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Redactioneel

et laatste nummer van het jaar leent zich goed om een beetje te 
reflecteren op het afgelopen jaar. Binnen waar het lekker warm 
is en je rustig na kunt denken of juist buiten waar de wind je 
gedachten zo lekker door je hoofd waait.

We hebben in OpNieuw het hele jaar veel aandacht besteed aan de 
almaar toenemende drukte in onze buurt. Drukte die niet alleen bestaat uit 
fysieke aanwezigheid van veel mensen in de openbare ruimte, maar ook 
uit rotzooi die achterblijft, eenvormig vermaak, verlies van kleinschaligheid 
en lawaai. Veel lawaai zal er ook de komende maanden weer zijn, 
in aanloop naar de verkiezingen in maart volgend jaar. Door elkaar 
schreeuwende stemmen van alle kanten over wie de beste oplossingen 
heeft voor de bekende problemen, die ook volgend jaar december weer 
niet allemaal opgelost zullen zijn, wie de verkiezingen ook wint.
‘Wat je aandacht geeft groeit’, wordt wel eens gezegd. Dus geven we 
in deze OpNieuw vooral ook de kleine, stille dingen aandacht. Omdat, 
tegenover alle drukte en letterlijk en politiek lawaai in de buurt en de 
wereld, juist de kleine dingen ons leven direct beïnvloeden. Om niet 
te vergeten dat er naast de drukke Kalverstraat ook stille stegen in de 
binnenstad zijn met interessante geschiedenis. Dat er naast de Nutella-
invasie ook buurtondernemers zijn met nieuwe plannen. Dat er over een 
kort stuk straat als de Sint Antoniesbreestraat veel te vertellen is. Dat de 
grote politieke verhalen over ‘de onderkant van de samenleving’ gaan over 
mensen die je zomaar tegen kunt komen op straat. En dat oplossingen 
soms heel simpel zijn, zoals ‘gewoon’ een stukje met iemand meelopen.
De redactie van OpNieuw wenst u veel plezier met het decembernummer 
en fijne feestdagen.

Een meisje van een jaar of 
negen. Op rolschaatsen. Ze is 
met haar vriendin op avontuur, 
die heeft een skateboard. Ze 
hebben bedacht dat - OJEETJE 
POLITIE - dat het verboden is om 
te rolschaatsen of te skateboar-
den op straat. Dus verstoppen ze 
zich snel achter een struik tot de 
politieauto gepasseerd is. ‘Jeetje, 
dat ging maar net goed he?’ zeg 
ik in het voorbijgaan. HEB IK WAT 
VAN JE AAN? VUILE VIEZERIK. 
‘Tjonge’, denk ik, ‘wat kan eerste 
kerstdag toch spannend zijn’.

Wij hebben de volgende donaties ontvangen: 3 x 10,- van Wels / Vink, 3 x 30,- van 
Willers, 50,- van T. Bos. Waarvoor onze hartelijke dank!
Zoals het een goed buurtblad betaamt, verkeert OpNieuw altijd in een toestand 
van armoede. Voor donaties op rekening nr. NL68INGB 0006037046 t.n.v. Stichting 
OpNieuw, Amsterdam zijn wij dan ook zeer dankbaar. Woont u buiten de buurt en 
doneert u minstens € 25 per jaar, 
dan krijgt u OpNieuw steeds per post thuis bezorgd. 

Rectificatie: de foto’s bij het stuk over Open Ateliers in het septembernummer zijn 
van Eefje de Neeling.

H
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Verder o.a.
10 Van platenzaak naar buurtrestaurant door Sati Dielemans
13 Wonen in de Nieuwmarktbuurt door Rïette van der Plas
23 Hercules Segers in het Rembrandthuis door Flip Lambalk
26 The Big Draw Nieuwmarkt 2016, een terugblik door Fenneke 
            Voorsluis

15 Maarten Henket
16 Gedichten
21 Peter Commandeur

Geachte redactie,
Kreeg OpNieuw voor de eerste keer in 
de bus, en heb het met veel plezier 
gelezen.
Weliswaar woon ik op het Oosterdoks-
eiland, maar beschouw de Nieuw-
marktbuurt als mijn buurt, want het 
Oosterdok is een prettige woonplek, 
maar met al het beton moeilijk een 
buurt te noemen.
Zal daarom als het kan graag uw 
prachtblad steeds OpNieuw ontvan-
gen. En voor de adverteerders: we 
doen onze boodschappen ook in deze 
buurt!
Hartelijke groet, Jo(hannes) Bardoel

17 Gaan we de stad 
dotteren? Stegen open of 
stegen dicht? door Gee de 
Wilde

27 Ik doe mee! 
In een vorig nummer van OpNieuw 
deed John ter Marsch een oproep om 
je buurtgenoten te omarmen (“Omhels 
geen smart – omhels buurtgenoten. Ik 
doe mee. Wie ook?”). De redactie heeft 
toen besloten een nieuwe column in het 
leven te roepen: Ik doe mee! Deze keer 
ingevuld door Sandra Rottenberg.

11 Achenebbisj te lijf? door Evert van Voskuilen
“If there behind me would be a sign “VISIT AMSTERDAM”, I 
would be out of a job.” De groep toeristen draaide zich om en 
vertrok richting Zeedijk.

14 Sneeuwmeisje
Kerstverhaal door Vita 
Hooglandt

6 Toer
Interview met Toer van Schayk 
door Gee de Wilde
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Aangeboden

Naam Website

Email

Gevraagd Interesse? Check snel de website!

MACBIKE 
OOK 
ONDER-
GRONDS

MACBIKE 

ONDER-

Fietsreparaties en onderhoud. Lekke bandenservice.  
Verkoop van nieuwe en gebruikte fi etsen. Fietsverhuur. 
Dagelijks geopend van 09.00-17.45 uur.  
Oosterdokskade 149, info@macbike.nl, macbike.nl

MACBIKE OOSTERDOK, onder de OBA

MacOosterdok93x73.indd   1 31-05-13   09:37

BEHANDELINGEN KOMEN EVENTUEEL IN AANMERKING 
VOOR TERUGBETALING DOOR DE ZORGVERZEKERING 

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

Mercy 
Chinese Medical
善心國醫館痛症治療中心

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

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

Heeft u ook last van de 
volgende klachten?

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

Vragen en reserveren:

Adres:

Website:
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/ikgastarten

Je begint voor jezelf, dus wil je direct aan de slag.

Maar wel doordacht. Een speciale Rabo website

met kennis, tools en ervaringen van anderen staat

voor je klaar. Een goede start is het halve werk.

Informatie en inspiratie

en doordacht
ondernemen.

Antwoord op
je vragen

Amsterdam-Centrum 

Fysio- en Manuele Therapie

Sint Antoniesbreestraat 88
Tel: 020-623 1706

E-mail: info@fysio-amsterdam.nl

www.fysio-amsterdam.nl

EEN NIEUWE 
ITALIAAN IN 
DE BUURT

GELDERSE 
KADE 93 

AMSTERDAM
020-3583875

WELKOM

Piccolo Mondo
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De Amsterdammer Toer van
Schayk 

Toer van Schayk kan goed alleen zijn. Alleen Laika, 
zijn gezellige twaalf jaar oude jack russel, houdt hem 
altijd gezelschap. Hij woont al bijna veertig jaar in een 
pakhuis vlakbij de Nieuwmarkt. Beneden heeft hij z’n 
atelier, want naast danser en choreograaf is Toer de-

cor- en kostuumontwerper, schilder en beeldhouwer. En hij heeft 
technisch vernuft. In z’n atelier staan maquettes voor de decors 
van verschillende balletten, zoals Het Zwanenmeer, waarin elk 
detail is uitgewerkt, uitgesneden en geschilderd. En waarvan elk 
onderdeel het nog steeds doet. Een veelzijdig man. En een aar-
dige man, die mild praat over anderen en over de buurt: “Tja, dan 
staan er wel eens een paar opgeschoten jongens aan de overkant 
tegen de gevel te plassen, als ik de hond uitlaat. En dan zeg ik: ‘Ze 
kunnen het hier beter pissteeg noemen’. Maar het gebeurt niet zo 
vaak, hoor.”

Toer kocht zijn huis in 1977. Het was toen in een tamelijk ver-
vallen staat: “Het huis zag er uit alsof Napoleon er met al z’n paar-
den had gebivakkeerd. Er was geen elektra, geen gas, en zelfs geen 
riolering. Ik ben toen een jaar bezig geweest om het te verbouwen 
en bewoonbaar te maken”. Sindsdien heeft hij geen grote verbou-
wing meer gepleegd. Hij had zelfs de tegeltjes in de keuken laten 
zitten: “Die zijn er misschien ingezet door Joodse mensen, die 
onder dwang naar het ‘Judenviertel’ moesten verhuizen, en nog 
veronderstelden dat zij hier zouden blijven wonen.”

Het huis is een labyrint van trappen. Als het al niet met dansen 
en beeldhouwen is, dan houdt Toer zijn conditie moeiteloos op 
peil met trappenlopen. Het woongedeelte van het huis zit vol ori-
ginele balken en vloeren uit de 17de en 18de eeuw. “Met al dat hout 
lijkt het wel een schip. En schepen hebben mij altijd gefascineerd. 
Als kind al. Ik ging als zesjarig jongetje voor het eerst met mijn 
vader naar het Scheepvaartmuseum dat toentertijd aan de Cor-
nelis Schuijtstraat was gevestigd. Waar nu Veilinghuis Christies 
zit. De vormen van die oude schepen hebben me altijd geboeid. 
Net als de vormen van muziekinstrumenten. Ik denk, omdat bij 
schepen en instrumenten de vorm door de functie wordt bepaald. 
Een rank schip doorklieft het water, de kortere en langere snaren 
geven een vleugel of klavecimbel zijn gebogen vorm. Door mijn 
liefde voor schepen ben ik ook blij dat ik in de Nieuwmarktbuurt 
woon. Dichtbij de haven. Dat vind ik heerlijk. Als ik met Laika 
over de Binnenkant en de Oude Schans loop, voel ik de nabijheid 
van het open water. Eigenlijk vind ik een stad zonder water, zon-
der rivier, zonder een meer of de zee, geen stad. Ik heb bijvoor-
beeld niks met een stad als Brussel”.

In huis staat een groot model van een zeilschip – een fregat – dat 
Toer zelf in de jaren 70 bouwde naar tekeningen uit 1803, die hij 
in het Scheepvaartmuseum vond. “Als ik met een gezelschap op 
tournee was, zat ik na afloop op mijn hotelkamer te vijlen aan 
stukjes hout, of te naaien aan een zeiltje. Ik moest gewoon wat te 
doen hebben.” Toer heeft zelf nooit een boot gehad om mee door 
de grachten te varen of over het IJsselmeer te zeilen. “Nee, maar 
ik vind het heerlijk om te varen. Om op het water te zijn. Maar 
treinen zijn ook prima om mee te reizen. Van vliegtuigen houd ik 
niet. Dan kijk ik op m’n horloge om te kijken of het al opschiet, en 
zijn we pas tien minuten verder.”

De fiets is voor Toer in Amsterdam hét vervoermiddel: “Lopen 
kost teveel tijd. En ik wil geen tijd verliezen. Ik heb nog zoveel te 
doen.” Net als veel van zijn stadgenoten ergert Toer zich aan het 
gedrag van medeweggebruikers. “Hufterig gedrag is zo’n beetje de 
norm geworden. Ik steek nog mijn arm uit als ik links- of rechtsaf 
sla. Zelfs automobilisten zetten tegenwoordig hun richtingaanwij-
zer niet meer uit. Veel mensen claimen in Amsterdam hun eigen 
ruimte. Dat is jammer.”

Geboren en getogen Amsterdammer
De eerste jaren van zijn leven woonde Toer met zijn ouders en 

oudere broertje Jacques aan de Harmoniehof, een oase achter de 
Roelof Hartstraat en de Hobbemakade in Zuid. Jacques kon het 
woord ‘broer’ niet uitspreken, en noemde hem ‘toer’. En dat is 
zo gebleven. Toer ging naar het Barleaus Gymnasium, maar ver-
huisde op zijn vijftiende met z’n vader naar Den Haag, waar hij 
op het Gymnasium Haganum kwam. Het vond het daar vreselijk, 
en vertrok naar het Nederlands Lyceum. Maar ook daar aardde 
hij niet. Na de vierde klas verruilde hij de middelbare school voor 
de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. 
Maar Toer wilde eigenlijk danser worden. Zijn vader vond dat 
eigenlijk niks. Hij wilde wel eens van een deskundige horen of er 
voor Toer een toekomst in zat. En welke deskundige kon dat beter 
beoordelen dan Sonia Gaskell van het Nederlands Ballet. In plaats 
van op een auditie bleek Toer echter meteen in een klas te moeten 
meedansen. Dat beviel blijkbaar zo goed dat hij mocht blijven.

Toer raakte bevriend met Rudi van Dantzig, waarmee hij in 
1962 naar Amsterdam verhuisde. Samen kochten ze voor 10.000 
gulden een heel huis aan de Eerste Looiersdwarsstraat. Een klein 
huis midden in de Jordaan. Ze gingen samenwonen. De Jordaan 
was toen een erg verwaarloosde volksbuurt met hele gezinnen 
op een kleine verdieping. “In onze straat woonden toen nog veel 
Jordanezen. Van die moekes die uit het raam hingen, en naar be-
neden riepen: ‘Elly, hoal effe een pakkie Lexington voor me, wil 
je!?’”

Later heeft Toer nog een jaar of vijf in Den Haag gewoond. 
Maar in 1976 werd hij benoemd tot huischoreograaf van het Na-
tionale Ballet, en een jaar later verhuisde hij definitief terug naar 
Amsterdam, midden in de Nieuwmarktbuurt. Vanaf september 
1986 kon hij in twee minuten naar zijn werk fietsen, want toen 
werd het Muziektheater geopend. Toer quasi serieus: “Je snapt 
wel, toen ik hier kwam wonen stond ik erop dat het Muziekthea-
ter vlakbij mijn huis zou worden gebouwd. Het Leidseplein vond 
ik veel te ver”.

De afgelopen zomermaanden zat hij weer bijna elke dag in het 
Muziektheater om zijn nieuwste choreografie in te studeren, en 
mee te werken aan de repetities van een 25 jaar oud meesterwerk 
van hem: het Requiem van Mozart. In september werd met deze 
werken zijn tachtigste verjaardag gevierd. “Toen ik het Requiem 
weer zag, dacht ik: ‘Heb ik dat gemaakt? Best goed!” Misschien is 
het stuk inmiddels actueler, en daardoor beter begrepen. Ik heb 
geprobeerd duidelijk te maken dat bij het sterven niet de mens 
wordt vernietigd, maar dat de mens bezig is de schepping te ver-
nietigen. Dat idee is inmiddels wel gemeengoed geworden”.

is tachtig jaar geleden in Amsterdam geboren. En met twee 
onderbrekingen in Den Haag heeft hij er altijd gewoond. Bijna z’n 

halve leven in de Nieuwmarktbuurt. OpNieuw sprak met hem. Nu eens niet over zijn 
carrière als danser en choreograaf, maar over zijn leven in Amsterdam. 

Interview door Gee de Wilde foto Barbara van Ittersum

>
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Repetitie voor Requiem, 2016 
“Toen ik het Requiem weer zag, 
dacht ik: ‘Heb ik dat gemaakt? 
Best goed!” 
foto MJ van Hövell

Het atelier, oktober 2016 “Ik kreeg opeens behoefte om een portret 
van haar te maken, na de recente publicatie van een boek over 
Olga de Haas, de te vroeg gestorven ballerina, waarin Gaskell zeer 
onaangenaam wordt voorgesteld. Je kan zeggen dat ik dat beeld met 
mijn beeld wil bijstellen.” foto GdW

‘Alsof je op een schip woont’. “Met al dat hout lijkt het wel een schip. En schepen hebben mij altijd 
gefascineerd. Als kind al.” foto GdW
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Door alle festiviteiten rond zijn verjaardag had Toer even geen 
tijd voor zijn andere passies: beeldhouwen, schilderen en klave-
cimbel spelen. Nu eindelijk weer wel. Tja, dat klavecimbel met 
twee manualen boven elkaar staat midden in zijn woonkamer 
trots en mooi te wezen. Zelf gebouwd naar een voorbeeld uit de 
18de eeuw. Gewoon goed afgekeken van de historische bouwers. 
Toer schilderde aan de binnenkant van de klep heel verfijnd de 
thuiskomst van Odysseus op Ithaka. Muziek is thuiskomen.

