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Redactie:
Jorge Bolle, Dunya, Clea de Koning, Greet van
der Krieke, Sjaak van der Leden, Martijn van
der Molen, Henk Oldeman, Riet Paasman en
Antje Postma.
Medewerking:
Johan Ambaum, Tom Blits, Janus Bonkhoofd,
Haije Bouwman, Piet van Harn, Paul Koeleman,
Thea Oldeman–van Wittmarschen, Ruud
Ploegmakers, Mare-José Rijnders, Randolf
Wörner.
Bezorgers:
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko
Bijker, Paula Bosch, Cocky de Graaf, Myrna
van Hees, Femke Koens, Greet van der Krieke,
Marten van der Krieke, Sjaak van der Leden,
Tineke de Leeuw, Mieke Lokkerbol, Martijn
van der Molen, Henk Oldeman, Antje Postma,
Piet Seysener, Hans van derSluis, Johan Suttorp,
Dunya Willeman, Elza van Zeegen.
Omslag: Sjaak van der Leden. Voorplaat:
foto Nieuwe Batavierstraat, 19 juli 2004.
Achterkant: foto Brandewijnsteeg, 30 juli 2006
Druk: Leeuwenberg
Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam
K.v.K.: 41209382
Redactie-adres:
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
Fax: 6201096
email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
web-site: www.nieuwmarktbuurt.nl/opnieuw/
html/
wordt in de loop van zomer 2007: www.opnieuw.nu
Giro: 6037046 t.n.v: Stichting OpNieuw,
Amsterdam
Redactie-contact: Riet Paasman, tel. 6107651
Voor advertenties etc. kunt u bellen:
Sjaak van der Leden, tel. 6247075
Deadline volgende OpNieuw:
10 september 2007 (onder voorbehoud)

© Alle rechten voorbehouden.

2

OpNieuw
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IN DE BUURT

Werk mee aan het mooiste buurtblad van Nederland!
Lijkt het je wat om af en toe of regelmatig een column of een artikel voor
OpNieuw te schrijven over iets wat in de
buurt omgaat? Over muziek, literatuur,
toneel, architectuur, maar ook over de
vrijdagavondfilms in de Boomsspijker,
manifestaties, acties, buurtroddels of
het laatste gerucht dat er een bordeel
zou komen in de Nieuwe Jonkerstraat?
De enige voorwaarde die we stellen is
dat je iets ‘hebt’ met de buurt of dat het
onderwerp dat je kiest in verband staat
met de buurt.
We zoeken versterking van de redactie

en denken daarbij aan mensen die het
leuk vinden om te schrijven en hun bijdrage gepubliceerd te zien, aan studenten journalistiek of schrijvers die om een
andere reden ervaring willen opdoen.
De redactie van OpNieuw wordt niet
betaald voor haar werkzaamheden. Het
blad leeft van subsidie, advertentieinkomsten en giften. Het vergt al veel
inzet en vindingrijkheid om na publicatie van een nummer de druk- en bindkosten daaruit te betalen.
Wat we te bieden hebben is een plaats
voor je artikel in een goed verzorgd

kwartaalblad, om niet te zeggen het
mooiste buurtblad van Nederland,
gedrukt op kwaliteitspapier in een
oplage van 4500 exemplaren. Het blad
komt bij elk huishouden in de buurt in
de brievenbus en ligt ook voor het meenemen bij verschillende winkels.
Je kunt je aanmelden voor een gesprekje
of meteen iets schrijven.
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
Buurtblad OpNieuw
P/a De Boomsspijker
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
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Bij de voorplaat

Zelfbedachte
verhalen op
kleine schaal
Sjaak van der Leden is precies zes jaar de
drijvende kracht achter OpNieuw. Hij is lid
van het bestuur van de Stichting OpNieuw
en als zodanig lid van de redactie, zorgt
voor de advertenties, schrijft de vaste
rubriek Bewonersraadberichten, maakt
heel veel van de foto’s, roept de redactievergaderingen uit, bemiddelt bij kleine
conflicten en schrijft af en toe een artikel.
Daarbuiten is hij beeldend kunstenaar. Zo
dicht bij de bron en dan pas één keer eerder
een kunstwerk van hem op de voorplaat van
OpNieuw. Dat is tekenend voor Sjaak.

Riet Paasman
Een jaar of geleden twintig is hij begonnen zich ‘beeldend kunstenaar’ te noemen. Hij geeft daarvoor een meer praktische dan essentiële reden: “Je kunt
dan van alles en nog wat zijn. Ik houd
niet van etiketten en ze passen niet op
me. Ik heb altijd tekeningen gemaakt en
schilderen doe ik sinds de jaren zestig. Ik
schetste in van die kleine Daler-boekjes,
fantasieën, ‘vertalingen’ van concerten
of andere gebeurtenissen en ontwerpen
voor mandala’s. Veel van de inspiratie
voor mijn schilderijen putte ik uit die
boekjes, maar tegenwoordig zijn het vaak
mijn foto’s die ik daarvoor gebruik.”

Mandala’s
Het woord mandala roept een vraag op.
“Cirkels en vierkanten met een symbolische betekenis, zou ik zeggen, van
oudsher religieus, maar nu zoek ik het
maar meteen even in het woordenboek
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op. ‘Cirkel of veelhoekige figuur, soms
een hulpmiddel bij meditatie’ zegt Van
Dale. Ja, als het goed is zit een mandala
zo harmonieus in elkaar dat je er rustig
van wordt, dat is de functie ervan in het
boeddhisme.” De fascinatie voor mandala’s stamt uit de jaren zeventig, waarin
Sjaak volop meedeed aan de ‘scene’. “Ik
heb veel hasjies gerookt, getript ook. We
probeerden de geheimen van het leven
te achterhalen door high te worden, dan
keken we minder beperkt was het idee.
Dat klopte ook wel zo lang de trip duurde, maar als je daarna las wat je had opgeschreven bleek het onzin.”

Digitaal
In 1997 kocht hij een computer, een
scanner en een printer en toen is alles
veranderd, laat Sjaak weten. “Schetsjes
maakte ik steeds minder. De ontwerpen
en voorstudies voor de mandala’s en ook
voor de andere schilderijen maak ik nu
op de Apple. Daar experimenteer ik met

kleuren, ik kick op heldere kleuren. Soms
‘monteer’ ik er portretten in. Zijn nietmandala-schilderijen zijn meestal samengesteld uit losse elementen zoals een
bal, een bootje over de mythologische
rivier de Styx, een trap, een als persoon
geklede poes. Hij schildert kleine zelfbedachte verhalen. Verder is hij sinds de digitalisering van ons bestaan meer foto’s
gaan maken.
De voorplaat en achterflap zijn foto’s
waarin Sjaak momenten gepakt heeft.
“Die quasi-chique bank stond te vroeg
buiten voor het grof vuil. Ik keek uit
mijn raam en zag die twee jonge mensen
liggen slapen. ‘Die hebben hun moment
gepakt aan het eind van een nachtje stappen’, dacht ik. Bij die jongen op de voorplaat, die in een speeltoestel lag te slapen, kreeg ik associaties met mijn eigen
liftvakanties, waarin ik soms ook midden
in de nacht in het centrum van een grote
stad terecht kwam. Dat iemand dat anno
2007 nog gewoon durft, fantastisch.”

Uitstapje
Sinds hij op de lagere school een klas
oversloeg was hij altijd de jongste van de
klas. “Het maakte me tot een eenling”,
stelt hij vast, “ik had weinig vriendjes.”
Vanwege een in Delft op de Technische
Universiteit gesjeesde broer vonden
zijn ouders dat hij maar niet naar Delft
moest, maar naar de HTS in Amsterdam.
De studie bouwkunde ging heel goed en
sociaal bloeide hij op. Toen hij echter
voor die opleiding stage liep bij een architectenbureau en een woningbouwbedrijf, ontdekte hij dat ’t niks voor hem
was. “Ik wilde mooie spannende huizen
maken, geen raamkozijnen detailleren.”
Op een studiereis naar Chartres in Frankrijk, vlak voor zijn eindexamen, stapte
hij uit, liftte naar Engeland en mediteerde een paar weken in de Schotse Hooglanden. “Daar wist ik dat ik kunstenaar
wilde worden, al had ik er nog geen idee
van hoe dat vorm zou krijgen.”

Drijfveer
“In mijn schilderen zit de passie om het
zó te doen dat ik anderen kan verbazen. Daar wil ik om bewonderd worden,
ik schaaf er voortdurend aan, het mag
desnoods jaren duren. Ik ben perfectionistisch en schilder alles in detail. Mijn
talent is beperkt hoor, maar ik doe het
toch. Een schilderij moet dát hebben
wat het aansprekend maakt. Ik hoop rust
over te brengen, soms maak ik gimmicks.

“Spacemandala 2005”, olieverf op linnen, 30 x 30 cm
Portretfoto Sjaak: Peter Rauh 2007.
links: “Schaatsen in de woestijn” 1994, olieverf op linnen op paneel, 38 x 22cm

Ik vraag me af hoe mensen over honderd
jaar tegen mijn werk zouden aankijken.
Vanuit mijn tijd wil ik iets laten zien,
mijn werk heeft niet per sé een boodschap. Een beetje een irrationele drijfveer en bepaald geen conceptueel denken. Ik maak dan ook geen series, op de
mandala’s na. In grote schilderijen kan
ik niet dezelfde intensiteit bereiken als in
kleinere. Wat ik verkoop is ook meestal
klein.”
Om een basisinkomen te hebben werkt
Sjaak twee dagen per week als receptionist en telefonist. “Schilderen is de kern
van mijn bestaan. Het is de zingeving
van mijn leven. Af en toe heb ik een freelance opdracht, ook voor fotoreportages,
maar dat brengt niet genoeg op en is een
onzeker bestaan, dus heb ik er een baantje bij. Het zorgt er trouwens tegelijkertijd voor dat ik tamelijk nuchter in het
leven sta. Het behoedt me voor wat te
dromerig zijn.”

Ongerept
Sjaak is in een dorp geboren, trok veel de
weilanden in en zwom in de open lucht.
“Ik houd van buiten en de natuur. Mijn
moeder woonde later in Nieuwkoop en
had een grote tuin, die ben ik gaan verzorgen. Zij hield van een nette tuin met
perkjes, maar één klein hoekje was van
mij. Daar had ik een rotstuintje gemaakt,
met stenen uit Frankrijk. Toen ze naar
het bejaardentehuis ging zei mijn zus ‘je
moet een tuin nemen’. Op Amstelglorie
heb ik een tuin gevonden die totaal verwilderd was en vol met bomen stond.”
Ondanks enig temwerk is het een ruig en
fiks groeiende tuin gebleven. Sjaak verzamelt groenblijvende varens en heeft ook
andere, grotere groenblijvers geplant: “Ik
wil ook ’s winters de tuinhuisjes van mijn
buren niet zien. Ik moet het idee hebben
dat ik in de ongerepte natuur van de Ardèche ben, dat maakt me gelukkig.”

OpNieuw
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Initiatief herdenkingspunt weggevoerde
In het oktobernummer van
2006 publiceerde OpNieuw
een lijst met namen van Joodse
kinderen die woonden aan de
Zwanenburgwal, in de tweede
wereldoorlog zijn weggevoerd
en niet zijn teruggekomen. De
aanleiding hiervan was een
reactie die Randolf Wörner naar
de redactie stuurde op het verslag
van Frenk der Nederlanden in
het juninummer van 2006 van
de Herdenking van de kinderen
van de Nieuwmarkt van dat jaar.
OpNieuw publiceerde in het
oktobernummer 2006 die reactie
eveneens.
In april van dit jaar ontving
de redactie wederom een brief
van Randolf Wörner, nu met
het verzoek de complete lijst
met namen van weggevoerde
Joodse kinderen uit de
Nieuwmarktbuurt te plaatsen.
We voldoen hier graag aan.

41/III
42/h
45/II
48/I

13/I
15/I
25/I

Sara Rodfeld 15 jaar
Joseph Hartloper 16 jaar
Isaac Finsij 16 jaar
Judith Finsij 15 jaar
Rosalien Finsij 14 jaar
Maurits Aron Finsij 12 jaar
Beppie Finsij 11 jaar
Femma Finsij 10 jaar
David Aron Finsij 5 jaar

Recht Boomssloot
6/II
8/III
10/III
19/II
26b/III
26b/II
28/II
32/h
32/II
34/III
39/II
50/h
71/h
80/II
81/II
93/III

Michel Rodrigues 16 jaar
Alida Baruch 6 maanden
Anna Hagenaar 10 jaar
Maurits Neeter 16 jaar
Joseph de Vries 16 jaar
Flora Rachel Beesemer 6 jaar
Sara Cohen 16 jaar
Judith Cohen 12 jaar
Gerrit Veffer 10 jaar
Vrouwtje Veffer 6 jaar
Eliazer de Rood 13 jaar
Heintje Kool 3 jaar
Roza Fuks 6 jaar
Esther Leiserowitz 16 jaar
Tamas Endre Baumstein 16 jaar
Anna Baumstein 5 jaar
Philippus Hammer 16 jaar
Meijer Croese 16 jaar
Judith Croese 14 jaar
Roosje Croese 13 jaar
Elsje Polak 13 jaar

Dijkstraat
5/II
35/h
39/II
41/I
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Louis Zwartverwer 16 jaar
Jacob Roozelaar 16 jaar
Gabriel Wertheim 11 jaar
Debora van Thijn 7 jaar

OpNieuw

21/I
21/III
24/II
26/I
27/I

Barend Gobits 11 jaar
Marianne Gobits 6 jaar
Saartje Bloemist 11 jaar
Albert Barzelaij 10 jaar
Sientje Kattenburg 11 jaar
Rudolf Kattenburg 8 jaar
Leopold Kattenburg 11 jaar

Binnenkant
50/II

Roza Chorzewski 11 jaar
Roben Chorzewski 4 jaar

Sint Antoniesbreestraat

Binnen Bantammerstraat

1/I

28/h

16/I
24/I
27/II
27/III
30/II
31/I
32/I
34/h
38/II
39/II
40/II
41/II
52/III
58/III
59/III

Nieuwmarkt

Abraham van Thijn 6 jaar
Marianne van Thijn 4 jaar
Bernard van Thijn 3 jaar
Meyer van Thijn 1 jaar
Marianne Breemer 11 jaar
Duifje van der Hoek 14 jaar
Joseph van der Hoek 10 jaar
Esther van der Hoek 6 jaar
Gracia Kapinsky 16 jaar
Betty Franschman 8 jaar
David Salomon Franschman 4 jaar

