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Gefeliciteerd lezers
Nou, dat was lekker. Geen betere manier om de zomer te beginnen. Perfecte
drankjes, met en zonder alcohol. De
heerlijkste hapjes, wel en niet vegetarisch. Daar had Greet voor gezorgd. Dan

weet je het wel.

maakt. Kleurrijk en bij.na dubbeldik. Dat

Sla OpNieuw open op pagina 26 en 27.

moest ook wel, want zoals u kunt zien
hadden we alleen al voor de vermelding

Neem een schaar, schroevendraaier of
een ander scherp voorwerp en wip de

van al die medewerkers 33 pagina's no-

korte kantjes van de nietjes op. Draai

dig.

Tjebbe van Tijen maakte een bijzondere

het blad op zijn rug en verwijder de
twee nietjes zonder het papier in te

\/Ve hebben het over ons eigen verjaar-

beeldomslag over heden, verleden en

scheuren. Het jubileumnummer is nu los-

dagsfeestje, afgelopen zaterdag 21 juni
2008 in buurtcentrum De Boomsspijker.

toekomst van de buurt en Auke Bijlsma

bladig. De omslag is een affiche die te-

vertaalde beelden in woorden. Old sol-

Wij hebben daar onze 25ste verj.aar-

diers never die.

dag gevierd. Wij, dat is een deel van de

ln het hart hebben de dichters een eigen

gen een raam geplakt kan worden. Dan
zijn beide zij.den te bewonderen. Keer
terug naar het hart van het blad, want

honderden mensen die vanaf her eerste nummer van OpNieuw een bijdrage
hebben geleverd aan het blad van de
buurt. Honderden gulle gevers, letterzetters, pagina-opmakers, bladbezor-

katern gekregen. U ziet het, alles klopt.

daar ligt een poëziebundel voor u klaar.

We hebben er een sloopnummer van

Gooi de resterende bladen in de papier-

gemaakt. Letterlijk. Hier volgt de instructie:

eerst lezen.

bak. Nou ja, u kunt die natuurlijk ook

Piet van Harn

gers, tekenaars, vormgevers, schrijvers,
fotografen, adverteerders, bladbinders,
drukkers, donkere-kamermedewerkers,
adhesiebetuigers, mensen-met-hetrode-potlood, stripmakers, j.ongerenredacteuren en -redactrices, bestuursleden, subsidiegevers, klagers, nieters,

scanners, correctoren en al die anderen. Wij, dat zijn ook de lezers. Want
een blad is pas een blad als het gelezen

wordt,
Dus, gefeliciteerd lezers!
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Vanzelfsprekend hebben we dit keer
een feestelijk nummer van OpNieuw ge-
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`Vrijheid!', zegt Gerda Kievit (48) van de Apolonia Maria,

voorheen de Annegina Johanna. Met dat begrip vat ze haar
motieven samen om op een boot te wonen. Met haar partner
Arie Hoekstra (52) koos ze bijna tien jaar geleden ligplaats aan
de Oudeschans, bij de brug over de Rechtboomssloot. Voor
Amsterdamse woonbootbewoners is dat vrijheidsgevoel een
belangrijke drijfveer. Vroeger werd de woningnood op de wal

nog wel als reden genoemd, maar sinds er geen boot meer bij
mag in de binnenstad, is dat niet meer aan de orde. Ook de
overweging om de woonkosten laag te houden behoort tot de
verleden tijd. Want tegenwoordig moet de woonbootbewoner
zijn vrijheid duur betalen.

I

n vrijwel alle gesprekken met buurt-

woner. Om te beginnen over die gehate

bootbewoners regent het klachten
over de belasting die de gemeente en

zo veel voor terug') gemeentelijke belas-

(`Het is oneerlijk') en geliefde (`je krijg er

het stadsdeel opleggen. `Die zijn de afgelopen tien jaar verzevenvoudigd', zegt
Nico de Jong (Binnenkant) `en ze zitten
nog steeds in de lift'. Hij behoort dan

tingen. Het ligt voor de hand een vergelijking te maken tussen een woonboot en
een particuliere woning aan de gracht.
Wat je van bootbewoners ook beweert,

ook tot meer dan een kwart van de boot-

ze wonen allemaal wel aan een Amsterdamse gracht. Op een enkele uitzondering na zijn ze ook allemaal eigenares of
eigenaar van hun huisvesting. Dus vergelijken we een tweepersoons huishouden
op een geriefelijke boot (85-90 vierkante
meter nuttige ruimte) met een stel op
een koopetage van dezelfde grootte aan
de Oudeschans. Per jaar in afgeronde eu-

bewoners die jaarlijks een bezwaarschrift

indienen, zodra de groene brief van de
gemeentelijke belastingdienst in de bus
valt. Arthur van Norden (Oude Waal) is
inmiddels al een fase verder. Na afwij-

zing van zijn bezwaar door de gemeente
startte hij een beroepsprocedure bij de
rechtbank. Die loopt nog.
De klachten, bezwaren en beroepen zijn

Langs de Oude schans.

Vrijheid i

ro's:

begrijpelijk, omdat het Stadsdeel-Cen-

trum de precariobelasting voor woonboten in twee achtereenvolgende jaren met
30% (2006) en 25% (2007) opschroefde.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Als dergelijke tariefsverhogingen aan wal-

Rioolheffing

132,-

bewoners zouden zijn opgelegd was Amsterdam te klein geweest. Maar de bewoners van de ongeveer sS0 woonboten in
Stadsdeel-Centrum vormen een te kleine

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

283,-

groep om een politieke vuist te maken.
Bezwaren zijn kansloos, want tarieven
worden vastgesteld door de deelraad en
dat zijn politieke besluiten. Volgens die
deelraad ging het de afgelopen jaren om
een inhaalslag en zijn we inmiddels weer
terug bij normaal: in 2008 zal de precariobelasting voor woonboten nauwelijks
stijgen. Arthur van Norden: `Afwachten.
Ik heb die groene brief over 2008 nog
niet gekregen, terwijl die in ieder ander
Amsterdams huishouden al in februari in
de bus lag. Het stads- en deelraadbestuur
zeggen steeds dat ze streven naar een gelijke behandeling van wal-en bootbewoner. Zo ver is het nog lang niet'.
Een goede reden om een kleine vergelijking te maken tussen wal-en bootbeADA VAN

WONDEREN
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Roerende-ruimtenbelasting (RRB)

95,-

954,-

Precariobelasting (liggeld)

Totaal

Voor een boerenverstand is bovenstaande berekening glashelder: bootbewoners
betalen meer dan twee keer zo veel als
mensen op de wal; het grote verschil zit
in de precariobelasting, een vergoeding
voor gebruik van de openbare ruimte.
Het ambtelijk verstand zegt iets anders:
alle vergelijkingen gaan mank. Ook deze.
Walbewoners betalen ook een vergoeding voor het gebruik van de openbare
ruimte waarop hun huis is gebouwd. In
het overgrote deel van Amsterdam wordt
erfpacht geheven. Die kan -bijvoorbeeld
voor een periode van S0 jaar -afgekocht
zijn, maar is dan wel betaald. Voor de gevallen waarin geen sprake (meer) is van
erfpacht, zit de waarde van de grond in

Woning
203,-

1.464,-

de koopprijs die bewoners hebben betaald.

De laatste redenering verklaart het verschil tussen de Roerende-ruimtenbelasting (€ 95,-) die de booteigenaar betaalt
en de Onroerende-zaakbelasting (€ 203,) van de huisbezitter. Voor beide belastingen geldt hetzelfde tarief: € 1,4S per
waarde-eenheid van € 2.S00,-. Op basis
daarvan kun je terugrekenen. De waarde
van de etage is getaxeerd op € 3SO.000,-

en die van de boot wordt geschat op
€165.000,-

Vergelijkingen kunnen inderdaad mank
gaan. Buurtbewoners die bij het lezen van
deze prijzen als de bliksem naar de Oudeschans gaan om daar voor €16S.000,-

twee keer per week doorgespoeld en in
de zomer vier keer per week. Het is dus
niet onredelijk dat we die rioolheffing
betalen'.

`We hebben een systeem om aan te sluiten op het riool in de straat', voegt Arie
Hoekstra daaraan toe. `De gemeente wil
alle boten op het riool aansluiten maar
dat kan nog wel een paar jaartjes duren.
In 2012 schat ik.' Het Stadsdeel-Centrum

betaalt de verbinding tussen het riool
en de kademuur, gemiddeld € 10.000,per aansluiting; de rest van de kosten is
voor rekening van de booteigenaar. Om
financiële redenen wordt de uitvoering

gefaseerd. Als een kademuur aan een opknapbeurt toe is, wordt de aansluiting
8emaakt.
De hele discussie over belastingtarieven

en heffingen is een beetje saaie manier

om wal-en bootbewoners te vergelijken.
Er zijn wel aardiger invalshoeken. Bij-

ibelangrijkste drijfveer

voorbeeld: de gemiddelde bootbewoner
is veel beter opgeleid dan de doorsneewalbewoner. Dat is een kenmerk van de
veranderingen in de samenstelling van
de groep bootbewoners in de afgelopen
vijfentwintig jaar. Wie op zoek gaat naar
de echte bootjongen, een sjofele rommelaar die zo veel mogelijk gevonden spullen aan boord brengt en met lampolie,
kachelhout en een illegale elektriciteits-

kabel zijn eigen leventje aan de rafelrand
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een mooie boot met 90 vierkante me- een klein vermogen. En wat lul je nou
ter woonruimte (eetkamer, salon, twee over die precariobelasting. Een bootbeslaapkamers, badkamer, werkhoek, cv en woner betaalt nog geen tientje per viergrote berging onderin) te kopen, lopen kante meter openbare ruimte. Voor een
tegen een teleurstelling aan. Reken er op, caféterras op de Nieuwmarkt moet je al

van de samenleving leeft, is te laat. Aan

dat je tenminste de prijs van die etage
aan de gracht moet neertellen. Wellicht
wat meer. Het verschil zit in de waarde
van de ligplaats. En daar betaalt de boot-

gauw € 100,-per vierkante meter dokken. Of neem de kosten van een parkeervergunning voor bewoners, ook een ver-

gewoon een baantje in de zorg hebben,
sappelende kunstenaars en kantoorklerken. Beter opgeleid dus en -mede als

goeding voor gebruik van de openbare
ruimte: € 60,- per vierkante meter per

gevolg daarvan -met inkomsten die ook
wat boven het gemiddelde liggen.
Dat moet ook wel, want hierboven is al

eigenaar die precariobelasting voor.
Als we weer terugrekenen is die ligplaats

(2S-30 meter lang en een boot mag
maximaal S meter breed zijn) aan de
Oudeschans zo'n twee ton waard. Is een

jaar.,

de andere kant van de loopplank zitten
nu universiteitsdocenten, automatiseringsdeskundingen, ondernemers, marketing-professionals. Naast mensen die

gebleken dat ze hogere belastinguitgaven
hebben. Dat is maar een deel van het verhaal. De kosten van onderhoud van die
oude
metalen schepen, doorgaans (ver)
jaarlijkse precariobelasting van pakweg
voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd,
€ 1.000 (Stadsdeel-Centrum int € 37,50 Maar ook dezelfde rioolbelasting? Woonkunnen hoog oplopen. De permanente
per strekkende meter) dan veel? `ja, ja, boten zijn helemaal niet op het riool
strijd
tegen roest vergt laklagen die om
aangesloten.
ja', zeggen alle bootbewoners en Nico de
`Vind ik niet onterecht', zegt Gerda Kie- het jaar of om de twee jaar moeten worjong voorop: `Wat heb ik aan die waarde
vit. `ja, we lozen op de gracht, maar de den aangebracht. Duizend euro materien de waardevermeerdering van die ligaalkosten per jaar is een minimum. Dan
plaats, waar ik m'n hele leven lang wil meeste bootbewoners hebben voorzieningen getroffen om verontreiniging te moet het schip om de vier, vijf jaar op de
blijven wonen. Niks. Ik moet er alleen
beperken. We hebben een pomp en een helling om te kijken hoe de conditie onelk jaar meer voor betalen'.
`Nee', zegt die ander, dit keer in niet- vermaler. Ook in de keuze van je wasder de waterlijn is. Met doorgaans enkele
middel hou je er rekening mee, dat er reparaties. Kosten op jaarbasis: € 1.500, -.
ambtelijke taal: `je kunt die boot-met-lig-

plaats ook van de hand doen en dan ben
je spekkoper met een aardig spaarpotje,
NE
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Het feit dat wal- en bootbewoners dezelfde afvalstoffenheffing voor de ophaal
van vuilniszakken betalen is logisch.

geen grote velden schuim op het water
komen. Het water in de gracht wordt
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Arie Hoekstra: `Om het betaalbaar te

houden moet je die reparaties en dat
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onderhoud zelf uitvoeren. je moet een
beetje handig zijn of -al doende -willen
worden. En je moet er plezier in hebben,
want anders ga je te veel beknibbelen op
het aantal uren die je er in stopt. Koop
een boot en werk je dood, is het gezegde.
Hoeveel uur? Dat hang af van de conditie en de grootte van het schip. je zit al
gauw aan vier uur per week, tweehonderd uur per jaar. Voor woonarken zal
dat wat minder zijn.'

Woonarken. Dat zijn die houten dozen
op betonnen - onderhoudvrije -bakken
die op nogal wat plekken in de stad de
schoonheid van de Amsterdamse grachten ontsieren. Ook in de Nieuwmarktbuurt. De `Orley' is met algemene stemmen tot moeders lelijkste gekozen. Dat is

een oud Engels betonnen tankschip met
opgemetselde gel-roze muren (Wilden
de bewoners toch liever een huis?) bij de
Keizersbrug over de Oudeschans. Nogal
wat ergernis bij wandelaars en lage be-

krijgen. Hij kon een oude tjalk kopen,
4,80 meter breed. Binnenwaterbeheer zei
direct nee: te breed, belemmert het verkeer op het water. Chop vond een andere
boot: 4 meter 40. Te breed, belemmering
van de doorgang (er komen alleen roei-

en motorbootjes op de Groenburgwal).
Op Chops vraag hoe breed zijn vervan-

woners van de kapitale panden wekken
de arken aan de Binnenkant die met een
aaneengesloten blinde achterwand elk
zicht op het water ontnemen. Er wordt
wel eens gezegd dat bezitters van `een
echt schip' de arkbewoners meewarig
aankiiken en er liever niks mee te maken

gende boot dan maximaal mocht worden, wilde Binnenwaterbeheer geen
antwoord geven. Inmiddels heeft Chop
in een dorp in Zuid-Holland een schip
van 4 meter 20 gevonden en daarop een
koopoptie genomen: mits Binnenwaterbeheer akkoord gaat. Hij wacht nog
steeds op antwoord op zijn verzoek of

willen hebben. `Als dat al zo is geweest, is

die maat kan. `Elke keer als mijn telefoon

dat wel voorbij', zegt Arthur van Norden.
'Weer een teken dat woonbootbewoners

gaat, hoop ik dat het Binnenwaterbeheer
is die toestemming geeft. Spannend.'
De vraag of dat verlossende telefoontje

gewoon een doorsnee-stelletje Amsterdammers zijn'.

Chop Cookson (36) is zo'n Amsterdammer geworden. Zeven jaar geleden streek
hij hier neer vanuit Noord-Engeland en
begon een timmerbedrijf. `Meestal interieurwerk: betimmering van winkelruimten, lambrizeringen, boekenkasten op
maat, ontvangstbalies. Tegen het meubelwerk aan.' Dankzij dat vakmanschap
had hij er geen moeite mee, de houten
ark die hij tegen een redelijke prijs op de
kop kon tikken, in perfecte staat te bren-

gen en vakkundig te onderhouden. Ark?
Zeg maar een arkje. Chop en zijn vriendin bewonen een poppenbootje aan de
kop van de Groenburgwal en dat is ongetwijfeld de kleinste woonboot in de
buurt: 23 vierkante meter all-in.
Het stel wil een gezin worden, maar daarvoor is deze behuizing toch te krap. Dus
is Chop al geruime tijd op zoek naar een
groter schip. Een echt schip, want hij
weet ook wel dat het Stadsdeel-Centrum
liever geen ark wil. Voor een grotere ark

zou hij nooit een ligplaatsvergunning
A...

Het poppenbootje in de Groenburgwal
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gekomen is zullen we in het volgende
nummer van OpNieuw beantwoorden.

En wat dacht u van het woelige verleden
van `Ouders Zorg' (1898) en haar bewo-

ner die nu hun pensioenjaren voor het
Scheepvaarthuis (Amrath Hotel) doorbrengen? Niet te verwarren met Ouderzorg die even verderop aan de Binnenkant ligt en net is verkocht.
Wilt u zelf eens een dag, weekendje of

een week in een buurtboot wonen? Dat
kan. 's Gravelandse Veer 2A, tegenover
Hotel Eureka, biedt vier personen veel
ruimte. € 325,- per nacht. U kunt ook

erin de boot een paar maanden te verhuren, maar van afstand is dat lastig te regelen. Eigenlijk mag dat ook niet, want een
ligplaatsvergunning is gebonden aan de
boot èn de hoofdbewoner. Hoe verloopt

de verkoop?
Waar ging nou die hele bezwaarprocedure van de eigenaar van de `UK 134' aan
de Zwanenburgal over die zijn schip wilde vervangen door `De Wiekslag'?
En hoe komt het, dat het dagelijks bestuur van het Stadsdeel-Centrum nog
steeds geen kans heeft gezien de beleidsnota `Welstand te water' door de deelraad
te krij8en?