Altijd bezig
“Ik heb aan een uur of vijf-zes slaap genoeg. En als ik niet met 

Laika wandel, werk ik in m’n atelier. Ik ben momenteel bezig met 
een serie over Nijinski. Ah, die ken je gelukkig. Hij is voor mij 
altijd een grote inspiratiebron geweest, deze danser die met Diag-
hilev en Stravinsky samenwerkte. Heel gedurfd en vernieuwend. 
Ik schilder een serie ‘episodes uit zijn leven’. Ik heb er nu zes af, 
maar wil er nog veel meer maken, en dan exposeren.” Een van de 
schilderijen laat een ervering zien die Nijinski in zijn autobiogra-
fie beschreef. Hoe hij in de sneeuw op een rotspunt zit, terwijl één 
ster hem kil aanstaart. Het oog van zijn vrouw …”

Toer heeft de afgelopen decennia op veel plaatsen zijn werk ge-
exposeerd. In Antwerpen in de beeldentuin Middelheim, in Athe-
ne, in Londen. En uiteraard in Amsterdam, zoals bij Galerie Krik-
haar, en vijf jaar geleden nog samen met Alan Land bij Galerie 
Weesperzijde. “Ik zat een keer op een bankje tegenover de ingang 
van de galerie. Er kwam een bezoeker van ons werk de galerie 
uitlopen, en ik hoorde de man verzuchten: ‘Nou, daar word je ook 
niet vrolijk van …!’ Heb ik vreselijk om moeten lachen.”

Toer wisselt schilderen en beeldhouwen voortdurend af. In zijn 
atelier staat het geboetseerde hoofd van Sonia Gaskell. Vooral 
haar handen staan in een ontroerende pose naast haar hoofd. “Ik 
kreeg opeens behoefte om een portret van haar te maken, na de 
recente publicatie van een boek over Olga de Haas, de te vroeg 
gestorven ballerina, waarin Gaskell zeer onaangenaam wordt 
voorgesteld. Je kan zeggen dat ik dat beeld met mijn beeld wil bij-
stellen.”

“Tja, beroemd word ik niet met mijn beelden en mijn schilde-
rijen, maar het geeft veel voldoening. Weet je, in de danswereld 
beschouwen ze me als een beeldend kunstenaar die ook balletten 
maakt, en in de wereld van de beeldende kunst zien ze me als een 
choreograaf die ook wel eens een schilderij of een beeld knutselt. 
Geen idee wat er van me geworden was als ik voor een van beide 
had gekozen. Maar ik heb nergens spijt van”.

De wederopbouw van de buurt door de ogen van Toer
Dat Muziektheater, de Stopera, heeft Toer vanaf een groot gat 

in het Waterlooplein zien groeien. Net als de hele Nieuwmarkt-
buurt. Toen hij in 1977 aankwam, lagen er nog enorme caissons 
voor zijn deur, die moesten afzinken om de metro doorheen te la-
ten lopen. Toen dat gebeurd was ontstonden er op het dak van de 
metro volkstuintjes. Toer: “Erg gezellig. De volkstuinders hebben 
nog geprobeerd de nieuwbouw rond de Lastage tegen te houden, 
maar daar kon natuurlijk geen sprake van zijn. Nu kijk ik tegen de 
nieuwbouw aan. Gelukkig wordt het zonlicht niet teveel gehin-
derd. Met dank aan de architect, die een uitsparing in het gebouw 
heeft bedacht.”

Het huis is een oase van rust. Heel wat anders dan de nabij ge-
legen Nieuwmarkt. “Wat een drukte. Al die drommen mensen. 
Helaas wil Laika altijd daar het liefst naar toe. Om de troep die 
de vretende toeristen daar achterlaten. Voor je het weet heeft ze 
weer ergens een kippenbot te pakken. Levensgevaarlijk voor een 
hond. Ze krijgt thuis heus wel genoeg. En ze lust echt alles. Als 
ik eet krijgt ze ook wel stukjes. En als ik m’n vingers in de rode 

wijn doop, likt ze die graag af.” Behalve de drukte ergert Toer zich 
vooral aan de enorme hoeveelheid fietsen, die her en der in stra-
ten en op bruggen staan geparkeerd. “Wallen van fietsen. Ik denk 
wel eens: heeft iedere Amsterdammer vijf fietsen? Waar komen ze 
in hemelsnaam vandaan? Foeilelijk.”

Toer heeft de afgelopen decennia gezien hoe de binnenstad is 
opgeknapt, maar naast het opruimen van die bergen fietsen zijn 
er andere dingen die volgens hem beter kunnen. “Prachtig hoe 
al die vervallen grachtenpanden weer bewoners hebben gekre-
gen. En hoe die bewoners hun panden hebben opgeknapt. Maar 
de straten zelf vind ik geen verbetering. Die rode bakstenen be-
strating vind ik lelijk. Ok, de lege bierblikjes en sigarettenpakjes 
komen er misschien schilderachtig op uit, maar geef mij maar 
zo’n ouderwetse trottoirtegel. Wat ik jammer vind is de vervlak-
king, de veruiterlijking. Vroeger zat er een antiekzaak, en een 
meubelrestaurateur in de Koningsstraat. Die zijn vervangen door 
een ‘hairstudio’ en een ‘nailstudio’. Net zoals in de Spiegelstraat, 
daar verdwijnt ook de ene na de andere antiquair, en dan zie je 
schoentjes en tasjes en jurkjes. Alles voor het uiterlijk. Ook de Ro-
yal Gallery is verdwenen uit de Koningsstraat, gelukkig is er nog 
de vioolbouwer.”

Was het vroeger met al die junks en dealers niet veel erger? 
“Ach, dat viel wel mee. De meeste junks waren over het algemeen 
heel beleefd. Als je er iets van zei, zeiden ze: ‘Sorry, sorry, meneer, 
ik ga zo.’ Ik had een keer logees uit het buitenland die toevallig uit 
het raam naar beneden keken en op de grond een uitgetelde junk 
met een spuit in z’n arm zagen liggen. Die dachten: waar ben ik 
nu beland! Haha. Toen ze in de jaren tachtig aan de nieuwbouw 
bezig waren stond er hier tegenover een bouwkeet. Ik had mijn 
raam open en zag naast die keet een oudere dame met een heer er 
bovenop liggen. En die vrouw gilde voortdurend: ‘Je doet ’t niet 
goed! Je doet ’t niet goed!’ Tja …”

Oud worden in de Nieuwmarktbuurt?
Toer voelt zich geen tachtig. “Ik voel me nog steeds twintig. Als 

ik buiten loop moet ik beseffen dat ik in de ogen van andere men-
sen een oude vent ben. Maar thuis voel ik me zoals ik me altijd 
gevoeld heb. Een jaar of twintig. En dat is maar goed ook, want ik 
heb het veel te druk om me oud te voelen. Veel oudere dansers en 
danseressen hebben een gezond lijf, wanneer ze lang zijn door-
gegaan. Ik ben blijven dansen tot m’n 62-ste. En deed dus ook 
mee aan alle trainingen die daarvoor vereist waren. Ik denk dat ik 
daardoor nog steeds zo’n goeie conditie heb”.

Maar denkt hij wel eens na over ‘oud worden’? Of hij altijd kan 
blijven wonen in dat trappen-labyrint. En wordt die drukte in de 
buurt hem niet teveel? Denkt hij er wel eens over om de buurt te 
verlaten? “Ik heb een paar vrienden in de buurt waar ik op kan 
rekenen. Ik sta er eerlijk gezegd niet bij stil wat er zou moeten 
gebeuren als mij iets overkomt. We zien wel. Ik ben verknocht 
aan dit huis. Ik moet er niet aan denken alles te moeten verhui-
zen. Maar soms denk ik wel eens, moet ik niet ergens buiten gaan 
wonen. Zou dat niet plezieriger zijn. Tenslotte kan ik goed alleen 
zijn. Er moet daar natuurlijk wel water zijn. Net als hier.”

Waar hij ‘s nachts van wakker ligt, is het dreigende president-
schap van Donald Trump. “In alle berichtgeving en prognoses 
hebben ze het over wel of niet de Muur van Mexico, maar over 
Trumps werkelijk misdadige plan om alle milieumaatregelen te-
rug te draaien heeft niemand het. Het kan me zo woedend maken. 
De machtigste natie ter wereld, met een kwaadaardige clown aan 
het hoofd.”

P.S. Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag verscheen bij 
WalburgPers het prachtig geïllustreerde ‘Toer van Schayk, danser, 
choreograaf & kunstenaar’

> Toer van Schayk 
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Marty Zwaan, eigenaar van Record-
Friend Amsterdam in de Sint Anto-

niebreestraat 46, is in overleg met de Ge-
meente om van zijn nieuwe platenzaak een 
buurtrestaurant te maken. De zaak met 
nieuwe platen loopt onvoldoende, vooral 
door de grote concurrentie van internet. Hij 
wil nu op dezelfde locatie versbereide maal-
tijden aanbieden aan iedereen in de buurt, 
maar vooral buurtbewoners. Het restaurant 
zal geen terras hebben en het pand is goed 
geïsoleerd met dubbel glas, stenen muren 
en een dubbel plafond.

Marty heeft een brief verspreid bij alle bu-
ren om langs te komen als ze over het plan 
willen praten. Hij heeft een bestemmings-
wijziging aangevraagd bij de gemeente. En 
nu is het wachten op de exploitatievergun-
ningen.

Van alle markten thuis
Kan dat zomaar, van platenzaak naar res-
taurant, vroeg ik me af. “Ik onderneem al-
leen in dingen die ik leuk vind,” zegt Marty, 
“en ik heb een ruime ervaring op culinair 
gebied. Op mijn twaalfde maakte ik bij Petit 
Restaurant in Leiden al kroketten en huza-
rensalade, ik ben leerling hulpkok geweest, 
dj, bartender en manager van een facilitaire 
dienst. En ik hou van lekker eten.”

Van platenzaak naar 
buurtrestaurant

10 uur ‘s avonds - Amsterdam centrum - halverwege mijn avondwan-
deling tref ik op de Prins Hendrikkade twee lange benen aan. Ze 
behoren een man toe. Hij zit met zijn gat op de stoep, zijn romp recht, 
met zijn armen omklemt hij de paal van een verkeerslicht, zijn hoofd 
wiebelt alle kanten op. Ik hurk naast hem neer en vraag hoe het met 
hem gaat. ‘Goed. Ik heb alleen een beetje last van epilepsie.’ Zijn stem 
klinkt rond en zacht. ‘Zal ik een dokter voor je bellen?’ ‘Dat hoeft niet.’ 
Het is een lieverd. Ik vraag het nog eens op een andere manier: ‘Heb 
je hulp nodig?’ ‘Nee, maar als je me kunt helpen op te staan...’ Met 
mijn voeten tegen zijn voeten, zijn handen in mijn handen, trek ik hem 
overeind. Hij valt tegen me aan. Met een hand op elke wang zet ik zijn 
hoofd stil. Het werkt. ‘Wat nu?’
Hij moet/wil naar het centraal station, tram 53. ‘Die bestaat niet,’ zeg ik. 
‘Oh nee, het moet 16, 24 of 13 zijn.’ De som van die getallen is inder-

daad 53 en 53 is een metrolijn - wat 
nu - ik besluit hem naar een van de 
haltes te begeleiden. Laat hem de 
maat. Hij leunt licht tegen me aan, zijn 
hand in mijn hand, zijn elleboog in de 
binnenhoek van de mijne. Waar zijn 
benen heen willen? Geen idee. Links 
rechts omhoog achteruit. Toch lukt 
het ons om die kilometerslange 400 
stappen in de juiste richting te zetten. 
‘Zal ik je thuisbrengen?’ Hoeft niet. 
‘Vanaf hier komt het goed.’ Ik kus een 
vreemdeling op zijn voorhoofd. 

De slager wel nog en de 
viswinkel, en gelukkig 

Wout weer

En dus begin ik aan mijn standaard rond-
je boodschappen. Daar zit tegenwoor-

dig Wout weer in, want zo noem ik Arx-
hoek. Arxhoek is Wout. Een vertrouwde 
plezierige naam, leuke mensen om me te 
helpen, een thuishaven.
Ik ben die thuishaven lang kwijt geweest. 
Eigenlijk weet iedereen in deze wijk wel de 
oorzaak (of is het reden?). Wout is weg van 
zijn vertrouwde stek op de Damstraat. Weg-
gewerkt door huurprijsopdrijving. Sinds 
mensenheugenis kwam ik daar. Een grote 
winkel, goede kazen, mijn karnemelk- en 
eierenadres. En soms nog andere dingen. 
Maar vooral het vertrouwde boter, kaas en 

eieren, maar dan wel weer zonder boter. 
Op een kwade dag hoorde ik dat hij moest 
verdwijnen. Onder druk van al die Nutel-
la-, ijs- en kaaswinkels en kwalitatief ma-
gere horeca zijn de Damstraat, de Nieuwe 
Hoog en de Hoog verworden tot toeristen-
vallen waar ik als buurtbewoner eigenlijk 
niets meer te zoeken heb. Ik wil niet zeggen 
dat ik gehuild heb toen Wout dicht ging. Als 
rechtgeaarde Amsterdammer heb ik geno-
ten van de afscheidskazen die ik mee kreeg. 
Maar het duurde lang voordat de belofte dat 
hij zou terugkeren werd ingelost. 
Inmiddels zat Old Amsterdam op Wouts 
oude plek. Dat maakte het nog schrijnen-
der. Elke keer als ik er langs fietste en die 
smakeloze toeristentroep zag, deed het pijn. 
Echter: op een goede dag kwam het goede 
nieuws. Wout is er weer, zij het in de hoe-
danigheid van zijn zoon Jeroen. Na lang 
zoeken kreeg Wout een pand in de schoot 
geworpen. Op het Rokin 66. Dus nu heb 
ik Wout weer opgenomen in mijn zater-
dagrondje boodschappen. Zo dadelijk ga ik 
aan dat rondje beginnen. Ik weet nu al dat 
we het over Feijenoord – Ajax gaan hebben, 
want ook dat telt: een echte Amsterdamse 
winkel is een winkel waar ons ons kent. Dat 
is wat ik tegenwoordig te vaak mis in mijn 
buurt. De bakker weg, de groenteboer weg; 
de slager wel nog en de viswinkel, en geluk-
kig Wout weer. 

Jaap Brandligt

Het doel is een buurtrestaurant op basis 
van duurzame principes. Zo gezond moge-
lijk, met zo min mogelijk verspilling en ex-
tra aandacht voor het milieu. Versbereide 
maaltijden uit de Nederlandse keuken op 
basis van lokale producten. Dagelijks ge-
opend van 08.00 – 22.00 uur, voor ontbijt, 
lunch en diner. Met op maandag een spe-
ciale buur(t)tafel met gezonde maaltijden 
tegen gereduceerd tarief (rond de 12 euro 
voor een goede maaltijd).

Vragen? Kom langs
Wilt u verder praten over dit plan? Vind u 
het hartstikke leuk of maakt u zich zorgen, 
kom langs of neem contact op met Marty 
Zwaan.

Sati Dielemans
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De gids had gelijk. De Sint Antonies-
breestraat mist iets, roept geen po-
ezie op. De inspanningen van de 

ondernemersvereniging om de straat op 
te fleuren ten spijt. De straat heeft niet de 
schwung en aantrekkelijkheid van bijvoor-
beeld de Haarlemmerdijk; heeft eerder een 
“achenebbisj” karakter. Dat roept vragen 
op: Wat zijn de oorzaken en wat is er aan te 
doen

Aangelegd als dijk tegen de getijdenwer-
king van de Zuiderzee was de, toen nog, 
Sint Antoniesdijk al snel de uitvalsweg naar 
Muiden. Na de aanleg van de Nieuwmarkt-
buurt groeide de Sint Antoniesbreestraat in 
de 17e eeuw uit tot een prestigieuze straat 
waar notabelen en kunstenaars zich graag 
vestigden, getuige het Pintohuis. In de eer-
ste helft van de twintigste eeuw was dat ka-
rakter getransformeerd tot een winkelstraat 
waarin de handel in stoffen en aanverwante 
bedrijven een niet onaanzienlijke rol speel-
de en was sprake van veel joodse bewoners. 
De panden waren op de vlucht gebouwd, 
zodat de versierde topgevels zichtbaar wa-
ren. Op de begane grond waren hoge, goed 
onderhouden winkelpuien met reclame en 
zonneschermen. Het straatbeeld werd ge-
domineerd door voetgangers waar tramlijn 
8 zich tingelend doorheen worstelde. De 
herinnering aan dat welhaast romantische 
beeld weegt mee bij de beoordeling van de 
huidige situatie. 

