gymlessen en tai chi: 
€ 5,50 per maand; yoga € 13 
per maand. Gratis proefles 
mogelijk.
Aanmelden en informatie: 

mbvo_amsterdam@hotmail.
Com; t.020-8861070; 
Wing tshung kung fu
Maandag 20.45-22U.
Vrijdag 16-17u. (Kids, vanaf 2 
okt), 19.30-21U. (Daarna 1/2 
uur conditietraining moge-
lijk)
Zaterdag 14-15u. (Ook voor 
kids)
Kosten per maand (voor 1x 
per week): €25 (kinderen); 
€30 (studenten/stadspas); 
€40 (volwassenen).
Aanmelden en informatie: 
sifu maarten 
blok,t.06-16784489, Info@
wtaa.Nl, www.Wtaa.Nl
Maandag 15.30-16.30U. 
Hatha yoga
Kosten: geen. Aanmelden en 
informatie: marieke.Starre-
veld@roads.Nl; t.06-
46731338
Maandag 19.30-20.30U. 
pilates/stretching
Cursus : maandag 7 

sep.’15 T/m 25 jan. ‘16. 
Instroom in de cursus is altijd 
mogelijk. De cursus is 
gemengd en voor alle 
leeftijden.
Kosten:  5 lessen €40, hele 
cursus (18 lessen) € 130, 
proefles/losse les € 10
Aanmelden en informatie: 
damasu@hetnet.Nl 
Dinsdag 19-20.30U. 
Hatha yoga
Geschikt voor beginners en 
gevorderden. Doorlopende 
cursus.
10 Lessenkaart (4 mnd 
geldig) € 100; abonnement 3 
maanden € 100; proefles € 8 
/losse les € 12
Aanmelden en informatie: 
roberta.Amador@gmail.
Com; t.06-2460 6386
Woensdag 9-10u. 
Bodywork 
Oefeningen uit de yoga, 
pilates en bodyfit op zorgvul-
dig uitgezochte muziek.

Kosten : €55 (blok van 10x 
vooraf betalen);  €7 (losse 
les). 
Aanmelden en informatie: 
renske.Tewitt@gmail.Com; 
t.06-54983306, Www.
Renskedans.Nl
Woensdag  19.30-21.00U. 
Iyengar yoga
Kosten: 10 lessen € 85. 
Docent: marike op den akker
Proefles en instroom moge-
lijk na overleg. Aanmelden 
en informatie: m.Opdenak-
ker@icloud.Com
Vrijdag  9.15-10.15 U.  
Work-out
Alle niveaus en leeftijden 
welkom. Instroom altijd 
mogelijk.
Kosten per les: €5,50 (bij 
betaling per half jaar), €7 
(losse les).
Aanmelden en informatie:  
renske.Tewitt@gmail.Com; 
t.06-54983306

Bewegingscursussen buurtcentrum De Boomsspijker
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In de zomervakantie is het 
dak van de gymzaal van de 
basisscholen Sint Antonius 
en De Witte Olifant hersteld. 
De gymzaal bevindt zich 
aan de Lastageweg/Nieuwe 
Ridderstraat in de Nieuw-
marktbuurt en is eigendom 
van schoolbestuur Openbaar 
Onderwijs aan de Amstel 
(OOADA). De Lastageweg 
is de doorgaande voet-
gangersroute tussen Recht 
Boomssloot en Binnen 
Bamtammerstraat en dient 
als speelplaats van de St. 
Antoniusschool en buiten 
schooltijd als speelplaats 
voor kinderen uit de buurt.
Toen de bouwwerkzaamhe-
den voorbij waren, ontdek-
ten we tot onze verbijstering 
dat er manshoge hekken 
op het dak geplaatst waren, 
afgetopt met drie lagen 
prikkeldraad. Het lijkt op een 
gevangeniskooi. De speel-
plaats heeft het aanzien van 
een luchtplaats gekregen.
Waarvoor deze maatregel, 
midden in een woonblok? 
We hebben begrepen dat dit 

hek dient om kinderen ervan 
te weerhouden hun ballen 
van het dak te halen. Het 
middel staat in geen enkele 
verhouding tot de kwaal. 
We vragen ons af wat voor 
pedagogische gedachte 
hierachter zit? Wie erin slaagt 
zijn of haar bal over het hek 
te schieten, mag in oranje 
overall achter de tralies? 
Terwijl een andere omwo-
nende van het plein ervoor 
heeft gezorgd dat er een 
muurschildering kwam op 
de gymzaal – smaken 
verschillen, maar een mooi 
initiatief – meent het OOABA 
zonder enige communicatie 

met omwonenden een der-
gelijk hek te kunnen plaat-
sen. Schoolbestuur, verzin 
iets anders! Een schooltuin 

op het dak, met een handige 
trap erbij: iedereen blij!

Sandra Rottenberg

Op zoek?
Toekomstdromen probeer 
je uit als vrijwilliger!
Bij de Vrijwilligers Centrale 
Amsterdam (VCA) bent u 
hiervoor aan het goede 
adres. VCA bemiddelt tus-
sen vrager en aanbieder. 
Iedereen is welkom. Mensen 
die in between jobs zitten, 

geen gat in hun CV willen, 
toe zijn aan een nieuwe 
uitdaging en/of iets willen 
betekenen voor de buurt. 
Word bijvoorbeeld publieks-
vrijwilliger bij Artis, ga lezen 
met basisschoolkinderen of 
kies uit één van de andere 
honderden vacatures in 
Amsterdam. Voor een 

eenmalige klus, een avond 
per maand of een dagdeel 
per week. Net wat u zoekt!
Kijk voor meer informatie 
op www.vca.nu/centrum.
Voor een persoonlijke 
bemiddeling kunt u ook 
langskomen op de Gel-
dersekade 101.

Vrijwilligerswerk in Centrum

speelplaats of luchtplaats?
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