Waar ergeren bootbewoners zich het
meest aan? Aan de beste stuurlui aan de
wal? Nee, aan andere bootgebruikers,
vooral de bestuurders en lawaaimakers in
het hard groeiende aantal plezierbootjes
die niet zelden tegen een boeg botsen.
Over lawaai gesproken. Wat dacht u van
de rondvaartboten (candle light cruises!)
die boordevol discomuziek in de late zomeravonden en vroeg in de nacht door
de Rechtboomssloot komen?
En waarom heeft Arthur toch de naam
van zijn sleepboot (Titan IV) veranderd,
terwijl hij dondersgoed weet dat je daarmee het noodlot tart? Bestaat het noodlot eruit, dat hij straks in Volendammer
kostuum toeristen in rondvaartboten
moet toezwaaien?
Verdrietdossier: hoe vijftien jaar vechten
eindigde in de opheffing van een lig-

op de Oudeschans tegenover de Montel- plaats op de hoek van de Kalkmarkt en
baantoren terecht voor € 24S,- -€ 300,- de Prins Hendrikkade.
per dag, € 1.SSO,--€ 1.890,-per week of Is de Aquarius aan de Staalkade nou wel
gewoon bed&breakfast nemen verderop of geen woonboot en blijft de Gelderseop de Oudeschans (€ 95,-pppn). Hoe zit kade een buffer voor de opvang van bodat?
ten die elders het anker moeten lichten?
Neem nou john die zijn woonark aan de Als we al deze en andere woonbootvraRaamgracht te koop heeft gezet. Vraaggen moeten beantwoorden, hebben we
prijs € 23S.000,-voor 45 m2. john woont stof genoeg om een fors deel van de volal jaren in het buitenland en komt af en gende 25 jaargangen van OpNieuw te
vullen.
toe een weekendje over. Soms slaagde hij
ARRE

ZUURMOND

...

ARTHUR

VERDEllEN

...

ATI

B0SMA

...

ATTIE

VAN

DER

SIOOT

...

AUKE

BIJLSMA

...

BARSARA

H

Hetzelfde en toch anders
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Wftee:t=::ti8z:=a:Fsa=e8ne:ro°nïrkíevua:
een buurt. Zuiderkerk, met of zonder
klokgelui, De Flesseman en het Pintohuis
zijn favoriet onder de gebouwen van de
buurt. Wonen, groen en veiligheid zijn
vaste prik. Ook de overige mengelmoes
aan thema's als architectuur, cultuur, de
actualiteit, eten, buurtfeesten, het (gebrek aan) groen, ruimtelijke ordening,
winkels, bedrijven, cafés, buurtbewoners
en straten is een weerspiegeling van het
leven in de buurt.
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Prominent is de historische inslag van

het meer recente verleden, de bijdragen

het blad. Met artikelen in het allereer-

van Haije Bouwman. Hij verdient ove-

is het najaarsnummer van 1999: vieren-

ste nummer over het ontstaan van de
dagmarkt, de 4/S mei herdenking, het
ontstaan van de Bewonersraad en stadsvernieuwing in de Nieuwmarktbuurt
in de lse eeuw geeft OpNieuw zijn vi-

rigens ook in ander opzicht een pluim:

veertig pagina's maar liefst. Daarbij moet

hij is de eerste die met zijn kritiek op de

aangetekend worden dat OpNieuw in die

voorgenomen architectuur van de nieu-

periode drie keer per jaar verscheen. Af
en toe liet het rekenbrein van de redactie het afweten: we tellen twee zestiende

sitekaartje af. Dat ligt in de eerste plaats

aan de belangstelling van de toenmalige
individuele redactieleden. Pas als de auteurs van de artikelen te identificeren
zijn -wanneer het collectiviteitgevoel
dat stamt uit de jaren zeventig is afge-

nomen en auteursnamen bij de artikelen verschijnen -valt dat trouwens te
ontdekken. Anina en later ook Tineke,

we bebouwing op het Keizersplein (len-

tenummer 1998) lezers zomaar weet te

jaargangen, maar springen met het lenprikkelen tot een reactie. Dat is een prestatie. Want u, lezer, bent een consument. tenummer van 2002 gelukkig weer in
U leest het blad, dat weten wij omdat de het gelid met de vermelding van de achtstapeltjes die bij sommige winkels voor

tiende jaargang. En dan het aantal blad-

het meenemen liggen iedere drie maanden in korte tijd als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Maar u laat zich niet lezen.

zijden per artikel. Weinigen buiten de re-

U bent weinig genegen uw visie neer te
leggen in artikelen in ons prachtblad, al
roept de redactie u daartoe herhaaldelijk

de pen greep pakte fors uit. Vier of zelfs
vijf bladzijden waren heel gewoon, zoals

het stuk van Tjebbe van Tijen over actievoerder Gerard van den Berg. Maar liefst

op. Eigenlijk bestaat u voor de redactie al-

negen pagina's waren gewijd aan `25 jaar

liefhebbers van het historisch overzicht.

leen als we iets verkeerd doen. Dat bleek

bewonersraad'. Dan is de huidige redac-

In de jaren negentig schrijven de dames
hele vervolgseries over de geschiedenis
van de buurt, zoals `Historische schetsen
van de Nieuwmarktbuurt' en `Buurtbe-

onder andere toen we in oktober 200S
schreven dat de Staalstraat zijn naam te
danken had aan de heren Staal. We hebben het geweten.

tie echt krenterig met de norm van twee

Cijfers
Drieduizend is de oplage van het eerste
nummer, maar kennelijk was dat te wei-

steggeld over het onteigeningsbeleid, er
woonden al veel ouderen in de buurt,
hondenpoep (toen nog hondepoep, konkreet, akties en redaktioneel in het begin
nog met een k) en het rondslingerend
vuil waren al een doorn in het oog. We

halve door geschiedenis worden we ook
geraakt door de dood. OpNieuw blinkt
uit in ln Memoriams, meestal geschreven
door een buurtbewoner. Het tekent de
onderlinge betrokkenheid tussen mensen in de buurt, basis voor een florerend

buurtblad.

nig, want in nummer twee (juli 1983) is

de oplage al verhoogd naar 3.500. Die
blijft daarna constant, met uitschieters
van zesduizend exemplaren in oktober en

bladzijden per artikel.

Paksoi
De stookkosten waren hoog, er werd ge-

aten veel vegetarisch, zoals blijkt uit de

december 1985. We zitten nu op 4.600.

serie `Uit eten', en als groenten worden

Pluim

Acht bladzijden telde het eerste nummer.

zilversteel, paksoi, aardpeer, koolrabi en

Ook andere redactieleden en bewoners
die bijdragen aan de inhoud van OpNieuw houden van geschiedenis, zoals

soap sinds het zomernummer van 2000,
de serie van Els van Wageningen over de

Ook dat aantal steeg, naar twaalf pagina's
in de volgende jaargangen tot april 1985,
daarna wisselt het aantal van zestien tot
achtentwintig en geleidelijk kruipen we
dan naar tweeëndertig in 1991. Die omvang blijft OpNieuw houden tot we, in

zoete aardappelen genoemd. In sommige restaurants wordt `de groente op
moderne wijze heel even gekookt'. In de
huidige OpNieuw is de Kinderkrant vast
onderdeel, maar zoiets had OpNieuw al

geschiedenis van de Geldersekade en, in

de 21ste eeuw vrijwel constant op zesen-

Tienerclub' die in 1991 stilzwijgend weer

blijkt uit bijdragen als Kleersloot 7, vaste

...

dactie voelden zich geroepen, maar wie

jarenlang de drijvende krachten achter
OpNieuw, laten zich kennen als grote

woners in de Tweede Wereldoorlog'. Be-

iéR

dertig bladzijden zitten. Een uitschieter
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eerder: in 1988 begon een rubriek `De
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Ontwerp

Ontwerp (full

voorplaat Op-

color) en voor-

Nieuw, april

plaat OpNieuw,

1986; Jeroen

lente 2001

van Wij.k

(zwartwit met
steunkleur) van
Luuk van Loos-

drecht

is verdwenen. OpNieuw is momenteel
een platform voor voor- en tegenstanders van het Zuiderkerkklokgelui, maar
al in 1992 schreef Tineke een pleidooi

voor luiklokken in de Zuiderkerktoren.

Onlangs kwamen 130 buurtbewoners
samen om zich te laten informeren over
een te bouwen parkeergarage onder de
Geldersekade en het omdraaien van de
rijrichting in de Sint-Antoniesbreestraat.

Niet echt nieuwe plannen, want al in
1994 liet OpNieuw weten dat een particuliere ondernemer het idee had gelanceerd een parkeergarage bij de Nieuwmarkt te bouwen en al in 1984 maakt
OpNieuw gewag van `Oplossing van de

anders uit. Maar dat verandert al weer
in december 1992, als Edith Cremers de
opmaak gaat doen. In haar kenmerkende
tie van jumbo -die van die huiselijke
spelletjes. En van Klaverkoning, het vis- stijl blijft OpNieuw verschijnen tot 2006,
als Edith naar Thailand vertrekt. Tom
en vegetarisch restaurant in de Koningsstraat, van Bob j. Braam, machines en Blits neemt het over en ook hij maakt
gereedschappen, op Oudeschans 38, van in 2007 meteen kenbaar dat hij zijn vak
Tisfris, je eigen slager Hein Tebbes, Ko- verstaat. Meest in het oog springend is de
ningsstraat 2S, Brink's Wijnhandel op lay-out van de inhoudsopgave, waarvoor
de Kromboomssloot, Zetterij Chang Chi, redactielid Piet van Harn tegenwoordig
The Cheesecake Shop, offsetdrukkerij jan ook de zogeheten streamers maakt. Zo
de jong in de Schippersstraat en van Stoprofessioneel zijn we nog nooit geweest.
merij Broers op Nieuwmarkt 30. De armoede had toegeslagen bij OpNieuw, zo Prikken
Toegegeven, niet elke buurt heeft zo'n
maakt het redactioneel duidelijk. Kwaad
waren de redacteuren, omdat de ge- hoge concentratie kunstenaars, vormdaar opeens advertenties: van café 't
Hoekje met pal daarnaast een adverten-

Die oplossing

meente `de rehabilitatie van de Zeedijk,

bestond toen in eenrichtingverkeer in de
Sint-Antoniesbreestraat van noord naar
zuid. Ook waren er in 1996 al plannen
om de Geldersekade eenrichtingsverkeer
te maken. Dat is nu weer het geval. De
acties voor het behoud van de Pintobieb
staan ons nog helder voor de geest. Toch

de renovatie van de Waag en de aanleg
van de lj-boulevard belangrijker vindt
dan inspraakactiviteiten in het stadsvernieuwingsfonds'. Dat betekende vijftig

verkeerschaos in zicht'.

ging in 199S al het gerucht dat de bibli-

otheek in het Pintohuis dicht zou gaan,
zo meldden de Bewonersraadberichten.
Er was een succesvol protest (1994) tegen
voornemens van de gemeente om de bomen aan de Krom- en Rechtboomssloot

gevers en schrijvers onder de bewoners.
Toch is enige trots niet misplaatst. Welk

buurtblad houdt het vol in vijfentwintig

jaar naar de inhoud een constant hoog
peil te houden? De keuze voor de onderwerpen is daarbij verschoven naar de
huidige tijd, maar dat geeft nu precies die
actualiteit aan OpNieuw die het blad, als
we het over vijfentwintig jaar wederom
zouden naslaan, tot een kroniek maakt.
Als steeds delen we prikken uit naar `de

procent korting op de subsidie voor OpNieuw, vandaar de nieuwe koers: lichter
papier, dunnere omslag en geen vrolijke
kleur en de verfoeide advertenties. `Dat is
een grote stap voor ons', laten de redacteuren weten, 'maar willen we doorgaan
dan is het kiezen of delen'. De principes
van 1983 zijn tegen wil en dank losgela-

politiek' en `de maatschappij', als er aanleiding voor is. Zo roept het redactioneel

ten.

in winternummer 1996 u op: `Komt al-

tegens om bomen op het nieuwe Waag-

Lay Oüt

len Oudejaarsnacht naar de Nieuwmarkt
waar voor een slordige miljoen het jaar

plein te planten, de platanen rondom
de Nieuwmarkt werden uiteindelijk in
1996 geplant en dan is het Maupoleum
net afgebroken en de grond voor de Fo
Kuang Shan-tempel net gewijd. Er verandert niet zoveel in vijfentwintig jaar en
als het al verandert gaat het traag.

Ook naar vorm is OpNieuw nu anders.

Commercie
Ook bij OpNieuw heeft de commerciali-

ding van een kunstwerk op de voorplaat,

acties, wegroestende fietsen en andere

waarbij de redactie alleen vermeldt wie

sering toegeslagen. `Advertenties worden

de maker is. Steeds vaker gebeurt dat,

overlast zoals aangemerkt door de actie
van Stevan Luyckx, commentaar op de

niet opgenomen' luidt de laatste zin van
het eerste redactioneel. Wel treffen we in
het decembernummer van 1987 een rubriek `Iets van uw gading' aan, bedoeld
voor mededelingen, oproepen of vragen,
maar daar wordt uiteraard niet voor betaald. In het julinummer van 1989 zijn

totdat het een traditie wordt OpNieuw te
openen met een werk van een in de buurt
wonende kunstnaar en, weer later, het
eerste artikel te wijden aan voorplaat en
kunstenaar. In mei 1992 doet de redactie
een oproep voor een vormgever en het
septembernummer ziet er opeens heel

te rooien. In 1991 gaat het over voors en

i.

BERT

GRIEPINK
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BllL
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CROMPTON

...

BRAM

VOLIAERS

...

8RORDUS

De lay-out alleen al is fraaier en stabie-

ler geworden. De eerste jaargangen heeft
de voorplaat een, uiteraard historische,
foto-illustratie en wordt gevarieerd in
de belettering van het woord OpNieuw.
Maar al gauw, in het februarinummer
van 1985, verschijnt de eerste afbeel-

SUNDER

...

CARIA

KuyKEN

...

CATRIEN

ARIENS

...

CHRIS

1996 wordt weggeblazen' en pleit Henk
Delaere in het juninummer van 2003 in
dichtvorm voor opname van de euthanasiepil in het ziekenfonds: `En daarom,

geachte ziekenfonds, toon toch uw liefde voor al wat leeft. Laat me u pijnloos
gaan verlaten. En mij zo'n waardig einde geeft.' En wat dacht u van de Pinto-

plannen voor de ruimte op het terrein
van de Blom-tandwielenfabriek, het
plotseling verdwijnen van de groenboot
in de Geldersekade, huren, woningen en
leegstand en steigerperikelen? Kortom,
als u OpNieuw niet leest bent u niet goed
bij.

VAN

DE

VEN

...

CHRISTAWILKE

...

CLAERISSE

VAN
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...

Yuppeh, yuppeh, yuppy yay
Zij doeh al eeh kwart eeuw mee
Hoe hebben-25-jarigen de
buurt waar ze geboren en
getogen zijn ervaren? Hoe
keek je als kind aan tegen
de eigenaardigheden en wat
veranderde er in de manier
waarop je de buurt in de loop
der jaren beleeft? Drie 25jarigen vertellen daarover.

Er zijn steeds meer yuppen en hogeropgeleiden komen wonen en nu is de Nieuwmarkt met al zijn terrassen door toeristen
en andere mensen overgenomen, lijkt
het wel. Dat vind ik minder. Het is niet
meer zo als vroeger toen iedereen elkaar
kende en men veel meer met elkaar optrok. Wat wel een positieve vooruitgang
is, zijn de nieuwe opleidingsinstituten
die er gekomen zijn, zoals de theaterschool..

Alexandra

Toen ik klein was, woonden we op de
Binnenkant, heel hoog met een prachtig uitzicht over de stad. Het was er erg
rustig. Ik herinner me nog dat met Sin-

Alexandra van Houcke woonde op de
Binnenkant en ging naar de Sint-Anthoniusschool. Zij is 25 jaar.

`In mijn beleving heeft de buurt verschil-

terklaas Joop van Tijn (journalist) in op-

lende stadia doorgemaakt en het gekke
is dat die voor mijn gevoel synchroon
lopen met de diverse stadia van mijn

dracht van mijn ouders pepernoten naar
binnen gooide; die woonde boven ons.

jeugd. Toen ik geboren werd woonden er
nog veel Surinaamse mensen in de buurt.
Ook woonden er veel junkies en kunstenaars. Ik weet niet anders dan dat er heel
veel verschillende mensen woonden in
de tijd dat ik op de Sint-Anthoniusschool

genoeg, ondanks al die junks, gekken en
zwervers was het toch een hele veilige
buurt om op te groeien. Op de Sint Anthoniusschool zaten bijvoorbeeld ook
enkele kinderen van prostituees en pooi-

zat. Later toen ik naar het Vossius ging

ers. Dat was geen enkel probleem. Als

in Amsterdam Zuid, werd de buurt voor

kind wist je dat niet. De nonnen die toen
nog aan de school verbonden waren, behandelden iedereen gelijk. Ze waren heel
sociaalvoelend en kenden iedereen. Het
dorpsgevoel overheerste toen veel meer
dan nu. Natuurlijk werden de speelplaats
en de straat rond de school elke ochtend
nagekeken op spuiten van junks. Ik herinner me nog, dat mijn moeder me vertelde dat de politie op school kwam om
voorlichting te geven aan ouders. Als een

miin gevoel steeds blanker. De Surina-

mers verdwenen langzaam en er kwamen
steeds meer yuppen en hogeropgeleiden
wonen. Dat heeft denk ik te maken met
het feit dat de huurprijzen steeds hoger
werden en het voor de gewone mensen
te duur werd om hier een betaalbare woning te krijgen.

Mijn vader nam me als klein kind al mee
op sleeptouw. Hij had zo'n rugdrager en
nam mij altijd mee de buurt in. Hij was
journalist. Hier bij de Engelbewaarder
maakte hij uitzendingen voor Radio Stad
Amsterdam en ik sliep onder de tafel ter-

wijl hij heel heftige gesprekken voerde

met mensen.
Iedereen kende elkaar en er was een
enorme sociale controle. Toen ik voor
het eerst alleen naar de basisschool

mocht lopen, kwam ik langs Tofani. Daar
zaten Truus en Lio voor de deur en bij
KONING

Ik hoorde zijn deur dichtslaan. Pas later

Het Loosje kende ook iedereen mij. Gek

...