Ruimtelijke verbeteringen
Gescheiden door de Nieuwe Hoogstraat/
Snoekjessteeg heeft de Sint Antonies-
breestraat een geslaagd en minder geslaagd 
deel. De straat is relatief kort en wordt zo-
wel aan Nieuwmarktzijde als bij de Sint An-

toniessluis ruimtelijk afgesloten door een 
bocht. Die bochten geven weliswaar een 
wat intiem karakter, maar zorgen er ook 
voor dat de blik getrokken wordt naar de 
westzijde. Het is juist daar waar zich enkele 
zwaarwegende architectonische en steden-
bouwkundige tekortkomingen manifeste-
ren. Tussen de Nieuwmarkt en de Nieuwe 
Hoogstraat is sprake van saaie architectuur 
waar soberheid en doelmatigheid van af-
straalt, met veel introverte bestemmingen 
op de begane grond. Dat gevoegd bij afge-
plakte etalages, een voormalig postkantoor 
met een gesloten begane grond, een laad- 
en losplek met prikkeldraad en nietszeg-
gende woningentrees, maakt dat je er snel 
langs wil lopen. De enkele historische pan-
den en de weinige bestemmingen die zich 
wel presenteren zijn onvoldoende om die 
zijde van de straat interessant te maken.
De oostzijde van de straat tussen de Nieuw-
markt en de Snoekjessteeg bestaat volledig 
uit nieuwbouw, met woningen op de verdie-
pingen en arcades met publieksgerichte be-
stemmingen op de begane grond. Strak en 
fantasieloos alsof het de bezuinigingsron-
des in de ontwerpfase maar ternauwernood 
overleefde. Gevolg: strakke keurig verticaal 
gebouwde woonblokken zonder aanspre-
kende details en ondiepe, lage en donkere 
arcades. Negatief beïnvloed door de ervoor 
geparkeerde auto’s. Voetgangers hebben er 
weinig ruimte en moeten vaak wachten of 
om obstakels heen laveren.
Dat te veranderen is een kwestie van lange 
adem en bereidheid tot investeren.

Het geslaagde deel
Hoe het wel kan is te zien bij het Pentagon. 
Daar zijn de arcades hoog en licht en spat 
het plezier van het maken ervan af. Geen 

kwestie van geld maar van vakbekwaam-
heid en keuzes. Wellicht een voorbeeld voor 
het verbeteren van de donkere arcades.
In mindere mate geldt dat ook voor de over-
zijde, de gevelwand met het Pintohuis. De 
grotere breedte van de straat daar en de 
bocht met de ruime trottoirs dragen even-
zeer bij aan de hogere waardering. Het besef 
dat architect Theo Bos daar de vernieuwing 
van de Nieuwmarkt begon met de keuze tot 
behoud van het historisch stratenpatroon 
weegt natuurlijk ook mee.

Ook het verkeer is van invloed
Gelegen tussen de stedelijke zwaartepun-
ten Centraal Station en Waterlooplein, met 
de vele publiek aantrekkende bestemmin-
gen, is de Sint Antoniesbreestraat een druk 
gebruikte voetgangersroute. Tegelijk raast 
er veel fiets- en autoverkeer doorheen. Ooit 
was dat anders. Op een prentbriefkaart uit 
1909 is te zien dat voetgangers de straat in 
bezit hadden. Terugkeer naar die situatie 
lijkt op korte termijn onhaalbaar, gezien 
de status als hoofdnet fiets en als belangrij-
ke auto-ontsluiting van de buurt. Maar het 
opheffen van de parkeerplaatsen ten gun-
ste van bredere voetgangersgebieden zou 
het karakter van de straat sterk verbeteren. 
Overigens ben ik van mening dat vanwe-
ge de afsluiting van de Munt voor autover-
keer de rijrichting voor de auto zou moeten 
worden omgedraaid. Dat scheelt niet alleen 
doorgaand verkeer maar biedt automobilis-
ten rechtstreekse ontsluiting zuidelijke en 
oostelijke richting. 
Het paradoxale is dat een mooiere en com-
fortabelere Sint Antoniesbreestraat meer 
toeristen zal aantrekken dan nu het geval is. 
Of dat de bedoeling is, is nog maar de vraag. 

Evert van Voskuilen

Achenebbisj te lijf?

Het deed een beetje pijn 
toen op de Nieuwmarkt een 
gids over zijn schouder naar 
de Sint Antoniesbreestraat 
wees en zijn luisteraars toe-
vertrouwde: “If there behind 
me would be a sign “VISIT 
AMSTERDAM”, I would be out 
of a job.” De groep toeristen 
draaide zich om en vertrok 
richting Zeedijk.
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Op 9 september verscheen het volgende 
stukje van Guus Luijters, in de serie 

‘Klein geluk’ in Het Parool.

‘Als een onzichtbaar vriendje.’
Sientje Abram, die op 23 februari 1931 
werd geboren, woonde in een huis met een 
klok en een tafel en een stoel en een spiegel. 
Er was ook een kolenoven en een divan. 
En een kinderstoel. Toen op 21 september 
1942 de inboedel werd beschreven, was 
Sientje Abram al dood. Ze werd op donder-
dag 10 september 1942 vermoord, in Aus-
chwitz. Ze was elf.

Sientje Abram woonde met haar vader en 
moeder en haar drie broers in de Rapen-
burgerstraat 104 eenhoog. Verder is over 
haar niets bekend. Iedereen die haar gekend 
kan hebben, is ook vermoord. Aan Sientje 
Abram bestaan geen herinneringen.
In 2008 heb ik drie maanden onderzoek 
naar haar gedaan. Nadat ik niets gevonden 
had, gaf Sientje Abram me een lang gedicht, 
Sterrenlied, dat in 2011 verscheen. Sinds-
dien is ze nooit ver weg geweest. Kinderen 
hebben vaak een onzichtbaar vriendje, dat 
overal mee naartoe gaat, wat voor de ou-
ders die het vriendje niet kunnen zien vaak 
verwarrend is. “Kom op, Saar, oversteken!” 
”Nog even wachten, André is er nog niet.”
Sientje Abram is als een onzichtbaar vriend-
je. Ze is er, maar ik zie haar niet. Ik loop 
vaak met haar naar school, en ook al weet ik 

niet waar de school is, ik ga haar daar vaak 
halen. We vieren haar verjaardag, met koek-
jes en geklets, en in september, kwartjes-
maand, gaan we in de Artis naar de zebra’s 
kijken. 
Soms ook denk ik dat ik haar zie lopen, 
maar als ik kijk, ben ik net te laat en is Sien-
tje om de hoek verdwenen.’  

Het is mij toen niet gelukt dat stukje zonder 
tranen uit te lezen. En nóg heb ik er soms 
moeite mee. Elf jaar was ze, Sientje. Steeds 
weer komt dan dat overweldigende besef 
boven, dat is gedaan, hier in onze buurt, 
niet één keer maar duizenden keren, door 
mensen die toch niet heel veel anders heb-
ben kunnen zijn dan ikzelf. Als ik met mijn 
hondje Tanne wandel in de Nieuwe Uilen-
burgerstraat zie ik ze liggen in het trottoir, 
drie ‘Stolpersteine’, koperen tegels die aan-
geven dat uit het huis daarachter in de oor-
log een heel gezin is weggevoerd en opzet-
telijk is omgebracht in Duitsland. Voor mij 
hangt het verdriet om wat in die jaren ge-
beurde nog steeds voelbaar in onze straten 
hier.
Onze straten, onze buurt, die er sindsdien 
zo op vooruit is gegaan. Waar nu heel ande-
re mensen wonen, ikzelf incluis, dan er ge-
woond zouden hebben als die oorlog er niet 
geweest was. 
Daarom dit stukje. Opdat we niet vergeten 
in wat een bijzondere buurt wij leven.

Henk Oldeman

Toen ik als Veluws meisje naar Amster-
dam kwam in 1980, leidde een Amster-

damse kennis ons rond. De Zeedijk leek op 
die zonnige dag wel een straat in Afrika. 
Met hout dichtgetimmerde huizen, een to-
tale verlatenheid en hier en daar een don-
kere man op een stoep. Dat was mijn eerste 
kennismaking met de buurt. Tien jaar later 

woonde ik een paar jaar op de kop van de 
Geldersekade in een piepklein huisje. Een-
maal zwanger van mijn eerste kindje was 
het te klein voor ons drieën. Stom toevallig 
kregen we door woningruil weer een huis 
op de Geldersekade. In de kelder zat een 
oude opiumkit met psychedelische muur-
schilderingen en in de deur kon je de ko-
gelgaten nog zien. De kast onder de trap lag 
vol kolen. In de eerste week zag ik een 17e 
eeuws uitziende man met hoge rijlaarzen en 
een steek door onze slaapkamer lopen. Nor-
maal gesproken zie ik geen geesten, maar 
een mediamiek nichtje, die hier niets van 
wist en op kraamvisite was, merkte op: “Er 
is hier wel een geest in huis, maar het is een 
goede geest.“ Nu is de opiumkit allang een 
slaapkamer en zie je niets meer van de ko-
gelgaten of psychedelische schilderingen en 
in de kolenkit onder de trap ligt een keurig 
vloertje. 
In het begin joegen we regelmatig de junks 
uit het portiek. Nu sta ik met mijn fietstas-
sen vol boodschappen te wachten tot de 

stoet toeristen met rolkoffers op weg naar 
het station voorbij is voordat ik mijn bood-
schappen kan uitladen. Persoonlijk wacht 
ik liever op een groep Japanners, dan dat ik 
de politie moet bellen, omdat er een junk 
met blaffende honden mijn portiek bezet 
houdt.
Voor mij is de Nieuwmarktbuurt een klein 
dorp. Als mijn zoontje toen hij klein was 
naar mijn zus om de hoek liep, hield de 
buurvrouw hem staande : “Waar ga jij naar 
toe?” En als het antwoord dan was naar 
mijn tante, mocht hij doorlopen. Mijn an-
dere zoon die door een taxi werd aangere-
den op het plein, werd geholpen door drie 
buurtbewoners die de taxichauffeur tegen-
hielden, de ambulance belden en een visi-
tekaartje aan de getuige vroegen. Een echte 
‘warme’ buurt.
En al mis ik hier de bossen van de Veluwe, 
zolang ik de Hortus als mijn voortuin en 
Artis als mijn achtertuin kan beschouwen, 
heb ik toch niets te klagen?

Riëtte van der Plas

Sientje Abram

Het is mij toen niet gelukt 
dat stukje zonder tranen uit 

te lezen. En nóg heb ik er 
soms moeite mee.  

Elf jaar was ze, Sientje.

Wonen in de Nieuwmarktbuurt

BREDERO DOOR PIET ESSER. FOTO GOUWENAAR
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erstverhalen schrijven is niet zo makkelijk als men 
denkt. Je valt al snel in de clichés: familie, vreugde, 
feest, lekker eten, enzovoort. Weken heb ik mijn her-
senen laten kraken om het ideale kerstverhaal te 

schrijven. Niet te veel clichés, niet te triest (meisje met de 
zwavelstokjes, wie huilde er nou niet?!), niet te Amerikaans 
(kerstbomen tot aan het plafond, happy family, cadeaus tot 
je blut bent) en niet te pijnlijk (een kriebelige trui als cadeau 
krijgen, familieproblemen). Maar het werd me iets te veel 
hersenkraken: de toetsweek kwam eraan. Acht toetsen in één 
week waar je voor meerdere vakken moet leren uit boeken 
van meer dan tweehonderd pagina’s. Mijn creativiteit maakte 
baan voor de soorten diergedrag, Griekse woordjes, Chinese 
geschiedenis en wiskundige limieten en afgeleide functies. Ik 
wás al zo laat en ik had helemaal geen tijd en dit en dat. Op 
dat moment realiseerde ik me dat dít is hoe kerst écht is. Het 
ís stressen en werken en zwoegen en zweten, maar dan is het 
zover en dan is het wél feest. Het is wél (al is het maar even) 
één gelukkige familie zijn, het is wél dat kriebelgevoel in je 
buik wanneer je de prachtige kerstboom ziet, het is wél kerst. 
En dat is waar we het voor doen, het stressen en werken en 
zwoegen en zweten, om even bij elkaar te komen,  gelukkig te 
zijn en kerst te vieren.

Om dan toch nog de kersttraditie erin te houden Is hier een 
kort kerstverhaal gebaseerd op het Russische sprookje 
Snegurotchka (sneeuwmeisje):

Het sneeuwmeisje
Diep in het bos in het koude Noorden van Rusland leefden 

een oude houthakker en zijn vrouw in een isba (hut). Het 
was een moeilijke tijd, want het was winter en een dikke laag 
sneeuw bedekte de bevroren grond. Het was moeilijk om aan 
eten te komen rond deze tijd, de meeste dieren waren wegge-
trokken of in een winterslaap en het dorp was moeilijk te be-
reiken. Maar dit was niet wat de vriendelijke en hardwerkende 
houthakker en zijn vrouw zo verdrietig maakte. Ze waren kin-
derloos en in de winter voelden ze zich eenzaam, ze hadden 
geen gezelschap, niemand om voor te zorgen, geen blijdschap.

De dagen verstreken langzaam met hard werk als hun 
troost, want er was hout te hakken en voedsel te vinden. Op 
een dag pakte de houthakker de hand van zijn vrouw en trok 
haar naar buiten, waar hij in de sneeuw knielde en sneeuw 
begon te verzamelen. De arme vrouw dacht dat hij gek gewor-
den was, tot zij hem op een gegeven moment begon te helpen. 
Ze hadden het koud, maar het resultaat was alles waar ze om 
gaven. Ze stonden op. “Onze dochter, Snegurotchka”, zei de 
houthakker, terwijl ze de prachtige sneeuwpop in de vorm 
van een meisje bekeken. Hoewel de vrouw glimlachte, rolde er 
ook een traan over haar wang. Ze stonden een tijd zo, zijn arm 
om haar heen, tot ze beiden weer verlangden naar het vuurtje 
in de hut.

Niet ver weg in het bos kraakten de takjes, want de vrieze-

man (kerstman) en de winterkoningin die diep in het bos leef-
den, bekeken het paar met medelijden. Waarna ze hun magie 
gebruikten. Vlak voor het hoorden ze een stemmetje zingen. 
Ze draaiden zich om en zegen tot hun verbazing een prachtig 
meisje staan in een lange, witte jurk, versierd met sneeuw-
vlokken en wit bond, witte haren en ijsblauwe ogen. Ze wisten 
het zeker: Dit was Snegurotchka, hun dochter.

Ze leefden gelukkig, ook al maakten haar ouders zich soms 
zorgen om Snegurotchka, ze was zo stil en zo bleek dat ze 
soms twijfelden of ze wel leefde, maar er was altijd vuur in 
haar heldere, blauwe ogen.

Voordat ze bij haar ouders kwam had Snegurotchka  een 
waarschuwing van de vriezeman gekregen: ze moest altijd op 
haar hoede zijn voor de zonnegod, want hij wilde haar met 
zijn stralen laten smelten. Dus Snegurotchka bleef vaak bin-
nen, tot kerstdag, toen ze kinderen buiten zag spelen. Haar 
ouders maakten zich zorgen en zeiden: ‘Waarom ga je niet 
met hun spelen?’ Snegurotchka die dat niet kende vergat al 
haar zorgen en liep opgewonden naar buiten.

Misgir keek met grote ogen naar het meisje, zo bleek als 
sneeuw, maar zó mooi. Hij keek naar haar terwijl zij met de 
andere kinderen, sneeuwpoppen maakte en sneeuwballen 
gooide, tot ze naar hem toe kwam. Ze praatten en praatten tot 
het donker werd en ze beide met vlinders in hun buiken naar 
huis liepen.