62/III
64/h
66/I
68/I
70/IV
71/II
73/II
74/III
77/II
77/III
88/III
96/I
98/I

Rebecca Italiaander 11 jaar
Jacob Vierra 15 jaar
Elias Knoop 16 jaar
Jonas Knoop 9 jaar
Harry Maurits Kesner 13 jaar
Elfriede Rosa Weber 1 jaar
Esther Aandagt 15 jaar
Eva Davidson 10 jaar
Sientje Davidson 14 jaar
Alida Cohen 11 jaar
Juda Cohen 7 jaar
Catharina van Gelderen 16 jaar
Ester Stecher 16 jaar
Judith Mapurgo 14 jaar
Jo Keerekoper 7 jaar
Marianne Krammer 15 jaar
David Joachim Kaufmann 16 jaar
Max Schaiewitz 13 jaar
Rober Schaiewitz 12 jaar
Deborah Koopmann 15 jaar
Lyda Irene Koopmann 2 jaar
Jonas van Loggem 10 jaar
Mozes van Loggem 7 jaar
Mietje Viskoper 7 jaar
Fokje de Vries 6 jaar
Jacob de Vries 2 jaar
Josua Samuel de Vries 2 maanden
Abraham Roos 14 jaar
Herman Alexander van Thijn 10 jaar
Nanette Flora Bromet 6 jaar
Edith Bromet 2 jaar
Isaac Bluhm 16 jaar
Wolfgang Wijnman 7 jaar
Hijman Bosnach 5 maanden
Annie Boers 12 jaar
Louis Schilt 7 jaar
Albert Martin Dasberg 5 jaar
Abraham Ensel 5 jaar
Rebecca Ensel 3 jaar
Simon Tak 14 jaar
Dora Tak 10 jaar
Barend Tak 8 jaar

Keizersstraat
17/I
26/I

Levie Achttienribben 0
Meijer Stork 9 jaar

Korte Keizersdwarsstraat
4/I

Schoontje Waterman 3 jaar

Nieuwe Hoogstraat
8/I
10/h
12/h
15/I
15/III
18/II
19/I
19/III

Henriette Lopes Dias 16 jaar
Jacob Emanuel Lopes Dias 15 jaar
Abraham van Thijn 15 jaar
Bernard van Thijn 14 jaar
Benjamin van Gelder 3 jaar
Mietje Hamme 9 jaar
Jacob Koekoek 12 jaar
Catharina Koekoek 11 jaar
Rachel Slier 13 jaar
Sara Sonja Slier 6 jaar
Aaron Frank 7 jaar
Aaltje Wallega 3 jaar

Louis Schelvis 7 jaar
Elisabeth Schelvis 9 jaar

Brandewijnsteeg
5/I links Aaron Boeken 16 jaar
Rebecca Boeken 15 jaar
Marianne Boeken 13 jaar
Rachel Boeken 12 jaar
Nathan Boeken 9 jaar
Gerrit Boeken 7 jaar
Esther Boeken 4 jaar
Salomon Boeken 11maanden

Koningsstraat
12/h
16/h
16/II
16/III
18/I
24/I
40/II

Esther Vega 16 jaar
Rosalina van Weren 5 jaar
Louis Blitz 14 jaar
Sophia de Vries 11 jaar
Joseph Moscou 7 jaar
Lena Verduin 16 jaar
Mina Gompers 8 jaar
Mozes Gompers 7 jaar

Groenburgwal
33/h

Francisca Venetianer 16 jaar
Jacob Philip Venetianer 12 jaar

Snoekjesgracht
3/III
9/II

Abraham Walvis 12 jaar
Salomon Walvis 4 jaar
Johanna Pos 4 jaar

Snoekjessteeg
2/II
2/III

Maria Ensel 2 jaar
Max Ensel 4 maanden

Krom Boomssloot
8/II
37/I

Freddy Bromet 8 jaar
Iwan Isidore Swaab 15 jaar
Herman Swaab 12 jaar
Maurice Swaab 9 jaar
Maria Catharina Swaab 5 jaar

Staalstraat
8/II
13/II

David Emanuel Vieijra 12 jaar
Sal Philippe Herman Slier
5 maanden
13a/h Emanuel Staal 4 jaar
15/h
Maurits Rozette 16 jaar
15/II
Judith Beesemer 5 jaar
Rachel Beesemer 4 jaar
19
Hartog Coronel 11 jaar
Rebecca Coronel 10 jaar
19/I
Joseph van Emrik 16 jaar
Moses Samuel Gerstner 11 jaar
26/III Lea Kanes 8 jaar

Staalkade
5/III

Siegbert Ferdinand Hiller 14 jaar

Oudeschans
34/I

Salomon van der Stam 15 jaar
Michel van der Stam 13 jaar
Betsy van der Stam 11 jaar

Joodse kinderen
Amsterdam, 6 april 2007

69/I
69/II

Geachte redactieleden van OpNieuw,
Sinds de publicatie van mijn ingezonden brief in 2006 heb ik samen met
een kleine initiatiefgroep het herdenkingsproject van de Joodse kinderen van
onze buurt verder uitgewerkt. Wij hebben een complete lijst samengesteld
van alle weggevoerde Joodse kinderen t/m 16 jaar oud uit alle straten van de
tegenwoordige Nieuwmarktbuurt. Wij vragen jullie of het mogelijk is om deze
lijst in OpNieuw af te drukken. Daarmee willen wij de namen van de kinderen
en adressen aan alle buurtbewoners bekend maken. Deze jonge kinderen worden
als het ware plaatsvervangend genoemd voor het hele gezin en ook voor de vele
andere Joden wier namen men op www.joodsmonument.nl kan vinden.
Verder hebben wij een soortgelijke lijst gemaakt voor de straten die
door de komst van het Stadhuis/Muziektheater verdwenen zijn,
namelijk Lange Houtstraat, Korte Houtstraat, Zwanenburgerstraat,
Amstel nr. 1-21, Zwanenburgwal even zijde, Waterlooplein.

Moddermolensteeg
2
2/h
4/I
6/III
8/II
9/I

9/II
11/h

Misschien kan Frank Nijhof of ik bij een redactievergadering even
langs komen, om het een en ander in het kort toe te lichten.

11/I

Met vriendelijke groet,
namens de initiatiefnemers

16/II

Randolf Wörner

16/III

44/h
58/I
92/I
94/III

Zwanenburgwal
Sientje Zeldenrust 12 jaar
Anna Mina Muller 4 jaar
Samuel Louis Komkommer 10 jaar
Flora Betsy Komkommer 10 jaar
10/III Sophia Gobets 10 jaar
Esther Gobets 6 jaar
12/II
Mina Cohen 4 jaar
14
Rachel Cohen 14 jaar
14a/III Abraham Dagloonder 16 jaar
Naatje Dagloonder 13 jaar
18/I
Salomon Gobits 15 jaar
22/II
Isaac Cohen Rodriguez 10 jaar
Greta Cohen Rodriguez 4 jaar
22/III Keetje Ensel-Presser 16 jaar
Salomon Presser 6 jaar
34/h
Elfriede van Emrik 3 jaar
52/I
Sophia Cohen 16 jaar
Jansje Cohen 14 jaar
52/II
Irene Kaufmann 16 jaar
Kläre Kaufmann 12 jaar
58/I
Jochem Heide 16 jaar
Roosje Heide 14 jaar
58/II
Elkan de Magtige 12 jaar
Hadasse de Magtige 9 jaar
Roosje de Magtige 7 jaar
Betje de Magtige 3 jaar
Clara de Magtige 1 jaar
62/III Isaac Ketellapper 9 jaar
64/II
Sientje de Zwarte 15 jaar
Jaac de Zwarte 13 jaar
70/II
Jochem Groen 6 jaar

25/II
27/III
80/h
86/I

Theo Abr. Benjamin Goudeketting
2 jaar
Jim Daniel van Rooijen 1 jaar

Raamgracht
7/h
19/I
23/h

4/h
8/h
10/I

23/II
27/h
29/I
35/II
37/I
37/II

39/I
55/II
57
61/I
65/I

Jesaja Swart 2 jaar
Anna Hagenaar 10 jaar
Sara Fransman 16 jaar
Joseph Fransman 13 jaar
Bloeme Fransman 11 jaar
Mietje Fransman 7 jaar
Jonas Fransman 2 jaar
Berdina Pront 6 jaar
Sara Zeeman 3 jaar
Femma Leijden van Amstel 16 jaar
David Leijden van Amstel 15 jaar
Salomon Hagenaar 8 jaar
Mirjam Rajgzodski 8 jaar
Selma Kroonenberg 15 jaar
Reintje Kroonenberg 13 jaar
Abram Kroonenberg 10 jaar
Elias Gans 10 jaar
Joseph Gans 8 jaar
Israel Gans 7 jaar
Mijntje Gans 5 jaar
Barend Gans 4 jaar
Anna Brilleslijper 8 jaar
Juda Roelofs 16 jaar
Marie Roelofs 15 jaar
Lena Philips 15 jaar
Joseph Philips 12 jaar
Betje Sellie Philips 8 jaar
Abraham van Rijs 16 jaar
Rachel van Rijs 15 jaar
Raphael Goudeketting 16 jaar
Isaac Joseph Levie Goudeketting
14 jaar
Alexander Joseph Goudeketting
9 jaar

Isaak Abrahams 8 jaar
Maurits Simon Wolffs 5 jaar
Jacques Wolffs 2 jaar
Salomon Vrachtdoender 8 jaar
Simon Heide 5 jaar
Mozes Heide 3 jaar
Elly Heide 2 jaar
Nanny de Groot 6 jaar
Louis Meijer 15 jaar
Jozeph Meijer 13 jaar

Zandstraat

Ons plan is, om van deze lijst een ontwerp te laten maken en deze in het stadhuis
te plaatsen. Een muur in de Zwarteketelgang zou daarvoor geschikt zijn. Hoe
wij dit project gedaan kunnen krijgen weten wij nog niet. Maar misschien
helpt het een stuk wanneer het via OpNieuw bekend wordt gemaakt.

Alexander van der Stam 8 jaar
Max van der Stam 6 jaar
Samuel Druif 12 jaar
Sonja Drukker 5 maanden
Henriette Kopee 8 jaar
Salomon Lopes Cardozo 10 jaar

Hartog Gobitz 3 jaar
Jetta Pop 13 jaar
Rika Pop 4 jaar

28/III
32/h
34/I
38/II

Louis van den Berg 9 jaar
Elias Gans 16 jaar
Rebecca Gans 15 jaar
Mijntje Gans 14 jaar
Sara Gans 13 jaar
Levie Gans 11 jaar
Meijer Gans 8 jaar
Elisabeth Gans 7 jaar
Rosa Gans 5 jaar
Margaretha van West 5 jaar
Esther van West 5 jaar
Anna van West 4 jaar
Heintje Koper 13 jaar
Schoontje Koper 12 jaar
Sara Koper 11 jaar
Samson van Bever 8 jaar
Sara van Bever 7 jaar
Sientje van Bever 4 jaar
Bernard Ossendrijver 11 jaar
Philip Veffer 15 jaar
Flora Clara Veffer 12 jaar
Flora Hijman 14 jaar
Benedictus Heiman 3 jaar
Albert Heiman 2 jaar
Willy Presser 2 jaar
Alida de Hond 6 jaar
Sonja de Hond 2 jaar

Zanddwarsstraat
9/I
2/h
26/III

Mina Mattemann 13 jaar
Michel Mattemann 11 jaar
Leo Schwarz 13 jaar
Sara van Embden 2 jaar

Geldersekade
55/II

Jetty van Straten 16 jaar

Kromme Waal
26

Charlotte van Praag 16 jaar

Lastageweg
10/II

Meijer Hamel 12 jaar

Nieuwe Jonkerstraat
10/II

Nathan van der Leer 14 jaar

Korte Keizersstraat
4/III

Sara Achttienribben 5 jaar

Korte Koningsstraat
24/I

Lena Verduin 16 jaar

Kloveniersburgwal
53/h
Nora Bloch 16 jaar
113/h Maurits Buitenkant 13 jaar
Abraham Buitenkant 12 jaar
Barend Buitenkant 9 jaar
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Gedichten

Ter gelegenheid van de herdenking kind-slachtoffers in de
tweede wereldoorlog bij Flesseman, 12 april 2007
Vrijheid

Vrijheid

De oorlog

Het is koud & kil
Donker & grijs
Af en toe hoor je een gil
Af en toe een schot
Mensen schuilen
Joden vluchten
Je voelt je rot
Bomen kraken
Huizen staan grauw in de stad
Je voelt je gedachten
Maar je hoofd is leeg
Vrijheid is alles wat je wilt
Maar ooit komt er een eind aan de
oorlog
Bladeren vliegen op
En vallen neer
Dansende meisjes
Vrolijke kinderen
Lachende mensen
Schijnende zon
De vrijheid is gekomen en
De vrijheid mag nooit meer gaan
Alle mensen gelukkig & alle mensen blij
WE ZIJN VRIJ!

Vrijheid krijg je niet zomaar,
Dat doe je met elkaar.
Samen, niet alleen
Vrijheid is zonder oorlog, oorlog is
gemeen.
Met vrijheid samen bereik je wat je wil:
Samenleven zonder oorlog, maar nu
hoor je nog gegil
Van mensen die wanhopig zijn en
hopen dat er vrijheid komt.
Van mensen die huilen om hun familie,
huis of leven.
Zij leven nog in angst.
Ja, voor hen duurt de oorlog nog het
aller- allerlangst.
Ze staan er maar alleen voor, alleen en
zonder hoop.
Ze wouden dat er iemand was, die ze
hielp en die ze steunde.
Maar aan alles komt een eind.
Ook aan oorlog, verdriet en pijn.
Ja, langzaam maar zeker krijgen ze hoop.
Dan pakken ze de handen van de
mensen om zich heen.
En samen met elkaar lukt het de mensen,
vol vertrouwen en vol hoop.
Om vrijheid te krijgen voor iedereen.
Samen met elkaar.

De oorlog, de oorlog.
Wat gebeurt er nu,
weer een kind dood.