COCKy

DE

GRAAF

...

COCKy

ZOUTERICKS

...

CONSTANT

kinderen toevallig toch een keer met een
naald van een junk in aanraking waren
gekomen hoefde je als ouder niet direct
bang te zijn dat ze aids opliepen, want na
twintig minuten was het virus dood en
het infectiegevaar geweken.
Er zaten ook veel Chinese kinderen op
school. Die klitten enorm samen en spraken als ze de kans kregen onderling Chinees. Dat mocht niet van de onderwijzers, maar ze deden het stiekem toch.
rilEUWENHUIS

...

COR

OKKINGA

...

DATO

DE

WEERD

...

Natuurlijk werden de

speelplaats en de straat
rond de school elke oclitend

naqekeken op spuiten van junks
kwam ik erachter hoe dat raadsel in el-

kaar stak. Daarna verhuisden we naar de
Koestraat, naar een pand waar vroeger

een bordeel zat. Het was van twee madames, de Stiertjes heetten die, en ik weet
nog goed dat, toen mijn ouders het pand
kwamen bekijken, de peeskamertjes nog
in gebruik waren! jaren kregen we nog
mensen aan de deur die kwamen vragen
naar de Stiertjes.

De rust van de Binnenkant stond in
schril contrast met de herrie in het Wal-

lengebied. Dat was wel even wennen.
Mijn ouders hebben het pand erg mooi
opgeknapt. Zelf woon ik tegenwoordig
ook in de Koestraat, maar dan aan het
andere eind tegen de Oudezijds Achterburgwal aan. Dat geeft net genoeg privacy, maar als er een bank naar binnen

gehesen moet worden kan ik toch nog
een beroep op m'n vader doen. Wat me
DAVID

BRANDSMA

...

DAVORKA

...

DICK

DIL

...

DICK

STOLwljK
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verbaast, is dat de mensen zo onverschillig staan ten opzichte van de misstanden
in het Wallengebied, zoals de vrouwenhandel, ondanks het zogenaamde linkse
karakter van de buurt. Men knijpt toch
blijkbaar graag een oogje dicht als het
om dit soort zaken gaat.

ik voor m'n gevoel al thuis. Voor het overige zijn het vooral een stuk of wat vrien-

den waardoor ik me verbonden voel met
de buurt. Ik zou wel graag in De Waag
willen wonen, dat lijkt me wel wat. Ik
heb altijd wel in een kasteel willen wonen. Ik weet alleen nog niet hoe ik aan
de benodigde miljoenen ga komen."

Ik maakte anderhalf jaar geleden zelf

een documentaire over de vrouwenhandel op de Wallen die ook getoond werd

Ook Kim vindt dat de buurt teveel veryupt is en dat de huren onbetaalbaar zijn
geworden.
Hij bezocht de Montessorischool aan de
Weesperzijde, waardoor hij zich op een
andere manier betrokken voelt bij de
buurt dan de kinderen die naar de SintAnthoniusschool gingen. Behalve zijn
vrienden op de Kalkmarkt, de Binnenkant en de Prins Hendrikkade was het
vooral het gezin en de drukkerij van zijn
ouders die hem gevormd hebben.
Vader Jan was de sociale figuur thuis.
Hij kent iedereen en is altijd in voor een

aan wethouder Marijke Vos. Inmiddels is

Lodewijk Asscher van gemeentewege be-

gonnen met een stevige aanpak van de
Wallen om wat meer controle te krijgen
op de praktijken die daar plaatsvinden.'

Kim
Kim de Jong groeide op in de Schippersstraat. Onze afspraak komt hem niet

goed uit maar hij verschijnt toch nog op
de valreep. Dat heb ik te danken aan het
feit dat Ajax die middag net is uitgeschakeld in de play-offs voor de Champions
League. Hij heeft er de pest in dat zijn
club het voor de zoveelste keer laat afweten. Volgens Kim is er, sinds Ajax naar de
Arena is verhuisd, iets helemaal misge-

lTS festival
19 tm 28 juni. lnternationaal
Theaterschool festival.

Onder andere in het
Rozentheater (van 23 t/m 27
juni)

Hermitage

gaan bij de club. Ze zijn toen gaan praten
over het product `voetbal' in plaats van

praatje.

Samen met Lan-ying, zijn moeder, runt

goed te voetballen.
Kim is 24 jaar en redelijk nuchter over
hoe het was om in deze buurt op te groeien.
'Wanneer ik de Montelbaantoren zie ben

Jan de drukkerij en uitgeverij De Buitenkant in de Schippersstraat. Toen Kim

jong was ging hij veel naar clubjes in De
Boomsspijker. Dat kwam volgens Kim

ln de wandeling Amsterdam
van de verkeerde kant (van
sodomietenvervolging tot
vakbond voor homoseksuelengaat het over de relatie
tussen de tolerante hoofd-

Vrijdag 27 juni,12.30 uur:

stad en homoseksualiteit.

Amsterdam

Amsterdam kent een roerige
en interessante homo-emancipatiegeschiedenis. Met onder

Zondag 29 juni, aanvang

teert in de zomer van 2008
een ontdekkingsreis door de

Bethaniënklooster
Concerten

kunstgeschiedenis. Voor het

eerst wordt aandacht be-

gratis lunchpauzecon-

steed aan de aantrekkelijkheid van de zwarte mens in
de kunst van de Nederlanden.
Vele grote meesters blij.-

cert door studenten van
het Conservatorium van

15.00 uur. Toegang: €15,/10,-(kinderen t/m 12 jaar

ken zwarte mensen te heb-

andere: de Shakespeareclub,
Het Mandje, Levensrecht, het

vrij entree) Muziektheater

voor de zwarte mens wordt

op een aria van Bach uit zij.n

in circa 135 schilderijen, te-

Kaffeekantate, met Raphaela

eeuw

eerste homohotel, het homomonument en het martelkamertje voor jonge Duitse toe-

keningen en manuscripten
uit binnen-en buitenlandse

Het Muziektheater

risten. Startpunt: De Burcht
Prijs 10 euro Reserveren ge-

Nieuwe Herengracht 14,
vanaf 7 juni t/m 24 augustus 2008: Sint-Petersburg in
beeld , expositie van fotografie uit de 19de en vroeg-20ste

(Stopera) Amstel 3: De
Nederlandse Opera:

wenst.

St-Fran€ois d'Assise van Olivier
Messian: do 26 juni,18.00 uur
en zo 29 juni,13.30 uur

De Burcht
Henri Polaklaan 9
1018 CP Amsterdam

Rembrandthuis

Danksagmüller en Bassem
Alkhourl en Sonates van
Domenico Scarlatti in bewerkingen voor Ziggurat. Twee

020-6241166

www.deburcht.org

Karin Preslmayr als obligaat-

De Oude Kerk

De Burcht

Van 26 juni tot 28 augustus:
lnternationaal Orgelfestival

stadswandelingen.

Amsterdam van de verkeerde
kant.
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EDDYDEJONG

Jan Sluijters, Karel Appel en

De Nieuwe Kerk

het beroemde Van Maerlant-

expositie:
'`Black is Beautiful. Rubens tot

handschrift.

Dumas"
26 juli t/m 26 oktober 2008
De Nieuwe Kerk presen-

Stadswandeling 27 j.uli

DUNYAwllLEMAN

is Beautiful toont onder andere een bijzondere olieverfstudie van Rubens, een
intieme tekening en ets van
Rembrandt, schilderijen van
Jordaens, Mostaert, Breitner,
Marlène Dumas, én prachtig
verluchte manuscripten uit
de late middeleeuwen zoals

gambiste.

7 juni -29 juni.

...

collecties geïllustreerd. Black

toppers uit het Zigguratrepertoire: Alhambra van
Loevendie, met Raphaela
Danksagmüller op duduk en
Due op muziek van Bach, met

expo: De lachende Rembrandt

DOKVANWINSEN

ben verbeeld. De fascinatie

...

EDITHCREMERS

...

EIBERTDRAISMA

...

ELIZABETHVANWIJK

...

EILENDEHUE

...

ELLISDOEVEN

...

ELSAGTSTERIBBE

...

EIS

omdat Lan-ying Miek Stranger goed kende.

Lange tijd kostte het hem moeite de discipline op te brengen om te presteren op
het Barlaeus, omdat hij snel werd afgeleid en omdat hij dacht dat als hij even
echt z'n best zou doen, hij het wel met
de hakken over de sloot zou halen. Toch
liep hij daarmee in de vijfde tegen de
lamp en moest hij van school om vervol-

gens zijn eindexamen VWO te halen op
het joke Smit College.
Inmiddels studeert Kim politicologie en
verdient hij zijn geld als stadsgids. Dit

doet hij met veel plezier, omdat hij van
de stad houdt en graag verhalen `ouwehoert'. `Ik pas mijn verhaal aan aan de
wijk waar ik moet gidsen en aan mijn publiek. In dit gebied ontkom je vaak niet

aan de Wallen. Iedereen van buiten wil
dat zien'.
In de toekomst hoeft hij niet per definitie
in de Nieuwmarktbuurt te wonen. Elders
in de stad vindt hij ook prima.

niets van dat je 's nachts zomaar over
straat durft met al die junks en andere
vreemde types. Ze vinden alles gevaarlijk
en begrijpen niet dat je niet bang bent.
De sfeer die dat soort mensen uitstralen
is zo anders. Dat kan ik niet aan ze uitleggen.,

Sint-Anthoniusschool. Ze groeiden op
in de buurt en beleefden vele avonturen.
De school was in die tijd erg streng en je
moest je netjes gedragen. Na de basis-

school ging ze naar de modevakschool,
waar het klimaat veel vrijer was en waar
ineens alles kon. Dat was wel even wennen.

Ze vertelt over haar oma, Maria Bis-

schop. Zij is onlangs verhuisd naar de
Flesseman en Veerle gaat binnenkort
naar haar oma's vroegere huis op de Kloveniersburgwal. Oma Bisschop kwam uit

een groot gezin met wel twaalf of dertien
kinderen. Het gezin woonde toen op de
Geldersekade 74, even voorbij de apotheek. `Ze waren erg arm en mijn oma

Over de mentaliteit wil ze nog wel een en
ander kwijt. `Op een dag had ik van mijn
vader een extraatje gekregen dat in de
achterzak van mijn spijkerbroek zat. Ik
had ook wat kleingeld in die zak. Ik was
bij Albert Heijn en haalde dat uit mijn
zak, maar merkte niet dat ik het papier-

geld had laten vallen. Het krantenvrouwging als jong meisje met haar jongere tje bij de deur had gezien dat een man
zusje, tante Lien, uit werken in de siga- het opraapte en in zijn zak had gestoken.
rettenfabriek in Amsterdam-Noord. In Zij kwam achter mij aan en waarschuwde

die tijd waren die hoog-opgetoupeerde
suikerspinkapsels in de mode en omdat
ze arm waren, smokkelden ze sigaretten

me. Toen ik de man aansprak beweerde
hij bij hoog en bij laag dat hij het niet

had gedaan. `Bewijs maar dat ik het heb

Oma Bisschop was een forse

Veerle

dame, recht voor z'n raaii en

Veerle Bisschop is 25 jaar. Zij, haar ou-

iemand waar je beter geen

ders en grootouders zijn hier geboren en

ruzie mee kon maken

getogen. Ze is een rasechte Amsterdamse
en voelt, vooral nu ze zelf ook kleine kinderen heeft, eens temeer dat ze in deze

buurt thuishoort. Ze heeft een jaar in
Amsterdam Zuid gewoond en is daarna

gedaan', riep hij. Het werd een hele rel
waar zelfs de politie aan te pas kwam. De

snel weer teruggekeerd. Ondanks het
mooie huis en de nabijheid van het Vondelpark. Het kan haar gestolen worden.
De mentaliteit in dit gedeelte van de stad
is volgens haar wezenlijk anders.

politie zei dat ze hem niet konden dwingen zijn zakken om te keren. Het was
mijn laatste geld waar ik nog die hele
week van kon leven. Ik baalde enorm, ik
was het echt kwijt! Later kwam ik erachter, dat het een pooier was van de Wallen die het geld helemaal niet nodig had.
Waarschijnlijk was het een te groot gezichtsverlies om toe te geven dat hij het

Zij werd geboren in de Koestraat en
woont nu zelf in de Dijkstraat naast me-

mee in hun kapsel en in hun schoenen
die ze later weer doorverkochten om zo
wat bij te verdienen. Oma Bisschop was
is overleden. Volgens Veerle is het hier
echt een leefbuurt, waar plek is voor ie- een forse dame, recht voor z'n raap en iedereen. junks, arm of rijk, iedereen heeft mand waar je beter geen ruzie mee kon
maken, want ze was voor niemand bang
hier recht van bestaan. Zo is ze opgevoed
en liet zich niet belazeren.'
en dat vindt ze nog steeds. Ook al is de
buurt veryupt, toch ziin er nog plekken Onlangs, tijdens de i.aarlijkse herdenking
van de omgekomen kinderen bij de Fleswaarvan je weet dat je er altijd wel een
seman, zag Maria Bisschop een bekend
bekende tegen het lijf loopt waar je ge-

vrouw Estejé van de vroegere groentewinkel op de Nieuwmarkt. Meneer Estejé

zellig een pilsje mee kunt drinken of je

verhaal aan kwijt kunt. Nog niet zo lang

geleden was ze met wat vrienden in Café
Fontein toen twee hippe gozers zich in
de discussie mengden. Ze zaten vol vooroordelen over van alles en gedroegen
zich in Veerles ogen enorm uit de hoogte.
`je voelt meteen dat die gasten hier niet
thuishoren. Ze snappen er bijvoorbeeld
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gezicht van heel lang geleden. Het bleek
een broer te zijn van een van de doodge-

wel bij zich had gestoken."

Een ander incident waar politie aan te
pas kwam: `Op een keer keek ik op klaarlichte dag uit het raam en zag tot mijn
verbazing een vent met een zwarte bi-

vakmuts over zijn hoofd met getrokken
pistool in de rondte zwaaien. Geschrokken belde ik de politie. Toen we goed ke-

ken bleek dat het er niet één was, maar
meerdere personen in dezelfde vermomming. De buren hadden het ook gezien

schoten kinderen die ze nog van vroeger
kende. Oma Bisschop zit nog vol verhalen over vroeger. Veerle wil proberen in

en er was grote paniek. De politie kwam
met groot materieel, inclusief een ambu-

de toekomst iets daarvan op papier te
zetten en door te spelen aan OpNieuw.
Veerles boezemvriendin uit haar jeugd
was Alexandra. Samen bezochten zij de

om een overval of iets ernstigs. Het wa-
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lance. Wat bleek, het ging helemaal niet

ren een paar opgeschoten jongens die de
boel in de maling namen en een spelletje
speelden. Achteraf gezien een komische
vertoning."
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Zuiderkerk

De discussie over de vraag of het torenuurwerk van de Zuiderkerk ook de
nachtelijke uren hoorbaar zou moeten maken is het water van de Raamgracht overgestoken. In dit nummer van
OpNieuw de meningen van een voor-en tegenstander die wegens ruimtegebrek door de redactie zijn ingekort. Het
getiktak zal ongetwijfeld doorgaan.
In een open brief aan stadsdeelwethou-

(...) Het torenuur\Í\/erk slaat de uren.

's Nachts wordt er niet gebeierd, wor-

der Wil Codrington in Het Parool en in

den de klokken (meervoud) niet geluid

het vorige nummer van OpNieuw schrij.ft

omdat dit onmogelijk is. Om de klokken

te laten beieren is een luidploeg (een

een buurtbewoner dat niemand meer
weet hoe en waarom de klok van de

groep vrijwilligers) vereist, die aan de

Zuidertoren in 1995 is stilgezet. Zonder

klokkentouwen moeten hangen om de
klokken in beweging te zetten.

nu te weten waar de klepel hangt durf
ik zomaar te veronderstellen dat men-

Elk weldenkend mens ziet in dat het

sen blijkbaar last ondervonden van het
nachtelij.k geklepper. En dat niemand

godsonmogelij.k is om een luidploeg van
23.00 uur tot 08.00 uur de vol-

voot

er toen moeite mee had, dat het luiden 's nachts werd gestopt. Het hoe en
waarom is inderdaad meer dan tien jaar

gende dag in de toren te laten
bivakkeren om elk half uur één

klok te laten slaan.

geleden en al die jaren heeft niemand
geprotesteerd. Niemand heeft er wakker van gelegen en toch moeten wij nu
ineens vernemen dat het stopzetten na
een obscure actie om onduidelijke redenen heeft plaatsgehad.' Onduidelijk misschien, maar obscuur? Ronduit verbazend vind ik het om even verder te lezen
dat als gevolg van deze actie een gewoonterecht geweld is aangedaan. (...)
Bij mijn weten maakt ook niemand bezwaar tegen het overdag luiden van de
klokken op elk kwartier, half en heel
uur. Maar er zijn wel degelijk mensen

Ikzelf woon tientallen jaren aan de
Raamgracht hoek Groenburgwal. lk kijk

in de Zanddwarsstraat, heb het volle
zicht op de toren en geniet van de geluiden die over de buurt uitwaaieren.
Zelfs als ik overdag slaap word ik van

de torengeluiden niet wakker en ik heb

geen dubbele ramen, zoals Pentagonbewoonsters.
U schrijft dat de buurt wordt geteisterd
door lawaai van junkies, kroegenlopers
en dronkelappen en druk verkeer.
0 ja? Welk druk verkeer komt er op het
Pentagonplein en Zuiderkerkhof? Beide

die er 's nachts last van ondervinden; j.e

plekken zijn niet voor verkeer (behalve
fietsers) toegankelijk. Junkies, dealers

zult er maar naast wonen. ln dezelfde
OpNieuw schrij.ft een aantal omwonenden onder de kop 'Laat ons met

en runners maken geen lawaai, uit vrees

om op heterdaad betrapt te worden of
zichtbaar te zijn op de camera's en zo in

(nacht)rust' heel terecht hun eigen verhaal; zij stellen dat het belang om de

de politiecel te belanden. Zij bevinden

kerk ook 's nachts te laten luiden er sim-

zich sedert jaren op de Groenburgwal,
waar zij toegeven aan hun verslaving.

pelweg niet meer is. Zij willen

Tegen

geen 'opgedrongen geluid, zonder nut, in een buurt die toch
al wordt geteisterd door het lawaai

Zeven j.aar loop ik elke nacht om ca.1.00

uur met mijn hond door de buurt, waaronder het Pentagon en Zuiderkerkhof.
Nooit één junk of dronkelap tegengekomen.
U vraagt om tips. Die heb ik gratis voor
u: ga iets doen, brei desnoods verticale
spandoeken en hang ze aan de toren,
leer het doofstommenalfabet en communiceer voortaan geluidloos, gooi uw
mobieltje in de gracht en de ipod er achteraan, wèg met de TV en de radio. Rust

tig, dat mag wat mij betreft wel vaker.

zal uw deel zijn.