De weken hierna spraken Snegurotchka en Misgir vaak af. 
Ze hielden van elkaar, maar Snegurotchka kende dit gevoel 
niet en ze was er ergens ook bang voor. Wat als Misgir achter 
haar geheimen zou komen? Of als ze de zonnegod niet meer 
kon ontvluchten en zou smelten? Ze kon zich niet voorstel-
len Misgir pijn te doen. Dus ze ontweek en negeerde hem. Dit 
deed zowel Snegurotchka als Misgir heel veel pijn. Snegurot-
chka’s moeder zag dit en ze stelde Snegurotchka gerust. Ze zei 
tegen haar: ‘Je hoeft toch nergens bang voor te zijn’, terwijl ze 
een krans van krokussen op Snegurotchka’s witte haar zette. 
Snegurotchka rende opgewonden naar buiten, naar Misgir. 
Haar moeder had gelijk! Op deze manier deed ze hem juist 
pijn! Ze rende en rende, steeds harder, ze kon zijn huis al zien, 
maar opeens verslapte ze. Ze kon niet meer rennen, ze zakte 
in elkaar. Ze stak nog haar hand uit naar Misgir’s huis en riep 
zijn naam, maar er kwam niet genoeg geluid uit. Snegurot-
chka was iets vergeten, krokussen komen op in de lente, wan-
neer de zon weer begint te schijnen. De stralen van de zonne-
god hadden haar doen smelten, tot alleen een plasje water met 
daarin een krokuskrans overbleef.

Hoe het afloopt? Tsja, volgens de mythe keert ze terug naar 
vriezeman en komt ze iedere winter terug. Misschien vond 
Misgir de krokuskrans wel en bewaarde die als aandenken aan 
dat mysterieuze meisje dat opeens verdween. Misschien kre-
gen de ouders een eigen kind en leefden ze allemaal nog lang 
en gelukkig.

Sneeuwmeisje

K
K E R S T V E R H A A L  D O O R  V I T A  H O O G L A N D T
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Het zal niemand ontgaan zijn: de toren van de 
Zuiderkerk is ingepakt. Niet als een kunstwerk 
van Christo, maar voor noodzakelijke restau-
ratie. Het is even wennen, maar het stoere con-
structivistische steigerwerk heeft ook wel wat. 
Ik heb de werkzaamheden van de steigerop-
bouw vanuit mijn slaapkamerraam op het 
Zuiderkerkhof dagelijks kunnen volgen en 
er een serie foto’s van gemaakt. Het was een 
fascinerende bedrijvigheid waar ik met toe-
nemende waardering naar keek. Rustig, goed 
gepland, weloverwogen en veilig neem ik aan. 
Aboma+Keboma inspecteert dat allemaal. 
Als Play Mobiel-poppetjes bewogen de man-
nen met hun gekleurde helmpjes over de meer 
dan 20 verdiepingen tot aan de hoogte van de 
haan: 68 meter! 2600 m2 steigerwerk, inclusief 
een elektrische lift, in 7 weken door 4 man van 
Hesse Steigerbouw uit Rotterdam. 
De Gemeente Amsterdam is opdrachtgever, 
het bureau Archivolt is de restauratiearchitect 
en Schakel & Schrale zijn de aannemers. Er 
zijn veel partijen bij betrokken. De omwo-
nenden worden goed geïnformeerd over de 
werkzaamheden en eventueel ongemak. De 
oplevering wordt in juli 2017 verwacht. Als de 
steigers rond het carillon weg zijn, zullen de 
klokken weer de tijd aangeven; want dat is wat 
echt gemist wordt.
In een volgend nummer meer over de techni-
sche en artistieke restauratie van ons ‘buurt-
baken’.

tekst en foto Flip Lambalk

column In de bus van Bussum naar Naarden
Maarten Henket

Dag schoonheid, mag ik je wat vragen?
Als je maar niet met flauwe smoesjes aan komt zetten, 
lelijkerd.
Als ik timmerman was, en jij was een lady, zou je dan met 
me willen trouwen, zou je dan een kindje van me willen?
Even aan mijn moeder vragen, ha ha. Nou, ik dacht het niet. 
Maar je zegt ‘als …’, dus je bent helemaal geen timmerman. 
Wat ben je dan wel?
Ik vaar. Maar als ik een hamer had, zou ik ’s ochtends 
hameren, ik zou ’s avonds hameren, overal in het land….
Trini Lopez. Heeft mijn oma een poster van. Hoe oud ben je 
eigenlijk? En waarom denk je dat ik geen lady ben?
Een echte lady gaat niet met de bus. En ik hoor het aan je 
manier van praten.
Wie heeft er hier nou een accent, jij of ik! Waar kom je 
vandaan?
Ik ben geboren in Arnemuiden, in dat kleine café aan de 
haven.
Nou, geef mij maar Amsterdam. Maar je hebt gelijk. Mijn 
wiegie was een stijfselkissie, zou je kunnen zeggen. Armoe 
troef. Later ging het wel beter, mijn pa rijdt nu in een 
Mercedes.
De mijne in een Opel Corsa, tweedehands.

O.
Wat nou, O? Ben ik soms te min voor je omdat je pa in een 
grotere kar rijdt dan de mijne?
Te min? Nee hoor, ik vind je best leuk, maar wat moet ik met 
een zeeman? ‘Een zeemanshart roept alleen om de wijde 
oceaan, en van beloften aan wal, daar denkt een zeeman niet 
meer aan.’ Dat zingt mijn zus altijd.
Oké, dan maar niet trouwen, maar we kunnen toch wel een 
keer gaan dansen of zo, zondagmiddag bij voorbeeld?
Dan kan ik niet. Zondags kan ik nooit.
Hoezo, nooit? Waarom ben jij nooit op zondag vrij?
Ik voetbal. Misschien wil je wel komen kijken!
Ehh, hm, ik geloof dat ik dan al iets heb, zondag.
En net zei je nog dat je wou gaan dansen! Vind je 
vrouwenvoetbal soms niks?
Nou, niks ... maar waarom ga je niet op ballet of zo, 
of trampolinespringen, dat is toch veel eleganter dan 
voetballen! En beter voor je figuur.
O, ben jij er zó een! Nou slijmbal, vergeet het dan maar. Ga 
maar weg, verdwijn uit mijn gezicht, denk maar niet dat ik 
nog voor je zwicht.
Maar ehh …
Het is voorbij. Laat me!

Zuidertoren
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Terwijl alle gedichten al op de burelen van de redactie 
binnen zijn moet ik nog aan de bak. En ik vind de 
gedichten van dit nummer stuk voor stuk verrassend, 
eigen en goed. Dat ik fan ben van dichter Dunya is 
geen publiek geheim. Dat was het ook niet bij de 
sluiting van Cine Qua Non, in de Staalstraat. Eric 
Ipenburg speelde direct open kaart over zijn fatale 
ziekte. En daar ging weer een monument. Dit keer het 
kleine filmmuseum, zoals ik het altijd noemde, in de 
Staalstraat. Geen films meer kopen, geen filmplaatjes, 
kauwgomballenplaatjes, filmposters, speciale uitgaves 
van filmsterren en noem maar op. Er is bewogen, 
intens en soms zelfs feestelijk afscheid genomen van 
deze uniek winkel en plek, die volgens mij ook door 
veel toeristen werd bezocht.

Film is mijn vriend in de tijd
lichtbeelden van verhalen
die raken en herhalen
wat we verkennen en herkennen
film is de geheugensteun
van het mooiste lied
het monumentale beeld van
vreugde en verdriet

Daarom plaats ik vandaag, bij hoge uitzondering, ook 
nog een Engels gedicht. gemaakt door mijn zoon van 
22. Zijn eerste gedicht ooit. Zijn debuut. Het paste zo 
in deze tijd, dat het gemaakt leek voor het 
decembernummer van OpNieuw.
                                                                                    Jorge

Old friends never die

ga je mee spelen?
zei je en je pakte de accordeon
je nam de dagen 
en de nachten
en je zong

de strakgespannen dromen
van de stad
begonnen zachtjes in de wind
te waaien
boven de huizen uit 
riep je de zee

je riep de stormen los
in wat bevroren en versteend
en dichtgegooid ontdooide

je sloeg je vleugels los
in carnaval en wijn
en niet alleen
zijn wij
de drempel en de deur
een sigaret
een feest van tijd tot tijd
de steen

alleen de liefde
kan een lichtspoor geven
langs de onderkant
een schreeuw
van iets dat wild
en smetteloos geboren is
een steppenlied
voor steppengras
elke seconde
kan de laatste zijn

geef me de wijn
de tram
een carillon
en alle haastige passanten/
een bed alleen

een grenzeloos verlangen
vloog door de straten
van de stad
en boven alles uit
de zee die zingt en
niet vergeten kan
                                     dunya                        

Elfjes

meester
kwaad wroet
in ‘t donker, toch
komt alles aan het licht

geen
mens, geld
god of allah
Mars. Verstoor die rust
niet
                                           Hea

Eric Ipenburg met affiche van Play Time

The bridge

Crossing the bridge of existence
reading at the speed of time
averting eyes from the abyss
so dreadful yet sublime

Trying to shout down the silence
as we each pursue a different light
yet each and everyone of us
awaits the same dark night

This so-called ‘King of terrors’
overrules our very fate
no matter how much we 
embrace the bridge
the depth does not discriminate

In life, death is all around us
this reality stands stark
for even when we close our eyes
we gaze right into the dark

Marc Bolle

Een Maltezer leeuw met 
                              grootheidswaan
Ging eens voor de spiegel staan
Ik ben een leeuw, geen flauwe kul
Ik blaf niet, nee ik brul

Een kleine kater keek ernaar
En dacht: wat keft dat hondje raar
De leeuw brulde: zeg kat kom hier
Je ziet, ik ben een koningsdier

De kat sprong rustig van zijn stoel
En keek de koning aan, heel koel
En zei: jij klein dom hondendier
Wie is de ware koning hier?

Het leeuwtje, nu onzeker van zijn zaak
Voelde de krab en die was raak
Ach het was maar een kleine wond
Maar hij jankte als een jonge hond

Op een weide in het groene gras
Stond een lam dat heel veel las
En alle dieren in de buurt
Die werden naar het lam gestuurd
Met vele vragen, klein en groot
Het was het lam dat antwoord bood
Zo kwam er ook een kikkerjong
Dat angstig naar het lam toesprong
Zeg lam, wat is een ooievaar?
Men spreekt erover als gevaar
Het lam zei: kijk dat is mooi
Mijn moeder is een echte ooi
Dus is het antwoord, klip en klaar
Haar vader is een ooievaar
Dus bang zijn, als je dat maar laat
Het is de liefste opa die bestaat
De kikker was gerustgesteld
En sprong over het weideveld
En teruggekomen in de sloot
Zag hij een vogel op één poot
De kikker ging toen voor hem staan
De vogel keek de kikker aan
En zei: ik ben een ooievaar
De kikker voelde geen gevaar
                                    Jacques von Pell

ge
dic

hte
n
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Herbert van Hasselt is stellig. Am-
sterdam verkwanselt zijn erfgoed, 
en laat hele stukken van de binnen-

stad nog steeds verloederen en verromme-
len. Zelfs als zijn geliefde straatjes, stegen en 
gangen worden opengesteld, raken ze ver-
vuild, worden ze volgeplempt met fietsen en 
afval, en blijven ze slecht verlicht. Dat kan 
en moet anders, vindt hij. En daarbij wordt 
hij door velen gesteund, die net als hij een 
grote liefde hebben voor de geschiedenis 
van de stad en haar bewoners. We spraken 
met enkelen van hen. Maar ook met men-
sen die deze open-hart-operatie van de bin-
nenstad niet zien zitten.

De stegen van postcodegebieden 
1011 en 1012
Onderdeel van het Project 1012, bedoeld 
om de leefbaarheid van het zogenoemde 
wallengebied te verbeteren, was een expe-
riment om een aantal stegen voor het pu-
bliek open te stellen. Dat is inmiddels ge-
beurd. Sommige stegen zijn permanent 
open, maar de meeste sluiten ’s nachts hun 
poorten om ongewenste gasten buiten te 
houden. De aanblik van die stegen is nau-
welijks verbeterd. De bewoners gebruiken 
ze als particuliere buitenruimte, en aan het 
uiterlijk is niet veel gedaan. Maar er is in ie-
der geval een begin gemaakt.
Voor postcodegebied 1011, de Nieuw-
marktbuurt en omgeving, zijn er nooit of-
ficiële plannen geweest om stegen open te 
stellen. “Het is destijds van het stadsdeel-

Gaan we de stad dotteren? 
Stegen open of stegen dicht?

In maart las u in OpNieuw een pleidooi van Herbert van Hasselt om de vele stegen in de binnen-
stad op te knappen en voor het publiek open te stellen. Daar is niet iedereen blij mee, vooral de 
bewoners in gesloten stegen niet. Is er een oplossing denkbaar die iedereen tevreden stelt?

Amsterdam is een waterstad, waarin 
de Amstel en de burgwallen eeuwen-
lang de hoofdtransportrichting 
hebben bepaald. Vanouds worstelde 
de stad met het verkeer van oost naar 
west. Naarmate de bebouwing 
toenam, moesten stegen en gangen 
worden aangelegd – vaak over 
particulier terrein – om de stad in oost-
westrichting open te houden. Wie van 
de Nieuwezijds Voorburgwal naar de 
Oudezijds Achterburgwal wilde, was 
zodoende afhankelijk van bruggen 
over het water en moest gebruik 

maken van stegen  en nauwe 
straten. Aan dergelijke doorgangen 
heerste in sommige periodes een 
chronisch tekort. Rond 1500 werden 
de Oude Doelenstraat en de Oude 
Hoogstraat aangelegd. Tevens 
werden in deze lijn bruggen verbreed, 
ook aan de Nieuwe zijde. In de loop 
van de zestiende eeuw werd de Dam 
vergroot en ontstonden de Korte 
Niezel, de Stormsteeg, de Koestraat 
en andere verbindingen. Maar tot het 
laatste kwart van de negentiende 
eeuw bleef het fijnmazige weefsel van 

de binnenstad vrijwel intact.
De grootschalige aanleg van de 
Raadhuisstraat in 1895 zorgde voor 
een betere doorstroming van het 
verkeer naar het westen, maar de 
verkeersstroom liep dood op het 
Paleis op de Dam. Plannen voor de 
aanleg van een boulevard tussen Dam 
en de Plantagebuurt bleven liggen op 
de tekentafel. Amsterdam kende 
grote veranderingen en transforma-
ties. Maar wie in de binnenstad van 
oost naar west wil, moet nog steeds 
door eeuwenoude stegen en straten.

Amsterdam van oost naar west

Nieuwmarktbuurt 
en Lastage met in 

zwart alle open en gesloten 
stegen, gangen en binnenter-

reinen in 2016, GdW



18 OpNieuw

bestuur een politiek besluit geweest om de 
experimenten met openstelling van stegen 
enkel in het kader van het Project 1012 uit 
te voeren”, zegt gebiedsbeheerder Wies Daa-
men. “Over 1011 is zo’n besluit nooit geno-
men”.