Anna Hakkenberg van Gaasbeek, groep 8,
Sint Antoniusschool

Dora Woudwijk, groep 8,
Sint Antoniusschool
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Haar moeder knielt bij haar,
en legt haar op haar schoot.
De oorlog, de oorlog.
Is het eindelijk voorbij?
nou zeker niet voor haar en mij.
Mijn vriendin KNAL ook dood,
haar moeder legt haar ook op haar
schoot.
Wat kan de Duitsers nou schelen,
en ze zeggen: dat is verplicht.
Lena Hemmink

Bij het overlijden van Frans Haks 1938-2006
grondlegger van het huidige Groninger museum

Johan Ambaum,
levenspartner van de in december 2006
overleden Frans Haks
“En wat ik beslist vermeld wil hebben,
is dat de buurt zo ontzettend lief gereageerd heeft op het overlijden van Frans.
Toen het bekend werd, stonden op de
avond na het overlijden ineens bloemetjes hier op de stoep en er brandden kaarsen. Er kwamen kaartjes binnen en op
straat werd ik zomaar aangesproken. Zo
hartverwarmend. Ja, Frans hield erg van
de buurt, heeft de buurt als zo positief
ervaren. Het is ook een bewuste keuze
geweest om na de episode Groningen, zo
noem ik het maar even, in Amsterdam
te gaan wonen. Er kwam voor hem geen
andere stad in aanmerking. Hier gebeurt
het immers. De grote stad, met alle vrijheid en de knusheid ook weer van dit
grachtje. We maakten hier ook graag
samen een ommetje, naar de markt, die
leuke winkeltjes hierachter. Frans werd
natuurlijk herkend, maar vervelend vond
hij dat nooit en ja, hij deed het er ook
wel om. Het was doodgewoon een heel
extroverte man.
We zijn ruim veertig jaar samen geweest.
Dan leer je elkaar wel kennen. Ik was altijd wat op de achtergrond, veel introverter. Frans had zijn eigen ruimte en sfeer
hier in het huis beneden en ik boven. Totaal verschillend maar we troffen elkaar
weer aan de maaltijd en hadden altijd intense gesprekken, dat was zo inspirerend.
Frans was vernieuwend, voortdurend
bezig met zichzelf de vraag stellen of het
waar was wat hij zei, of dat schilderij,
die kunstuiting goed was of niet en juist
daarom aandacht verdiende en geplaatst
moest worden. Zijn levenswerk was het
bestaande Groninger Museum wakker
schudden, omgooien en ombouwen tot
een plek waar totaal anders naar kunst

Foto Inez van Lamsweerde

gekeken kon worden. Met voortdurend
de vraag op de achtergrond: is het eigenlijk wel kunst en wat doet het met mij.
Frans daagde je uit: ‘vorm je eigen mening, kijk naar de toekomst, wat staat er
te gebeuren’. En die toekomst was Frans
ver vooruit. Ach, dat hele Groninger verhaal dat is natuurlijk voldoende bekend.
Om het wat eufemistisch te zeggen; het

heeft Frans zijn gezondheid bepaald
geen goed gedaan. Onze verhouding is
er, zo mogelijk, nog intenser door geworden. En wat een gelukkige jaren hebben
we hier samen nog gehad.
Frans die van zichzelf wel zei: “ik zou ook
niet kunnen houden van Frans Haks”,
die Frans was mij zo lief. En ik mis hem
nog elke dag.”

OpNieuw
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Restanten van de souterrainwoning (met rechts de haard) van het in 1930 gesloopte pand. foto Bureau Monumenten & Archeologie

Onlangs werd in het pand Nieuwe Jonkerstraat 4, vroeger genummerd 8 en 10,
een opgraving uitgevoerd door het team
van stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. Op
die locatie moet een timmerloods plaats
maken voor nieuwbouw. Zoals gebruikelijk voorafgaand aan bouwwerkzaamheden heeft bureau Monumenten en
Archeologie onderzoek gedaan op deze
plek. Het onderzoek stond onder leiding
van de heer Ranjith Jayasena.
Archeologie is tegenwoordig een wettelijk verplicht aspect van bouwprojecten
en geenszins meer een hobbyaangelegenheid die bij de gratie van de bouwers
mag plaatsvinden. Met een graafmachine
is het terrein van ongeveer 250 vierkante
meter binnensdeurs voor een groot deel
onderzocht. Samen met Ranjith ga ik
de bouwput in: helm op, laarzen aan en
aantekenboekje in de hand. Vier meter
onder straatniveau, omgeven door donkerbruine lagen aarde, zand, veen en klei
is de geschiedenis bijna voelbaar. En te
ruiken ook, er hangt een heel specifieke
geur. Schimmelig, vochtig en oud; dit
hier is eeuwenoud stukje Amsterdam.
Luister mee naar Ranjith.

Geschiedenis
“We hadden archeologisch gezien hoge
verwachtingen van dit gebied. Je ziet lopend in de buurt zo duidelijk het verleden: de Waag als toegangspoort indertijd
door die hoge stadsmuur verbonden met
de andere toren, de Schreierstoren. In
1482 lag de Lastage net buiten de stadsmuur. Het was een gebied met een enorme maritieme bedrijvigheid. Schepen

Van
beerputten
en plavuizen
vloertjes
Verslag van een opgraving
Greet van der Krieke
werden gebouwd, gerepareerd en ook weten we bijvoorbeeld, dat hier lijnbanen
gestaan hebben, dat zijn werkplaatsen
voor de touwslagers. Deze zijn zichtbaar
op de stadsplattegrond uit 1544 van Cornelis Antonisz. Er is jarenlang geruzied
tussen stadsbestuur en bewoners van
de Lastage. De Lastagebuurt wilde binnen de stadsmuren komen te liggen, dat
bood bescherming bij een vijandelijke
aanval. Uiteindelijk gebeurde dit bij een
stadsuitbreiding eind 16e eeuw. De Lastage werd vervolgens woonbuurt, net zoals
het daar speciaal voor aangelegde eiland
Vlooienburg, het latere Waterlooplein.
Voor het maritieme bedrijf werden de
eilanden Rapenburg, Uilenburg en Marken aangelegd.”

“De stad ging enorm uitbreiden en juist
zo’n overgangsfase is zo bijzonder om te
kunnen onderzoeken. Vind je nog sporen van bijvoorbeeld een lijnbaan of van
bebouwing? Voor een archeoloog is het
heel interessant dat je hier huizen kunt
vergelijken. Het historische verslag, dat is
de kaart, laat zien, dat het kleine huisjes
geweest zijn. Nu, met dit archeologische
onderzoek, kom je veel meer aan de weet
over hoe het ene huishouden ten opzichte van het andere huishouden stond.
Zijn er overeenkomsten, verschillen, is er
welstand, je ziet hoe ze gewoekerd hebben met de ruimte. Maar dat zie je pas,
wanneer je in de bouwput zelf staat. Er is
zoveel aan gesleuteld! Ze dateren vrijwel
allemaal uit de zeventiende eeuw, zijn
voortdurend veranderd, aangepast aan
de eisen van die tijd, keldertjes zijn opgehoogd, nieuwe plavuizen vloeren gelegd,
binnenmuren gemetseld, we hebben
vuurplaatsen op verschillende plekken
gevonden. De huisjes zijn steeds aangepast en altijd bewoond. Uit een belastingkohier van 1742 weten we ook nog,
dat de bewoners van de Jonkerstraat vrijwel allemaal bakkers en tappers waren.
Maar daar hebben we, tot nu toe helaas
niets van teruggevonden.”

Beerputten.
“Naast resten van muren en vloeren zijn
ook twee beerputten tevoorschijn gekomen. Een beerput dient behalve als toilet
ook als afvalput. Aan scherven kun je aflezen waar men van heeft gegeten en ook
waar die scherven vandaan komen en dat
zegt weer iets over de handel. Aan botfragmenten kun je afleiden, wat er zoal
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›

Veelbelovend

Na twaalf ambachten en een vriendin
en meer dan dertien ongelukken
(altijd geneigd de dag te plukken;
geregeld werk was mij te min),

Zeg eens a was mij bekend.
Zo test men keelholte en long
met een lepel op je tong.
Maar wat wilde déze vent?

verkaste ik naar Amsterdam
om universitair te streven
naar dieper inzicht in het leven
van plant en dier, in ’t wild of tam.

Gestoord of niet, hij was de baas.
Ik stelde hem niet graag teleur
en zei braaf: piep, zij’t in mineur.
Een muis zou’t beter doen, helaas.

Door de Universiteit verplicht
mij te melden ter kliniek,
zou ik daar mislukt maar kwiek
op tering worden doorgelicht.

Mijn poging bleek niet te voldoen.
’t Herhaald verzoek uit het begin
was dwingender. Met tegenzin
zei ik weer: piep—puur uit fatsoen.

Op ’s dokters eenduidig bevel
stond ik meteen al in mijn hemd
op ’t röntgentoestel ingeklemd,
geplaagd door hevig kippevel.

Misschien, dacht ik, dient dit gepiep
een hoger doel dat mij ontgaat?
Het hielp geen zier. De man werd kwaad.
‘k Vond hem een griezel, in’t geniep.

Dat doet geen pijn dus mijn bezoek
viel nogal mee maar ik schrok op,
de adem stokkend in mijn krop,
door een terloops maar vreemd verzoek.

Wat wil je ook? Zo’n duffe baan
kwéékt simpelweg een misselijk tiep.
Toen klonk plotsklaps: zucht eens diep.
Ik had hem steeds verkeerd verstaan.

Wat mijn achterdocht opriep
was niet: kinnebak vooruit
noch zijn temend stemgeluid
maar de opdracht: zeg eens piep.

Janus Bonkhoofd

›

gegeten werd. Is het rund, varken, of kip.
Als we geluk hebben vinden we ook de
pitten van allerlei vruchten. Soms vind
je wel kookpotten, of gedeelten daarvan,
fragmenten van glas, gespen van schoenen, sierraden, soms wonderlijk bewaard
beleven stukken leer of kleding. Je krijgt
een kijkje in hun keuken, een persoonlijk beeld, van het dagelijkse leven van
die mensen. Uit die grote grijze brij, die
je nu ziet, valt dat nog niet af te lezen,
maar alles gaat in zakken, we nummeren
nauwkeurig, daarna wordt dat alles in de
uitwerkruimte gewassen en gezeefd. Dan
volgt het kijken en documenteren, vergelijken met andere bekende gegevens.
Daarbij hebben wij hier, op locatie, natuurlijk talloze aantekeningen gemaakt,
die nog uitgewerkt moeten worden. Het
is ook nog maar een eerste indruk, zeg
dat er vooral bij, dat alles eerst onderbouwd moet worden met onze gegevens.
Daar hopen we volgend jaar mee klaar te
zijn.
Historische bronnen, geschreven teksten,
oude kaarten, samen met archeologische
vondsten, dat is een perfecte combinatie
om tot een zo compleet mogelijk beeld te
komen van ‘toen’. En we hebben natuurlijk ook geluk gehad, dat bij de sanering
van de buurt in 1930 - Jonkerstraat werd
Nieuwe Jonkerstraat en Ridderstraat werd
Nieuwe Ridderstraat - , nauwelijks iets
gesloopt is van de originele fundering. Ze
zijn maar een klein stukje onder straatniveau gegaan en hebben toen een nieuwe
fundering gemaakt voor de loods die nu
dus ook weer gesloopt wordt.”

Plavuizen vloertje
“Maar het allerleukste gebeurt op de laatste opgravingsdag. Dat is ook klassiek
hoor, dat je, wanneer je eigenlijk dicht
moet, toch nog iets vindt. Wat tevoorschijn komt is een plavuizen vloertje,
waarschijnlijk uit de zestiende eeuw. En
mogelijk heeft dat vloertje nog te maken
met de bebouwing waar ik in het begin
over sprak, voordat dit gebied een echte
woonwijk werd. Misschien een stukje
van een lijnbaan? Er is een monster genomen van het hout dat met dat vloertje
te maken heeft. En via jaarringenonderzoek kun je vrij nauwkeurig bepalen hoe
oud dat vloertje is. Ik laat het je wel weten!”
En toen moesten we weer naar boven,
laarzen uit, helm af, weg van de historie
en achter de computer.
Met dank aan drs Ranjith M. Jayasena.
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kade, want daar was-ie al een keer eerder
aangereden. Ik ga wel even naar het Vondelpark, want daar komen we immers
minstens eenmaal per dag. Wie weet isie daarheen gegaan. De derde bleef in de
buurt mocht hij toch nog onverwacht
terugkomen.
Na twee uur zoeken en zweten, elkaar
mobiel op de hoogte houdend, gaf ik het
op en barstte spontaan in tranen uit. Het
was vechten tegen de bierkaai. Die rothond zorgde elke keer voor problemen.
Daar gaat onze vakantie. Ik zag mezelf al
dagen lang gekluisterd aan huis en aan
de telefoon zitten, nadat we eerst overal
pamfletten hadden opgehangen met ‘Gezocht zwarte hond’ enzovoort. Je kent ze
wel dat soort berichten.
“Bel de dierenkwijtlijn”, suggereerde
mijn buurvrouw. “Heeft-ie een chip of

Antje Postma
We stonden op punt van vertrekken.
Frank, mijn vriend, zou vast even tanken, dan hadden we daar tenminste
geen omkijken meer naar. Noet stoeide
voor de deur van onze woning in de Jordaan met een andere hond uit de buurt.
Ik regelde wat papierzaken en pleegde
een telefoontje in mijn kantoortje op de
begane grond en keek terloops even naar
buiten en zag tot mijn schrik… geen
hond.
“Waar is hij?”, vroeg ik ongerust aan het
baasje van zijn speelkameraadje.
“O”, was het antwoord, “achter de auto
aan. Zou er maar achteraan gaan als ik u
was”, riep hij nog.
Ach dat zal wel loslopen, dacht ik bij mezelf. Toch voor de zekerheid een rondje
gefietst. Auto noch hond te bekennen.
Welke route zou hij genomen hebben?
Ik besloot het op zijn beloop te laten en
thuis af te wachten. Na twintig minuten
keerde Frank terug met auto maar zonder
hond.
“Noet? Hoezo, die speelde toch met die
andere hond?”
“Nee man”, riep ik, “die is jou gevolgd
toen je ging tanken.”
“Heb ik anders niets van gemerkt. Geen
hond gezien.”
Ik voelde de bui al hangen. Dag vakantie.
Zoeken in die bloedhitte. Welke kant zou
dat stomme beest op zijn gegaan. Met
zijn drieën togen we er met de fiets op
uit. Jij neemt die route langs de Nassau-

dame in kwestie een licht opging.
“Wat zegt u, een zwarte hond, dat is waar
ook ik geloof dat ik zo-even een melding
kreeg van Bureau Lijnbaansgracht. Ja,
daar hadden ze een hond binnengekregen, belt u even voor de zekerheid”.
Het bloed in mijn aderen begon weer te
stromen. Zou het hem zijn?
Ik belde en ja hoor, een zwarte middelgrote hond. De beschrijving klopte precies. Hij liep bijna onder een auto op de
Nassaukade. Een dienstdoende agent had
hem in zijn nekvel gegrepen en meegenomen naar het Bureau Lijnbaansgracht.
Mijn dochter en Frank gingen hem halen. O jee, nu kreeg ik vast ook nog een
bekeuring voor die nooit betaalde hondenbelasting. Als het hem was, ging ik
morgen die chip laten zetten bij de dierenarts en mocht hij nooit meer, nee

Stukverdriet
Noet of eigenlijk Manoe, zo
heet onze hond, is een zwarte
middelgrote langharige
kruising tussen een Friese
Stabij en een Groenendaler.
Hij heeft een zachtaardig
karakter, is nauwelijks waaks
en loopt meestal niet weg
behalve…

een halsband met penning?”
Beide vragen moest ik helaas negatief beantwoorden.
“Met de dierenkwijtlijn”. De vrouwenstem aan de andere kant noteerde geduldig alle gegevens en vroeg aan het eind
van het gesprek of we ons ook voor de
zekerheid nog even met de dierenambulance in verbinding wilden stellen.
Ik was intussen een beetje gekalmeerd en
had mezelf weer redelijk onder controle.
Wat kan het ook schelen, dan blijven we
toch gewoon thuis! Ik heb nog zat dingen te doen. Maakt het ook uit, we zien
wel hoe dit afloopt.
Dierenambulance: “Uw hond weggelopen, wat vervelend voor u”.
Ja zegt u dat wel, dacht ik. Het eerder gevoerde gesprek herhaalde zich totdat de

nooit meer op zijn eentje los buiten spelen. Enfin, ik beloofde mezelf heilig me
voortaan aan alle voorschriften te houden die voor een stadshond gelden.
Op politiebureau Lijnbaansgracht zat
meneer keurig achter de tralies, met
al een broodje kaas achter zijn kiezen.
Hij voelde zich aardig op zijn gemak zo
te zien. Voor de zekerheid liet de agent
mijn dochter alle typische kenmerken
van Noet opnoemen. Het leed geen twijfel: het was hem.
Al mijn tegenwerpingen ten spijt, zoals
‘dat beest is een nagel aan mijn doodskist’ en tegen mijn dochter, ‘het is jouw
hond, ga er eens voor zorgen’, we waren
o zo blij om dat stuk verdriet weer thuis
te hebben en die chip, ja dat kan volgende week toch ook nog…
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Overpeinzing II
Door mijn stukje “Overpeinzing” in de vorige OpNieuw, met mijn grote wens de Zuiderkerk
torenklok ’s nachts weer te laten slaan, ben ik aan het werk gezet. Ik hoop daardoor dit oude
gebruik weer in ere te kunnen laten herstellen.

destander. Zij bracht mij weer in contact
met onze onvolprezen klokkenluidster
Sonja van der Ent.