Wie nostalgisch mee wil luiden kan zich

van junkies, kroegenlopers'. Van mij mo-

gen ze dat vinden, wat mij betreft horen
daar ook nog eens de bralboten bij.
Ik deel de mening van eenieder als het
gaat over het luiden overdag, de klokken verdienen het om gehoord te worden, zeker in een buurt als de onze. lk
heb daar geen enkel bezwaar tegen.
Het carillonspel op donderdag is prach-

Als dit nog niet helpt: laat u vastketenen

melden bij de klokkenluider, desge-

aan de wijzers van het torenuurwerk zo-

wenst zelfs voor een cursus met getuig-

dat slaan onmogelijk is en als u dan on-

schrift. Maar ik vind niet dat mensen

dersteboven hangt, bedenk dan: 1 am-

moeten worden wakker gemaakt als

sterdamned.

daar geen dringende noodzaak voor is.
Gerrit wijnhoud

J.A. Zandbergen
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Er zit loop in en de sfeer is verbeterd
De Sint-Antoniesbreestraat, verbinding

tussen Nieuwmarkt en jodenbreestraat/
Waterlooplein, is na de metrobouw vrijwel geheel opnieuw opgebouwd. Er kwamen veel moderne woningen in de sociale sector. De begane grond kreeg een

gebruik had als opslag, maar die zich als
dumpstore begon te ontwikkelen, werd

in 2005 geopend. Daar wordt nu de vintagekleding verkocht.

oostkant tussen Nieuwmarkt en Snoek-

In de schoenenwinkel ontmoet ik Onno
Post, student en fotograaf, die de ruime
winkel runt en het zo druk heeft met
- vaak buitenlandse - klanten, dat we

jessteeg, werden twintig jaar geleden op-

nauwelijks tot een gesprek komen. De

geleverd. Aan enkele huidige gebruikers

prachtige schoenen zien er verrassend
nieuw uit. De meesten komen uit gar-

bedrijfsbestemming. Deze ruimten on-

der de galerijen, vooral in het deel aan de

vragen we of ze functioneren op de manier zoals aanvankelijk bedoeld.

Ik begin met de dumpwinkel op 25b. Die
wordt bemand door Thaè Bakker, voormalig fotomodel en kunstschilder. Hij

derobes van vrouwen die het zich kunnen permitteren voor elke gelegenheid
nieuwe te kopen. Hetzelfde gaat op voor
de tassen en tegenwoordig ook hoeden.
Christy Kroodsma beheert het derde win-

vertelt, dat jenny de jager deze winkel

kelti.e met kleding. Evenals Onno heeft

in 1991 huurde en er een winkel in vin-

ze nogal wat vaste klanten en ze krijgt

tagekleding in vestigde. Daarvoor had

regelmatig mensen uit theater-en recla-

Herzog modekleding er gezeten. Omdat

mewereld, waaronder studenten van de

het hier niet liep verhuisde hij naar een

theaterschool. Op verzoek gaat ze ook el-

winkel in een ander deel van de binnen-

ders op zoek naar items uit een bepaalde
modeperiode. Later spreek ik jenny de

Ozan Akcan , foto's Sjaak van der Leden

stad. Vintage, tweedehands kleding uit
vervlogen tijden, verkocht meteen goed.
Het aanbod was groot en Jenny verkocht

jager zelf. Het blijkt, dat de winkels goed

renderen, mede vanwege het feit dat de

die z'n vader 's morgensvroeg op een van
zijn fietstochten door de Amsterdamse
binnenstad opspoorde. Hij huurde het

ook nauwelijks gedragen, bijpassende,

huur -dankzij in 1988 gemaakte afspra-

winkeltje in de Sint-Antoniesbreestraat,

vaak heel chique schoenen, tassen en

ken -jaarlijks zijn verhoogd met percen-

knapte het eigenhandig op en richtte

andere accessoires voor weinig geld. De

tages die ook in de sociale sector gelden.

het in. Behalve de stomerij doet hij kle-

winkel liep zo goed, dat ze er in 1997

Eigenaar Woonzorg Nederland die ook

dingreparatie met 24-uursservice. Hij zit

een tweede winkel voor de schoenen
Een derde winkel in

de Flesseman beheert, houdt zich keurig aan deze sociale doelstelling. Jenny

steeds beter te lopen. `Ik had er meteen

de galerij (25d) die jenny al twee jaar in

zegt, dat de sfeer en de loop in de straat

bij huurde (25c).

de laatste jaren zijn verbeterd. Wel vindt

ze het stadsdeel heel lastig wat betreft

Thaë Bakker

uitstalling van spullen op straat. Zelfs

een vlag aan de gevel om aandacht van
de publiekstromen uit de Nieuwe Hoogstraat te trekken, bleek onmogelijk.

hier nu tweeënhalf jaar en het begint

mee moeten beginnen', zegt hij en hij
filosofeert al over uitbreiding van z'n activiteiten. Hij zou graag döner kebab in
deze buurt introduceren of - als dat op
deze plek niet kan -er andere handel bij
nemen. Oude grammofoonplaten bijvoorbeeld of bijzondere modekleding
om jongeren de winkel in te krijgen. De

Ozan Akcan van de stomerij ontvangt
me allervriendelijkst in z'n smaakvol in-

plek bevalt hem. Dat verbaast hem eigenlijk. Omdat de reputatie van de straat een

gerichte winkel. Hij vertelt over z'n opleidingen VBO, MBO en Ondernemers-

paar jaar geleden niet zo goed was, had
hij dat niet verwacht. De straat is veilig.

college. Die laatste opleiding maakte hij

De politie surveilleert regelmatig. Alleen

niet af. Hij had allerlei soorten baantjes,

kan de straat wel een opknapbeurt gebruiken. Meer ruimte voor voetgangers.
Daar hoopt hij op. Als ik hem vertel, dat
in verband met de omkering van de rijrichting er wellicht in 2009 wat aan gaat

maar zag daarin uiteindelijk geen toe-

komstperspectief. Z'n vader kwam met
een suggestie waarvan hij aanvankelijk

schrok, maar die uiteindelijk een gouden
idee bleek te zijn. Geholpen en gestimuleerd door zijn vader werd hij ondernemer. Hij begon de stomerij in de ruimte
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Het winkeltje naast hem, dichtgeplakt
met kranten, is net verhuurd aan een andere beginnende ondernemer. Die knapt

ook de ruimte zelf op en zal na de zomer
een print-en kopieerwinkel openen. Het
is altijd moeilijk een zaak op te bouwen,

zeker als die alleen via baggeren door een
zandwoestenij te bereiken is.

Ik loop nog even binnen bij 'Gigantic
cd's', waar Alex Bonder achter de draaitafels staat. Hij zit er al vanaf 1992. Hij redt

het nog steeds, ondanks de dip waarin
de branche verkeert door de opmars
van downloads. Hij hoopt, dat door het
kwaliteitsverschil van het geluid de cd
zal overleven. Omdat verschillende muziekwinkels (Boeddisque, Get Records)

het loodje hebben gelegd, leeft bij hem
en bij Record Friend schuin aan de overkant, de omzet op. Zij merken dat verstokte cd--liefhebbers en -verzamelaars

nu hun winkels ontdekken. Ook mensen
die voor `MuziKat Music Shop', verkoper

Nol Sanders had deze foto nog van de feestelijke `oplevering` van de straat in september 1988

veiliger is geworden. Toch vinden ze het
niet een echte winkelstraat. Het is toch
vooral een doorloopstraat. Dat wordt
versterkt door de geslotenheid van de
meeste gevels aan de overkant (de evenzijde) en het feit dat publiekstrekkers als
het postkantoor en de klompenwinkel
verdwenen zijn. Het blijkt mogelijk in

van muziekboeken en bladmuziek op dit deel van de Sint-Antoniesbreestraat
nummer 3G, komen, lopen bij hen bin- een zaak, zeker als je je met eigenzinnige
keuzes weet te onderscheiden van andenen.
ren.

Als laatste bezoek ik Minotaurus, de boekwinkel waarover Antje Postma in 200S in
OpNieuw schreef. Nol Sanders is de enige
in dit deel van de straat die er al sinds de
oplevering in 1988 zit. Hij begon met één

unit en heeft die later kunnen uitbreiden
tot twee. Hij hoopt er nog lang te blijven
zitten. Hoewel het geen vetpot is, is het
zijn lust en zijn leven. Hier wordt nog
eens bevestigd: dankzij de afspraken bij
de bouw die Woonzorg Nederland heeft
overgenomen, is de huur betaalbaar gebleven en kunnen ondernemers blijven.
Alle geïnterviewden loven de dorpse sfeer
en de gezelligheid die de laatste jaren
toegenomen is, nadat de straat een stuk
advertenties

In 1983 startte de Stichting Flesseman'

met de ontwikkeling van een ouderenvoorziening in het vroegere textielbedrijf
Flesseman en de nieuwbouw in de SintAntoniesbreestraat. Buurtbewoner Piet
van den Akker (1932 -2001) werd coördinator. In 1986 nam de Stichting Beheer
Winkel- en Werkruimten Nieuwmarkt-

buurt, de coördinatie van het bouwpro-

ject waarin de winkels zitten, over. De
helft van de winkel-en bedrijfsruimtes

moest aan starters worden toegewezen.
Hans Hagenbeek was een van de drie architecten in de Coöperatieve Architecten
Vereniging (CAV) die het ontwerp leverden en de bouw van het lange bouwblok
aan de Sint-Antoniesbreestraat begeleid-

den. Er werd gedegen onderzoek gedaan
naar de motieven van aspirant-huurders,
opdat `alle ruimten op aantrekkelijke en
verantwoorde manier verhuurd zullen
zijn'. De Humanistische Bouwstichting
Bejaardenhuisvesting (HBB) die ook de

verbouwing van de Flesseman tot centrum voor ouderen op zich genomen
had, nam de exploitatie van de winkelruimten op zich. HBB ging in 1996 op in
Woonzorg Nederland, een woningcorporatie die de winkelruimten op basis van
de oorspronkelijke afspraken verhuurt.

Wie komt er straks in de vitrines?

ln de 28 fraaie vitrines aan de muren van de Sint-Antoniesbreestraat prijkt vanaf
april weer een totaal ander soort kunstwerken dan tot dusver: het zijn kindertekeningen, gemaakt in het kader van de Geveltuinendag 2008. Met kindertekeningen wordt dan bedoeld een ruim assortiment van door leerlingen van
basisscholen in onze buurt gemaakte stempeldrukken, gouaches, etsen en
tekeningen, allemaal verband houdend met de begrippen tuin en groen.
De Werkgroep Kunst en Cultuur van het Wijkcentrum, die de vitrines beheert, is erg
blij met deze uitbreiding van het expositiemateriaal. Hoe meer artistieke producten
van bewoners voor de selectie worden aangeboden, hoe beter de vitrines
beantwoorden aan hun doel: de buurtbewoners (en passanten van buiten de buurt)
laten kennismaken met wat er aan creativiteit leeft in de buurt.
De werkgroep denkt aan nog meer mogelijkheden. Onder de bewoners zullen er
bijvoorbeeld fotografen, schilders, grafici, tekenaars, naaldkunstenaars, ontwerper
of ook verzamelaars zijn - zowel amateurs als professionals -die werk in portefeuille hebben dat voor de bewoners interessant is, werk dat verband houdt met de
schoonheid of met de historie van de stad, met het leven van de bewoners, of met
het lot van huizen, gebouwen en straten.
Wie iets heeft gemaakt of bewerkt of bewaard, dat wellicht waard is om

geëxposeerd te worden, kan contact opnemen met de Werkgroep Kunst en Cultuur
Wijkcentrum d'Oude Stadt, secretaris Veronika Esser. Tel. 6382205, Fax 6384026,

e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl
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geen alcoholcontrole op de weg. joep is

gepensioneerd en was enkele weken in
Suriname om mee te helpen in een vrijwilligersproject.

een hangmat bij een kampvuurtje om de
vissen te barbecuen. Hij moet overnachten in lodges, voorzien van airco. De weg
erheen wordt binnenkort geasfalteerd.
Water is alleen nog maar goed als het uit

houd je

Toen ik vijftien jaar geleden hier kwam

een petfles komt, terwijl Suriname geze-

niet tegen

wonen, voelde ik me geïsoleerd van de
rest van de wereld. je kon me dolgelukkig maken met een oude krant uit Nederland. Nu is er internet en zendt de

gend is met het beste water ter wereld.
De toerist moet minstens honderd Euro

televisie dagelijks het NOS-journaal uit.

gaat bekijken, moet je bosnegers betalen
voor iedere foto die je van hen maakt. En
`s avonds komen de dames georganiseerd

Theatergroep `De Nieuw Amsterdam'
'Hé, ken je me nog...', hoorde ik in 1993

aan de
riname
me om
kwam.

Waterkant, kort nadat ik in Suwas komen wonen. Ik draaide
en zocht waar die stem vandaan
Hij lag helemaal onderuitgezakt

brengt prachtige producties en Gerrit
Wijnhoud mee. Architect Lucien Lafour

per dag uit de zak geklopt worden. Als
je met een touroperator het binnenland

met de billen schudden.

heeft hier de Nederlandse ambassade

gebouwd, daarna sociale woningbouwprojecten opgezet en bouwt nu een luxe

Gelukkig is het bos groot, maar je moet
wel steeds verder weg om i.e eigen plekje

recreatieoord (ja, wel ecologisch verantwoord) honderd kilometer naar het zui-

te vinden. Kom gerust eens hier kijken,

toch, van de buurt. ja, we hebben toen den aan de Surinamerivier. Leonoor Watoch ons project gerund, de boot bij het genaar (ex-Binnenkant) en René Segerius

negersamenleving is het interessantst als

Centraal Station... Ik woonde toch in

(ex-Oudeschans) hebben een prachtboot

er rekening mee dat zij net zo nieuwsgie-

de Dijkstraat...' Het begon me te dagen:

gebouwd en maken nu cruises over de
binnenwateren. Een zwerm Nederlandse

rig zijn naar jouw manier van leven als

op een stoepje. Sjofel en vuil. `je kent me

`Makou?!'

maar mijd de toeristenindustrie. De bos-

je mensen kent van dat dorp. Maar houd

stagiaires leveren een niet te onderschat-

jij naar die van hen. Langs de asfaltweg
verdwijnt alles waar jij je over zou kun-

Makou had een woning gekregen in de

ten bijdrage aan de arbeid en de devie-

nen verwonderen.

Dijkstraat. Die zat snel vol met tiental-

zenvoorraad. Nederlanders zijn zo rijk,

len dealers en junkies. Dat kon niet lang

dat ze de kinderen hier komen bezoeken

duren. Veel geduld hadden de buurtbewoners niet meer en ze dreigden met
knokploegen. Het pand werd ontruimd.

of gewoon zonder smoes Suriname eens
komen bekijken.

Om te vermijden dat we eindeloos problemen doorschoven, hebben we - de
Bewonersraad Nieuwmarkt, ondersteund
door het Wijkcentrum -toen besloten
dat we een boot aan de rand van de buurt
zouden leggen, ter beschikking van gebruikers. De boot zou samen met een
werkgroep van de bewonersraad worden
beheerd. Het werd geen succes. De boot
verdween.

Het toerisme is booming. Net als indertijd het herstel van de Nieuwmarktbuurt
ertoe leidde dat je vaak het idee had, dat
alles aangepast moest worden aan de behoeften van de toeristenindustrie, krijg
ik nu weer dat ongemakkelijke gevoel.

Het adembenemend mooie oerwoud dat
twintig kilometer buiten de stad begint,
is eng voor de toerist. Nee, hij mag niet in

Doe er maar een foto bij, zei de redactie
van OpNieuw. Deze maar: hij is gemaakt

toen we over de spoorweg van het dorpje
Onverwacht naar Brownsweg liepen,
waar de lijn in het stuwmeer verdwijnt.
Ooit aangelegd om de goudvelden bereikbaar te maken. Sinds de jaren tachtig

rijdt de trein niet meer en het oerwoud
heeft alles weer overwoekerd. Vier dagen
hebben we ons met behulp van kapmessen een weg over het spoor gebaand. Menigeen was verbaasd ons levend terug te
zien. We hebben een hoop beleefd!