Noord-zuid- en oost-west-
verbindingen
Het stratenpatroon van de Amsterdamse 
binnenstad ziet er uit als een bloedsomloop. 
We praten niet voor niets over verkeers-
aders. Als je de plattegrond van de oude 
middeleeuwse stad bekijkt lopen vrijwel 
alle grote verkeersstromen noord-zuid. Ze 
volgen de oude Amstelstroom en de grach-
ten en straten die parallel daaraan zijn aan-
gelegd. Voor de oost-westverbindingen 
moesten doorbraken door huizenblokken 
worden gemaakt. Zo komt het dat de mees-
te stegen oost-west liggen. Als haarvaten in 
de bloedsomloop van de binnenstad (zie 
kader1).
Maar volgens sommige kenners van ste-
gen en straatjes zitten veel aders en haarva-
ten verstopt of zijn verkalkt. In plaats van 
bypasses zien zij meer in dotteren en stens: 
‘open die hap! En doe het dan meteen goed’. 
Zorg ervoor dat bij herstel van monumen-
ten, van het erfgoed in stegen en straten de 
uitstraling naar buiten goed wordt, en iets 
laat zien van de historie. Van de winkels 
en bedrijfjes die er ooit zaten, van de men-
sen die er woonden. “Dat levert een histo-
rische identiteit op”, zegt Herbert van Has-
selt. Maar daarmee maak je een wandeling 
door zo’n steeg nog niet aantrekkelijk. Van 
Hasselt pleit voor vier ingrepen die de aan-
trekkingskracht van stegen zowel voor be-
woners als voor voorbijgangers vergroten: 
plaveisel, licht, muren en uithangborden.
In plaats van saaie bakstenen als plavei-
sel pleit Van Hasselt voor een goeie steen-

soort, bijvoorbeeld gladde harde stenen, 
liefst in een aantrekkelijk patroon gelegd. 
En wat aan de grachten met Ritter- en Kei-
zerlantaarns inmiddels gelukt is, kan ook in 
de stegen: speciale steeglantaarns die voor 
een goede en sfeervolle verlichting zorgen. 
En dan de vele kale muren die zo kenmer-
kend zijn voor veel stegen. Laat kunstenaars 
uit de buurt zich daar eens op uitleven, bij-
voorbeeld met schilderingen die de historie 
doen herleven, of laten zien wie er ooit in 
die stegen woonden. Tot slot de belettering 
van neringdoenden. Bedrijfjes en horeca 
zouden met elkaar kunnen afspreken dat ze 
dat op eenzelfde manier doen. Van Hasselt: 
“Kijk eens naar de Koningsstraat hoe dat 
daar is gelukt”.
De geschiedkundige ingreep kan met QR-

code-naambordjes, zoals dat in 2012 in de 
omgeving van de Oude Kerk is gebeurd. Via 
zo’n code wordt zichtbaar wie er ooit in de 
betreffende steeg woonde, en waar de naam 
van de steeg vandaan komt. Zo woonde er 
in de Onkelboerensteeg in de 17de eeuw 
ene Dirck Honckelboer. En geen Belgische 
oom. Toch leuk om te weten.

Een beetje steeg-geschiedenis
Jan Wiebenga onderhoudt een blog met al-
les wat je over Amsterdamse stegen zou wil-
len weten en zien2. Een citaat: “In het ver-
leden bevonden zich, bij benadering, 250 
stegen en meer dan 1350 gangen mét en 
200 zonder naam, tussen de Singelgracht 
en het IJ. En dan ga ik uit van circa 1850 
tot 1925. Vóór 1850 zijn het er in ieder ge-

“Midden in de huizenrij is een klein 
poortje, niet hoger dan één meter 
vijftig. Wie er door wil moet gebukt 
blijven lopen, totdat hij twintig meter 
verder op een oud erf belandt, dat 
naar de kant van de gracht openligt. 
Aan de overzijde van de gracht ziet hij 
de achtergevels van de huizen in de 
Rapenburgerstraat.
Van de armste achterbuurt is de Rode 
Leeuwengang de vergaarbak van de 
diepst menselijk ellende. Aan de drie 
kanten van het erf staan tien huizen 
elk van drie verdiepingen hoog. Elke 
verdieping bergt vier eenkamerwo-
ningen. Op een oppervlakte van 
nauwelijks honderd vierkante meter 

vegeteren tweehonderd veertig 
gezinnen. Het aantal kinderen is 
ontelbaar. Ze krioelen op alle trappen, 
ze kruipen over de vieze straatstenen. 
In de zomer zwemmen de groten in 
de Markengracht. De huizen van de 
Rode Leeuwengang lozen niet op de 
gracht. Op elk trapportaal staat ‘de 
emmer’, soms met een stuk papier 
afgedekt. Vier gezinnen op één 
verdieping maken van één emmer 
gebruik. Drie keer per week komt de 
wagen van de Stadsreiniging op 
Marken. De man met de ratel kruipt 
door de nauwe poort. Zestig verslon-
ste vrouwen staan op een rij te 
wachten totdat ze de emmer boorde-

vol menselijk vuil in de ‘strontkar’ 
kunnen laten ledigen. Een enkele 
spoelt daarna de emmer in de gracht 
een beetje schoon.
In de Rode Leeuwengang is altijd 
ruzie. Er ligt altijd een kind op sterven. 
Minstens éénmaal per week komt de 
wagen van de gemeente iemand 
weghalen die aan een besmettelijke 
ziekte lijdt. De gang is geen straat, het 
is een erfelijke belasting. Wie hier 
wordt geboren krijgt het noodlot 
mee: Hier zijt gij ter wereld gekomen, 
hier moet gij sterven.”

Meyer Sluyser. Voordat ik het vergeet. 1957 
uitg. Het Parool / N.V. De Nieuwe Pers

De gesloten Geldersesteeg 
en de open Nieuwe 
Jonkerstraat, 
foto’s Flip Lambalk

De Rode Leeuwengang

Stegen open of stegen dicht?
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val minder geweest en na die tijd zijn bijna 
alle gangen en bijna de helft van de stegen 
verdwenen. Wat nu, anno 2015, nog rest 
zijn 165 stegen en minder dan 15 gangen of 
andere nauwe doorgangen in het openbare 
circuit.
Het is onomkeerbaar wat er met die stegen 
en gangen gebeurd is. Toen ze ontstonden 
waren ze onmisbaar als doorgang of over-
pad, na tientallen jaren werden ze misbruikt 
(criminaliteit, junks, wildplassers en op-
slagplaats) en nu worden ze weer gebruikt 
als bloembak, fietsenstalling en binnentuin, 
maar het openbare is wel grotendeels ver-
dwenen.”
Welke stegen, steegjes, gangen en binnen-
terreinen er in de Nieuwmarktbuurt en 
Lastage nu nog zichtbaar zijn, is te zien op 
bijgaand kaartje.

Koninkrijk vol sloppen
De geschiedenis van de stegen in Amster-
dam is geen vrolijke. Door ruimtegebrek 
in de middeleeuwse binnenstad werd elke 
vierkante meter benut. Ook achter de hui-
zen aan de hoofdstraten. Die huizen wer-
den bereikbaar gemaakt met smalle door-
gangen. Tijdens de tweede bloeiperiode 
van Amsterdam in de negentiende eeuw 
kwamen er opnieuw tienduizenden werk-
zoekenden naar Amsterdam, die allemaal 
gehuisvest moesten worden. Onder de ti-
tel Koninkrijk vol sloppen beschrijft Auke 
van der Woud die wereld achter de hoofd-
straten en -grachten. Een wereld van ar-
moede en huisjesmelkers, van ziekte en 
mensenpakhuizen. Erbarmelijk. Julius van 
Berge schreef in 1872: “De bekende Hol-
landse zindelijkheid is daar geheel onbe-
kend. Verschillende soorten van walgelijk 

ongedierte, ondragelijke stank van aller-
lei smetstoffen, liederlijke vuilheid, die op 
vloeren, muren, zolders, vensters, huisraad, 
kortom op alles geplakt en gekorst is op wat 
u omringt, zijn daar gewone verschijnse-
len.” Meyer Sluyser haalde in 1957 herinne-
ringen aan zijn jeugd op (zie kader).

Oude wonden openrijten?
Mensen die de historie van de binnenstad 
koesteren en zichtbaar willen maken, zijn 
dus voorstander van het openen van wat er 
nog van het stegen-erfgoed over is. ‘Maar 
waarom zou je die ellende over je af willen 
roepen?’ vraagt de Nieuwmarktbuurtbe-
woner zich in gemoede af. Junks, dealers, 
ruziënde voorbijgangers, pies, poep, af-
val, fietsen en brommers, allemaal redenen 
waarom die stegen een paar decennia ge-
leden gebarricadeerd zijn. Niet dat de ver-
paupering weer zou toeslaan, maar wie zegt 
dat we die overlast niet allemaal weer terug-
krijgen in die keurig opgepimpte straatjes 
en stegen? Neem de bewoners van de Gel-
dersesteeg. Of het KNAW met zijn volledig 
afgeschermde tuin, die oorspronkelijk drie 
toegangen vanaf de straat had. Die zitten er 
niet op te wachten hun privacy en veiligheid 
kwijt te raken.

Een nieuw 21ste eeuws leven voor 
stegen?
Laten we eerst eens kijken wat de bewoners 
van de stegen en de omwonenden er voor 
terugkrijgen. Allereerst natuurlijk een aan-
trekkelijke en goed ogende steeg. Een steeg 
waar je met zorg en aandacht mee om wil 
gaan. En die voor omwonenden plezierig en 
veilig is om door te lopen. Die omwonen-
den zien hun territorium uitbreiden: soms 

een kortere weg van A naar B, soms een 
nieuwe plek om even te relaxen, een nieu-
we stilteplek voor hen die aan een drukke 
straat of gracht wonen. En niet te vergeten 
een nieuwe plek om trots op te zijn.
Maar waarschijnlijk gaan deze blije bewo-
ners en omwonenden zich als snel ergeren 
aan geparkeerde fietsen van bewoners, de 
Canta van mevrouw De Vries, de geveltuin-
tjes, het tuinmeubilair om het laatste zonne-
tje mee te pikken en de grote plastic afval-
bakken van café ’t Vergulde Lepeltje. Want 
laten we wel wezen, in Amsterdam komt de 
meeste verrommeling van de bewoners. De 
stad en de straat is van hun, en het claim-
gedrag schuift elke dag een centimeter op. 
‘Het is toevallig wel mijn/onze steeg, die 
hier voor het publiek is opengesteld, ja!?’ En 
diezelfde bewoners gaan zich ook teweer-
stellen tegen opdringerige buitenstaanders 
die hun fiets denken te kunnen droppen, of 
met hun zatte kop de kamperfoelie in het 
geveltuintje komen bewateren. Behalve een 
snauw kunnen ze een emmer water over 
hun hoofd krijgen, en vinden ze hun fiets op 
een andere plek terug.

Een gezamenlijk plan
Dat schiet niet op. Hoe komen die twee (of 
drie) werelden bij elkaar? Er moest eerst 
maar eens een goed plan komen, waar naar 
goed Amsterdams gebruik ‘iedereen’ bij be-
trokken wordt. Een plan met kleine stap-
pen, waarin iedere steeg en straat zijn eigen 
plan moet krijgen. Elke steeg is immers an-
ders. We hebben donkere rechttoe-recht-
aan-stegen, stegen met open ruimtes, ste-
gen met drie of vier ingangen, stegen die 
in iemands tuin uitkomen, stegen met veel 
voordeuren en stegen zonder, stegen die in 
een uitgaans- of winkelgebied liggen, ste-
gen die niemand vindt, alle soorten en ma-
ten dus. Sommige zullen geschikt zijn voor 
geparkeerde fietsen, andere niet. Sommige 
kunnen ’s nachts op slot, andere niet. Som-
mige nodigen uit tot straat- of cafémeubi-
lair, andere kunnen beter leeg blijven. Zo-
veel stegen zoveel oplossingen.
Wat te denken van een start in stegen die al 
openbaar zijn, zoals de Waalsteeg en de On-
kelboerensteeg. Prachtige stegen waar de 
vier cosmetische ingrepen van Herbert van 
Hasselt niet zouden misstaan. Zulke voor-
beeldstegen zouden de discussie over an-
dere stegen kunnen vergemakkelijken. En 
misschien bewoners van andere (gesloten) 
stegen jaloers maken. 

Gee de Wilde (met dank aan 
Gabri van Tussenbroek, Flip Lambalk en 

Herbert van Hasselt)

1 Kader door Gabri Tussenbroek over de historie 
van de stegen
2 www.amsterdamsestegen.blogspot.nl

Steeg in Venetië zonder fietsen, 
geveltuintjes en tuinmeubilair 
en het Zakslootje richting Krom 
Boomssloot, foto’s Gee de Wilde
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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

ZING MEE!  ZING MEE! ZING MEE! 
Spaans programma: De Victoria, Encina, 

De Guerrero, Montes Capon.
Kamerkoor Dwarsklank repeteert elke 

woensdagavond van 19:45-22:00 uur in de 
Turfsteeg. Informatie@dwarsklank.nl



“
21OpNieuw

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

Woorden

Vorige week was er iemand op het 
spreekuur die woningruil wilde doen. 

Ze had een woning met één slaapkamer en 
een zoontje van vijf dat nu nog in haar slaap-
kamer sliep. Ze wilde daarom ruilen met 
iemand die wel twee slaapkamers had. De 
verhuurder, een corporatie, wilde na haar 
verhuizing de huur van haar woning optrek-
ken van €490 naar €680. Haar ruilpartner 
had een uitkering op bijstandsniveau. 
Sinds 1 januari is de Woningwet gewijzigd. 
De wetgever meende dat iemand die een 
uitkering had op het niveau van bijvoor-
beeld de Bijstand of de AOW geen huur zou 
moeten betalen die meer is dan €586,68. De 
bezorgdheid van de wetgever is begrijpelijk. 
Maar de oplossing is dat corporaties geen 
woningen met een huur boven €586,68 
meer aan mensen met een laag inkomen 
mogen geven. Het verzoek tot woningruil 
werd daarom geweigerd: de woning was 
niet “passend” voor iemand met zo’n laag 
inkomen. Zo wordt dat nu genoemd. 
Dit was al de derde woningruil die in mijn 
ervaring in de afgelopen twee maanden om 
deze reden werd geweigerd. Ik heb er geen 
onderzoek naar gedaan, maar ik heb niet de 
indruk dat corporaties nog woningen in de 
verhuur doen met een huur van minder dan 
€650. Dat zou betekenen dat de bezorgd-
heid van de wetgever ertoe heeft geleid dat 
mensen met een laag inkomen geen wo-
ning meer kunnen krijgen. Het is duidelijk 
dat dat de bedoeling niet geweest kan zijn. 
Maar het is of de wetgever heeft gedacht 
dat als hij maar stelt dat er goedkope wo-
ningen beschikbaar zijn met alle rituelen 
van de wetgeving en in naam van “Wij Wil-
lem Alexander, bij de gratie Gods, Koning 
der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, 
enz. enz. enz.”, dat die woningen er dan ook 
wel zullen zijn. 
Het is een oude en ook verleidelijke gedach-
te, dat men louter door woorden de dingen 
in de werkelijkheid kan bepalen. Francis 
Bacon, in de 17e eeuw samen met Descar-
tes, één van de grondleggers van de weten-
schap, heeft deze overtuiging het duidelijkst 
uitgedrukt. Hij schreef dat de mensen weer 
de macht konden bezitten die ze in het pa-
radijs hadden gehad, als ze de ware naam 
van de dieren en de dingen achterhaald 
zouden hebben. Dat is de naam die Adam 
hun in het paradijs had gegeven: “for when-
soever he shall be able to call the creatures 
by their true names, he shall again com-
mand them.”

In het vak komt het vaker voor dat men al-
leen met woorden de werkelijkheid pro-
beert te beheersen. Een paar weken gele-
den had ik vijf bewoners van een complex 
op bezoek die alle vijf door een corporatie 
waren gedagvaard. Het complex moest her-
steld worden en de kosten daarvan zouden 
zo hoog zijn dat ze met geen mogelijkheid 
uit de huuropbrengsten opgebracht kon-
den worden. Als dat waar is, is het inder-
daad mogelijk de huurovereenkomsten 

te beëindigen. De vraag is dan of het echt 
waar is. Bij de dagvaardingen zat een hele 
ordner aan bijlages, waaronder een uitge-
breid bouwkundig rapport. Uit dat rapport 
volgde uiteraard dat het ernstig achterstal-
lig onderhoud zo duur was dat de huur-
overeenkomsten beëindigd moesten wor-
den. Nu zou zo’n rapport ook voor een leek 
enigszins begrijpelijk moeten zijn en de 
advocaat moet het in de dagvaarding een 
beetje uitleggen. Maar ik kon aan het rap-
port geen touw vastknopen en de cijfers die 
in de dagvaarding werden genoemd, kon ik 
zelfs niet terugvinden in dat rapport. Dan 
is het goed mogelijk dat mijn kennis te-
kortschiet. Maar het is ook mogelijk dat de 
bouwkundige naar de conclusie heeft toege-
werkt, want de corporatie kan veel geld ver-
dienen als de huurders weg zijn. En hij kan 
er ook te weinig tijd voor hebben gehad of 
het rapport bijvoorbeeld door een stagiaire 
hebben laten schrijven. Het had veel staat-
jes met cijfers en telde 117 bladzijden. De 
bouwkundige kan er best vanuit zijn gegaan 
dat niemand dat aandachtig en kritisch zou 
lezen. Het is moeilijk, en dan volstaat men 
met de conclusies en praat elkaar na. Dat is 

ook het veiligst, want je kunt gemakkelijk 
onenigheid krijgen over zo’n rapport. De 
advocaat, die het zou moeten uitleggen, is 
jurist. Dit zijn meestal mensen van de alp-
ha-pakketten op de middelbare school en 
zeker niet van cijferlijsten en berekeningen. 
Misschien had hij op de dagvaarding zijn 
best gedaan maar met weinig resultaat.