Thea Oldeman-van Wittmarschen
Mijn eerste gang was naar de Bewonersraadvergadering, waar mensen zich al
jaren vrijwillig inzetten voor het wel en
wee van de buurt. Ik heb daar verteld
wat ik wilde en veel mensen bleken mijn
wens te steunen. Vooral Thea Jongejans
ontpopte zich als een enthousiaste me-

Gedrieën zijn we er achter gekomen
dat de klok in 1995 ’s nachts is stilgezet. Waarom dit is gedaan zonder dat de
buurt erin is gekend, niemand kon ons
dat vertellen. Thea en ik hebben toen,
apart van elkaar, een brief geschreven
aan mevrouw Wil Codrington, wethouder van het stadsdeel Centrum. Thea
heeft zelfs een kopie van haar brief, met
onze prangende vraag, aan de fractievoorzitters van alle politieke partijen in
de deelraad gestuurd. Ook de Bewonersraad liet zich niet onbetuigd en steunde
onze vraag met een brief aan mevrouw
Codrington.
Als klap op de vuurpijl zijn Thea en ik
(Thea en Thea) in een uitzending op
AT5, Kort Amsterdams, geweest en we
hebben, zoals dat heet in modern Nederlands, verteld waar we voor staan. Dus:
HET LATEN SLAAN VAN DE KLOK VAN
DE ZUIDERTOREN, OOK IN DE NACHTELIJKE UREN.
Wij gaan door met wat wij willen, omdat

wij vinden dat de torens in Amsterdam
het recht hebben, zoals ze eeuwenlang
hadden, hun uren te laten horen, dag en
nacht. Suggesties en steun- en antisteunbetuigingen willen wij graag horen.
Thea Oldeman, tel. 6245559
Thea Jongejans, tel. 6256496

Nicky Boydens is overleden op 7 juni.
Om afscheid te nemen is er een herdenking op 1 juli in de Chiellerie,
Raamgracht 58 van 15 tot 17 uur.

Anonieme Amsterdammers in de St. Antoniesbreestraat.

Zitten

Paul Koeleman is fotograaf en
grafisch vormgever die woont en
werkt in de Nieuwmarktbuurt.
Voor de ‘tentoonstellingskasten’ in
de St. Antoniebreestraat portretteerde hij 28 Amsterdammers met
een kleimasker op..
De meeste mensen gaan over straat
met een denkbeeldig masker waarachter ze zichzelf verbergen. Paul
Koeleman benadrukt dat gegeven.
Hij brengt bij bekende en onbekende stadsgenoten een kleimasker
op. In de eerste instantie geeft ze
dat een vreemd, maar veilig gevoel.
Maar dan laat hij ze er met hun gezichtsmimiek doorheen breken. De
hard geworden klei begint te barsten en bladdert af. Onbekommerd, verbaasd,
angstig soms, giechelig, melancholiek of hilarisch zijn emoties die men daarbij
prijsgeeft. Anonieme Amsterdammers krijgen op die manier een gezicht in de St.
Antoniebreestraat. Het verrassende en soms humoristische resultaat is aldaar te
zien vanaf half juni t/m september.

is er ooit
een stoel gemaakt
van duizend keer
duizend maal zitten
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in wachtkamers
ziekenhuiskamers
burokratenkamers
kraamkamers
rouwkamers
in onzinkamers
op hete kolen
op schoolbanken
op de grond
op drijfzand
in een kloostercel
een gevangeniscel
een eicel
dunya

Foto SvdL

Beetje verliefd?

rechtsom als er een obstakel op de weg ligt,
zij denken er zelden
Want mijn aandacht
of nooit over na dat er
was niet gewekt door
soms grote problemen
een interessante man
op ons gehandicaptenmet veelbelovende bil- Ongeveer een jaar geleden werd ik min of meer door
pad liggen. Dat deed ik
len of een fantastische de bliksem getroffen. Het was in de Koningsstraat dat
trouwens vroeger ook
glimlach. Ik was hele- mijn slechtziende ogen ineens maar bléven kijken en
nooit, nadenken over
maal in de ban van een staren. En om nog eens goed te kunnen kijken bleef
zulke dingen. Maar ik
drempelplaatje. Zeg ik warempel stil staan. Wat een schoonheid! Ieder
lás er ook nooit iets
maar ‘een hellinkje’,
onderdeel een vreugde voor het oog, zelfs voor het
over. Gehandicapten
want dat was de functie:
slechtziende. Je zou verwachten dat het onderwerp van waren tamelijk onzichthet overbruggen van de
mijn plotselinge aandacht zich wat ongemakkelijk zou
baar – en áls ze zichtdrempel, zodat je met
baar waren moesten ze
een rolstoel, scootmo- gaan voelen en zich wellicht haastig uit de voeten zou
zich min of meer verbiel, kinderwagen en maken. Dat was niet het geval.
ontschuldigen over het
rollator moeiteloos over
feit dat ze hun belangen
de drempel kunt rijden.
Dit hellinkje was een schoonheid in al zeker een al wat oudere timmerman in kwamen behartigen.
zijn eenvoud; uitgevoerd in tranenplaat dienst, die ontzettend veel vakmanschap
(dat is roestvrij staal met ribbels er op, zo- combineerde met een creatieve geest. En Mijn gehandicapte vrienden en vriendat het geheid anti-slip is). De zijkanten die man had eens heel goed nagedacht dinnen begrepen mijn opwinding en ze
van deze helling waren dicht, met schuin over het oplossen van al die drempels zagen de schoonheid van dit hellinkje
aflopende kanten. Dat is heel slim, want waar iedereen die zich met rollend ma- helemaal. Ze begonnen te zoeken op inals je hier met een rolstoel of rollator terieel verplaatst nogal wat last van kan ternet en verrasten mij met de website
overheen moet en je wiel schiet een beet- hebben. En al creatief nadenkend was van een firma die gespecialiseerd is in
je de verkeerde kant op, dan rolt dat wiel dus een drempelplaat ontstaan die EN allerlei formaten hellinkjes, waarvan zogewoon over de schuin aflopende kanten antislip was, EN voorzien was van schui- wel de hoogte als de breedte gevarieerd
naar beneden. Daar kun je dan wel van ne zijkanten, EN ook nog eens mooi aan- kan worden. Er is ook een gemakkelijk
schrikken, maar de klap is minder hard sloot op de deurposten. Die man wilde te verplaatsen versie van, met een soort
dan wanneer er géén schuine zijkant aan ik wel graag even spreken – interviewen handvat. Die kun je ’s morgens voor de
het hellinkje zit en het wiel ineens van zelfs, voor allerlei gehandicaptenbladen entree van de winkel leggen en ’s avonds
de hellingbaan af schiet! En tenslotte, natuurlijk, maar ook voor OpNieuw, en weer gemakkelijk naar binnen halen.
zo viel me op, was het hellinkje ook nog waarom zelfs niet voor De Volkskrant of
eens op een bijzonder mooie manier om Het Parool, want misschien was dit lan- Waar ik eigenlijk helemaal ontsteld van
ben, is het feit dat er nog niet vanzelfde deurposten ‘gevouwen’, waardoor het delijk ook wel erg interessant.
sprekend voor elke drempel van winkels,
niet gemakkelijk los kon schieten. Buitengewoon netjes; hier was tot in detail Overal waar ik moest zijn in Gehandi- kroegen of restaurants zo’n fantastische
captenland voor vergaderingen of over- op maat gemaakte helling ligt. Naarmate
over nagedacht!
leggen, repte ik over mijn verliefdheid we met z’n allen ouder gaan worden hier
Ik vervolgde mijn weg naar de Krom- op deze tranenplaathelling. Ik kon er in de binnenstad, rukt ook de ‘grijze golf’
boomssloot en merkte dat mijn fantasie niet genoeg van krijgen om gloedvol alle op, die allerlei behoeftes krijgt om toeal helemaal gegrepen was door dit fraai details uit te leggen. Mijn niet-gehandi- gankelijk te wonen, in een toegankelijke
ogende kleine stukje vakwerk. Wie ver- capte vrienden en vriendinnen begre- buurt. En ook met een rollator wil je wel
zint zo’n schoonheid van een oplossing? pen zoals gewoonlijk mijn opwinding eens een winkel of een restaurant in. Of
De woningbouwvereniging had vast en niet. Want zij lopen gewoon linksom of de kroeg. Voorwaarts!!!
Marie-José Rijnders
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De dag na de geveltuintjes
marktdag, op zaterdag 12
mei, was ik mijn plastic mini
grasveldje met roze tulpjes,
ter grootte van een stoeptegel,
kwijt. Het was een schattig
kleinood dat mijn lieve
buurvrouw Femmy Grönloh
beneden in de hal had gelegd
met een briefje, ‘voor de
liefhebber’. Het weggeven van
dit soort dingen is onderdeel
van haar afscheid van het
leven, omdat ze doodziek is
en binnenkort het tijdelijke
met het eeuwige zal moeten
verruilen.

Diefstal op de
geveltuintjesdag

Haije Bouwman
Het zo emotioneel geladen grasveldje
had ik op de geveltuintjesdag op de
kraam tussen de planten gelegd en veel
mensen keken er verbaasd naar. Sommigen maakten opmerkingen als “Nou,
die hoef je in ieder geval geen water te
geven.”
Hoe kon ik nu zo’n aandenken aan onze
lieve Femmy kwijtraken? Ik pijnigde dus
mijn hersens met de vraag waar toch dat
grasmatje gebleven kon zijn. Buurman
Willem, die met mij achter de kraam
gezeten had, wist het ook niet. Aan het
eind van de marktdag hadden we bijna
alle kisten met planten verkocht, zonpakketten, vlinder- en schaduwpakketten, waarvan de opbrengst bestemd is
voor een school in Afrika. Het grasveldje
had ik bij het opruimen met de andere
spullen in een tas gedaan.
Wie heeft mijn tulpengrasveld gestolen?
De vele bezoekers van de plantenmarkt
konden het niet gedaan hebben en ook
niet de plantendokter, die iedereen zulke
deskundige adviezen gaf, of de leden van
het koor dat er optrad, want die waren al
weg.
Na afloop zaten we in een kring op het
Siebeleshof nog wat na te drinken en de
wijnfles schoot rijkelijk uit. Misschien
heb ik daarom niet goed opgelet en heeft
één van de andere plantenverkopers het
uit mijn tas gejat of misschien was het
wel Veronika, of Marjet van het Wijkcentrum, of Mieke van de Boomsspijker die
samen keihard gewerkt hebben om de

Plantenpakket: foto Ellis Doeven

dag te organiseren. Net als in een Agatha
Christie was iedereen verdacht, zelfs het
meest onschuldig ogende oude vrouwtje
en zelfs buurvrouw Ellis, de fotografe,
die één van de bijgaande foto’s maakte.
Iedereen kon het gedaan hebben, ook de
mevrouw van de Flesseman die aan de
dag meewerkte, of hun kok, of misschien
wel oud-wethouder Frankfurther die nog
even, heel verdacht, met zijn zoontje
langs kwam wandelen.
Grasmatje: foto Ellis Doeven

Het was zo’n leuke gezellige dag geweest
en, ondanks de weerberichten, droog en
zelfs af en toe zonnig. Iedereen was tevreden, ook veel klanten, omdat ze zulke
goede en goedkope planten gekocht hadden. Maar voor mij was het verdwijnen
van het tulpengrasveldje als een zware
schaduw over de herinnering aan deze
dag komen te hangen.
Dat zei ik ook toen ik vanochtend, een
paar weken later, met Ellis en Willem
op de stoep van de Zwanenburgwal koffie dronk. Zo hoog zat het me, dat tulpengrasveldje. Toen zei Ellis plotseling:
“Maar weet je dan niet dat je dat grasveldje ’s avonds aan mij gegeven hebt?
Ik heb het binnen aan de wand hangen.”
“Wat? Heb ik dat aan jouw gegeven? Ben
ik dat vergeten? Oeps, is de wijnfles zover uitgeschoten?” We sprongen op om
te kijken of het echt waar was, en ja hoor,
daar hing het grasveldje van Femmy, met
de roze tulpjes, en … daar ging mijn reputatie.
p.s. Trouwens, wie heeft, om de aandacht voor onze geveltuintjes te vergroten,
een idee dat beter is dan een verkiezing
van het mooiste Nieuwmarkt geveltuintje? Want dat winnen wij toch!
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St. Ant

Vrijwel alle regelmatige
bezoekers van Café De
Vriendschap gaven een
bijdrage aan het cadeau
voor Charles en Wil die dit
jaar allebei 65 jaar werden. Een portret van alle
gevers werd verwerkt in
een grote fotocollage die
in maart 2007 boven de
bar hing. Uit aanvullende
informatie (woonplaats
nu / geboorteplaats toen)
over de geportretteerden blijkt, dat 45% van de
klantenkern bewoner van
de Nieuwmarktbuurt is.
Tweederde van de regelmatige bezoekers woont
binnen een straal van
350 meter van Café De
Vriendschap, dus op een
loopafstand van maximaal
5 minuten (dat wil zeggen… op de heenweg).
Eenderde deel woont (iets)
verder weg.
Van de regelmatige klanten is 41 procent in
Amsterdam geboren. Van
de niet-Amsterdammers
vormen de mensen en
honden die in het buitenland zijn geboren de
grootste deelgroep (18%),
gevolgd door de ZuidHollanders (13%) en mensen uit Noord-Holland,
exclusief Amsterdam (9%).
Naar die ene Zeeuw en de
verdwaalde zeeman uit
Drenthe moet je met een
lantaarntje zoeken.