Rechts op de foto staat Hii.n Bijnen

Na beëindiging van het bootproject was
ik Makou uit het zicht verloren. Dus
vroeg ik hem hoe het hem was vergaan.
Hij vertelde dat hij naar Breda was verhuisd en daar een uitkering had. Maar
hii was via Frans Guyana buiten de douane om naar Suriname gegaan en leefde
daar ruim van de Nederlandse valuta die
hij op de zwarte markt wisselde. Nou ja,
hij rookte er riant zijn cocaïne van, die
hier vergeleken met Nederland spotgoedkoop is. Sindsdien heb ik hem niet meer
gezien. Ik geloof niet, dat het goed met
hem afgelopen is.
Deze herinneringen haalden wij onlangs

op toen Joep de Groot, de voormalige
wijkagent van de Wallen, mij belde om
een biertje te gaan drinken. Heerlijk bier

in Suriname trouwens en tot voor kort
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Wij kunnen het beter voor de helft
van het geld
communicatieblad. Ze zijn namelijk
verplicht om zaken als bouwaanvragen

tot gevolg, dat de ene welzijnsorganisatie

OpNieuw over 25 jaar nog bestaat, is de
vraag. Deskundigen zijn het er over eens
dat alleen mensen die in de Nieuwmarktbuurt wonen dat zullen bepalen.
In Amsterdam Oost-Watergraafsmeer
zijn alle welzijnsorganisaties gefuseerd
en verschijnt eens in de maand Dwars,
klassiek krantenformaat op krantenpa-

openbaar te maken zodat mensen bezwaar kunnen maken. Maar ze worden
amper gelezen, want voor veel bewoners

lijkheid kreeg voor Zeeburg. Redactielid

Rudolf van Beijmerwerdt: 'Maar de krant
was niet meegenomen in de aanbeste-

is het de zoveelste folder in de bus. En als

ding. Vergeten.' Er is toen apart subsidie

een stadsdeel echt iets belangrijks heeft

aangevraagd bij de wethouder en die is

te vertellen aan specifieke groepen (uw
straat wordt volgende week opgebroken

pier met inhoudsopgave op de voorpagina. Op de middenpagina altijd een
fotoreportage. Een mooie actuele foto in
de wijk of portretten van buurtbewoners.
Hoofdredacteur Martien van Oorsouw:
`We zijn begonnen in 1994 na de fusie

ze weer een aparte bewonersbrief.' De

gelukkig toegekend.
OpNieuw komt voort uit actievoerders.
Dat is bij andere bladen ook zo. De hoofdredacteur van Dwars signaleert wel dat in
de veertien jaar van het bestaan de schrijvers zijn veranderd. `Eerst waren het voor-

Er leven
is weinig
en sterven
onderzoek
van buurtbladen.
gedaan naar het
Of

van een paar buurtbladen. We verspreiden 30.000 exemplaren. Het geld komt
van het stadsdeel via welzijnsorganisatie
Dynamo, advertenties en betaalde artikelen. De vaste inkomsten zijn amper
voldoende voor een redactie van twee
deeltijders en drie gesubsidieerde banen.'
Op de maandelijkse redactiebijeenkomst
worden ideeën geveild: wie wil wat
schrijven en wie heeft een idee? Er zijn

en dat duurt drie maanden) dan maken
binnenstad heeft te maken met dezelfde
gebrekkige verspreiding van informatie
van het stadsdeel. Het zijn dure en weinig effectieve middelen. `Wij kunnen
het beter voor de helft van het geld.' Een
voorbeeld is een inlegkrant zoals ze die

Netter en duurder
ln Zeeburg is de verhouding tussen
buurtblad lj-opener en de stadsdeelraad
ook bijzonder. Het blad speelt zich in
de kijker van de stadsdeelraad door elke
partij een hoekje in het blad te geven.
De lj-opener is voortgekomen uit het op-

bouwwerk. In de huidige opzet is de or-

fotograferen.

ganisatie in handen van opbouwwerkers
en vullen bewoners het blad. De grote
afhankelijkheid van het opbouwwerk

brengt zeker risico's mee. Het stadsdeel
besteedde het opbouwwerk aan. Dat had
in de binnenstad bekostigd uit de gelden
die bestemd waren voor stadsvernieu--`.....`,
wing', zegt Marjet van den Berg, mede- J=
werkster van Wijkcentrum d'Oude Stadt.
E
Toen de vernieuwing voltooid was, kwaÉ door de biiurt,
`0`==
men die gelden te vervallen. `Maar de
stadsdeelraad wilde dat buurtbladen
subsidie zouden blijven krijgen. Het geld
moest toen uit de algemene middelen
van het Wijkcentrum d'Oude Stadt komen. Dat was een beetje zuur voor het
wijkcentrum. Het ging ten nadele van
bijvoorbeeld buurtfeesten en symposia.
We moesten geld bij elkaar sprokkelen
voor kleine dingen. Als een groep als
de woonbootbewoners een vergadering
hadden moesten we geld gaan vragen
voor koffie en thee. Dat soort dingen.'
Dwars heeft de zaken goed voor elkaar
bij stadsdeel Oost-Watergraafsmeer.
Toch heeft Van Oorsouw commentaar:
`Ieder stadsdeel heeft ook nog een eigen
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al geharnaste wijkverbeteraars, nu meer
hoogopgeleide jonge consumenten.' Ook
de lj-opener in het stadsdeel Zeeburg
heeft dit meegemaakt. Rudolf van Be-

ijmerwerdt: `We hadden eerst Tong-tong
van de lndische Buurt en de Kadekrant
van het oostelijk havengebied. Alle twee

onlangs hadden over woonlasten.

35 vrijwilligers die schrijven, tekenen of

lnlegkrant
`Oorspronkelijk werden de buurtbladen

stopte en een andere de verantwoorde-

...

HIDDE

bemand door actieve buurtbewoners.'
Maar het oostelijk havengebied is van
nomadenland naar een dure woonplek

gepromoveerd en ook de lndische Buurt
wordt ieder jaar netter en duurder. Daar
kwam uit het niets nog eens ljburg bij.

Opstappers
De mensen die nu in de redactie zitten zijn te verdelen in twee categorieën,
meent Rudolf van Beijmerwerdt. `Er is

een groep mensen van rond de zestig. Net
opgehouden met werken en op zoek naar
nieuwe uitdagingen. De andere groep
zijn de opstappers, jonge mensen onder
de dertig die een weg proberen te vinden
in de wereld van het geschreven woord.
Ze zien het als opstap naar de journalistiek en eigenlijk zouden ze boeken willen
schrijven.'

Rudolf van Beijmerwerdt en Martien
van Oorsouw kijken met belangstelling
een OpNieuw in. 'Gedichten? Dat literaire doen wij niet in Dwars. Het is meer
nieuws door en voor de wijk. Doen jullie
vrijwilligers de verspreiding? Dat beste-

den wij uit aan mensen die wel een centje
kunnen gebruiken. Het is wel een punt
van aandacht. Organiseren jullie wel eens
iets leuks? Kerstpakketten voor de vrijwil-

ligers, een schrijfworkshop. Jullie moeten
wel zorgen dat er op elke bladzijde een illustratie staat, hoor.'
HORA
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...
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VAN

IAANEl

Soms komen ze mee met redactionele
contacten. `Als we iemand met een bijzonder beroep interviewen, dan plaatst

die vaak ook een advertentie. Maar we
moeten wel oppassen voor echte advertorials natuurlijk. De grote uitdaging is

toch om beter te zijn dan de Echo.' Ook
de hoofdredacteur van Dwars noemt dit
blad als ijkpunt van onderscheiding. Het
geld is wel nodig voor vormgeven, drukken en distributie. Rudolf van Beijmerwerdt: `Maar we willen vooral mooie
verhalen maken, over geschiedenis en

sociale actie en over interessante kunstenaars. We kijken ook naar nieuwe ontwikkelingen en zijn best kritisch, dus wat
onafliankelijkheid is ook wel goed.'
Is er toekomst voor bladen als OpNieuw?
Marjet van den Berg: `Er is veel sympaMiddenpagina lJopener

Nazitdrank
Van Beijmerwerdt plaatst kanttekeningen bij de filosofie achter de nieuwe aanpak in Zeeburg, waarbij het opbouwwerk
niet meer voor mensen werkt, maar het
initiatief bij hen legt en dan ondersteuning biedt. `Wat me daarin stoort is de
aanname dat mensen samen al wat hebben voordat je iets doet. Dat de sociale
netwerken er al zijn. Maar het hangt er
van af wie en wat je wil bereiken. Als er
nog niks is, werkt het dus niet. Als mensen zelf actief zijn, hoef je je daar verder

niet mee te bemoeien, maar er kan ook

Sympatltie

veel mis gaan.' De redactie van de IJ-ope-

Advertenties zijn belangrijk voor de lj-

ner is geen afspiegeling van het stadsdeel.

opener. Ze komen vooral van makelaars.

Pihtohuis nieuws

houder wil en naar welke variant de
voorkeur van een meerderheid van de
deelraad uitgaat. Lange studie-en discussieprocedures kunnen er alsnog toe
leiden, dat een definitief besluit over de
volgende verkiezingen voor de deelraad

ln het maartnummer van OpNieuw
stond een verslag van een op 12 februari 2008 gehouden bijeenkomst
van de Commissie Welzijn van staddeel Centrum over de toekomst van het
Pintohuis. ln die bijeenkomst beloofde
wethouder Wil Codrington vóór de zomer drie toekomstvarianten uit te werken:

-een ontmoetingsplaats met internet en
leestafel
-een kleine uitgeklede bibliotheek
-een volwaardige buurtbibliotheek zoals nu bestaat.
lnmiddels is gebleken dat de wethouder
die termijn niet haalt: zij zal die uitwerking op zijn vroegst in september 2008
aan de deelraad voorleggen. Tenminste
tot die tijd en wellicht nog lang daarna
blijft het onduidelijk welk plan de wetJAC0BS

Men zoekt wel een balans tussen de drie
buurten, man en vrouw en diversiteit
van doelgroepen. `We hebben vijftien
redacteuren, inclusief twee fotografen.
We werven via advertenties in het blad
en hangen briefjes op bij de winkels. Om
een goede groep te houden is de sfeer erg
belangrijk. De redactievergadering moet
leuk zijn, maar de nazit nog leuker. Daarom komt de drank pas na de vergadering
op tafel. We vergaderen niet langer dan
een, anderhalf uur.'
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(2010) worden getild. lmmers, het voortbestaan van de Pintobieb is toch gegarandeerd tot 2011, zeggen voorstanders
van zo'n uitstel.
In afwachting van nieuwe zetten van
de kant van het stadsdeel Centrum zouden de leden van de actiegroep 'De
Pinto Bieb Moet Blijven!' van een lange
zomervakantie kunnen genieten. Dat
zou kunnen, maar een strategie die het
initiatief aan anderen laat om daarop
vervolgens fel te reageren, is doorgaans
niet de beste. Binnen de actiegroep
wordt dan ook gediscussieerd over de
vraag of het niet beter is, zelf een le-
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thie voor buurtbladen in de binnenstad,
zodat het subsidiegedeelte niet zo snel
in gevaar zal komen.' Ook in de andere
stadsdelen is dat zo. Van Beijmerwerdt:
'Maar een blad moet zichzelf wel blijven

legitimeren, zodat een stadsdeel daar niet
omheen kan.' De grootste bedreiging
is gebrek aan vrijwilligers, denkt Marjet
van den Berg. `Blijven er genoeg mensen

actief om de boel draaiend te houden?
Vooral om de contacten met drukkers te
onderhouden en aandacht geven aan zaken als advertentiewerving. Dat vinden
veel mensen niet leuk om te doen maar
moet toch goed worden afgehandeld. Als
het enthousiasme er blijft, zal OpNieuw
niet gauw het slachtoffer worden van
nieuwe bezuinigingsronden.'

vensvatbaar Pintoplan te ontwikkelen
en daarvoor -in de buurt, bij de politieke partijen en in de deelraad -steun
te verwerven. Dat klinkt overigens makkelijker dan het is, want de levensvatbaarheid van zo'n plan zal goeddeels
bepaald worden door de mate waarin

het een goed antwoord geeft op de
veranderende vraag van toekomstige
gebruikers. Die vraag verandert onder~
meer door technische ontwikkelingen
die er toe leiden dat mensen thuis snelle
aansluiting (glasvezelkabels) krijgen op
een reservoir van informatie die veel

groter is dan een buurtbibliotheek kan
bevatten.
Actiegroep 'De Pinto Bieb Moet Blijven!`

heeft kenbaar gemaakt de uitdaging te
willen aangaan. Er wordt aan een nieu-

we Pintotoekomst gewerkt. Wordt vervolgd.
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Giel en Jo Ravesteijn vermaken zich opperbest bij het optreden van het Zeedijkkoor in de Boomsspijker. Foto: Sjaak van der Leden

Jo liep alle kroegen af
o:e?,8:i:ä..2%oe:r:uo:ddt:ee,8oáiJe:Ë::

aan, Piet van den Akker, Chelly Tierlier, Hoe dan ook, na veel omwegen kregen
jopie Visser, Hein Bijnen, echte buurtbe- we toestemming voor bedden hier in

vesteijn die vijftien jaar lang voorzitter

woners. Gebouw Flesseman stond toen

de Flesseman. Zeventig of tachtig bed-

is geweest van de Bewonersraad. Dochter
van j.W. Siebbeles, ook al een buurtco-

officieel leeg. De Hell's Angels zaten er

den kregen we toegewezen. In Den Haag
spraken we met Peter Lankhorst, die
toen in de Tweede Kamer zat voor de
PPR, en die kwam met de suggestie; als

ryfee. Door mensen als zij is de Nieuw-

in, er was een drukkerij en bovenin waren verslaafden. Ik geloof dat het gebouw

markt zo'n heerlijke buurt geworden
om te wonen, veel samenhang tussen de

van de gemeente was. We kwamen op
de bewonersraad met onze ideeën voor

bewoners, een dorp in het centrum van
de stad. Het jubileumnummer van OpNieuw lijkt me een goede reden om nog
eens een praatje met haar te hebben.

Flesseman. Daar zeiden ze, meneer Sieb-

jullie nou bedden inleveren krijg je daar

geld voor en dan kun je de mensen lanbeles, u kunt nogal goed praten, ga eens ger zelfstandig laten wonen. En daardoor
praten met de Hell's Angels, met Big Wil- hebben we de Buurtvoorzieningen Fleslem. Dat heeft mijn vader gedaan en het seman opgezet. In die tijd was het zo, als
was helemaal geen punt. Ze zijn zonder mensen bepaalde dingen wilden weten
• Hoe .is Flessemaii, het centrum voor oiide- moeite weggegaan, naar de Voorburg- werden ze van het kastje naar de muur
wal. Hij is ook naar de junkies toegegaan, gestuurd. Toen hebben Jopie Visser, An
reii, tot stand is gekomen.
`Ik had al eens tegen Auke Bijlsma gemet An Swagerman, en ze hebben het Swagerman, Chelly Tierlier en ik daar een
zegd', begint Jo, 'dat er zo veel ouderen zover gekregen dat die ook vertrokken. spreekuur opgezet, twee keer in de week.
De drukkerij is verhuisd naar de Nieuwe
Mensen kwamen met vragen of probleuit de buurt vertrokken en dat je dan een
men en wii zochten het dan uit, samen
paar maanden later hoorde dat ze overle- jonkerstraat.'
met Liesbeth Klein Beernink, directrice
den waren. We zouden eigenlijk een vervan Buurtvoorzieningen. Als de mensen
zorgingshuis in de buurt moeten hebben, -Wat gebeiirde er daariia?
`Het precieze weet ik niet meer. Het is zo
vonden we. Het was begin jaren tachtig.
dan terugkwamen wisten we precies wat
Zo is het begonnen. Mijn vader, Giel en lang geleden. We zijn naar Den Haag ge- ze moesten doen. Wat je nu hebt, bij de
ik piekerden erover hoe we dat moesten weest. Het probleem was, als we hier in Blankenberg Stichting en overal verder
in het land, ouderenadviseurs, daar zijn
aanleggen. Al snel kwam Auke er bij; lade buurt bijvoorbeeld al een bejaardenter Bas Kist en de wijkvoorziening voor
huis hadden gehad, hadden we die bed- wij als vrijwilligers mee begonnen. Er
ouderen. Die wisten de weg. De groep den kunnen inleveren voor een nieuw zijn veel dingen uit onze buurt gekomen
werd groter: An Swagerman sloot zich
die je nu in het hele land hebt. Flesseman
op te zetten huis. Maar we hadden niets.
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Bij de omslag
fata morgana is, op een ijsschots afgevoerd naar
veiliger oorden, weet ik niet. Zeker is, dat wat
na de overstroming zichtbaar blijft nog jaren
virtueel bezocht kan worden op de website van

Het beeld spreekt voor zich, maar dat is bij.na
nooit zo. Beelden komen niet alleen en kunnen verschillende betekenissen krijgen als ze

in wisselende verbanden komen te staan. Auke
Bíjlsma en ik werden gevraagd, een bijdrage
aan OpNieuw te leveren waarin niet alleen het
verleden, maar ook de toekomst verbeeld zou
worden. Het eerste idee ontstond een paar weken geleden op het terras van café Captein &

Google Earth.