Het is fascinerend hoe gemakkelijk het kan 
gebeuren dat iets wat alleen maar geschre-
ven is en met enig ritueel naar voren wordt 
gebracht, de dingen in de werkelijkheid kan 
lijken te bepalen of zelfs te creëren. Het is 
alsof de huurders hun woningen inderdaad 
moeten verlaten en alsof er inderdaad een 
hoop woningen met een huur van onder de 
€586,68 zullen zijn, als dat maar met veel 
gewichtigheid wordt gesteld en wordt aan-
genomen: “Wij Willem Alexander enz, enz. 
enz.” Vooral dat “enz. enz. enz.” is erg fraai 
suggestief. Als dat die goedkope woningen 
niet tot stand kan brengen, wat nog wel. 
Woorden en rituelen die de werkelijkheid 
proberen te bepalen, worden gedragen door 
het verlangen om belangrijke problemen te 
boven te komen. Daarom doet geen corpo-
ratiemedewerker heel erg zijn best om duis-
tere staatjes van cijfers te begrijpen en denkt 
niemand helder na over het verbod om dure 
sociale huurwoningen aan mensen met 
een laag inkomen te geven. Dan zou je de 
eensgezindheid doorbreken en de proble-
men niet kunnen oplossen. De onbegrijpe-
lijkheid van “enz. enz. enz.” sluit daardoor 
naadloos aan bij die duistere staatjes en zelfs 
bij een advocaat die zonder dat te willen en 
te kunnen toch met cijfers moet omgaan. 
Die woorden en cijfers worden formules, 
die alles wat zo mooi en wenselijk is, van-
zelfsprekend maken en niemand twijfelt er 
meer aan en het wordt gewoon voor ieder-
een waar. Maar Bacon was niet gek, en hij 
zag de mogelijkheden van de “true names” 
alleen in het paradijs en in een paradijselij-
ke toekomst; het begrip ‘vooruitgang’ komt 
bij hem vandaan. Hij was zich er helder van 
bewust zelf niet in het paradijs te leven. En 
dat inzicht is helaas niet iedereen gegeven. 
Bij ons is de poging om de dingen door 
woorden te beheersen een vlucht uit de on-
zekerheid en de onwetendheid naar iets wat 
men zo graag zou willen omdat het belang-
rijk is. En dit moge fascinerend zijn, het is 
ook tragisch want onmiskenbaar leven we 
niet in het paradijs. 

Peter Commandeur

Het rapport had veel 
staatjes met cijfers en 
telde 117 bladzijden
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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  mariarijnbout@gmail.com
www.mariarijnbout.nl

KOFFIE EN 
PLATEN, 

DAAR ZIT 
MUZIEK IN

KORTE KONINGSSTRAAT 13
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Waarschijnlijk onze beroemdste buurt-
genoot woonde en werkte in de (Jo-

den)Breestraat: de geboren Leidenaar Rem-
brandt Harmenszoon van Rijn in wat nu het 
museum het Rembrandthuis is. Een mede-
werkster van het museum vertelde dat in 
een Polygoon filmjournaal buurtbewoners 
werd gevraagd of ze wel eens binnen waren 
geweest. Dat was bijna niemand! 
In het sfeervolle en actieve museum is op 
dit moment ook een kleine, maar zeer fijne 
tijdelijke tentoonstelling te zien: ‘In de ban 
van Hercules Segers, Rembrandt en de Mo-
dernen.’ Tot en met 8 januari 2017.
Het is overigens altijd een genoegen om in 
het Rembrandthuis rond te lopen. Gluren 
door de kleine raampjes naar de Joden-
breestraat, de Sint Anthoniessluis en de Ou-
deschans. De sfeer proeven van de ‘kunst-
kamer’ en de ateliers en natuurlijk genieten 
van de mooie verzameling van Rembrandts 
etsen. Daar is nu dus die bijzondere ten-
toonstelling aan toegevoegd: werk van Her-
cules Segers en van kunstenaars die door 
hem zijn geïnspireerd. 

Segers was en is een geheimzinnige figuur, 
waar niet veel precieze biografische gege-
vens over zijn (1589/90-1633/40). Zo is 
het onbekend of hij ook daadwerkelijk die 
prachtige berglandschappen gezien heeft. 
Ook over het hoe en waarom van zijn werk-
wijze zijn nog veel vragen. Schrijver Theun 

de Vries heeft daar een aardige roman bij 
verzonnen (De Bergreis). 
“Wel is duidelijk dat het werk van deze 
schilder en graficus behoort tot de meest 

Na de boodschappen, voor het avondeten, na twee borrels op 
het plein loop ik terug naar huis. Zo meteen ga ik iets proberen 
met geraspte wortel, geraspte broccoli en rode bonen uit blik. De 
rest moet ik nog verzinnen. Mogelijk iets met heel veel citroensap 
en -rasp en koriander. Weet niet. Verzinnend pruttel ik over de 
brug vanuit de Korte Koningsstraat de Oude Schans op. Loopt 

een man mij tegemoet. Het trottoir is hier één mens 
breed dus dat wordt navigeren. Zijn kuif is stijf 
omhoog gekamd, zijn bovenlichaam beweegt niet. 
Armen strak langs de romp die iets naar voren lijkt 
te leunen. Handen als vleugeltjes achter hem aan. 
Vingers gespreid. Ook zijn heupen lijken nauwelijks 
te bewegen. Ik besluit dat het een Engelse toerist is 
want hij heeft een ‘funny walk’ en houdt behoorlijk 
links. Geen kleur behalve zwart. Ik zal moeten 
wijken.
Ik heb een kale kop, mijn heupen bewegen en van 
mijn armen zwaait er eentje mee bij elke stap die ik 
zet. Kan ik niets aan doen. De andere arm beweegt 
minder vanwege die tas met boodschappen. Ik 
zwenk uit de lijn van een botsing; wijk uit naar links, 
de straat op en zeg: ‘Bonsoir’. Gewoon, ...om te 
pesten.

Hercules Segers in het Rembrandthuis
uitzonderlijke kunst van de Gouden Eeuw. 
Zijn geëtste landschappen hebben een won-
derlijk karakter door de eigenzinnige weer-
gave van de natuur, opvallende composities, 
vreemde sfeer en door de uitzonderlijke en 
complexe techniek die daaraan ten grond-
slag ligt. De experimentele kunst van deze 
ware kunstenaars-kunstenaar lijkt niet te 
hebben beantwoord aan de gangbare smaak 
van de tijd waarin ze ontstond, maar het 
werk zou des te meer invloed hebben op 
kunstenaars in latere tijden.” 1)
Het aardige van de tentoonstelling in het 
Rembrandthuis is dat nadruk gelegd wordt 
op het werk van andere kunstenaars die 
door Segers geïnspireerd zijn. Eeuwenlang. 
Rembrandt zelf was een liefhebber!
Voor het grote overzicht van bijna alle in-
drukwekkende etsen is de prachtige exposi-
tie in het Rijksmuseum te zien. Ook t/m 8 
januari.
Op de binnenplaats van het Rembrandt-
huis is een speciaal gemaakte video-instal-
latie gebaseerd op het werk van Segers te 
zien. Dagelijks zijn er ook etsdemonstraties 
waarbij wordt uitgelegd hoe deze grafische 
techniek werkt. Kunstschrift heeft een spe-
ciaal Hercules Segers nummer uitgebracht.

Flip Lambalk
Zie voor alle informatie op 
www.rembrandthuis.nl
1) Uit het prachtige boek bij de tentoonstelling: 
In de ban van Hercules Segers 
(Mireille Cornelis)

Hercules Segers, 
Bergvallei met 
slingerende rivier

Robert Zandvliet, 
zonder titel 
(monotype met inkt 
op papier) 97,8 x 
2007 cm 1999
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Waar veel dorpen in Nederland 
beschikken over een grote sporthal 
en niet zelden een sportheld 
voortbrengen, is de Nieuwmarkt-
buurt karig bedeeld. De hoog-
stedelijke omgeving inspireert 
daar weinig toe. De buurt is een 
uitstekende habitat voor beeldend 
kunstenaars, musici en schrijvers 
maar topsport(st)ers zijn schaars. 

De laatste echt bekende dateert al weer 
uit de jaren vijftig. Hein van Breenen, 

de ook vanwege zijn rappe Amsterdam-
se tongval beruchte profwielrenner uit de 
Korte Koningsstraat, kon bij thuiskomst 
van de Tour de France steevast rekenen op 
een massaal onthaal. Ook al won hij zelden 
iets. 
Minder bekend is de voetballer Calvin 
Jong-A-Pin. Hij werd met Jong Oranje Eu-
ropees kampioen in 2007. Een godswonder, 
want in zijn jeugd was er meer sprake van 
bouwputten dan pleintjes om te voetballen. 
En dan is er opeens een bloem tussen de 
rotsen. Lisa Wörner, geboren in 1990 en 
opgegroeid aan de Kromme Waal. Samen 
met Mirte Kraaijkamp, Maaike Head en Ilse 
Paulis in 2014 wereldkampioen roeien op 
de Bosbaan in de dubbelvier lichte klasse 
(LW4X). En ook nog een met een dik we-
reldrecord. Een bijzondere prestatie. Ze 
vertelt er graag over. 

Al op de Sint Antoniusschool blonk Lisa uit 
in sport en deed ze aan turnen, tennis en 
karate. Toen dat op het Barlaeus verwater-
de, werd ze door haar ouders gestimuleerd 
toch aan sport te doen. Het werd roeien. 
Niet omdat ze roeien het leukst vond, maar 
vooral omdat daar bij de jeugd maar twee 

keer in de week werd getraind. Talent maakt 
lui. Ze werd op haar vijftiende lid van Wil-
lem III, en kwam dankzij haar natuurlijke 
aanleg al snel bovendrijven. Met haar ster-
ke benen en rug en haar lange armen bleek 
ze de ideale bouw voor een roeister te heb-
ben. Ze bevroedde toen niet dat ze op haar 
zeventiende zou worden uitgezonden naar 
de Europese jeugdkampioenschappen en 
het roeien zou uitgroeien tot een dagtaak. 
Trainen bleek leuk, en veel meer dan in een 
boot heen en weer varen op de Amstel. 

Met de aanvang van haar studie geneeskun-
de aan de VU volgde ze een aantal clubge-
noten naar Nereus bij de Berlagebrug. Met 
de combinatie studie geneeskunde / top-
roeien had ze twee dagtaken. Bewonde-
renswaardig want topsporters zijn altijd een 
beetje moe. Lisa: “Door een goede planning 
was topsport en studie redelijk goed te com-
bineren. In het jaar dat ik coschappen liep, 
was de VU heel flexibel met indelen. Zo kon 
ik me in het wedstrijdseizoen meer op het 
roeien focussen en op trainingskampen in 
het buitenland. Daarnaast heb ik in de pe-
riodes ertussen ook onderzoek gedaan, om 
zo met mijn studie bezig te blijven; het ook 
was een goede afleiding van het monotone 
sportersleven.” 
Haar studie hielp bij het herkennen van de 
veranderingen die haar lichaam onderging 

door het bedrijven van topsport. En 
vooral waar de grenzen lagen. Lisa: 
“Overbelasting en blessures liggen 
altijd op de loer in de competitie. 
Bovendien moet ik op mijn gewicht 
letten omdat ik uitkom in de lichte 
klasse. Met behulp van een diëtist 
lukt het me onder de 57 kg te blijven 
met een normaal eetpatroon en toch 

goed te herstellen van de zware inspannin-
gen.”
Na het WK waren de Olympische Spelen 
van Rio het volgende doel. Helaas wordt 
daar maar in één lichte klasse gevaren, de 
dubbel twee (LW2X). Via de voorwedstrij-
den in de skiff en op de roei-ergometer te-
kende zich gaandeweg af dat ze uit de boot 
zou vallen. Wel ging ze mee als reserveroei-
ster maar kwam niet in actie. 

In de herfst verbleef Lisa in Noord-Ameri-
ka om onder andere deel te nemen aan The 
Head Of The Charles Regatta in Boston. Tij-
dens een training op de fiets brak ze bij een 
val haar sleutelbeen. Ze zou geen topsport-
ster zijn als ze niet toch probeerde te roeien. 
Maar dat bleek niet zinvol. Alleen als coach 
kon ze toch een bijdrage leveren. 

Lisa sluit af met: “Het plan is wel om door 
te gaan richting Tokyo 2020. Alleen het ko-
mende jaar zal ik minder actief zijn, maar 
daarna keer ik terug naar het hoogste ni-
veau. Na die Olympische Spelen ga ik me 
richten op de opleiding tot chirurg. Ik ben 
dan 30, dus dan is het tijd voor de volgende 
stap in mijn leven.”
Als Lisa vaart op de Olympische Spelen zal 
ik zeker voor de tv zitten.

Evert van Voskuilen
met dank aan Lisa Wörner en Advalvas

Lisa Wörner, bloem tussen de rotsen

Evy Psychologenpraktijk is te vinden in de 
oude Kweekschool voor de Zeevaart, aan de 
Prins Hendrikkade 193, een prachtig geb-
ouw dat vroeger het internaat voor zeelieden 
was. De geest van de zeelieden is nog bijna 
voelbaar, ook door een grote muurschilder-
ing van het oude Amsterdam in de statige 
hal. Janine Plaisier is psycholoog. Ze helpt 
mensen die last hebben van piekeren, perfec-
tionisme, onzekerheid, angsten, relatieprob-
lemen en rouw. Rouw gaat niet alleen over 
verdriet na het overlijden van een geliefde, 
maar ook over afscheid door bijvoorbeeld 
ziekte, ouderdom of een scheiding. “Mensen 
wachten vaak lang voordat ze hulp vragen 
aan een psycholoog. Dat is jammer, want bij 
veel klachten kunnen mensen toch echt ge-

holpen worden en na een paar gesprekken 
voelen ze zich vaak al beter.” Janine is van 
jongs af aan geïnteresseerd in hoe mensen 
denken en doen, vooral als het gaat om moe-
ilijke dingen die het leven met zich mee kan 
brengen. “Sommige dingen zijn niet te ve-
randeren, maar mensen kunnen vaak wel 
leren anders met moeilijke dingen, gedacht-
en en emoties om te gaan waardoor ze weer 
meer van het leven kunnen genieten”. Janine 
kijkt per persoon welke aanpak het best past 
en gebruikt alleen methoden waarvan uit 
onderzoek bekend is dat ze de meeste kans 
van slagen hebben. Daarom heet de prakti-
jk ook Evy, naar Evidence based psychology; 
doen wat werkt. Ze is dol op de Nieuwmarkt-
buurt, waar ze vele jaren heeft gewoond. 