/ Amst

Buurtcafé?
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Wie kent niet het Zeedijkkoor
van optredens in en om
de buurt? Al bijna vijftien
jaar sinds de oprichting in
café Verhoeff op de Zeedijk
repeteert het koor voor zijn
repertoire in de Boomsspijker,
net zo lang als het koor
bestaat. Daarmee is het één
van de oudste gebruikers van
de Boomsspijker.
Tijdens het optreden op het “Slootjesfestival” op 10 juni. Foto Sjaak van der Leden

Zingen over het rosse leven
Riet Paasman
wee keer per jaar heeft het koor een
officiële uitvoering. De eerste keer
voor de Vrienden van het koor, die met
hun donaties het koor helpen te blijven
bestaan, de tweede keer voor de grote uitvoering met betalend publiek. Maar buiten die uitvoeringen treedt het koor ook
op: bij de Boomsspijker als dank voor het
onderdak voor de repetities bijvoorbeeld,
in de Flesseman, in de Oude Kerk voor
een buurtavond met muziekprogramma
en uiteraard op de Hartjesdagen van de
Zeedijk. Nog onlangs hield het koor een
meezingconcert voor een publiek van
zo’n zestig mensen.

T

Het ‘leven’
Het Zeedijkkoor heeft een gevarieerd repertoire: cabaretliedjes, veel van Willem
Wilmink, maar ook van Carmiggelt, Jan
Boerstoel, Yvo de Wijs en Drs P. Het zijn
soms liedjes die speciaal geschreven zijn
voor cabaretiers als Jenny Arian, Adèle
Bloemendaal en Wim Sonnevelt. Een
enkel levenslied van André Hazes staat
op het programma, maar dat is dan een
uitzondering die nog net valt binnen de
strikte regels die gelden voor de liedjes in
het repertoire. Die moeten gaan over de
Zeedijk, het rosse leven in het bijzonder,
de kroegen, de zelfkant van de samenleving, gevallen meisjes of juist opgeklommen pooiers. Daarom zingt het koor ook
enkele liederen van Henk van der Lubbe,
de zanger van De Dijk.
“We hebben heel veel repertoire”, vertelt Jaap Lekkerkerker, voorzitter van het
koor. “We zingen alles uit het hoofd, dat
betekent dat je de teksten moet kennen
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en het duurt dus even voor je tekstvast
bent. Maar gelukkig zijn het heel aansprekende teksten, dus dat lukt altijd.
Eigenlijk zijn we meer dan een koor alleen, we spelen ook een beetje toneel,
met kleine dialogen in een paar scènes.
We hebben een vaste choreograaf die de
verhaaltjes schrijft en de scènes ook aan
elkaar praat. In de verhalen wordt altijd
veel gezongen en zij bevatten veel rollen die de koorleden spelen: buurtbewoners, gesjeesde studenten, hoertjes of een
zwerver met een AH-karretje.”
Een paar keer heeft het koor liedjesschrijvers op bezoek gehad. “Eén van de leden
zag Drs P. vaak op straat lopen en heeft
hem uitgenodigd eens te komen luisteren wat we mijn zijn liedjes deden. Ook
Yvo de Wijs is een keer bij een repetitie
geweest. Ze zaten te genieten.”

Geen gemummel
De dirigent leidt het koor al tien jaar.
“Hij is zeer muzikaal”, vindt Jaap, “heeft
orgel gestudeerd en is uitvoerend en docerend musicus, zoals dat officieel heet.
Hij schrijft zelf de arrangementen van
de liedjes voor ons koor. We zingen namelijk overwegend vierstemmig en cabaretliedjes zijn meestal voor één stem
geschreven. Op de repetities doen we
de eerste tien minuten stemoefeningen,
even inzingen met wat toonladders en
ontspanningsoefeningen. De dirigent let
heel goed op dat we verstaanbaar zingen.
De teksten zijn namelijk vaak heel geestig en het is zonde als dat verloren zou
gaan door ons gemummel. Het is leuk
om te merken dat het publiek heel vaak

op de teksten reageert. Dan hebben zij
plezier, maar wij ook. We horen ook vaak
dat je kunt zien dat we het leuk vinden
om te zingen en op te treden. Dat stralen
we kennelijk uit.”

Sfeer
Om een plezierige uitstraling te kunnen
hebben is wel enige discipline nodig
naast het plezier dat de leden hebben in
het zingen. “We hebben een heel goede
sfeer onderling en dat willen we beslist
zo houden. Maar we willen ook een
goede uitvoering, daar repeteer je tenslotte voor. Er wordt dan ook het hele
jaar door gerepeteerd, met uitzondering
van de twee zomermaanden juli en augustus en enkele weken rond Kerstmis.
Iedereen moet minimaal tweederde van
de repetitieavonden aanwezig zijn. Een
nieuw concert instuderen met vijfenveertig mensen is niet niks. Wie al veel
verzuimd heeft krijgt van mij als voorzitter een seintje. We houden niet van knipperlichtgedoe.”
Jaap werd twaalf jaar geleden op een
zomeravond door een buurman na een
flesje wijn op het dak overgehaald lid te
worden van het koor. “Ze hadden mannenstemmen nodig, net als wij nu. Sindsdien heb ik veel bijgeleerd, op zanggebied maar ook als persoon in een groep.
Ik had nooit gedacht dat ik het zo leuk
zou vinden om in een koor te zingen.
Samen zingen, spelen en ergens naar toe
werken, dat is het wel.”
Meer informatie over het koor is te
vinden op www.zeedijkkoor.nl.

V

eel bezoekers van speeltuin De Waag - gelegen
aan de Oude Schans,
vlakbij de Montelbaanstoren
- vragen zich af wat er toch gebeurt in het voorste gedeelte
van het gebouwtje, waarvan
de luiken overdag vaak gesloten zijn. “Hoort dat ook
bij de speeltuin?” wordt dan
gevraagd. Het gaat om het
clubgebouwtje van Buurt- en
speeltuinvereniging De Waag,
een vereniging die verschillende activiteiten organiseert
voor kinderen én voor ouderen in de Nieuwmarktbuurt en
omstreken. Door verhuizing
en natuurlijk verloop was er
de laatste jaren steeds minder
binding met de buurt, waardoor de activiteiten die werden georganiseerd maar door
weinig buurtbewoners werden
bezocht. Sinds enige tijd waait
er echter een nieuwe wind
bij de speeltuinvereniging en
daarover willen wij de lezers
van Opnieuw graag berichten.

van de speeltuin zijn. Een aanvraag om een en ander te kunnen realiseren is inmiddels bij
het stadsdeel ingediend.

Het gebouwtje met de gesloten luiken anno 2007. Foto: Sjaak van der Leden

Een nieuwe wind bij Buurten speeltuinvereniging
De Waag

Drie jaar geleden hebben enkele buurtbewoners een grote
ledenwerfactie op touw gezet,
waardoor de vereniging meer
bekendheid heeft gekregen en
het ledenbestand aanzienlijk
is uitgebreid; we hebben inmiddels ruim 120 leden. Mede door het
grotere aantal leden uit de buurt konden
in maart 2006 enkele buurtbewoners toetreden tot het bestuur van de speeltuinvereniging en sinds afgelopen voorjaar
bestaat het bestuur zelfs geheel uit bewoners van de Nieuwmarktbuurt. Samen
met andere enthousiaste mensen zijn we
bezig om de vereniging en het clubgebouwtje weer een echte buurtfunctie te
geven. Zo wordt van september tot mei
op woensdagmiddag een doorgaans goed
bezochte instuif voor basisschoolkinderen georganiseerd, waar wordt geknutseld en gedanst. Op 11 november vorig
jaar werd voor meer dan veertig kinderen
een lampionnenoptocht georganiseerd,
wat zo’n succes was dat we hopen er
een buurttraditie van te maken. Ook de
paaseierenzoektocht op zaterdag 7 april
was goed bezocht en dus voor herhaling
vatbaar. Sinds die zaterdag zorgt het bestuur ervoor dat de speeltuin iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 uur open is;
voor de kinderen is er dan limonade en

(groot)ouders, begeleiders en andere bezoekers kunnen tegen een kleine vergoeding een goeie kop koffie krijgen.
En dit is nog maar het begin! We willen
ervoor zorgen dat de speeltuin in de toekomst ook in het weekend (vaker) open
is, want uit onze inventarisatie onder
de leden, via een enquête en een discussieavond, blijkt dat de behoefte aan een
ruimere openstelling groot is. Veel buurtbewoners hebben geen tuin en de speeltuin is voor de kinderen de enige plek in
de buurt waar ze veilig buiten kunnen
spelen. Bovendien biedt de speeltuin
een prachtige ontmoetingsplaats, voor
jong én oud, en vervult daarmee een belangrijke buurtfunctie. Het clubgebouwtje zou voorts veel vaker voor allerlei
buurtactiviteiten kunnen worden benut.
Voor de toekomst willen we een andere,
meer eigentijdse functie en ander gebruik
van het clubgebouwtje bewerkstelligen.
Het clubgebouw moet open en toegankelijk worden en een integraal onderdeel

U ziet, de nieuwe bestuursleden en hun ‘achterban’ zitten vol plannen, maar hebben naast hun bestuursfunctie ook nog drukke banen en
kunnen het dus niet alleen.
We zijn dan ook hard op zoek
naar nieuwe leden en vooral
ook nieuwe vrijwilligers. Het
(gezins)lidmaatschap kost
veertien euro per jaar en wat
het vrijwilligerschap betreft
geldt ‘alle beetjes helpen’;
ook eens per jaar is de moeite
waard! Aanmelden kan per
e-mail bij de secretaris, Aletta
Blomberg: aletta@zonnet.nl
of door een briefje met naam
en adres te sturen naar Aletta
Blomberg, Prins Hendrikkade
140, 1011 AS, Amsterdam. We
zijn in het bijzonder nog op
zoek naar enthousiaste ouders
van kinderen op De Witte Olifant - de Sint Antoniusschool
is al wat beter vertegenwoordigd.

Nieuwsgierig geworden? Kom
dan eens op zaterdagochtend
langs voor een kopje koffie.
Van 10-12 uur is er altijd iemand van het bestuur aanwezig. Een
andere gelegenheid voor kennismaking
is de buurtbarbecue op zaterdag 23 juni,
die begint om 16.00 uur. Hiervoor is aanmelden noodzakelijk (maar u hoeft niet
per sé lid te zijn, graag wel natuurlijk), bij
Albertjan Massier (de.corries@wanadoo.
nl). Ten slotte willen we alvast wijzen
op de jaarlijkse Open Dag in september,
dit jaar op zaterdag 22 september. Er zijn
dan de hele dag allerlei leuke activiteiten
voor kinderen van 0-12 jaar in de speeltuin, zoals een springkussen, straattheatervoorstellingen en een draaimolen.
We hopen u gauw in de speeltuin te kunnen begroeten.
Het bestuur: Krista Dil (voorzitter), Aletta
Blomberg (secretaris), Albertjan Massier
(penningmeester), Yuri van der Burgt en
Maaike Menger.

Een compleet overzicht van alle activiteiten
is te vinden op www.speeltuindewaag.nl.
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Kleersloot 7 - 1994
Martijn van der Molen
“Hier? Is die actie hier?” vraagt iemand
op een racefiets, z’n voeten losjes op de
trappers en zijn hand tegen de huisdeur.
“Bedoelt u een actie tegen sloop? Ja, die is
hier, maar waarom?” reageer ik met m’n
hoofd uit het raampje. “Goh wat is het
hier dan stil, geen spandoek niks, eergisteren las ik het in de krant en ik dacht,
daar fietsen we binnenkort eens eventjes
naar toe. Dat komt, ik fiets graag met een
doel ziet u?” “Ah ha...nou het spijt me
van het spandoek, het is met die harde
wind totaal versleten naar beneden komen zetten.” “Echt?” aarzelt die persoon.
“En redden jullie het dan verder wel een
beetje? Ik las dat jullie actie op een prestigestrijd is uitgelopen, hoe zit zoiets? en
hoe staat het er nu voor?” “Ach helaas
meneer, we verliezen, het huis moet ondanks alles toch tegen de vlakte.” “Ondanks alles? ondanks WAT dan?” vraagt
die wielrenner reikhalzend rondziend of
hij nergens de sporen van strijd kan ontdekken; teleurgesteld blijft zijn blik tussen de groene stilte van de klimop hangen. ‘ t Is hier alleen maar een oorlogje
op papier hoor meneer”, begin ik nog
rustig. “Met alle A4tjes, bewaarschriften,
notulen en de hele reutemeteut kon je de
vorige lente al een bad op leeuwenpootjes vullen en het ergste is dat nergens tussen al die woorden een uitleg of een reden of zelfs maar een enkel concreet feitje is te vinden waardoor je het begrijpt,
terwijl zelfs meneer Brinkgreve voor het
pand in de bres is gesprongen en ook de
architect zwart op wit heeft laten weten
dat het huis voor een schijntje bewaard
en ingepast kan worden en toch...vergeet
het maar meneer. Anderhalf duizend
handtekeningen tegen sloop maar de autoriteiten zullen wel weer eens eventjes
laten zien wie hier nou eigenlijk de baas
is.... Zucht”, ratel ik in een keer verontwaardigd tegen de vreemde bezoeker die
aldoor geduldig omhoog kijkt. “Tsssss”
roept deze. “Waarschijnlijk hebben jullie
het helemaal verkeerd aangepakt?” “Wat
zegt u? Oh nou ja, de beste stuurlui staan
altijd aan wal maar ik moet nu toch echt
weer eens verder, dag meneer”, roep ik
voordat hij nog college gaat geven. Met
het raampje al half dicht roept die persoon, prompt van zijn fiets gesprongen:
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“maar wacht u alstublieft! De naam is
Simon Haverkorn en ik ben zojuist helemaal uit Hoorn komen fietsen. Zou ik
alstublieft het toilet eventjes mogen gebruiken?” “Helemaal uit Hoorn? Goh...
maar kijk daar op dat plein rond dat gebouw met al die torentjes liggen allerlei
etablissementen met toiletten; maar zei
u Haverkorn? Met H-A-V-E-R-K-O-R-N?
Mijn Grootmoeder die eertijds voor m’n
geboorte overleed heette ook Haverkorn,
zij kwam uit Wieringen.” “Dat is sterk”
jubelt die bezoeker, “mijn opa kwam ook
uit Wieringen, we zijn vast en zeker familie.” “Nou ja meneer, we zijn hier toch
eigenlijk allemaal familie”, probeer ik
nog wel maar de meisjesnaam van m’n
oma heeft een bijzondere uitwerking en
zodra die Haverkorn en ik even later naar
het plein toe lopen zoeken en vinden we
meer namen, jaartallen en plaatsen en ze
kloppen allemaal.