Daarmee zijn we aangeland op de binnenkant
van de omslag met een andere vorm van cartografie: de samenvattende kaart van ir. Rudger
Smook uit zijn proefschrift 'Binnensteden ver-

Co op de Kromme Waal. Plotseling zag ik een

anderen' uit 1984. Hierop is alle bebouwing

reusachtige witte vlek voorbijschuiven, verdwij-

die tussen 1870 en 1975 door sloop verloren is

nend achter de gebouwen aan het lJ: cruiseschip op weg naar zee. Het lijkt wel een ijsberg
dacht ik. Daarna volgden associaties met het
smelten van de poolkappen en de lage landen
die weer overspoeld zouden worden. Tijdens
een etentje met Auke om onze OpMeuw-bijdrage te bespreken sprak Auke over zijn visioen
van een andere overspoeling: grote groepen Chinese toeristen

gegaan, in zwart aangegeven. De kaart wordt

die het Venetië van het noorden willen zien. Kort daarop verscheen Guusje ter Horst met een rampenplanscenario in het NOS-

journaal: grote massa's die zich verdringen op de wegen van de
Randstad, op de vlucht voor een overstromíng die die van New
Orleans ver zou overtreffen. lk dacht, gelukkig bestaat er een
Nederlandse Ark van Noach, onlangs door een gelovige aannemer gebouwd. Gelukkig ligt de Nieuwmarkt vlak bij Artis en zal
er, nadat de laatste giraffe veilig aan boord gehaald is, op wonderbaarlijk Christelijk wijze wel plek gevonden worden voor alle
buurtbewoners. De kaart van de gevolgen van het doorbreken
van alle Nederlandse dijken in de hand van Guusje staat niet in
haar officiële rapport. Maar om met onze koninklijke waterspe~
cialist te spreken, moeten we op alles voorbereid zijn: luctor et
emergo, ik worstel en kom boven. Of de Waag niet meer dan een

Dit zij.n slechts mijn associaties tijdens het maken van dit beeldver-

haal. leder ander oog kan er iets heel anders in lezen.
Tjebbe van Tijen
Een uitgebreide verantwoording van gebruikte beelden staat op
http://imaginarymuseum.org/Meuwmarkt

uur in een kroeg op de Achterburgwal

een lunch aan. Dat hebben we wel een

zijn. Giel liet mij

middags. Wij waren de eerste buurt met
een buurtconciërge, Rein Gijseler. En met
de buurtbusjes, daar heeft Giel nog voor

bleef buiten wachten. Prompt werd ik
opgebeld, de volgende dag. Wist jij dat

jaar of acht, tien gedaan gekregen. Dat
was jelle. En bij de Waag. Hoeveel jaar

geknokt, samen met Ellen Dehue.'

zei ik, dan moet-ie maar 's avonds zijn

-Maar nu ben je bijiia tachtig, iiu doe het je

schoenen inleveren, hè! Met het geld dat
ik ophaal kan ik de dagjes-uit goedkoop
houden.'

niet alleen gaan en

je man op de Achterburgwal komt? Nou,

-Waar gaan die uitjes iiaar toe?
`Waar we al niet geweest zijn. jarenlang

ster in de Flesseman gewerkt. Ik ben al 28

jaar lang bij de Boomsspijker en de bingo
daar doe ik al twintig jaar. En dagjes-uit

krijgen we al niet een gratis lunch voor
zestig, zeventig oudere buurtbewoners.
Heb ik ook voor gezorgd. De Chinees in
de Doelenstraat, Oriental City, komt elk
jaar, zo'n jaar of zeven nu al, een gratis
kerstdiner voor 35 mensen brengen in de

Boomsspijker. Maar je moet ook handig
zijn. We gingen hier demonstreren voor
meer salaris in de verzorging, voor het

organiseren voor een klein prijsje.'

personeel van de Flesseman. Met busjes
gingen we een hele dag varen. 's Middags
lunch, 's avonds diner. je moet durven, en rolstoelen bij het stadhuis, want daar
hè, ik vraag het niet voor mezelf. Voor komt het geld vandaan. Dan moet je

- Hoe kan dat?
'Door de bingo en door de loterij die ik

een klein prijsje op tweede kerstdag eten
in Krasnapolsky. Toen is Krasnapolsky

toch wat kunnen geven aan de mensen,

met kerst doe, heb ik geld. Dat is niet
voor mij, maar voor de buurt. Of eigenlijk, voor de mensen die regelmatig met
de bingo meedoen. Ik houd dat bij, als
boekhouder. En met het geld wat over
is kunnen we drie keer per jaar een dagtochtje maken. Maar ik loop ook alle
kroegen, alle seksshops en alle winkeliers

overgenomen door Engelsen en kreeg
ik het niet meer voor elkaar. Ik heb met

leggen. Veel geld hadden we niet, nou,

jelle, van het chauffeurscafé Daklicht,
een gesprek gehad. Ik kon goed met hem
overweg. Hij heeft ervoor gezorgd, dat er
voor honderd mensen taxi's kwamen. En

met die prijsjes doe ik dan de kerstbingo.

Ooit moest ik daarvoor 's avonds om elf
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hè. Van tevoren ging ik bij Dantzig over-

een kopje koffie kon eraf, maar ik vind,
bij koffie hoort een gebakje. We zitten zo
te praten en ik zeg, als wij nou ons eigen

gebak meenemen en jullie zorgen voor
de koffie ... Nou, dat was prima. Toen
toen konden we elk jaar, met honderd heb ik dat gebak bij Kloppenburg op de
ouderen, met politie en ambulance erbij, Nieuwmarkt gehaald. Daar gaven ze korting, dus zodoende kregen de mensen
bijvoorbeeld de tulpenroute doen. Was
gratis, de chauffeurs betaalden zelf de toch koffie met gebak. Dus, ik doe toch
taxikosten, en Jelle bood ons allen gratis nog wel wat.'

af. Dan krijg ik prijsjes of ik krijg geld en

...

gemaakte foto van de sloop vlak na de ontruiming van de door buurtactivisten bezette woningen op het metrotracé. Eens lag daar een
door Aldo van Eyck ontworpen speelplaats aan
de verdwenen Lange Keizersdwarsstraat. De
twee mannen links en rechts komen uit een foto van een ander
verdwenen deel van de buurt, het kruispunt van de Zandstraat
en de Moddermolensteeg. Deze in twee stukken geknipte foto is
waarschijnlijk genomen in de zomer van 1945 toen het puin van
de gesloopte woningen van weggevoerde Joodse bewoners nog
op de straat lag. Ze werden gesloopt wegens brandstofgebrek in
de hongerwinter, toen vloerhout en balken van door deportatie
leeggekomen woningen in potkacheltjes verdwenen. Een macaber beeld als je bedenkt dat ook de vroegere bewoners in vlammen zijn omgekomen.

was het eerste huis waar het warme eten
's avonds werd verstrekt, overal was het 's

toch iiiet meer zoveel, hë?
`Zeg dat niet. Ik heb lang als vrijwillig-
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Museum der verleiding
flower-powerperiode, het tijdvak waarin ook
mijn vader zeer productief was. Ook tref je
kleurrijke naaktschilderijen aan van onder
meerJan Cremer en diverse etsen en een litho
van Pablo Picasso. Op deze verdieping staan
verder bijzondere beelden van brons, goud,
steen en porselein. Sommige dateren uit de
oudheid, 800 voor Christus en andere zijn van
moderne kunstenaars. Heel liefdevolle poses en
beelden van mooie verstrengelingen. Maar
uiteraard ook robuuste fallussymbolen, stoere

Jorge Bolle

Zonder zonnebril ben ik kort geleden de twee
seksmusea die Amsterdam rijk is binnen
gelopen. Een ervan zit op het Damrak. Als je het
Centraal Station uitloopt kun je de plek bijna
niet missen. Horden toeristen lopen er langs en
nemen vaak een kijkje in de rijke historie van
de erotiek. Het andere museum, het `Erotisch
Museum', ligt meer verscholen in de binnenstad en mede daarom vond ik dat erg interessant. Het is vlakbij Casa Rosso, middenin de
rosse buurt en, misschien voor mij persoonlijk
nog belangrijker, om de hoek van het huis van
mijn overleden vader.
Enkele jaren geleden schreef ik in OpNieuw, dat
ik bij het opruimen van zijn huis, behalve

jongens en pikante taferelen. Van een stuk
ambachtelijke houtbewerking schoot ik in de
lach. Een notenkraker in de vorm van een vrouwenfiguur met lange benen. De dijen kraken de
noten! Een zeldzame verzameling parfumflesjes
sieren diverse vitrines. Oude Chinese flesjes,
maar ook kostbare ontwerpen van diverse
kunstenaars met uiteenlopende stijlen.

boeken en gedichten, ook veel tekeningen en
schilderijen vond. Mijn vader had veel werken

gemaakt van het nachtleven en van de dames
van lichte en zware zeden. Die collectie vormde een goede aanleiding om nog eens naar dit prikkelende museum te gaan. Mijn doel
was om een of meerdere van zijn werken in dat museum op te
hangen en tentoon te stellen. Dat is bijna gelukt. Binnenkort
hangt het werk `De gekooide vrouw' met een korte toelichting
over miin vaders leven, in het museum. '`Pa. Later regel ik nog wel
eens een tentoonstelling in het Rijks of in Het Natuurhisterisch
Museum of zo, maar ik hoop dat je een beetje trots bent. Je komt
niet tussen de minsten te hangen. je verkeert daar in het goede

gezelschap van onder meerJohn Lennon, Jan Cremer en van
Pablo Picasso, een van je grote voorbeelden en inspiratie-

bronnen.''

Op de tweede verdieping staan boekenkasten met erotische literatuur en lectuur en, tot mijn persoonlijk plezier, verschillende
soorten unieke strips. Helaas laten de mooie boeken slechts hun
elegante ruggen zien. Is ook erotisch. Sommige strips en boeken
kun je echter bewonderen achter glas. Hier vind je verder veel
foto's uit vroegere tijden en een aantal afbeeldingen van hedendaagse fotografen. Hoe hoger je in het museum komt, hoe
extremer en meer extravagant het lijkt te worden. Op de derde
verdieping is de hoerenbuurt in het klein nagebouwd en ook een
mini Casa Rosso is aanwezig. Ik vergeet nog een hoekje waar je op
een paddenstoel naar spannende tekenfilms kunt kijken. De foto's
en afbeeldingen zijn hier nog explicieter dan op de andere afdelin8en.

Toen ik als reporter van dit blad het `Erotisch Museum' nauwkeuriger bekeek, viel ik van de ene in de andere verbazing. Bij binnenkomst tref je, schuin achter de kassa, een winkeltje aan met
moderne en prikkelende snuisterijen en hebbedingetjes. Over
smaak valt niet te twisten, maar als je goed kijkt word je om de
twintig centimeter verrast. Door de shirtjes van het Nederlands
elftal, door het Swarovski-glimwerk. Nog boeiender zii.n de boeien
met kunstdiamantjes. Ontelbare blingbling zie je bij een frivole
Hollandse dame op een fiets die je bij binnenkomst vrolijk tegemoet rijdt. Bij een tweede blik schiet je spontaan in de lach of hou

je kort de adem in. Maar als je van de ene in de andere verbazing
wil vallen moet je vlug de trap op. Op de eerste verdieping word je
direct verrast door enkele grote namen uit de geschiedenis. Daar
hangen de tekeningen dieJohn Lennon en Yoko Ono maakten,
toen zij in het Amsterdamse Hilton logeerden. Dit was in de

PllAN

De bovenste verdieping van het prachtige pand is het donkerste
gedeelte van het museum. Met veel tralies, zweepjes en met talloze
mij onbekende attributen en hulpmiddelen. Mijn oog viel op een

groot houten object. Ambachtelijk gemaakte en geschuurde
vormen prikkelen de fantasie en die verbeelding laat ik graag aan
een ieder over. Op een oude zwart-witfilm zie je een van de
beroemdste pin-ups uit de geschiedenis, Betty Page. Verder viel de
Madonnadeur mij op, met afbeeldingen uit een van haar erotische
fotoboeken. Boven mijn hoofd trof ik nog een schaars geklede
dame aan, die er een kleddernatte boel van maakte.
Mocht u willen wachten met een bezoekje aan dit unieke museum
tot mijn vaders werk er hangt, dan snap ik uw nieuwsgierigheid en

geduld. Maar als u de verleiding niet kunt weerstaan om morgen
al een kijkje te gaan nemen begrijp ik het ook. Veel prikkelend
kijkplezier alvast.

Om gedichten te kunnen lezen moet je vaak een

goed idee om tijdens het

een klein boekje. Uiteraard mag u de gedichten en

zekere inspanning doen. Soms is een gedicht
toegankelijk en helder als water. Soms blijven de

gedichten op een feestelijke en andere manier te
tonen. Samen met letterheer Ewald Spieker ontstond

We zullen nooit te weten komen hoeveel

zinnen een geheime wereld op zich en blijven de

het idee voor een mini bundeltje. Keurig geniec in het

exemplaren er van deze mini uitgave gemaakt zullen

bedoelingen van de dichter versluierd. Mec veel

midden van dit kleurrijke nummer. Met nog meer

zijn.Alweer een dichterlijk geheim. . .veel plezier met

plezier zorgt ondergetekende, vijf jaar alweer, voor
de gedichten in de OpNieuw. Het leek dan ook een

inspanning dan anders kunt u de gedichten en de

5 dichters, 2 vouwen. Of met 2 vouwen, 5 dichters.

vorm waarin ze gegoten zijn vouwen en snijden tot

Dat hangt af van de draai die u er aan geeft.
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erard is geboren in Assendelft, een

G uitgestrekt lintdorp langs de spoorlijn

van Amsterdam-Alkmaar naar het Noordzeekanaal. Hij woonde tot zijn zeventiende in Westzaan. Als echte Westfries
bezocht hij de uitgaansgelegenheden in
Zaandam en Wormerveer. Later kwam
daar Amsterdam bij. In zijn middelbare-

schooltijd pendelde hij op en neer naar
Amsterdam, waar hij een grafische opleiding volgde. Deeltijdonderwijs: vier

dagen praktijk in een drukkerij, één dag
onderwijs op school. Na zijn studie ging
hij op bezoek bij zijn broer in Duitsland
en vond daar tijdelijk werk bij een zeefdrukker. Er volgden andere baantjes, tot
hij terugging naar Nederland en in een
kraakpand in Zaandam ging wonen. Hier
en daar wat klussen, werken op de groenteveiling, de NDSM-werf en op een speel-

goedfabriek in Amsterdam-Noord. Later
ging hij terug naar Amsterdam, de stad
met aantrekkingskracht op alles en iedereen die een beetje `dwars' was in Nederland. Samen met anderen kraakte hij een

Cerard voor de drukkerij aan de Zwanenburgwal. zondagochtend 18 mei bij het begin van de

wereldboekenmarkt. Foto: Sjaak van der Leden

Cerard is drukker

pand in de Nieuwe Hoogstraat, midden
in de Nieuwmarktbuurt.

Ook voor Gerard van Roeden (58) is het een jubileumjaar. Hij
is 2S jaar als drukker aan OpNieuw verbonden. Alle reden om

Hij werkte bij de Stadstimmertuinen in
de Dijkstraat. Met collega's knapte hij

hem in dit nummer eens in het zonnetje te zetten. Niet veel
mensen hebben het zo lang bij het buurtblad uitgehouden.
Vermoedelijk is hij één van de weinigen die alle nummers van
OpNieuw in handen heeft gehad, maar in elk geval was hij
altijd de eerste, want hij heeft ze allemaal gedrukt.

panden op voor mensen die daar zelf
niet zo handig in waren. Een groot deel
van de buurt stond sinds de oorlog leeg.
Uit sommige huizen waren complete
houten vloeren weggebroken. Ook was
er veel leegstand vanwege de vlucht van
mensen die naar Almere of Purmerend
wilden verhuizen, vaak met een premie
van de gemeente. Uiteindelijk zou veel
tegen de vlakte moeten, vanwege de ge-

rij naar De Pijp. We huurden de winkel
van Rob Stolk die daar inmiddels een
offsetdrukkerij was begonnen, samen
met Loe van Nimwegen. Een jaar later
was er in de Nieuwmarktbuurt een grote
ontruimingsgolf en Loe en ik zagen de
mogelijkheid om in De Leeuwenberg te

plande aanleg van de metro en de snelweg tot aan het Centraal Station.
De Actiegroep Nieuwmarkt keerde zich
tegen de kaalslag van de buurt en tegen
de plannen van Han Lammers. Er kwam
behoefte aan een eigen offsetdrukkerii,
aan krantjes en affiches voor de actie-

gaan drukken. Met de gemeente is uitgebreid onderhandeld over de panden
De Son, De Kleine Leeuwenberg en De
Grote Leeuwenberg, allemaal gelegen
aan de Zwanenburgwal. Uiteindelijk
zijn dat allemaal woongemeenschappen

grote deuren aan de linkerkant. We hebben een tijd goed samengewerkt met zijn
drieën, tot een paar jaar geleden, toen
het niet zo goed ging in de grafische secgeworden. Loe en ik begonnen een off- tor. Steeds meer mensen gingen dingen
setdrukkerij op de eerste verdieping van zelf doen op hun computer, zodat er
De Grote Leeuwenberg. Klanten waren voor ons steeds minder werk was. Loe beer genoeg. Allemaal actiewerk, affiches, sloot als eerste te stoppen. Edith is nog
stripbladen, maar ook mensen die hun een paar jaar gebleven, maar ook voor
uitkering hier naar toe brachten omdat haar kwamen er steeds minder opdrachze zo graag hun boekje gedrukt wilden ten. Voor mij alleen was er nog genoeg te
zien. Meer serieuze klanten waren er ook: doen, dus ik ben doorgegaan.'

groep. Die drukkerii, kwam er. De actiegroep werd groter en er zijn heel veel

soorten blaadjes gedrukt, lang voor het
bestaan van OpNieuw. Maar er kwam
ook steeds meer werk in opdracht. Zo
kon de boel ook financieel draaiende
blijven. Gerard wist via zijn contacten
in Duitsland nog een zeefdrukmachine
te koop en zo konden eindelijk ook de
beroemde actieposters op groot formaat
worden afgedrukt.
`In 1974 gingen we met de zeefdrukkeKEESGRANDE

...

KIRKE WILSON

...

KIAASDE JONG

...