Evy Psychologenpraktijk
O N D E R N E M E R S  I N  D E  N I E U W M A R K T B U U R T 
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Lambiek vierde dit jaar zijn 48e ver-
jaardag en is daarmee de oudste 
stripwinkel van Europa en misschien 

zelfs wel ter wereld. De stripspeciaalzaak 
verhuisde vorig jaar vanuit de Kerkstraat 
naar Koningsstraat. De winkel zat sinds de 
oprichting op 8 november 1968 op vier ver-
schillende locaties in de Kerkstraat. De ver-
huizing was ‘geen pretje’ maar de nieuwe lo-
catie bevalt eigenaar Boris Kousemaker en 
consorten goed. De winkel in het rijksmo-
nument op nummer 27 is klein, maar gezel-
lig. Veel buurtbewoners zijn al eens komen 
kijken. Niet iedereen komt om boeken te 
kopen. Zo komt er wel eens een buurvrouw 
binnenrennen met krantenknipsels over 
Olie B. Bommel en Tom Poes. Koffie hoeft 

ze niet. Weer andere buren komen binnen 
voor een praatje. 
Met de oprichting van Lambiek in 1968 
zorgde Kees Kousemaker er voor dat zijn 
generatiegenoten de hand konden leggen 
op de beeldverhalen uit hun jeugd. In ge-
wone antiquariaten waren die verhalen niet 
meer te krijgen en als ze er al waren, waren 
ze zeer kostbaar. Zijn liefde voor strips en 
vernieuwende kijk op het beeldverhaal 
zorgden voor succes. Hij zag het werk van 
striptekenaars  als kunst en richtte een ga-
lerie op. De winkel werd een verzamelpunt 
voor stripliefhebbers en -tekenaars en Kou-
semaker hielp veel beginnende artiesten op 
weg naar succes. Onder meer grote namen 
als Carl Barks, Will Eisner, Robert Crumb, 

André Franquin en Chris Ware exposeer-
den in de galerie. Ware ontwierp ook het 
visitekaartje van Lambiek: een klein stripje 
van 12 pagina’s.
Voor zijn bijdragen aan de stripwereld ont-
ving Kees Kousemaker in 2006 een Konink-
lijke Onderscheiding en mocht zich Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 
Een jaar na dit heugelijke feit nam zijn zoon 
Boris de zaak over. Bijgestaan door mede-
werker Klaas Knol die al sinds de jaren ’80 
in de winkel werkt.

Toen in de Kerkstraat alle boeken de deur 
uit moesten vanwege funderingsherstel, 
zocht Boris een nieuwe ruimte en vond 
deze in de Koningsstraat. De gevelsteen bo-
ven de winkel herinnert aan het feit dat de 
ruimte waar de winkel huist ooit de woning 
was van de Armeense priester Johannes de 
Minas. De winkel bestaat uit twee verdie-
pingen en is verdeeld in een Engels- en 
Nederlandstalige afdeling. Het ijzerwerk 
aan de achterramen is ontworpen door de 
Amsterdamse kunstenaar/striptekenaar 
Wasco. Hoewel het aanbod in de win-
kel sinds de verhuizing vooral uit nieuwe 
boeken bestaat, worden er nog regelmatig 
antiquarische juweeltjes uit de kelder ge-
toverd. In de dozen die daar staan, zit nog 
flink wat bijzonder werk voor de echte ver-
zamelaar. Nieuwe stripmakers vinden ook 
nog steeds hun weg naar Lambiek om hun 
werk te laten zien en verkopen. Onder hen 
de belachelijk getalenteerde en productieve 
Lae Schäfer die verantwoordelijk is voor 
de overzichtstekening van de winkel. Nog 
steeds vinden regelmatig signeersessies en 
lezingen plaats.

Behalve de winkel is de website van Lam-
biek ook zeker een bezoekje waard. In de 
door Kees Kousemaker bedachte Comi-
clopedia is informatie te vinden over bijna 
14.000 striptekenaars van over de hele we-
reld. Nog bijna dagelijks wordt de encyclo-
pedie aangepast en aangevuld door redac-
teur Bas Schuddeboom. Hoewel de winkel 
officieel geen galerie meer heeft, hangt 
er nog genoeg moois aan de muur om te 
bekijken. Ook is de winkel nog steeds een 
verzamelpunt voor tekenaars en liefheb-
bers. Ga dan ook gerust eens langs voor een 
kopje koffie en wellicht een stripboek en 
wie weet tref je er zomaar een striptekenaar 
aan. Misschien zit er zelfs wel een achter de 
kassa!
https://www.lambiek.net/ Lambiek, Ko-
ningsstraat 27, 1011 ET, Amsterdam 
020-6267543
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
11:00 -18.00 u zaterdag: 11.00 tot 17:00 u en 
zondag 13:00-17:00 u

Charlotte Goede

Een nieuwe locatie 
voor Lambiek

De Nieuwmarktbuurt is sinds dit jaar nog meer dan voorheen 
een heus stripboekenkwartier. Met de komst van Lambiek 
november vorig jaar zitten nu drie zaken in een straal van 

tweehonderd meter waar stripliefhebbers hun hart kunnen 
ophalen. OpNieuw vroeg Charlotte Goede een korte 
geschiedenis te schrijven van deze bijzondere winkel.
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29 en 30 oktober was het dan 
eindelijk zover, de allereerste 
Big Draw Nieuwmarkt. Het hele 
weekend is er getekend in het 
monumentale pand op de Kalk-

markt 8. De reden voor het openstellen 
van het huis was bijzonder. Het was voor 
het laatst dat ik vrije toegang had tot 
alle kamers in het huis waar ik opgroei-
de. Mijn ouderlijk huis maakt nu een 
spannende overgangsfase door. Nieuwe 
bewoners gaan zich vestigen op de bo-
venverdiepingen en in het achterhuis, 
en ook de oude statige huiskamer is om-
getoverd tot expositie-/verhuurruimte. 
Hoe ik mijn huis bekeek en beleefde is 
de afgelopen maanden sterk veranderd. 
Mijn blikveld is weer open en onbevan-
gen geworden en voor het eerst kan ik 
De Huiskamer nu zien als nieuwe expo-
sitieruimte zonder de schaduwen van 
de donkere houten meubelen die ik zo 
goed van vroeger kende. Ik gun het huis 
en zijn nieuwe bewoners een frisse start 
zonder de zwaarmoedigheid die er het 
afgelopen jaar hing.

Tekenen stelt je in staat opnieuw te 
kijken en dat wat je ziet in een nieuwe 
context te plaatsen. Vandaar dat ik met 
zoveel mogelijk kunstenaars en teken-
liefhebbers het huis nog één keer wilde 
vastleggen, misschien als aandenken 
maar zeker ook als een startpunt, een 
markeerpunt van nieuwe creatieve ener-
gie en levendigheid. 
Iedereen was welkom. Kunstenaars werden uitgenodigd zich 
tijdens The Big Draw te vestigen in een stukje van het pand. 
Een stukje naar eigen keuze. De deelnemende kunstenaars 
konden vooraf het pand bezichtigen en zich laten inspireren. 
Op zaterdag om 10:00 uur stond de eerste voor de deur. Fem-
ke, jong en net afgestudeerd, had zich al snel genesteld op de 
zolder. Ze stalde haar tekengerei en spulletjes uit op de oude 
houten vloer. De nerven van de verweerde vloer dienden als 
inspiratie. Met thee en koekjes liet ik haar achter. Vervolgens 
kwam Jan, een tekenliefhebber, in het bijzonder gefascineerd 
door de oude balkenconstructie in de nok van het huis. Ach-
ter het oude hijsrad koos hij zijn plekje. 

Zo stroomde het huis vol met kunstenaars en tekenliefheb-
bers die voor 2 dagen mijn huis als onderzoek en tekenatelier 
gebruikten. Het was een bijzondere ervaring, stil en gecon-
centreerd werd er gewerkt. Krassen van pennen en potloden 
vulden de ruimtes van het huis.

Ariena had de lijnen van de vingerafdrukken van mijn moe-
der, mijn broer en mijzelf als inspiratie gebruikt. De lijnen 
als paden over de door het lekkende dak aangetaste muur. 
Enthousiast vertelde ze over de brokkelige structuren en de 
bruine vlekken die zij één wilde laten worden met de vinger-
afdrukken. Martijn had een tekenmachine gebouwd die tot 
leven kwam als er een bezoeker tegen de grote zware zolder-
deur duwde. In het donkerste hoekje van het huis zat Johanna 

op een krukje tussen onze oude kampeers-
pullen. Zij nodigde bezoekers uit om te te-
kenen in het donker en zich te laten leiden 
door de geluiden van buitenaf. “Een bijzon-
dere intieme ervaring”, vertelde een dame 
op leeftijd terwijl ze met wandelstok voor-
zichtig weer de zoldertrap afschuifelde.

Tijdens de gezamenlijke lunch hield Paul 
een lezing over gummen. Zijn verzameling 
had hij meegebracht, waaronder een doosje 
gummen gebruikt tijdens schoolexamens 
uit 1981, de frustraties nog zichtbaar in de 
gummen. Enthousiast vertelde hij over de 
aanleiding van zijn fascinatie. Het gum-
men zelf als markeerpunt en breukvlak in 
de kunstgeschiedenis. Het uitgummen van 
een tekening van Willem de Kooning door 
Robert Rauschenberg. 

Tot mijn grote verrassing waren er weinig 
kinderen. In plaats daarvan veel volwasse-
nen die met een onbevangen kinderblik de 
vertrekken in het huis onderzochten door 
op geheel eigen wijze mee te tekenen met 
de kunstenaars. Het weekend was leeftijd-
sloos. 

Het was spannend om onbekenden met 
pen, potlood en papier te verwelkomen 
en achter te laten in een voor hen onbe-
kende kamer. Ik wist op voorhand niet wie 
en wat ik precies kon verwachten. Daarbij 
was mijn insteek de afgelopen weken sterk 
veranderd.

Wilde ik eerst nog tekenworkshops en 
buurtgerelateerde ontmoetingen tijdens 

The Big Draw met het pand als locatie, nu was de rol van 
mijzelf maar ook die van het huis veranderd. Het pand werd 
onderwerp en inspiratiebron, met als resultaat een grote ge-
tekende collage in de vorm van 100 tekeningen. Elk met een 
ander handschrift en insteek. Voor mij een bijzondere ode aan 
het tekenen zelf en aan het pand en ik ben iedereen dankbaar 
voor de liefde en creatieve energie. 

Er gebeurden mooie en rare dingen. Zo printte de oude prin-
ter van mijn vader opeens gedichten uit vervlogen tijden. En 
kwam er opeens geheel onverwachts een stapel handgeschre-
ven brieven uit 1993 tevoorschijn. Ik zag ze als liefdevolle ca-
deautjes van het pand zelf.
Nu gaat de reis weer verder. De Huiskamer bouw ik om tot 
creatief laboratorium. Een mooie betaalbare ruimte voor 
kunstenaars. Daarnaast is De Huiskamer te huur. De komen-
de tijd wordt hectisch. Een nieuwe website, bouwen aan een 
nieuw spannend collectief door en voor kunstenaars. The Big 
Draw was een creatieve boost en ik ben iedereen zeer dank-
baar voor de liefde en de hulp tijdens het weekend. 

(Er stond ook een ramenroute op het programma. Helaas was 
de betreffende kunstenaar ziek en wordt de route nog even 
uitgesteld. Ik zou het geweldig vinden om daar in de toekomst 
een leuke spannende nieuwe invulling aan te geven en te ver-
weven met mooie verhalen uit de buurt zelf.)

The Big Draw Nieuwmarkt 2016
Een terugblik door Fenneke Voorsluis

FOTO'S FENNEKE VOORSLUIS
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Het Pintohuis zat stampvol voor uitrei-
king van de Auke Bijlsma Geveltuinen-

prijs op 30 september. Het was alweer de 7e 
editie en er waren dit jaar maar liefst 24 ge-
nomineerden in even zoveel categorieën 
(van verfijnde arrangementen tot balkon- en 
straatprijs). Voor alle genomineerden was 
er een prachtige oorkonde, maar het span-
nendst was natuurlijk wie er dit jaar met de 
hoofdprijs, de felbegeerde Auke Bijlsma Wis-
selbeker, vandoor zou gaan. De jury bestaan-
de uit Veronika Esser (Huis voor de Buurt), 
Monica Waakwijk de Carvalho, Liesbeth 
Stoute-Vogelenzang en Tom Flaton, had zich 
veel moeite getroost en zelfs alle planten en 
bomen gedetermineerd en beschreven. Peter 
Passchenegger maakte ook dit jaar weer een 
reuzenpan heerlijke soep, Tom schonk wijn, 
de beker glom en aan mij de eer de prijzen 
uit te reiken en de zaal toe te spreken.

Aan Auke Bijlsma hebben we veel te dan-
ken als bewoners van de Nieuwmarktbuurt. 
Hij begreep als geen ander wat een buurt een 
buurt maakt: de mensen die er wonen. 
Onlangs hoorde ik de Amerikaanse socio-
loge Saskia Sassen betogen dat de buurt altijd 
overeind blijft, ondanks alle veranderingen 
die steden doormaken. Where are the spaces 
where those without power can make history? 
In the neighbourhood, zegt Sassen. Willen we 
het geweld van internationalisering doorstaan 
waarin multinationals vastgoed alleen zien 
als belegging, dan zullen we pal moeten staan 
voor onze buurten. Willen we niet overlopen 
worden door anoniem massatoerisme dan 
zullen we respect moeten afdwingen. Dat laat-
ste doen we hier in de Nieuwmarktbuurt met 
zoiets simpels als een geveltuin. In de afgelo-
pen acht jaar heeft de Geveltuinenprijs effect 
gehad: het geveltuinenvirus heeft zich op for-
midabele wijze door de buurt verspreid.

Stenen worden uit de straat gelicht om stok-
rozen op te kweken, omgehakte bomen 
worden vervangen door zonnebloemen. 
Stoepparkeerders worden geweerd met 
stootranden van autobanden gevuld met 
petunia’s en afrikaantjes, potten en pan-
nen gevuld met geraniums en violen sieren 
stoepen en trappen. Hangplanten bloeien 
overdadig in plantenbakken op balkons. 
Daarnaast werden bomen gered door een 
rechtszaak aan te spannen en te winnen, zo-
dat de projectontwikkelaar met omwonen-
den een verdrag moest sluiten en tekenen: 
lees de vorige OpNieuw. Het is om vrolijk 
van te worden.
Maar is dat genoeg, houdt onze ambitie hier 
op? 
Neen! Daarom heb ik daar in het Pintohuis 
een voorstel gedaan voor een nieuw initia-
tief: de Nieuwmarkt Groen start-up. Wat 
gaat onze start-up doen? We gaan onze stra-
ten en kades en verloren hoekjes omtoveren 
tot tuinen en parken. In stegen en achteraf-
straatjes halen we de tegels en klinkers uit 
de grond en vervangen die door karrenspo-
ren door het groen. We gaan ook de gevels 
langs, omhoog, de daken op. Onze eigen 
daken en de daken van scholen, garages en 
bedrijven. Waarom? Dat is goed voor ons 
humeur en voor onze gezondheid, want we 
vangen er fijnstof mee (blijven we 10 jaar 
langer gezond leven) en we vangen er de 
hevige regenbuien mee op die steeds vaker 
voorkomen. 

Nadat de prijswinnaars van oorkonden wa-
ren voorzien en de wisselbeker was uitge-
reikt voor het prachtige ensemble van ge-
veltuin en bloembakken op de hoek van 
de Zanddwarsstraat en Onkelboerensteeg 
(gaat dat zien!), meldden zich zomaar 15 
enthousiastelingen die mee wilden doen.

Actiegroep Nieuwmarkt Groen! 
Inmiddels hebben we de actiegroep Nieuw-
markt Groen! opgericht, waarin bewoners 
uit de Nieuwmarktbuurt en Groot Waterloo 
samenspannen. We hebben medewerksters 
gesproken van Stichting De Gezonde Stad 
die met het project Park om de Hoek een 
netwerk van postzegelparken gaat opzetten. 
Na twee bijeenkomsten doen we maar liefst 
vier voorstellen voor plekken in de buurt 
die wat ons betreft daarvoor in aanmerking 
komen. In december organiseert de Gezon-
de Stad een bijeenkomst waarin voorstellen 
voor de hele stad worden voorgedragen en 
daar willen we natuurlijk bij zijn.