*****
M’n nieuwe achterneef heeft als kind
ook over de wapenfeiten van oom Siem
gehoord (gehuldigd in Alkmaar en gelyncht op Java). En over de wapenfeiten
van oom Frits (die op Curaçao een sigarenzaak in reed). Binnen tien minuten
weten we hoe alles zat en wat we van el-

kaar zijn en we proosten op het verleden
en op de toekomst en we vergeten helemaal hoe laat het is.
De baas van het café duwt ons voorbij
sluitingstijd ruw naar buiten. Dat is ongemakkelijk. Je stuurt de kleinzoon van
de broer van je oma niet in het holst van
de nacht naar Hoorn terug op de fiets.
Onvast sukkelen we huiswaarts onder
een mistige koepel hemelsbreed NoordHollandgevoel waar aan alle kanten
het geroezemoes uit het heden binnen
breekt.Van links nadert een club zingende (voetbal?)enthousiastelingen. Getatoeëerd en alles, stemmen als kanonnen. “Uitwijken!” sis ik m’n neef bij een
mouw pakkend. Maar hij treuzelt, blijft
staan en begint zelfs een deuntje mee te
neuriën. Na een botsing en een stomp
schiet m’n neef in zestig meter vecht- of
vluchtreactie tot achter een boompje.
“Sorry Siem, sorry” roep ik achter hem
aan rennend. Gelukkig herstelt Siem snel
van de schrik en met opgestoken vinger legt hij uit dat dit alles gewoon bij
de grote stad hoort, niks aan de hand.
Maar vanuit een donkerblauw stationair
draaiend autootje knallen in dat ogenblik twee mannen in keiharde krijsruzie
langszij. M’n bloedverwant uit de provincie duikt diep in elkaar. “Hier zou ik

Het dakhuis. Foto: Martijn van der Molen

echt nooit kunnen wennen”, kreunt hij
en dan vloekt hij zacht. “We zijn al bijna
thuis hoor, kijk zodadelijk om die hoek
wordt het altijd meteen een stuk stiller
en je hoeft hier toch ook niet te wennen
Siem? Als ik jou was zou ik gewoon in
Hoorn blijven wonen, je hebt daar toch
je werk en zo? en je huis? Halverwege
de avond heb ik vernomen dat m’n neef
zojuist na veel trammelant is gescheiden
en vandaar misschien dat hij nu zover
van huis fietst. Zonder brokken bereiken
we de voordeur. Beneden aan de trap beraadslaag ik met mezelf hoe makkelijk
het zou zijn de gast in Juultjes bed te leggen maar stel… zij komt dan toch iets
eerder van Terschelling thuis. Nee. Hij
moet op het veldbedje in het kantoortje.
Boven sjorren we het bed tussen de kast
en de muur vandaan; Siem vouwt het
aarzelend in slaapstand.
“Even een deken halen” roep ik de gang
in rennend. Terug ligt m’n neef, schoenen al uit en ogen dicht, op het gammele bedje; ik zwaai de slaapzak over
hem heen. “Maar je komt toch nog wel
even knuffelen? Nee echt alleen maar
een klein beetje knuffelen. Ach kom nou
eventjes bij me liggen”, roept Siem ineens weer luid en zangerig. De geur van

gerookte paling die ik de hele avond uit
alle macht wilde negeren raakt plotseling
sterk en het kouwe zweet breekt me uit.
“Ssssst stil joh...niet zo hard, hier vlak
boven slaapt m’n grote broer en die is
ook pas gescheiden”, lieg ik. “Het huis
is ontzettend gehorig en je hoort hem
zo snurken, hoor je niks? Nou ja, van al
dat gefiets en die wodka raken je oren
verdoofd en je bent natuurlijk ook helemaal op.” Het werkt! Als bij toverslag
valt m’n neef in slaap; als een dief in de
nacht sluip ik m’n kantoortje uit. Kwart
over vier in de ochtend.
De volgende dag heeft Siem een briefje
op de keukentafel neergelegd. Op het
briefje staat: Bedankt voor de gastvrijheid
en de helft van mijn paling (uit Volendam) heb ik in je ijskast achtergelaten.
Tot hopelijk gauw een andere keer.
Siem Haverkorn. Hoorns adres. Hoorns
telefoonnummer.

*****
Het is minstens een half pond. Zodra
ik het vel van een van de palingen trek
gaat de voordeurbel en weet ik alles weer.
“Was jij mij vergeten?” informeert m’n

zusje uit Schalkwijk zodra zij m’n blote
knieën onder m’n slaapshirt ziet. Op het
nippertje na zoveel jaren wil zij het huis
nog wel eventjes zien, die afspraak stond
al vier maanden. “In geen honderd jaar
kan ik je vergeten kijk... drie flessen van
jouw eigen merk in het rekje maar gisteren belde de een of andere neef zomaar
uit het niets. We hebben tot diep in de
nacht zitten kletsen, wodkaatjes en alles.
Afkeurend schud m’n zusje haar hoofd.
“Tjonge jonge...het is dus altijd nog allemaal bijzonder en verschrikkelijk veel
gedoe, zo kan geen mens zich behoorlijk
op de toekomst concentreren.” “Koffie”?
negeer ik m’n zusje. Als vanouds vindt zij
een zus in een kraakhuis erg ongemakkelijk maar ze heeft een witte Hortensia
meegebracht en hem in één keer op de
goeie plek gezet.

*****
“Wat een mooie grote kamer, mag ik de
rest van het huis eens zien?” vraagt m’n
zusje nadat zij de boekenplank, het uitzicht en de aanrechtkastjes heeft geïnspecteerd. “Wat was dat voor iemand?
die neef? Ik doe tegenwoordig nooit
Vervol op pagina 26
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p de Kloveniersburgwal, voor nr.
26, staat een groep toeristen. Een
man houdt zijn dichtgevouwen
paraplu hoog in de lucht en legt iets uit.
Ik kan hem niet verstaan, spreekt hij Russisch? - maar ik weet wel waar het over
gaat. Ineens kijkt de hele groep naar de
overkant van de gracht. Daar staat het
Trippenhuis, met 22 meter het breedste
woonhuis van Amsterdam. De gefortuneerde broeders Lodewijk en Hendrick
Trip bouwden het huis in 1660. Het verhaal gaat dat de koetsier van de familie
Trip op een dag verzuchtte dat hij al gelukkig zou zijn met een huis zo breed als
de voordeur van zijn meester. De Trip
broeders hoorden dit en bouwden het
huis voor de koetsier aan de overkant.
Het was een grote voordeur, die van de
Trips, want de koetsier kreeg maar liefst
een 2.44 breed huisje cadeau. Dat maakt
‘t het op twee na smalste huis in de stad.
(De twee smalste huisjes zijn te vinden op
de Singel 7 en de Oude Hoogstraat 22).

in de

De groep loopt verder. Ik ga naar binnen
bij Webers Holland, dat gevestigd is in
het Kleine Trippenhuis.
In het winkeltje hangt kleding tot aan
het plafond, tussen de volle rekken staan
ook schoenen en laarzen. Achterin is een
breder stuk – kennelijk heeft het huis op
nr. 24 een stukje afgestaan - daar hangt
lingerie. De kleding is kinky, sexy, maar
niet ordinair. Veel zwart maar ook felle
kleuren. Jurken en jurkjes, kanten catsuits maar ook warme vesten in opvallende print. Roze en witte strings met
corsetveters, hoge laklaarzen, pumps
met doorzichtig plastic hakken van wel
vijftien centimeter. Veel leer, nepbont
en veren, opvallend en bloot. Naar mijn
smaak een beetje te, maar origineel en
eerder speels dan ordinair.
De kleding in Webers wordt grotendeels
door Désirée Webers zelf gemaakt, in
haar atelier om de hoek in de Koestraat.
Desirée heeft een opvallend en vriendelijk uiterlijk: stralende lach, donker haar
en donkere ogen die met felle roze en
paarse kleuren zijn opgemaakt. Haar kleding is origineel, veel zwart met kleurige
accenten, maar vergeleken met de spullen uit haar winkel aan de rustige kant.

Désirée in de winkel.

Désirée heeft grafische vormgeving gestudeerd in Eindhoven, maar na een
korte carrière wilde ze meer vrijheid in
haar expressie. Als negenjarig kind, ze
kwam amper boven de tafelrand uit, zat
ze al achter haar moeders naaimachine.
De switch was snel gemaakt. Désirée verhuisde naar Amsterdam, volgde korte
tijd de mode opleiding aan de Rietveld
Academie maar besloot dat ze meer had
aan een opleiding technisch patroontekenen. Sinds 1981, als student, maakt ze
al collecties voor kledingwinkels. Maar
toen ze begin jaren negentig ‘erotische’
elementen als transparante stukken in
haar ontwerpen bracht, vonden die winkels haar ontwerpen te sexy. Ze ging voor
erotische winkels kleding maken, maar
uiteindelijk bleek de erotische business
te serieus voor de humor en speelsheid
van haar creaties. Vandaar dat ze in 1995

haar eigen winkel begon in het smalle
pandje aan de Kloveniersburgwal met
haar compagnon Teun van Wely, die
daar al een tijd woonde.
Desirée heeft nog steeds een grafisch oog,
ze kijkt sterk naar het concept achter
een kledingstuk en naar contrasten. Ze
vindt het belangrijk om kleding te maken waarmee je kunt ‘communiceren’.
Zo maakte ze een serie kledingstukken
met ritsen die je halverwege kunt openen; al naar gelang je stemming kun je
je meer of minder bloot geven. Maar ook
houdt ze van grapjes zoals poppenoogjes
die open en dicht gaan, verwerkt in een
jurk.
Mode is vaak gericht op wat op dit moment de trend is en die wordt bepaald
door een kleine groep bekende ontwerpers. Een jaar later hangt die kleding
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dan in de winkels en kan het namaken
beginnen. Daar komt nog bij dat mode
de afgelopen vijftien jaar voor een belangrijk deel door retro-stijlen bepaald is.
De seventies en eighties worden in een
nieuw jasje gestoken en gepresenteerd als
nieuw. Stijl, of het teruggrijpen op wat
als stijlvol gold, lijkt belangrijker dan inhoud. Désirée beschouwt mode niet als
puur formeel ontwerp of het uitdragen
van een bepaalde stijl; de achterliggende
idee is minstens zo belangrijk.
Volgens Desirée denken veel mensen dat
ze rationeel en geciviliseerd zijn. Communicatie zou vooral door het gesproken
en geschreven woord verlopen. Désirée
denkt juist dat mensen in wezen gedreven worden door instinct en dat ze voor
een belangrijk deel met hun lichaam
communiceren. Omdat we eigenlijk net
als dieren zijn, met kleding aan, is de
keuze voor de juiste outfit belangrijk.
Uniforms voor de politie, een mooi pak
voor de zakenman of vrouw, cult kleding
voor wie zich op andere wijze wil onderscheiden.
Het basisinstinct dat de mensheid in
stand houdt, seks, kan als spel worden
ingezet in de keuze van kleding. Flirten
is zoveel leuker met de juiste outfit aan,
als je mooie lichaamsdelen geaccentueerd worden en de minder mooie kanten
bedekt. Suggestie is een belangrijk middel, het levert brandstof voor de fantasie.
Humor kan ook erg sexy zijn, omdat het
ontspant en ontwapent. Humor overschrijdt sociale en culturele grenzen en
brengt mensen bij elkaar.
In Desireés winkel komt een gevarieerd
publiek. Tien jaar geleden was een jurk
met transparante mouwen al sexy, anno
2007 zijn mensen minder geremd en
meer individualistisch ingesteld. Je ziet
dat ook aan de groei van fetish parties en
parenclubs, die worden niet meer alleen
bezocht door een klein select publiek. De
meeste mensen die in de winkel komen,
zijn niet vaak duidelijk op zoek naar iets.
Het zijn mensen uit alle lagen van de bevolking en alle leeftijden. Het leukste is
als ze zich laten verrassen en iets kiezen
dat ze nooit voor zichzelf bedacht hadden.
Een paar uur later sta ik weer buiten en
zie ik de volgende groep toeristen voor
de deur staan. Ze giechelen een beetje als
ze de kleine etalage vol opvallende kleding zien. Ik neem me voor nog eens op
mijn gemak de winkel te bezoeken, maar
het is er nog niet van gekomen.
Clea de Koning
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meer open zonder afspraak.” “Oh nee?
Zelfs niet voor de buurvrouw met haar
huis in de fik?” “Brand?...Bij ons is alles
van modern en brandvrij materiaal en
ik weet niet eens hoe m’n buren er uitzien. Jij?” kwebbeldekwebbellen we uren
zusseknus. Tegen vijven wordt weer onverwachts gebeld. “Niet opendoen alsjeblieft”, waarschuwt m’n zusje. ”Zodadelijk gebeurt er weer van alles en ik ben er
nou toch?”