KLAAS METZ

bewaarder, het blad Furore, De Tweede
Ronde. Kortom, het werd in korte tijd
een echte drukkerij. We werden een vennootschap onder firma. Daar is in 1981
Edith Cremers bij gekomen. Ze werkte
eerst nog voor de vakbond van fotografen. Later zijn we met de drukkerij verhuisd naar de begane grond rechtsonder.
Nu zitten we al weer heel lang achter de
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FITNESS CLUB

OUDESCHANS 30
1011LB AMSTERDAM

TEL: 020-6245858

f itness voor nog géén €uro per dag !

all-in lidmaatschap inclusief :

sauna, turks stoombad, lockers,
infraroodcabine, weging op de
lichaams-composition-analyser
voor slechts € 29,95,-per maand
bij ons geen borg en inschrijfgeld !
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Plahneh voor parkeergarage onder Celdersekade

Wethouder Koldenhof geeft geen krimp
die nieuwe brug een garage onder het
Oosterdok te bouwen?
Even was Koldenhof van zijn stuk. Daarna hernam hij zich met de mededeling
dat het vast al te laat is om hier nog wat
aan te doen, maar dat hij zou informe-

Volle bak in het
Bethaniënklooster. De
informatiebijeenkomst op
een gewone maandagavond
(7 april 2008) trok ruim 130
bewoners en eigenaren van
bedrijven op en om de Wallen.
Op de agenda stonden de
stadsdeelplannen voor dit
deel van de stad. Eén ervan
is het plan een parkeergarage

niet zijn gekomen. De parkeergarage
onder de Geldersekade moet helpen de
kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren, moet minder autoverkeer in de
binnenstad opleveren, een beter leefkli-

Wat Koldenhof betreft komt de parkeer-

maat tot stand brengen en het centrum
bereikbaar houden voor noodzakelijk
autoverkeer. Het is een paradoxaal plan,
want het betekent dat we, om de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad en de bereikbaarheid van het

garage onder de Geldersekade er. Vooral
om de ondernemers die de Chinese to-

gebied te vergroten, verkeer gaan aantrekken. Immers, het is lang niet zeker

ren.

Wat heb je nu aan stadsdeelbesturen die
niet kunnen anticiperen?

te bouwen onder de
Geldersekade. Het regende
bezwaren. Dat maakte weinig
indruk op Erik Koldenhof,
wethouder Openbare Ruimte
en Economische Zaken van
Stadsdeel Centrum: `Ik heb
sterke politieke ambities dat
de garage er komt'.
De buurt bood tegenspel.
Grote kans op schade aan monumentale

gebouwen door toedoen van de bouw.
Dat gaat heel veel geld kosten.

Hoe verhoudt dit plan zich tot wat job
Cohen steeds roept, namelijk meer groen
in het centrum?.
Hoe zit het met de luchtverontreini8in8?.

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen voor

bewoners?
Meer kanttekeningen bij de plannen op

Foto: Evert Odekerken

www.geldersekade.org.

De wethouder was niet onder de indruk.
Hij toonde zich weinig toeschietelijk
om serieus onderzoek te laten doen naar
wat een volwaardig alternatief lijkt: een

ko's rond de Nieuwmarkt uitbaten een
economische impuls te geven. Parkeren
in een Oosterdokgarage zou voor deze
ondernemers slechts een aanvulling op
de bestaande situatie zijn. Reden voor
het plan is verder het gegeven dat met de
herinrichting van de Nieuwmarkt veel

parkeergarage onder het Oosterdok. Het

meest onthutsende moment kwam toen
het verkeerscirculatieplan, ook één van
de plannen van het stadsdeelbestuur,
werd toegelicht. Er blijkt een brug te komen ten oosten van het station, in het
verlengde van de Geldersekade. De brug
die er nu ligt, in het verlengde van het

parkeerplaatsen zijn verdwenen. Toen
al werd een parkeergarage toegezegd.
Verder heeft het bestuur de wens om het
stadshart autoluw te maken. Nu rijden er
veel mensen rond op zoek naar een parkeerplaats. Een ander motief is dat de indertijd toegezegde parkeerplaatsen voor
bewoners in de garage aan het Rokin er

punt waar de Binnenkant uitkomt op de
Prins Hendrikkade, komt te vervallen.

Waarom is er niet aan gedacht, vlakbij
LIA

KOSTER

...

LIESBETH

KIEIN

BEERN!NK

...

llESBETH

SMIT

•..

llz

DE

JONGE

...

LOEK

ZONNEVELD

...

LUCO

VAN

dat automobilisten doelgericht naar de
ondergrondse garage rijden. Als bovengronds parkeren goedkoper blijkt uit te
vallen dan ondergronds zullen bewoners
en bezoekers vast eerst een rondje maken
om de kijken of er niet toch toevallig een
pleki.e vrij is. Hetzelfde zal gebeuren als

iemand vlakbij zijn bestemming wil parkeren.

Het is tekenend dat de wethouder nu al
vastbesloten de over ondergrondse garage er is, terwijl er nog onderzoek moet
worden gedaan. De wethouder bleek zelf
nog met veel vragen te zitten:
Komt de parkeergarage onder de GelderDER

KRAATS

...

luuK

VAN

LOOSDRECHT

...

lyDIA

VERHEY
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OPLEIDINGEN:

Secretariaat Medewerker
Europees Computer Rijbewijs
Tech. Assistent Basisonderwijs
Webpublisher, Helpdesk Medewerker
en nog vele andere computercursussen
Deskundige instructie van ervaren docenten bij

Computer Educatie Amsterdam.
Voor meer informatie bel C.E.A. (020-)6233932
www. cea-ccc . n l
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*berekeningen

*levering materialen
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Gerrard is drukker

sekade of toch onder het Oosterdok?
Indien onder de Geldersekade, loopt die
dan van Prins Hendrikkade tot aan de
Stormsteeg of van de Stormsteeg tot aan
de Nieuwmarkt?
Of wordt het hele stuk gebruikt?
In welke verhouding wordt de garage gebruikt voor bewoners en ondernemers?
Hoe rijdt men af en aan?
Voor hoeveel auto's is de garage be-

om te draaien, dus van zuid naar noord
te laten lopen. Het voorkomt sluiproutes, er komt een logisch grachtenprofiel,

Hartekreet

weet ik niet meer. Loe legde de contacten met de klanten. Hij maakte de films
en ik was drukker. Wel sprak het vanzelf dat ze bij ons kwamen. We drukten
al wijkkranten voor De Eilanden en de
Weesperbuurt. Die kwamen bij ons, om-

doeld?

Onlangs liep ik een stiikje door de stad. Wel-

dat wij uit de krakershoek kwamen en zij

Wat betekent het voor de luchtkwaliteit?
Wat zit er allemaal in de grond wat voor
onverwachte problemen kan zorgen?
Hoeveel bouwoverlast ontstaat er?
Wat gebeurt er met het grondwater?
Kunnen de kademuren blijven staan?
Kunnen de woonboten blijven liggen?
Hoe hoog worden de tarieven en wat zijn
de geschatte opbrengsten?

geteld zeven keer moest .ik omloí)en, vanwege
boLiwputten, opgebroken straten en tram-

daar een bepaalde affiniteit mee hadden.
Mijn herinnering aan OpNieuw begint
bij Tineke die 's morgens om elf uur bin-

Wat zijn andere risico's?

Voor hen wordt Amsterdam diis één grote te-

Dus onderzoek, onderzoek, onderzoek.

de illegale verkeersbeweging over de
brug over de Oudeschans verdwijnt en
het verbetert de verkeersafwikkeling van
het Meester Visserplein.

Wanneer hebben we dat eerder gehoord?

rails en moderniseringen aan geboiiwen en

en Sint-Antoniesbreestraat dwars door de
Nieuwmarktbuurt naar het Meester Visserplein. Vandaar het voornemen om de
rijrichting in de Sint-Antoniesbreestraat

`Hoe OpNieuw bij ons is terechtgekomen

pleiiien. De hele stad ligt op de schop. Am-

nen kwam wankelen op schoenen met

sterdam is momenteel allerminst de mooie

veters en grote hakken. Voor mij is Op-

stad die ik me van een jaar of tíen geleden

Nieuw helemaal Tineke. Haar hele hebben en houden gooide ze erin. Tineke
kwam vaak als eerste dummy's halen,

herinner. Je sriapt niet dat toeristen hier nog

komen of het moet zijn dat ze van te voren
niet weten dat de stad één grote boiiwput is.

Zuidlijn nodig is. Díe is nog lang niet klaar,

proefvellen met acht pagina's erop die je
dan moest vouwen tot je een compleet
nummer had. Daarmee ging ze dan naar
het café. Ze kon er dan niets meer aan
veranderen.De rest ging meteen naar

maar als het aan de gemeente ligt wordt over

boekbinderij Mirenta. Soms waren er wel

minimaal twee jaar begonnen met de uitvoe-

wat irritaties bij Loe. Helemaal als ook

ring van de plannen voor de parkeergarage

anderen zich ermee gingen bemoeien,
redacteuren of kunstenaars die de omslag hadden gemaakt. Gelukkig had hij
een goede buffer aan Edith die de lay-out

leiirstelliiig. Ik begrijp dat hier en daar wel

eens wat moet opgekiiapt en dat de Noord-

Het verkeerscirculatieplan was een tweede belangrijk agendapunt. Als gevolg van
de aanleg van de Noord-Zuidlijn komt er
een `knip' in de Prins Hendrikkade bij
het Damrak. Er wordt een nieuwe brug
over het Oosterdok aangelegd. Het Meester Visserplein wordt opnieuw ingericht.
Dat alles leidt tot de wens van het stadsdeelbestuur om de Geldersekade eenrichtingverkeer te maken. Als je niets doet,
zo zegt het bestuur, gaat alle verkeer vanaf de Prins Hendrikkade via Geldersekade

Vervolg van pagina 29

onder de Geldersekade. Kan het niet eens op-

houden met al die plannen voor zogenaamde verbeteringen die over elkaar heen rollen?

Rembrandtplein? Daar wordt het plantsoen

deed, zoals Tom Blits nu. Ik had hetzelfde
voor dit nummer met Tjebbe van Tijen

straks weggekapt. De beleidsmakers en Poli-

die de omslag heeft gemaakt. Ik zei: Tjeb-

Wat is er bijvoorbeeld mis met het huidige

tiek verantwoordelijken lijken niet te besef`-

be, daar ga ik niet over. je moet bij Tom

fien dat we in een oiide stad wonen díe je
nooit volledig naar je hand kunt zetten. Laat

zijn. Hij: Oh, je bent nog net zo chagrij-

nig als vroeger.'

de stad een beetje blijven die ze altijd was.

Wat we hier flikken doen ze in Venetië toch
ook niet?

advertenties

Gerard vindt het wel grappig dat hij zo'n
tien nummers geleden van papiersoort is
veranderd zonder dat iemand dat heeft
gemerkt. De oorspronkelijke papiersoort
was niet meer te krijgen.. Toen hij dat bij
dat bij Sjaak van der Leden aankaartte,

Mr. Patrick Worp

schoot die direct in de stress. `Maar dan

~Lë® &ffifls

Advocaat
Voor allle problemen
over het (ver)huren van
WOONRUIMTE

#

sound advice

for
musical sightseers

Gematigde vaste tarieven
Ook pro-deo zaken
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020-3207022
AARTEN DE

B0ER

...

MAARTEN VAN I)ER

HORST

'

c.'

l

Tcl
Fax

...

MADELEINE VOS

....

MAJEl

...

MARIA

pier. Ik heb daar verder nooit meer iets
over gehoord.'
Hoe de toekomst van OpNieuw er uit
zou kunnen zien, weet hij niet. Niet over
nagedacht. Aan de andere kant, er is altijd behoefte aan een buurtblad. Voor
welke buurt dan ook. Als OpNieuw zou
verdwijnen komt er wel weer een an-

der blad met andere perspectieven. Een
beetje verjonging in de redactie zou geen
kwaad kunnen. De buurt zelf wordt ook

soren venema '=äL

1

moeten we allemaal monsters papier uitzoeken en daaruit het beste kiezen. Het
leek me wat ingewikkeld. Ik ben toen
maar gewoon overgestapt op ander pa-

Ams`crdam

020-422 0445
020.422

DE VOGEL

jonger. Gerard wenst OpNieuw veel succes voor de toekomst.

2571

...

MARIA SCHILD

...

MARIANNE

HEEMSKERK

.~

MARIE.JOSÉ

RIJNDERS

...

MARIJKE

GROENEVELD
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Gemeente Amsterdam

ProjectManagement Bureau

Notitie
ln de vergadering d.d.18 februari 2008 van het Bureau Coalitieproject 1012 is besloten, een

drietal beleidsvarianten te verkennen, teneinde enigermate te anticiperen op toenemende
politieke of burgeroppositie en/of financiële obstakels die volledige implementatie van het
Project 1012 zouden kunnen doorkruisen.

Een van deze varianten betreft partiële verplaatsing van functies en activiteiten uit het
Wallengebied naar een deel van de aangrenzende Nieuwmarktbuurt dat wordt omsloten
door Geldersekade (onevenzijde), Prins Hendrikkade, Kromme Waal, Oude Waal, Montelbaansstraat en F{echtboomssloot (onevenzijde). Met een verwijzing naar de vorm van dit
actiegebied en de nieuwe daarin te vestigen functies, heeft de Werkgroep (nr. 2) dit buurtdeel aangeduid als 'De rode driehoek' (werktitel).

Samenvattend advies
De Werkgroep is van meníng, dat het hierboven omschreven gebied (De rode driehoek)
bovenmate geschikt is voor de vestíging van een aantal horeca-, amusements-en prostitutiefuncties welke tot nu toe in te sterke mate in het Wallengebied zijn geconcentreerd.
De Werkgroep tekent daarbij aan, dat eventuele realisering van deze variant een grote mate
van terughoudendheid vereist, opdat de bestaande vermenging van woon-, werk-en recreatiefuncties in het werkgebied mutatis mutandis kan worden gehandhaafd. De Werkgroep
heeft er naar gestreefd, diverse f uncties te combineren en te omschrijven op een wijze díe
inpassing in het vigerende Bestemmingsplan Nieuwmarktbuurt mogelijk maakt ln de navol-

gende uitwerking worden de belangrijkste gegevens en argumenten vermeld die tot bovenstaande conclusie van de Werkgroep hebben geleid.

Eroscentrum
Grootste troef van het plangebied is de omstandigheid dat er eindelijk een rendabele functie
kan worden gegeven aan twee aanpalende percelen die al jaren planologische zorgen baren:

de voormalige tandwielfabriek Blom en het vroegere opvangcentrum De Walenburg. Eventueel uitgebreid met de naastliggende gymnastiekzaal zou het terrein, inclusief een deel van

de bestaande bebouwíng, op voortreffelijke wijze plaats kunnen bieden aan een door een
deel van het projectbureau beoogde eroscentrum. De publieke, eventueel publi.ek-private
financiering van zo'n centrum zou de invloed van bezitters van zwart geld, mensen uit criminele kring, dubieuze kamerverhuurders, etc. aanmerkelij.k terugdringen, terwíjl er veel betere

sociale, juridische, hygiënische en vrouwvriendelijke werkomstandigheden en -voorwaarden voor prostituees kunnen worden gecreëerd.
Privacy

Het gebied 'De rode driehoek' heeft enkele stedelijke kenmerken die erg op prijs worden
gesteld door diverse partijen die gebruik maken van het prostitutiebedrijf . Doorgangen als de

Waalsteeg en de -weer te openen -Geldersesteeg bieden de beschutting, anonimiteit en
discretie die de privacy van de klant ten goede komt. Dat geldt in zekere mate ook voor de
verkeersluwe Nieuwe Jonker-en F}idderstraat, die momenteel zo verrommeld zij.n,dat de
introductie van een of meer nieuwe functies daar voor een welkome face-lift zou kunnen
zorgen. Omdat het Amsterdamse Marionettentheater binnenkort uit De Smederij trekt
wegens een te hoge huurprijs, wordt deze theaterruimte vrijwel kant en klaar aangeboden
aan een live-show-of sextheaterexploitant.
Impuls

De Binnenbantammerstraat biedt nu reeds de natuurlijke verbinding en overloop met het
Wallengebied. De vestiging van nieuwe functies zou wellicht de broodnodige nieuwe impuls

ÍÏ-EEÏEiEïiEÏ
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Nog geen groen licht voor rode driehoek
Vlak voor sluiting van dit nummer van OpNieuw kreeg de redactie een kopie van een ambtelijke
notitie over een manier waarop de Nieuwmarktbuurt kan worden betrokken bij de opschoning van het
Wallengebied. Het ontbrak de redactie aan tijd om van de kant van het gemeentebestuur en het bestuur
van het stadsdeel Centrum een toelichting te krijgen op de status van deze plannen. Het zou hoogstens
om ideeën van ambtenaren gaan die hun gedachten de vrije loop laten. Iedereen weet dat ambtelijke
molens langzaam malen, maar ze malen wel. Duidelijk is wel, dat er nog lang geen groen licht is gegeven
voor uitwerking van deze plannen, maar de redactie meent, dat bewoners en bedrijven niet vroeg genoeg
kunnen worden ge.i.nformeerd. Wordt vervolgd.