Het principe van Park om de Hoek is simpel 
maar effectief: 
Bewoners dragen een versteende plek aan 
van minimaal 100 m2 in de openbare ruim-
te waar de stenen vervangen kunnen wor-
den door aarde en planten.
Een kerngroep van 5 bewoners moet zich 
aan het plan verbinden en peilen of omwo-
nenden het plan willen steunen.
De buurt draagt ideeën aan en werkt deze 
uit met een ontwerper en een aannemer.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt 
er een zelfbeheercontract gesloten waar-
in zes keer per jaar onkruid wieden en een 
snoeischema wordt vastgelegd. De aanne-
mer zorgt voor de bewatering.
De plekken die wat ons betreft in aanmer-
king zouden kunnen komen:
Rondje rond Blom: het schoolplein op de 
Lastageweg, de Nieuwe Ridder-, de Nieu-
we Jonkerstraat en een autoluwe Montel-
baanstraat;
Het Keizersplein, met Dijkstraat en alle zij-
straten;
De Antoniessluis en Antoniesbreestraat;
Het Mr Visserplein en de Nieuwe Amstel-
straat.
Dit is een eerste stap. We gaan uitzoeken 
waar we kunnen aansluiten bij reeds be-
staande initiatieven, zoals het plan van 
Manu Hartsuiker voor het Amstel tot IJpark 
en de Green Knowledge Mile van Wibaut-
straat, via Valkenburgerstraat naar het Ma-
rineterrein. We nodigen iedereen die mee 
wil denken en meedoen uit zich bij ons aan 
te sluiten. Radicale vergroening van onze 
buurt kan alleen lukken als alle omwonen-
den zich erin kunnen vinden. Het is immers 
een bewonersinitiatief, we doen het zelf en 
kunnen dus ook de beste oplossingen ver-
zinnen. 
Volgende stap is het vergroenen van de da-
ken. Wordt vervolgd!
Aanmelden: sanrot@xs4all.nl

Sandra Rottenberg

Nieuwmarkt Groen!
Ik doe mee!



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

Fitness

Wellness

Rustig Schoon

€24,95
  pmnd*pmnd*

RELAXRUIMTE SAUNA INFRAROOD CABINE TURKS STOOMBAD POWER TOWER

panattagym.nl

* Lees de voorwaarden 
op onze website
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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, verbeteren en 

uitbreiden van wifi voor particulieren en bedrijven.

CentraM biedt ondersteuning bij:
• omgaan met geld en schulden
• zo lang mogelijk gezond en zelfstandig thuis blijven wonen
• problemen in relaties en een veilig thuis

CentraM ondersteunt en verbindt bewoners en geeft informatie & advies. 
U kunt er zonder verwijzing terecht en is kosteloos.

GRIP OP UW LEVEN
Steun als het even niet meer gaat

U kunt contact met ons opnemen via: 

020 -557 33 38 • tussen 9 en 11 uur 
of loopt u langs bij een van onze pluspunten 
in de buurt. Voor meer informatie en adres-
gegevens verwijzen wij u naar: 
www.centram.nl 

Adverteren in OpNieuw?
advertenties@opnieuw.nu
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Bij de cursus Boekdrukken maken we o.a. stempels. Nadia komt naar me 
toe. “Ik ben niet zo goed in stempels maken”, zegt ze en ze laat me drie 
stempelblokjes zien die met elkaar een olifant moeten vormen. We 
stempelen ze af en ik schiet in de lach. Het lijkt in de verste verte niet op 
een olifant. Nadia lacht hard mee. Het mag dan wel geen olifant zijn, ‘t is 
wel een heel Lief Ander Beest. Wie geeft hem of haar een naam?
Spokerij
De presentatie van het boekje “Spokerij op de….” (titel nog geheim) is op 3 
maart 2017, ‘s middags in het Theatrum Anatonicum van de Waag… De tijd 
nog niet bekend.

Mieke en Barbara

B erichten uit de tekenklas 5
In het kwartaalblad ‘Ons Bloemendaal’, van 
de historische vereniging met die naam, 
verschijnt in het voorjaarsnummer van 
2017 een artikel over de bezoeken van de 
Keizersstraters aan Bloemendaal in de ja-
ren 1919-1928. Het begrip Keizersstraters 
dient ruim genomen te worden: het ging 
om mensen uit, of uit de omgeving van, de 
Keizersstraat.
In die jaren werden op Hemelvaartsdag 
tientallen mensen -jong en oud- getrak-
teerd op een dagje Bloemendaal. Het fes-
tijn werd georganiseerd door de Ned. Herv. 
Kerk (de Oude Kerk) en met name door de 
in de Nieuwmarktbuurt werkzame ‘evange-
list’ W.F.G. Dankbaar; die overigens in 1915 
naar Bloemendaal verhuisde, maar wel ac-
tief bleef in de Nieuwmarktbuurt. Ook de 
naam van ds.M.J.A.de Vrijer, die een aantal 
jaren predikant was in de Oude Kerk en uit 
Bloemendaal kwam, is in dit verband be-
kend.
Van de jonge Keizersstraters die deze da-
gen ooit meemaakten, zouden er nog in le-
ven kunnen zijn. Gert de Kruif, auteur van 
het artikel. zou graag in contact komen met 
mensen die hieraan herinneringen hebben.
Mocht u hierop willen reageren, stuur dan 
een e-mail naar redactie@opnieuw.nu.

Keizersstraters 
naar Bloemendaal
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Nieuwe Jonkerstraat 
8  1011 CM Amsterdam 
www.marionettentheater.nl 
t/m december 2016:
‘Het Luchtkasteel’ – opéra-comi-
que van Jacques Offenbach
Een vrolijke opéra-comique die zich 
afspeelt op het Franse platteland.
Met aanstekelijke muziek, humor 
en een tikje melancholie…
Houten acteurs presenteren 
een unieke vorm van muziek-
theater. Zes poppenspelers 
bespelen de grote marionet-
ten, uit lindenhout gesneden.
Uitgevoerd met een eigen CD-
opname in het Nederlands.
Voor volwassenen en kin-
deren (vanaf 5 jaar).

Sinds 2015 heeft Stadsdeel Centrum het 
vastgestelde terrassenbeleid gewijzigd en 
mag de horeca op op- en afgangen van 
bruggen terrassen exploiteren. Veel “brug-
vleugels” staan vol terrastafels van horeca-
bedrijven aan de andere kant van de rijweg. 
Leuk voor de ondernemer en de terraszit-
ter, slecht voor de wandelaar en de omwo-
nenden. De voetganger moet vaak naar de 
rijweg uitwijken om aan de andere kant van 
het terras te komen. Vooral voor slechtzien-
den, mensen met kinderwagens, rollators of 
rolstoelen is dit problematisch. 

De grens van een terras wordt gemarkeerd 
door punaises in de bestrating. Maar zijn 
er punaises geplaatst en zodanig dat er mi-
nimaal 1.50 m loopruimte is, inclusief trot-

toirband? Is de afbakening in overeenstem-
ming met de vergunning? 
Meedoen! 
U kunt ons helpen om het gemeentebeleid 
voetgangersvriendelijker te maken, door 
foto’s te maken en beschrijvingen te ge-
ven van spots waar terrassen de doorgang 
belemmeren of voor gevaarlijke situaties 
zorgen. 
Meldt u aan via ons mailadres: wijkcen-
trum@oudestadt.nl. 
U bent ook welkom om samen de plannen 
door te spreken op 11 november, om 20:00 
uur in  Wijkcentrum d’Oude Stadt. Wij 
bundelen alle ervaringen en delen deze via 
facebook en twitter.
Facebook: Wijkcentrum d’Oude Stadt 
Twitter: @oudestadt

Geluidsoverlast
Wij, het wijkcentrum d’Oude Stadt en en-
kele bewonersorganisaties, roepen bewo-
ners en andere sympathisanten op mede-
financier te worden van een rechtszaak 
over geluidsoverlast bij evenementen in 
Amsterdam.
Bij de rechtbank pleiten wij voor een aan-
vaardbaar geluidsniveau, zodat bewoners 
zich binnenshuis normaal verstaanbaar 
kunnen maken wanneer er buiten een feest 
of concert aan de gang is.
De gemeente zal bij vergunningverlenin-
gen in de hele stad de voorwaarde moeten 
stellen dat de organisatoren de beste be-
schikbare technieken toepassen. Zo kan ge-
luidshinder bij omwonenden drastisch ver-
minderd worden, of zelfs helemaal worden 
voorkomen. Terwijl bezoekers wel gewoon 
van hun muziek kunnen genieten.
Wij hopen te bereiken dat de rechter een 
uitspraak doet die de gemeente aanzet tot 
serieuze maatregelen om evenementen-
overlast voor bewoners in de hele stad te 
beperken. Zeker in het nieuwe evenemen-
tenbeleid dat op komst is, en tot nu toe nog 
weinig hoop biedt.
U kunt meehelpen door een eenmalige do-
natie, te storten op bankrekeningnummer:
NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum 
d’ Oude Stadt o.v.v. GELUID.

Ons totale streefbedrag is € 4.000, voor de 
kosten van advocaat en deskundigen. Om-
dat het wijkcentrum een ANBI status heeft, 
kunt uw bijdrage in mindering brengen op 
uw belastingaangifte.

Zie voor meer informatie: http://www.ou-
destadt.nl/geef/

Data ‘Het Luchtkasteel’:
zo.  9 okt. 15.00
zo. 23 okt. 15.00
zo.  6 nov. 15.00
zo. 27 nov. 14.30 
met High Tea
zo. 11 dec. 15.00
ma. 26 dec. 15.00
wo. 28 dec. 15.00
do. 29 dec. 15.00

Informatie en kaart-
verkoop:
www.marionetten-
theater.nl

Programma Amsterdams 
Marionetten Theater 

Terrassen maken bruggen vleugellam
W I J K C E N T R U M  D ’ O U D E  S T A D T 
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Programma Huis De 
Pinto winter 2016 
Huis De Pinto
Sint Antoniesbreestraat 69
1011 HB Amsterdam

Kortere dagen, langere 
avonden. Reden om (weer) 
een keer naar een van de 
evenementen in Huis De Pinto 
te gaan. Behalve de  nu al 
bekende, door ons gepro-
grammeerde voorstellingen, 
verwachten we ook nog niet 
ingeplande activiteiten. 

Huis De Pinto is open 
van maandag t/m vrij-
dag van 10.30 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 

Tot 15 december 
Expositie De wereld in 
kaart van Stan Klamer
De tentoonstelling is 
vrij toegankelijk tijdens 
de openingstijden

Zondag 11 december 
Koffieconcert in samen-
werking met het Amster-
dams Conservatorium
aanvang 11 uur, zaal 
open om 10.30 uur

Maandag 12 december 
Pintotonics n+1
aanvang 20.30 uur, zaal 
open 20.00 uur
Solo set - Jan Willem van der 
Ham/fagot, alt- en bariton sax
Ensemble set - STRINGS5, 
met Jacob Plooij/viool, Henk 
Zwerver/gitaar, Raoul van der 
Weide/cello, Marta Warelis/
piano, Jan Nijdam/contrabas.

Dinsdag 13 december
Documentaireavond
aanvang 20.30, zaal 
open 20.00
Tough Guise 2 (Jackson Katz, 
2014) gaat over de heden-
daagse mediacultuur binnen 
de Verenigde Staten, die 
geweld lijkt te normaliseren, 
idealiseren en ‘glamorizen’. 
Sprekers Hanna Harthoorn 
(projectleider Emancipator) 
en Willem Stohr (campagne 
strateeg White Ribbon 
Campaign) zullen beide 
ingaan op de documentaire.

Eind december
Expositie van foto’s van 
Evert Odekerken 
vrij toegankelijk tijdens 
de openingstijden

Maandag 9 januari 
Pintotonics n+1
aanvang 20.30, zaal 
open 20.00 uur
Solo set - Luis Vicente/
trompet (Portugal)
Ensemble set - Uit Argen-
tinië/Buenos Aires: Caro 
Thiers/altviool, Gustavo 
Obligato/sax en klarinet, 
Pablo Vasquez/contrabas

In januari start de schrijfcur-
sus ‘Een Verhaal dat blijft’
Vijf woensdagochtenden: 11 
januari, 25 januari, 8 febru-
ari , 15 februari, 1 maart. 
10.00 uur - 13.00 uur
Deze cursus is een zoektocht 
naar waar de verbeelding 
ons brengt. Literair gerichte 
schrijfoefeningen worden 
ingezet bij het zoeken naar 
een eigen vormtaal.
Filosofische thema’s als 
vrijheid, vriendschap en 
onsterfelijkheid vormen 
daarbij een leidraad.
inschrijven via hetver-
haal@huisdepinto.nl

Zondag 15 januari 
Muziekmatinee
aanvang 16.15, zaal 
open 14.45 uur
Voor de pauze brengen 
twee Russische musici, 
Viktoria Pankratova (zang)  
en Irina Parfenova (piano), 
- een programma met film-
muziek uit de Sovjettijd uit 
de periode 1930 tot 1980.
Na de pauze treedt jazz trio 
Canvas op, bestaande  uit 
Orestis Petrakis (piano), Pedro 
Ivo Ferreira en Nick Thes-
salonikefs (drums). Zij spelen 
uitsluitend eigen werk.

Zondag 19 februari 
Muziekmatinee
aanvang 16.15, zaal 
open 14.45 uur
Concert van LAUTENWERK,  
opgericht door de Italiaanse 
luitist Giulio Quirici.  Het en-
semble is specialist in Barok-
muziek uitgevoerd op histori-
sche instrumenten. In februari 
zal LAUTENWERK optreden 
met Giulio Quirici (theorbe) 
en Isabel Favilla (blokfluit).

Zondag 19 maart
Muziekmatinee
aanvang 16.15, zaal 
open 14.45 uur            
Fluitiste Eleorore Pameijer 
en harpiste Miriam Overlach 
spelen op 19 maart in Huis 
De Pinto werk van o.a. Sem 
Dresden, Louis Andriessen 
en Albert van Veenendaal.

www.huisdepinto.nl

Heb je ooit wel eens stilgestaan bij de structuur van deze 
wereld? Nee, ik bedoel geen grondsoorten of bouw van de 

aarde, maar het gedrag van alle mensen op deze planeet. Dat 
ene grote, oorverdovende geluid van deze wereld. Die immense 
bundel van stemmen die bestaan uit meningen van 7.4 biljoen 
mensen. Het eeuwige geluid.
Ik denk dat je deze stemmen in kan delen in 7 groepen:

De schreeuwers, een groep die alles zo hard mogelijk roept, in 
de hoop gehoord te worden. De mensen die het meeste lawaai 
maken.
De na-apers, mensen die zeggen wat de grootste groep zegt, om 
erbij te horen, omdat ze bang zijn hun mening openbaar te mak-
en of omdat ze zelf niet met een mening kunnen komen, meestal 
het geval bij mensen die niet veel van de kwestie af weten.
De doven, mensen die het lawaai negeren en hun mening in-
brengen zonder naar die van anderen te luisteren of die het gelu-
id niet willen horen omdat ze bang zijn geraakt te worden.
De stemverliezers, de mensen die zo lang hebben geprobeerd 
hun stem te laten horen of zo lang hun stem hebben laten horen, 
dat ze hem kwijtgeraakt zijn. Ze worden niet meer gehoord.
De wijzen, de groep mensen die als ze spreken iets wijs inbren-
gen, iets waar alle andere groepen iets van kunnen leren.
De stillen, die hun stem niet uitbrengen, omdat ze niet inzien 
hoe die kleine stem kan helpen, omdat ze de stem niet hebben of 
omdat ze niet durven de mening bekend te maken.
De neutralen; dan is er nog een heel klein percentage mensen 
die ik ‘de neutralen’ noem. Een groep mensen die hun mening 
neutraal de wereld in brengt.
Dit is natuurlijk heel zwart-wit gezien, maar ik denk dat bijna 
alle mensen bij in ieder geval één groep horen. Er zijn ook com-
binaties mogelijk. ‘Stillen’ en ’doven’ komen vaak voor, net zoals 
‘schreeuwers’ en ‘doven’ of ‘stillen’ en ‘wijzen’, maar meestal over-
heerst één groep. 
Begrijp me niet verkeerd, schreeuwers hoeven niet negatief te 
zijn! Ze kunnen een ‘goede’ mening hebben, stemverliezers kun-
nen wijs zijn, net zoals stillen en doven en door na-apers wordt 
een stem eerder gehoord, wat kan leiden tot iets goeds.
Kijk nu eens terug naar deze 7 groepen. Waar hoor jij bij? Grijp 
niet te snel naar ‘de wijzen’ en ‘de neutralen’. Wees eerlijk tegen 
jezelf en kijk wat je liever zou willen zijn en wat je ertegen kunt 
doen. Kijk nu vervolgens naar andere mensen. Politici, vrienden, 
familie, beroemdheden, enzovoort. Waar horen zij bij? Ik vraag 
je nu niet ze te veroordelen en anders naar ze te kijken, maar 
misschien verklaart hun mening wel andere dingen.
Misschien, op een dag, zullen die vermoeiende geluiden lang-
zaam zachter worden en uiteindelijk zingen als één prachtige 
stem.

Een buurtbewoonster (15 jaar oud)

De stem van de wereld