*****
“Maar dit is wel toevallig mijn huis dus...
als ze nog een keertje bellen ga ik kijken. De laatste tijd gebeurt hier namelijk van alles wat je niet mag missen”.
“Hoezo?” “Nou de vorige week liep ik
bijvoorbeeld ‘s morgens nog te prakkizeren waar je een videocamera kunt huren
om het huis, voordat het straks voorgoed
weg is, nog eventjes te filmen. Voor later.
Precies dezelfde dag belden onverwachts
twee mensen die vroegen of ze Kleersloot
7 de komende zomer als filmlocatie
mogen gaan gebruiken.” “Dat meen je
niet! Maar dat doe jij toch zeker niet?
Filmcrews in huis is een verschrikkelijke dolle kermis en altijd toestanden”,
adviseert m’n zusje. “Ach joh...ik ga wel
zolang in het dakhuis wonen, wil je het
zien?” “Dakhuis? Wat is dat nou weer?”
Door het keukenraam klimmen we naar
buiten en via het plat lopen we het lege
brandweerkazernetje binnen. “Wat een
leuk huisje!” roept m’n zus. “Moet dit
soms ook al tegen de vlakte?” “Ja helaas.”
“Godnogantoe wat zijn ze toch onverschillig, want het is toch nog helemaal
goed?” “Jawel maar...laten we het ergens
anders over hebben. Kijk, bovenlicht, ligbad en ook een garage. Wacht dan haal ik
wijn en paling voor op de drempel in de
zon, lust jij eigenlijk paling?”. Omdat het
warm en bijna de langste dag is blijven
m’n zusje en ik nog uren buiten op het
dak. Na nog maar een keer bijna ruzie
(ik mag van m’n oudere zuster een glas
wijn geen wijntje meer noemen) vraagt
m’n zusje “En hoe heet de film die ze
hier gaan doen?”.”Zusje geloof ik”. ‘Zusje? Goh... Het is toch allemaal best grappig hier, het lijkt wel alsof” mijmert m’n
zusje, “alsof een oud stukje stad zonder
toekomst met al dat gewicht van eeuwen
meer uit het heden haalt dan erin zit.
Nee zoiets gaat natuurlijk niet. Zoiets is
alleen maar verbeelding en en huis is alleen maar een huis”. . .

Haije Bouwman na afloop van de geveltuinendag

Ingezonden brief
Een mooi bericht uit deze unieke buurt.
Ik woon in een prachtig huisje met een
geveltuintje.
Maar ik ben oud en hou het niet meer
zo goed bij.
Haye en Willem vonden het rommelig,
er moest iets gebeuren, vonden zij.
En wat is gebeurd, zij beiden hebben
het helemaal opgeknapt en er nieuwe
plantjes in gezet. En wat ik uniek vond,
ze wilden er helemaal niets voor hebben.
Wel een pilsje en toen hield Haye helemaal niet meer op.
De buren hebben een gezellige middag
gehad en Willem heeft alles netjes opgeruimd. Ik wilde dit even melden dat er
ook nog heel behulpzame mensen zijn.
Van een dankbare buur,
Jos Dulmers, Raamgracht 92, 1011 KK
Amsterdam

Met een slakkengangetje
Antje Postma
Op een ochtend zat ik nog wat dromerig
voor me uit te staren aan de ontbijttafel
met een kopje thee en een geroosterde
boterham, toen ik opeens een vreemd
geluid hoorde dat ik niet kon thuisbrengen. Het klonk als ‘pok’.
Iets viel op de grond maar wat en waar?
Ik keek onder de tafel en zag tot mijn
verbazing een donker bolletje ongeveer
zo groot als een tamme kastanje. Ik ben
toch niet in het bos dacht ik nog, waar
komt dat ding in vredesnaam vandaan?
Met mijn voet haalde ik het naar me toe
en bekeek het eens goed. Het was geen
tamme kastanje, nee het was een slakkenhuis met de slak er nog in. Ineens
herinnerde ik me dat ik ongeveer een
maand geleden een slak had gevonden
tijdens het wassen van groente.
Als kind al was ik gefascineerd door
slakken, vooral door het weke dier dat
eruit tevoorschijn komt met zijn lange
voelsprieten die onmiddellijk worden
ingetrokken als je ze aanraakt. Mijn associaties met slakken zijn legio. Behalve
sloom en langzaam zijn ze ook heerlijk

als ze op z’n Frans warm worden opgediend in knoflookboter. Ook daar heb ik
goede herinneringen aan.
Daarom besloot ik het dier niet in de vuilnisbak te laten verdwijnen, maar zette ik
hem op een vers blaadje wilde spinazie
op een schoteltje op tafel. Mijn huisgenoten beschouwden dat als een overdreven vorm van diervriendelijkheid, maar
daar trok ik me weinig van aan. Om dezelfde reden worden spinnen steevast
door mij gered van de dood. Spinnen
zijn nuttig en doen niemand kwaad, heb
ik mijn kind altijd voorgehouden.
De bedoeling was de slak na het eten ergens buiten in een tuin neer te zetten om
hem zo te redden van een wisse dood.

Gebeurtenisje

Maar wie schetst mijn verbazing toen ik
bij het afruimen van de tafel na de maaltijd wel het spinazieblaadje vond op het
schoteltje, maar geen slak. Ik heb de tafel verder afgeruimd en er niet langer bij
stilgestaan. Tot ineens deze ochtend het
raadsel van de verdwenen slak werd opgelost. Het beestje had zich uit de voeten
weten te maken en zijn heil gezocht aan
de onderkant van mijn eettafel, zonder
dat het iemand was opgevallen. Per ongeluk niet wetende dat het om de verdwenen slak ging had ik met mijn schoen
het slakkenhuis lichtelijk beschadigd
toen ik hem van onder de tafel naar me
toe had gehaald. Hij zag er uitgedroogd
en een beetje wittig uit, toen ik hem van
de grond opraapte.
Gelijk heb ik hem opnieuw op een vers
blaadje spinazie gezet met een flinke
scheut water, in de hoop hem tot leven
te wekken. En tot mijn verbazing: mijn
slak is weer helemaal opgeleefd, het water is verdwenen en hij komt zelfs weer
uit zijn slakkenhuis. Het lijkt wel of de
slak mij tevreden aankijkt met zijn lange
voelsprieten, maar dit keer waagt hij zich
hopelijk niet verder dan het spinazieblad...

Henk Oldeman

Blijdschap alom. Even later liet ik Tanne uit voor haar ochtendplasje. Bij terugkomst keek ik vreemd op, wat zat daar toch
naast onze bel geplakt? Waarachtig, het briefje van de fiets.
Met een boodschap.

Van het Zuiderkerkhof naar ons Pentagonplein is een smalle
doorloop. Aan het einde daarvan staat een straatlantaarn. Zo
nu en dan maakt iemand zijn fiets daaraan vast, dan moet je
daar omheen lopen, een beetje onhandig.
Een paar weken geleden, in maart, stond er weer een. Meestal
verdwijnen ze na een paar dagen, maar deze hield het wel een
week vol. Toen, op een nacht, heeft een grapjas het achterwiel krom getrapt, dat kunnen sommige mensen. Ik zag het de
volgende ochtend en verwachtte dat de fiets wel snel zou verdwijnen, naar de fietsenmaker of zo. Maar nee, hij bleef staan,
wekenlang.
Ik nam aan dat de eigenaar het had opgegeven en hem daar
verder zou laten staan.
Zoiets was al eens eerder gebeurd, met een scooter, dat was
lang lastig geweest. Met die ervaring voor ogen maakte ik een
briefje aan de eigenaar en plakte dat op het zadel.
De volgende morgen keek Thea uit het raam en riep: “het
heeft gewerkt, hij is weg!”

Langzaam drong het tot me door wat ik had aangericht. De
eigenaar was natuurlijk nog kwaad en verdrietig geweest om
zijn vernielde fiets. En toen kwam er ook nog zo’n klier van
wie hij zijn fiets moest wegzetten. Waarschijnlijk heeft hij
kokend van machteloze woede het hele plein rondgelopen tot
hij mijn naam op een deur zag staan. En al had hij dan blijkbaar de gave van het woord niet, hij heeft zijn gevoelens toch
duidelijk weten te maken.
Het is een vreemde gewaarwording, te bedenken dat er
iemand heel kwaad op me is en niet te weten wie.
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Bibliotheek Het Pintohuis
Beste buurtgenoten,

Juli en augustus zijn vakantiemaanden, dan doen we niets. In september beginnen we weer. Het onderwerp
is nu nog niet bekend, maar tegen die
tijd vindt u affiches in onze bieb en in
de Boomsspijker. Bovendien vindt u in
de Uitkrant iedere maand een los OBA
(Openbare Bibliotheek Amsterdam)
Journaal met alle activiteiten. Denk ook
aan de website OBA.
De toegang varieert per maand tussen
gratis en € 7,50, koffie en thee is vrij.
Graag tot ziens, het Pintohuis team

Het Pintohuis biedt, buiten een mooie
collectie fictie- en non-fictieboeken en
een aparte jeugdafdeling, ook elke derde
dinsdag van de maand een culturele activiteit.
Juni bijvoorbeeld is de maand van het
spannende boek en op 19 juni hadden
we een voorleesavond georganiseerd
rond spannende verhalen. U kon zelf Uw
spannende fragment of verhaal voorlezen.

Peuken, voorheen buksjek
Greet van der Krieke
Dit wordt een chagrijnig stukje. En
gelijk heeft u, als u nu niet verder
leest. Al gelamenteer genoeg immers.
Als u de moed kunt opbrengen om
verder te lezen, is dat mooi meegenomen. En u wordt natuurlijk bij deze
ook van harte uitgenodigd om zelf
uw gram naar OpNieuw te schrijven
of, beter nog, te reageren op mijn columns. U bent dus gewaarschuwd.
Het moge bekend zijn, dat ik domweg
houd van de stad, de buurt, het plein en
de Sloot. En een ieder wordt door mij
van harte uitgenodigd daarin te delen.
Toeristen, boeren, burgers en de plattelandsjongeren uit Petten. Deel in de
schoonheid van de stad, deel de stilte
met mij en deel het lawaai. Ja! Ik wil de
klok van de Zuiderkerk terug; ik wil de
stad met al zijn hoeren en snoeren.
Tegen de jongelui, de studenten en al dat
ander prachtig jong volkje hoef ik dat
niet te zeggen. Voor het zoveelste achter-
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eenvolgende jaar hebben zij de schoonheid en de gezelligheid van de Nieuwmarktbuurt ontdekt. In groten getale
staan zij te staan, te drinken en vrolijk te
wezen. Heerlijk toch. Daar horen op de
een of andere manier sigaretten bij. Hoewel het beter zou zijn enzovoort, nee,
daar hoort u mij niet over. Eigen verantwoordelijkheid nietwaar. Maar dan, dan
is die sigaret op. En waar o waar laat je
die peuk. Het gaat me echt even te ver
om een rondje terrassen op de Nieuwmarkt te gaan maken, maar

langs komt. Niet twee of drie verdwaalde
peuken maar een emmer vol. Hoe doen
de jongelui dat eigenlijk op hun kamer?
En thuis? Zijn er in hun niet zo heel
lange leventje toch dingetjes misgegaan? Konden ze hun sigaretje rustig
uittrappen op het sjieke parket, want:
‘morgen komt James toch’, zoiets?

zijn de asbakken soms op de bon? Hoe
is het anders mogelijk dat het hele trottoir bezaaid ligt met peuken. Iedere
ochtend maar weer. Ik ben een vroege
vogel, loop nogal eens aan het begin
van de dag over het plein. Daar zie ik
nijvere poetsers alle peuken richting
stoeprand vegen waar ze beleefd liggen
te wachten tot de Gemeentereiniging

Heel vroeger, toen de welvaart het nog
even af liet weten voor menigeen, werden ook al peuken achteloos op straat
gegooid. Om vervolgens weer opgeraapt
te worden door minderbedeelden; uitgeplozen en klaar voor hernieuwd genot.
Buksjek werd dat genoemd. Een wel heel
directe benadering van recycling. Niet
dat ik nu zoiets voor ogen heb. Maar in
Singapore bijvoorbeeld kost je de weggegooide peuk 250 euro. Toegegeven, dat is
ver weg en een exorbitant hoog bedrag.
Een idee; hier een heterdaadje
tien procent van Singapore?
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Gaia

Aprilfeesten
Nieuwmarkt
Melle van Maanen

De Fo Guang Shan he hua tempel
De Fo Guang Shan he hua tempel staat
in de Nieuwmarktbuurt temidden
van allemaal Chinese winkeltjes op de
Zeedijk. He hua betekent lotusbloem in
het Chinees, maar kan ook Hollandse
bloem betekenen. Je spreekt het uit als
‘ge goewa’.

sie’.Het is de eerste tempel in Europa
die volgens Chinese bouwkunst is gebouwd. De dieren op het dak komen uit
de Chinese dierenriem. De draken staan
voor bescherming van het gebouw en
de buurt tegen invloeden van buitenaf. Op de zijkanten van het dak van de
poort staan onder andere een feniks,
een draak en een vliegend paard. De
hoofdkleuren rood en geel zijn overgenomen van de vroegere paleizen in
China. Deze paleizen stonden in hoog
aanzien. De poort heeft geen bijzondere betekenis en is bedoeld om aansluiting bij de straat te vormen.

Het boeddhisme
Als je van Tofani richting de winkel
Henk loopt zie je als het goed is recht
voor je een straat. Dat is de Zeedijk. Die
moet je in gaan en in die zelfde richting
nog een stukje doorlopen. Dan zie je al
gauw aan je linker kant de Fo Guang
Shan He Hua tempel. Meester Hsing Yun
(1927) is een belangrijk persoon in het
Chinese Mahayana Boeddhisme. Hij is
oprichter van de Fo Guang Shan school,
de grootste religieuze en humanitaire
organisatie van Taiwan en de 48e patriarch van de Rinzai Zen school. Hij
staat bekend als de ‘wolk van compas-
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In 563 voor Christus werd in het zuiden
van Nepal een prins geboren, hij heette Siddharta Gautama. Hij verliet zijn
vrouw en kind om op het verlichte pad
te komen. Hij hoopte dat, als hij eenmaal ‘verlicht’ was, hij alle levende wezens van hun lijden kon verlossen. Pas
toen hij zwaar ondervoed was besefte
hij dat hij op het verkeerde pad was.
Toen heeft hij vijftig dagen onder een
bodhi boom gemediteerd.
Hij bereikte zijn doel op 35-jarige leeftijd en stierf op 80-jarige leeftijd.
Een interview was helaas niet mogelijk

Tussen 25 en 30 april waren de
Aprilfeesten vóór de Waag op de
Nieuwmarkt. Dit evenement trekt alle
leeftijden.
Er waren: barretjes, cafés, een podium
met allerlei koren, zangers en bandjes, er was ook een zweefmolen en het
kleinste reuzenrad van heel Nederland.
Er was ook op zondagochtend een
buurtontbijt voor iedereen uit de buurt.
In 1989 waren de Aprilfeesten alleen
nog maar een buurtontbijt, maar het
is langzaam uitgegroeid tot een groot
evenement ook voor mensen uit de rest
van Amsterdam.
De meeste kinderen kwamen voor de
zweefmolen of het reuzenrad, de tieners weer voor bandjes maar ook voor
het reuzenrad. De volwassenen kwamen gewoon een biertje drinken of
nacho’s eten of met een groepje daar in
een barretje gaan zitten kletsen.
Wat de jaren hiervoor een succes voor
de kinderen was: lege bierglazen inleveren en dan kreeg je per glas één euro,
werd helaas dit jaar niet toegestaan.
Namelijk als je geen biertje kocht dan
mocht je ook geen glazen terugbrengen.
Het evenement is georganiseerd door:
Koen Vollaers en Astrid van de meiden.
Het was dit jaar ook heel lekker weer,
dat trok heel veel mensen en daarom
was het soms zelfs even druk als het
met Oud en Nieuw is.

‘Helden en
boeven’ verlaten
onze buurt!
1.Waarom bent u weg gegaan?
Eigenlijk om drie redenen:
- wij gaven beneden altijd kinderfeestjes
met films en spelletjes, maar dat mocht
niet meer van de brandweer.
- de Nieuwmarkt is een heel leuk plein
en markt, maar wij waren de enige
kinderwinkel en dan is het wel moeilijk
met al die horeca en er werden steeds
minder kinderen in de Nieuwmarkbuurt
geboren.
- we hadden ook een grotere winkel nodig en wat we nu hebben heeft drie
verdiepingen, dus op de onderste verdieping kinderfeestjes en op de 2de verdieping de boeken en de 3de verdieping
ook.
2.Wat is u mooiste herinnering van de
Nieuwmarkt?
Vaderdag: dan mochten de moeders niet
mee en dan kwamen de vaders in hun
pyjama met hun zoon of dochter en dan
was er een heerlijk ontbijt.
3.Wat is uw mooiste kinderboek?
Ronja de roversdochter van Astrid
Lindgren.
4.Wat gaat u missen?
De aprilfeesten en de vaste klanten.
Door: Thomas

Moppen

De passagiers van een vliegtuig zitten
allemaal op hun plaats en wachten op
de piloten om te vertrekken. Twee mannen komen binnen en lopen traag naar
de cockpit. Ze dragen een pilotenuniform en een donkere bril. De ene heeft
een hond aan de leiband en de andere
tikt met een witte stok voor zich uit op
de vloer. Ze bereiken de cockpit zonder
problemen en sluiten de deur achter
zich. Verschillende passagiers lachen wat
zenuwachtig naar elkaar, fronsen hun
wenkbrauwen of doen alsof ze het een
leuke grap vinden.
Enkele seconden later starten de motoren en begint het vliegtuig over de startbaan te rijden. Het toestel gaat steeds
sneller, maar het stijgt niet op. Door de
venstertjes zien de passagiers dat het
vliegtuig recht op een uitgestrekt meer
afstevent, aan het einde van de startbaan. Het vliegtuig raast nu met zeer
hoge snelheid vooruit en verschillende
passagiers beginnen te beseffen dat
ze nooit zullen opstijgen en dus in het
meer zullen terechtkomen. Er wordt uit
vele kelen luid gegild, maar net op dat
moment trekt het vliegtuig lichtjes op

en komt het zonder problemen van de
grond.
De passagiers komen stilaan tot bedaren
en praten nog wat na over die angstaanjagende ‘grap’. Enkele minuten later
is het incident vergeten.
In de cockpit betast de piloot het dashboard, vindt de automatische piloot en
zet hem in werking. Plots zegt de piloot:
“Weet je wat me soms bang maakt?”
“Nee?” zegt de copiloot.
“Op een dag beginnen ze te laat te gillen en dan gaan we er allemaal aan.”
“Ik heb een nieuwe papa”, vertelt Luna
van vier trots aan haar vriendjes in de
kleuterklas, doelend op de nieuwe
vriend van haar moeder. Hij woont op
de Kloveniersburgwal “En hij komt me
straks ophalen na school!”
Als het eenmaal zover is lopen Luna en
haar klasgenootjes naar buiten om de
‘nieuwe papa’ te gaan bewonderen.
“Kijk! Daar is ie, m’n nieuwe papa”,
zegt Luna.
Waarop de vierjarige Tim enthousiast
roept:
“Oh, die is keigaaf! Die hebben wij ook
gehad!”

Gaia van Maanen
Je wilt vast weten waarom de titel 444 is? Nou, dat is omdat we alweer jonge katjes hebben en ze zijn op 4 mei geboren, het zijn 4 katjes en het is het 4de nest van
Tijger (de moeder). Eén katje is gecyperd, één katje is zwart en heeft op het puntje
van zijn staart een wit stipje en bij zijn kin ook een wit vlekje en twee zijn zwart
met wit. Het enige verschil bij die twee is dat het jongetje een zwart vlekje op zijn
neus heeft. Ze zijn heel erg lief en ze zijn trouwens geboren bij mijn ouders op de
slaapkamer in een kast. Ze zijn nu vier weken en ze drinken nu nog bij Tijger, maar
we proberen ze nu ook babypap te geven maar dat lukt nog niet zo goed. Wat ook
heel raar is, dat vóór dat de katjes geboren waren, Tijger haar zoon Poemie, die we
van haar vorige nest hebben gehouden (die nu elf maanden is) vaak bij het nekvel
pakte en ergens naartoe sleepte. Zo kwamen we er ongeveer achter dat Tijger snel
ging bevallen.
PS: van welke kat weten we niet precies
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ONDERHUUR

E

en paar maanden geleden kwam
er een Russische vrouw op het
spreekuur. Ze was erg overstuur.
Twee mannen waren haar woning binnengedrongen op een moment dat de
deuren toevallig open stonden, aangezien ze juist bezig was een bank en een
paar stoelen naar binnen te brengen. De
mannen hadden haar ruw en onbeleefd
aangesproken. Ze hadden gezegd dat zij
niet op de woning woonde en gevraagd
wie er dan wel woonde. Ze hadden haar
een brief gegeven die ze alleen maar
hoefde te ondertekenen. Daarin stond
dat ze instemde met de huuropzegging.
De vrouw sprak Engels, geen Nederlands,
en had slecht begrepen waar het om
ging.
De mannen bleken van haar verhuurder
te komen, een corporatie. Het was mij
wel duidelijk waar het om ging: controle
op onderhuur. Corporaties zijn daar op
het moment erg actief in. Er zijn mensen die als onderverhuurder forse win
sten maken door een woning waar zij
€ 300,- voor betalen door te verhuren
voor €1000. Bovendien zijn er wachtlijsten, die in de Nieuwmarkt schijnen op te
lopen tot twintig, dertig jaar: de onderhuurder dringt voor.
Wat doet het spreekuur met onderhuur?
Een man met een hoge functie bij een
corporatie heeft mij wel eens verweten
dat het spreekuur onderhuurders, laat
staan onderverhuurders, gewoon helpt.
Toch is dat wel het uitgangspunt. De
eerste reden hiervoor is dat wachtlijsten van twintig tot dertig jaar volgens
Advertentie
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mij onzin zijn. Mensen wachten niet zo
lang; ze hebben twintig tot dertig jaar
in een woning gewoond en daardoor
als zogenaamde ‘doorstromer’ recht op
een inschrijvingsduur van twintig tot
dertig jaar. Want zo werkt het systeem:
inschrijvingsduur telt even zwaar als de
periode dat men in een woning heeft ge
woond. Niettemin is er geen reden dat
iemand die zo lang met enige tevredenheid - dat mag men na twintig jaar toch
wel aannemen - in een woning heeft gewoond, voorrang zou moeten hebben
boven iemand die net in Amsterdam is
komen werken en daarom een woning
nodig heeft. Integendeel zou ik denken.
Onderhuur in deze zin is een nuttige correctie op een absurd systeem. Want hoe
zouden nieuwkomers in deze stad anders
aan een woning kunnen komen?
Dubieuzer is de positie van de onderverhuurder. De Russische vrouw was inder
daad veelvuldig niet op de woning. Ze
werkte vaak als kunstenares in het buitenland en dan pasten er vrienden op de
woning, want ze kon hem niet maanden
leeg laten staan. Ze zei dat ze alleen de
kosten die zij voor de woning maakte,
doorrekende aan degenen die op haar
woning pasten. Dat hoeft niet waar te
zijn; ik vraag geen bewijzen. Maar de
tweede reden dat het spreekuur ook on
derverhuurders helpt is dat je eigenlijk
nooit weet of iemand de woning exploi
teert en in geval van twijfel moet men
van het positieve uitgaan. ‘In dubio pro
reo’ is daarvoor de oude juridische uit
drukking: ‘bij twijfel spreekt men ten
gunste van de aangeklaagde’.
Onderhuurders die voor een kleine woning € 1000 per maand betalen, moeten
zich realiseren dat ze soms ook buiten de
wet om iets aan die situatie kunnen doen.
Als de woning van een corporatie is, zal
de onderverhuurder aan de corporatie
niet meer betalen dan de maximale huur
van de woning, voor een kleine woning
ongeveer € 300. Wanneer de onderhuurders de huur eenzijdig verlagen van €
1000 naar € 350,- heeft de onderverhuur
der eigenlijk geen middelen om daar iets
aan te doen. Hij kan de huur aan de corporatie opzeggen, maar dan mist hij ook
die laatste € 50,- aan winst en later, als
deze onderhuurders weg zijn, veel meer
geld. Hij kan de onderhuurders ook niet
dwingen tot betaling, als zij hem op voor-

hand aankondigen dat zij in dat geval de
onderhuur bij de corporatie zullen aangeven. Want dan zijn de onderhuurders
weliswaar hun woning kwijt, maar de on
derverhuurder ook. En weer zal hij dan de
kleine winst missen die hij nu tenminste
nog maakt. Als men in strijd met wet of
overeenkomst handelt, keert zich dat gemakkelijk ook tegen de eigen persoon.
De Russische vrouw kon de stress en onzekerheid van de dreiging met ontruiming niet aan. Ze kon zelfs haar kunst
niet meer beoefenen en heeft daarom
de woning opgegeven. Maar waarschijnlijk ten onrechte, aangezien veel
mensen, zeker in Amsterdam-Centrum,
tegenwoordig levens hebben die zich
op verschillende plaatsen afspelen. De
wereld is klein geworden en werkzaamheden worden gemakkelijk op ver uiteen
liggende plaatsen verricht.
Ik weet niet wat die vrouw nu echt met
haar woning heeft gedaan, maar de corpo
ratie ook niet. Controle op onderhuur is
best nuttig, maar onderhuur is geen ramp
en gezien de sociale omstandigheden in
deze stad zou dat veel voorzichtiger moeten worden onderzocht dan zoals ik dat
in ieder geval onder ogen krijg.
Peter Commandeur
Woonspreekuur d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
Woensdagmiddag van 2 tot 5
Woensdagavond van 7 tot 8
Advertentie
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Mozes & Aäronkerk,
Waterlooplein:

De Oude Kerk, Oude
Kerksplein:

Vrijdag 17 augustus 15.00
uur: Peter Eilander , orgelconcert. Romantisch werk o.a.
Guilmant Vijfde Sonate en
Hendrik Andriessen. Toegang
€6,- Stadspas en 65+: € 4,-

Vrijdag 13 juli Orgelconcert
Organist: Peter Eilander Georganiseerd door Stichting Vox
Humana Herdenkingsconcert
Jan Zwart Aanvang: 15:00 uur
Entree: € 8,Internationaal Orgelfestival:
Zaterdag 21 juli Organist:
Yuichiro Schiina (Japan) Aanvang: 20:15 uur

Binnenstad Buiten Zomeractiviteiten voor kinderen.
Er worden voor kinderen van
4-12 jaar de eerste week 9-14
juli en laatste week 13-19
augustus van de zomervakantie verschillende activiteiten
georganiseerd. Zoals; Pleinfeesten, creatief ateliers,
schaaktoernooi,
sport-en spel e.d De vakantieflyer wordt begin juli uitgedeeld op de basisscholen en is
verkrijgbaar
in speeltuinen, tiener- en
buurtcentra .
Voor de derde keer op rij organiseert Welzijn binnenstad
voor de leeftijdsgroep 8 – 14
jaar
een spectaculair activiteitenaanbod in het Amsterdams
bos. Lekker even de stad
uit,de natuur in.
Van maandag 9 juli t/m 20
juli komt dagelijks de

zomervakantiebus,waar de
kinderen kunnen opstappen.
Rond 9.00 uur worden de
kinderen met touringcar opgehaald (busparkeerplaats
Prins Hendrikkade)
en rond 17.30 uur thuisgebracht bij de opstapplaats.
Het programma is gevarieerd
en iedere dag anders zoals;
Survivallen, hutten bouwen,
naar de geitenboerderij,
brood bakken op kampvuur,
op pad met de boswachter,
schatgraven….Sport, cultuur
en nog veel meer.
U moet uw kind wel voor 1 of
meerdere dagen inschrijven.
Kosten per dag zijn € 10,met stadspas € 7,50 Wilt u
meer informatie neem contact op met buurtcentrum.

Speel-o-theek
“t Boomsspijkertje
De speel-o-theek leent speelgoed uit aan kinderen van 0-

Zondag 29 juli Organist: Kimberly Marshall (Arizona) Aanvang: 20:15 uur
Zondag 5 augustus Organist:
Gustav Leonhardt Aanvang:
20:15 uur
Entree: € 7,- / € 6,- (studenten,
stadspas, pas 65, buurtpas)
Vrienden van de Oude Kerk
gratis entrée.

“The sea on bells” carillon
festival:
Zaterdag 28 juli 12:00 uur
David Hunsberger (Amerika)
16:00 uur Stephen Ball
Dinsdag 7 augustus 14:30 uur
Boudewijn Zwart improvisaties over liederen uit de tijd
van Heemskerck en de Ruyter

12 jaar en biedt gelegenheid
om met elkaar te spelen.Het
is een plaats waar ouders elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
’t Boomsspijkertje is geopend
maandag-en dinsdag 9.3011.30 uur, op woensdag
van 13.00-15.00 uur en op
zaterdag van 11.00-13.00 uur.
Met een lidmaatschap kunt u
gedurende drie weken speelgoed lenen. U kunt kiezen uit
een ‘twee-spellenkaart’of een
‘vier-spellenkaart’.Een ‘tweespellenkaart’kost €10.50 (met
stadspas € 8.00)per jaar,een
‘vier-spellenkaart’kost €
15.00 (met stadspas
€ 12.50) per jaar. Voor ieder
stuk € 0,25. De speel-o-theek
is open t/m 24 juli.
We starten weer maandag 20
augustus.

nieuwe programma huis aan
huis verspreid. Het programma en losse folders over de
inhoud van de activiteiten,
zijn dan in het buurtcentrum
verkrijgbaar.
U kunt ons programma ook
vinden op het internet: www.
welzijnbinnenstad.nl
Het buurtcentrum is gesloten
in de zomervakantie van 22
juli t/m 13 augustus.
Inschrijven voor cursussen en
activiteiten kan op de inschrijfdag. Deze is
zaterdag 25 augustus van
11.00- 13.00 uur .U kunt deze
dag met pinpas betalen.
Daarna van maandag t/m
donderdag tussen 10.0017.00 uur en vrijdag tussen
10.00-12.00 uur.
(alleen contant betalingen)

Algemene informatie
Eind augustus wordt het

De Boomsspijker Recht
Boomssloot 52 1011 EC
Amsterdam tel: 626 40 02
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