>.```.``-

bieden om de kwakkelende horeca en middenstand te diversifiëren en te versterken.
Datzelfde geldtvoor de restaurants aan de noordzijdevan de Geldersekade. Wanneerdie
versterking wordt gerealiseerd, kan worden volstaan met beperkte horeca-uitbreiding aan
Kromme en Oude Waal.
Dat alles draagt er toe bij dat het gewenste evenwicht in de vermenging van de woon-,
werk-en recreatiefunctie van dit deel van de binnenstad niet wordt doorbroken, hetgeen de
kans vergroot dat voor dit plan voldoende steun kan worden gevonden in de raden van de
centrale stad, het stadsdeel centrum en van de bewoners.
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`,,.. grootste bezvva\ar geldt vooralsnog de aanwezigheid van een basisschool (Sint-AnthoniusÍV -,.r;`\`;t`school, minder dan 200 leerlingen) in dit gebied. Hoewel er geen bewijzen zijn dat de vesti-
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~-'L. ` ging van een kinde\r\o`èche als Prinses Juliana aan de Warmoesstraat en het Oudekerksplein
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en prostitutief unctie anderzijds als minder gewenst worden
rd. Realiserin :i,.:=s het plan `De rode driehoek' zou bij voorkeur gepaard moeten
nt-Anthoniusschool. Omdat het hier om een betrekkelijk
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an die klanten-

Oppositie
de beleidsvariant 'De
end, dat in dit stadium van
van hoofdlijnen. De haalbaarvolstaan kan worden
heid van eventueel daaruit
e plannen dient nader te worden onderzocht en

diverse details vergen

:Offio#kTï:

kheid leert, dat technische mogelijkheden en f inanciële consequenDe bestuurlijke
doorslaggevend zijn in de besluitvorming. Behalve belangen spelen talrijke en
ties nie
ing zeer gevarieerde sentimenten een rol. Dat zal naar verwachting ook in de gemeenteraad en in de stadsdeelraad Centrum het geval zijn. Of er vanuit de bewoners en het
bedrijfsleven in het betreffende plangebied, c.q. vanuit de Bewonersraad Nieuwmarkt oppositie valt te verwachten is onzeker. Gelet op de samenstelling (kleine representativiteit,
sterke vergrijzing) zal het wellicht bij vragen blijven.
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het huurrecht eh de toekomst
De redactie van Opnieuw wilde voor dit

veel meer voor dan vijftien j.aar geleden.

jubileumnummer van Opnieuw dat er

Op gebied van huurprijzen is de groot-

aandacht aan de toekomst zou worden

ste verandering van de afgelopen vijf-

gegeven. Maar het is moeilijk om iets

tien jaar de enorme stij.ging van de hu-

over de toekomst van het huurrecht te
zeggen. Voor een deel ligt het antwoord

gevolg van de populariteit van de stad.

ren. Ook dit is in de eerste plaats het

op die vraag in de politíek en wie kan

Maar de wetgever heeft nodig geacht

daar iets over zeggen? Maar voor een

zích hierbij aan te sluiten door ook de

deel ligt die toekomst in het verleden,

maximale huur volgens de puntentelling

omdat we ook continu.i.teit mogen ver-

omhoog te laten gaan. Nieuwe huur-

wachten.

ders betalen daardoor ook voor corpora-

dat de huurovereenkomst werd opge-

tiewoningen hoge huren. Hoge huren

In míjn ervaring is er veel continu.i.teit

zegd. En naar mij.n indruk zij.n die voor-

zijn vaak geliberaliseerd. Dat wil zeg-

in het recht. Uiterst radicale wijzigin-

waarden vervolgens steeds beperkter in

gen in het huurrecht zíjn een aantal

aantal geworden. Zulke ontwikkelingen

gen dat de huurcommissie niet bevoegd
is en de huurprijsbescherming beperkt

jaar geleden voorgesteld door Mínister
Dekker, met name toen ze de huur van

kunnen verder doorgaan maar dat is
onvoorspelbaar. Vaak genoeg treedt de
Hoge Raad naderhand weer corrigerend
op, bijvoorbeeld omdat men vindt dat

bestaande huurovereenkomsten onder
bepaalde voorwaarden vrij wilde geven. Dit zou tot gevolg hebben gehad

is; de huurbescherming geldt wel volledig. De liberalisatiewetgeving dateert

al wel van 1994, maar door de sterke
stijging van de huren vallen er nu veel

rechters niet al te radicale veranderin-

meer overeenkomsten onder dan vroeger. ln 1994 was een huurovereenkomst

heen gemoeten? Voor mij.n geestesoog

gen mogen doorvoeren, aangezien dat
een taak is van de wetgever. Dan kan de
Hoge Raad om die reden weer een rem

verschenen toen grote tentenkampen

op een rechtsontwikkeling zetten.

dat veel mensen hun woning hadden
moeten verlaten en waar hadden die

in landelij.k Noord. Maar allerlei ver-

geliberaliseerd als hij werd aangegaan

voor een huur van meer dan f963,75 per
maand. Dit bedrag is jaarlijks verhoogd
en is per 1 juli 2007 €621,78. Maar er

ontruste mensen op het spreekuur heb
ik toen wel gezegd dat ik me dat toch

De huurbescherming zal de komende

worden nu veel meer huurovereen-

komsten afgesloten met een huur boven

niet kon voorstellen. En dit onderdeel

jaren weinig veranderen. Niettemin
hebben nieuwkomers in de stad in

van de plannen werd ook vrij snel weer

de afgelopen jaren wel minder huur-

positie van de huurder gaat echter ook

ingetrokken. Veranderingen in het recht

bescherming gekregen. Maar de reden

op huurprijsgebied niet alleen achter-

€ 621,78 dan in 1994 boven /963,75. De

die de continu.i.teit van het normale le-

hiervoor was geen wetswijziging, maar

uit. In 1999 is er -voor niet geliberali-

ven onmogelijk maken, zijn onwaar-

het feit dat de stad zo populair is. Nieuw-

seerde huren -een nogal stringente on-

schijnlijk. Wat dit aangaat moeten we

komers kunnen geen dístributiewoning

derhoudswetgeving ingevoerd, die nog

een zeker vertrouwen hebben in het

meer verkrijgen. Als ze geen woningen

steeds van kracht is. De laatste jaren zijn

gezond verstand van politici en in dat
van de samenleving in het algemeen.

op de vrij.e markt kunnen betalen, zijn

de huurverhogingen gematigd.

Tentenkampen in Amsterdam Noord

ze aangewezen op moeizame onderhuur-en medehuurconstructies en du-

Uit dit beknopte overzicht valt af te

zullen het niet halen.

bieuze tijdelijke contracten. Dit komt

leiden dat de positie van zittende huurders weinig zal veranderen: huurbe-

De huurbescherming is zelfs over de af-

advertentie

scherming en huurprijsbescherming

gelopen honderd j.aar weinig veranderd.
Sommige stukken zijn nog veel ouder.

zullen wel ongeveer hetzelfde blijven.

De regel dat een huurovereenkomst niet
eindigt wanneer een verhuurder het

de rechtsgebieden echter onder sterke

pand verkoopt, waar mensen nog steeds

nen te zijn dat de stad als woonplaats
minder populair wordt of dat er politieke maatregelen genomen zullen worden. De huurbescherming en de huur-

verbaasd over kunnen zij.n, dateert uit

de middeleeuwen: ''Soe is gewijst dat
huer gheit voer coep," aldus de Etstoel
van Drente in 1418 in het Oudsaksisch:
"Zo Ís uitgesproken dat huur belangrij.-

Bij nieuwkomers in de stad staan beidruk. En vooralsnog lijken er geen rede-

Wij vragen:
> Aantoonbare belangstelting op het gebied
vanvolkshuisvesting;
> Vaardigheden in onderhandelen en lobbyen;

prijsbescherming voor deze groep zullen
vermoedelijk gebrekkig blijven.

> Beschikbaar voor s tot 12 uur per week
(inclusiefavondvergaderingen);

ker is dan koop." Het is niet te verwach-

> U huurt een woning in Amsterdam.

ten dat zulke regels veranderen.

Wj bieden:
> Een bestuursvergoeding van € 500,-bruto
per maand;

Rechters veranderen het recht soms

Huurspreekuur D'Oude Stadt

> Uitdagende en uiterst relevante functie.
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wel, zij. het altijd stapje voor stapje. ln

1985 heeft de Hoge Raad het mogelijk

Kük €n de Bestuurdersl)ank voor meer info:
www.huurdersvereniging-amsterdam.nl

gemaakt dat een renovatie, onder bepaalde voorwaarden, een reden kon zijn
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Ik hoop u wat plezier (of ergernis?) te

verschaffen met mijn bijdragen aan ons
aller buurtblad. Niet alleen met mijn
schrijfsels. Alle redactieleden hebben
ook nog een andere taak. Zij zijn tevens
bezorg(st)er en duwen in hun eigen wijk
persoonlijk OpNieuw bij u door de brievenbus. Dat is een heel andere tak van
sport. Allereerst is het weer van invloed
op de bezorging. Harde wind en dan ook
nog regen? Nee, lieve lezers, het leven
van een bezorgster valt om den drommel
niet mee. Natuurlijk bezorg ik altijd overdag. Trapje op en trapje af, de `valkuilen

en struikelblokken' van meneer Luyckx
komen mij heel bekend voor.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Er zijn
even zovele voordeuren. Dat maakt het
bezorgen zo leuk! Een fotocollage van al
die deuren, liefst in full color, zou een
passende illustratie bij

dit stukje zijn

maar helaas, dat wordt te duur. OpNieuw
moet meer dan ooit op de kleintjes let-

een gigantisch achterhuis achter zitten,
bedenk ik en maak altijd even een afwe-

wij koesteren onze adverteerders. Ter

ten.

ging hoeveel exemplaren van OpNieuw
ik aan dit huis toevertrouw. Hannie en

toekomst van ons blad. We hebben onze

Ik ga de deuren voor u beschrijven:

jan wonen ook in mijn bezorgwijk, dat

groen, diepdonker grachtengroen met
voorname uitstraling. Zo breed soms, dat
het vroeger mogelijk geweest moet zijn
om met paard en wagen naar binnen te

is voor mij geen probleem. Voor de offi-

rijden. Dan weer zijn de deuren heel al-

die vermeld wordt op alle officiële stukken. Probeert ze op deze manier die blauwe enveloppen van de belastingdienst te

ternatief gekleurd. Toegegeven: het verlevendigt wel het straatbeeld. Rijk, royaal
koperwerk op de deur, als het even kan

gepoetst. U weet dat ondergetekende
ook al jaren de brievenbus poetst en dat
is meer dan poetsen alleen. Sociaal werk
is het in zijn zuiverste vorm. Maar we
lopen weer verder met OpNieuw in de
hand. De efficiëntie van de nieuwbouw:
voordeuren met strakke brievenbussen,

geen onderhoud, liefst in duurzaam metaal uitgevoerd. Soms is de brievenbus
van het huis te sjofel voor woorden. Met
moeite krijg ik een dubbelgevouwen OpNieuw erin. Het hele huis is trouwens erg
aan een likje verf toe. En de staat van de
voordeur is zo gammel, dat je met één
zetje binnen staat. Dat getuigt van een
optimistische kijk op de medemens. Ik
sluit liever wel de deur goed achter mij.

Ook de naambordjes, als ze al aanwezig
zijn, vertellen hun eigen verhaal. Van ge-

zinnen met vader en moeder, twee kindjes en gezellig, hond of kat wordt ook
vermeld. Bij de volgende deur tel ik wel

zes namen onder elkaar, daar moet dan
•

Het komt in de bus

MELLEVAN

MAANEN

...

MERIJN

OU

...

MICHAEL

KNEEBONE

...

ciële postbezorger lijkt het me een stuk
lastiger. Hannie heet misschien wel ]o-

hanna en heeft ook nog een achternaam,

voorkomen? Want menig keer zijn ook
nog eens de huisnummers in het ongerede geraakt. Elly en Evelien wonen er

ook, ik hoop van harte dat ze het goed
hebben samen. Bedrijven en bedrijfjes

waarvan ik nog nooit gehoord heb en
hun bestaan niet kon bevroeden zijn ook

redactie is heftig gediscussieerd over de
sporen verdiend en een hartelijke felicitatie aan ons blad is meer dan terecht.
Maar hoe nu verder. Want we leven niet
meer in het tijdperk van pamfletten,
stencils en vlugschriften. Nee, het digitale tijdperk heeft voorgoed zijn intrede

gedaan. En ook OpNieuw gaat daarin
mee, puur uit lijfsbehoud. Waar voorheen nog eindeloos stukken voorgelezen
werden op de redactie, heb ik nu met een
druk op de knop iedereen van dit schrijven op de hoogte gesteld. E-mailen, sites
en bloggen, het is niet meer weg te denken uit ons huidige bestaan. De informatiestromen volgen een heel eigen weg,
onomkeerbaar, dat staat wel vast.

talrijk in mijn wijk. Laden en lossen zie

ik niet gebeuren voor die huizen. Een

`Niet terugblikken maar vooruitdenken.
Hoe zal de Nieuwmarkt er over vijfen-

bedrijf met slechts een laptop op de keukentafel?

twintig jaar uitzien?', riep één onzer op

Wij vieren met deze feestelijke uitga-

de laatste vergadering.
Is uw buurtblad over vijfentwintig jaar

nog springlevend? Of halen we met
moeite het jaar tweeduizendtien? Welnu,
rig bestaan. En al die vijfentwintig jaar
vertel
het ons, surf naar onze site en laat
heeft u gemiddeld vier maal per jaar het
het
ons
per e-mail weten. Tik het desbuurtblad op de voordeurmat gekregen.
noods
nog
op de tikmasjien, maar laat
Begonnen als een actieblad, met subsivan
u
horen!
die van de gemeente. Vol vlammende
betogen, een buurt in opbouw, heftige Eén ding is zeker, droevig maar waar.
redactievergaderingen met stormen, niet Over vijfentwintig jaar stop ik geen OpNieuw meer bij u in de bus. En of dat nu
zelden in een glas water. Nu is de buurt al
weer geruime tijd af, hoewel waakzaam- aan mijn leeftijd ligt of aan het ten lanheid geboden blijft, zoals dat zo mooi gen leste toch ter ziele gegaan zijn van
OpNieuw, laat ik aan uw fantasie over.
heet. De subsidie jaren geleden gestopt:
ven van OpNieuw ons vijfentwintig ja-
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e-mail: johansuttori)@hetnet.nl.

Johan Suttorp in de Korte Dijk§traat 9
geeft schilder- en tekenlessen.

LUNCHROOM

voor al Uw visspecialiteiten

Cocken{#Huijsmah

Mecr dan 10 jaar geleden siartte Johan Suttorp (kunstschilder en
docent) met schildercursussen in zijn ate[ier "A(elier Dijkzicht",

gcvestigd ~ hoe kan het ook andcrs -in de Korte Dijkstraat.
Daarvóór wonend en werkzaam in het Zakslootje is hij inmiddels
heel verirouwd met de Nieuwmarktbuurt. Buurtbewoners weten de
weg naar het atelier te vinden en genieten van de sfeer en de vele
faciliteiten. Het atelier is ruim, licht en op de begane grond.
Dus ook zcer geschikt voor ouderen. Bent u nieuwsgierig,
kom eens langs om kennis ie maken met een bijzondere plck
in de Nieuwmarktbuurt.

meer dan 50 jaar het vertrouwde adres;
Zeedijk l29

tel. 6 242 070

ANOTHER SITE

WEBDES[GN
VOOR 0NDERNEMINGEN, STICHTINGE:N
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FREELANCERS

WWW.ANOTHERSITE.NL
BEL 0F MAIL VOOR GRATIS OFFERTE

0 -644 84 20

][

lNFO@ANOTHERSITE.NL

DUBBELDIK
LEKKER
KAWERSTRAAT
KALVERSTRAAT 39 -TEL 620 22 56
LEKKER DE LEUKSTE
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Op 13 maart was bij de
Bewonersraad te gast Els lping,

voorzitter van het stadsdeelbe-

stuur en wethouder van onder
andere Veiligheid, Bouwen en
Wonen, Stedelijke Ontwikkelíng
en Huisvesting. Zij kwam, na

een lange mediastilte, met de
laatste ontwikkelingen in de

plannen voor de voormalige
Tandwielenfabriek Blom.

Blom/Walenburg
De gebouwen Blom, tussen
Nieuwe Ridder-en Nieuwe
Jonkerstraat, al sinds 1996 in tij-

delijke verhuur en De Walenburg

(Montelbaanstraat), pas recent
tijdelijk bewoond, zijn in af-

wachting van een plan waarmee zowel eigenaar Ymere,

het deelraadbestuur en de
Bewonersraad Nieuwmarkt kun-

nen instemmen. Dat werkt zo in
de Nieuwmarktbuurt, dus zaten

naast mevrouw lping twee mensen namens Ymere, de architect
en iemand van de afdeling Zorg
en Wonen. Er komt nu schot in

stemd voor ouderen die verpleegd

(zonder daglicht) voor 16 auto's.

het voor het stadsdeel onmo-

de plannen, omdat de ondui-

moeten worden, de andere t\^/ee

lngang aan de Montelbaanstraat.

gelij.k, de uitslag van de in 2002

delijkheid rond de bestemming

voor meer vitale ouderen. Ymere

Bewoners, die een inpandige par-

van gebouw Walenburg weg-

regelt zelf niet de verzorging. Johan

keerplaats hebben, krijgen geen

gehouden buurtenquète over
het gebied (voorkeur voor groen)

genomen is. De Bewonersraad is

de Jong heeft geadviseerd bij de

kritisch.

plannen en wil ook bii de exploitatie

parkeervergunning op straat. De
inpandige parkeerplaatsen heb-

Het verzoek van de Werkgroep

betrokken worden.

ben niet tot gevolg dat daardoor

plannen te laten doorklínken.
Els lping: 'Het spijt me werke-

Ouderen van de Bewonersraad aan

Bij verbouwing van Walenburg

Els lping om de Walenburg voor ou-

wordt de voorgevel behouden.

parkeerplaatsen op straat worden opgeheven. Bij het ontwik-

voelt, maar het veel ingrijpender

derenhuisvesting te bestemmen is

Het is geen monument maar

kelen van nieuwbouwplannen

bouwplan van toen heb ik tegen-

door haar aan Ymere doorgegeven

het gebouw is wel beeldbepa-

moet 30% sociale woningbouw

gehouden'.

en die heeft het opgepakt. Gerard

Naar aanleiding van vragen:

ook maar enigszins in Ymere's

lijk dat men zích teleurgesteld

lend (een zogenaamd orde 2

zijn. Daaraan wordt niet voldaan

Thaens van Ymere is aan het werk

pand). Het vrij. hoge bordes is

Ín dit project; die zal Ymere el-

gegaan met het idee voor een ver-

onhandig, maar daarvoor wordt

ders in de binnenstad moeten

Montelbaanstoren.

zorgingshuis. Als voorbeeld dient

een oplossing gezocht met de

realiseren.

Els lping legde uit waardoor het

het huis voor ouderen van Johan

Welstandscommissie. Het stads-

De plannen voor Blom zíjn on-

de Jong van het vroegere restau-

deel vindt dit een mooie bestem-

gewijzigd en zijn alleen financieel haalbaar in combinatie

komt dat de Montelbaanstoren
nog geen gebruiker heeft. Het
stadsdeel stelt nogal wat eisen en

rant Klaverkoning die in de Henri

ming, want het aantal ouderen

Polaklaan tien ouderen comfortabel

met het plan voor Walenburg.

de huurprijs liegt er niet om. Er

huisvest. Er blijkt in de binnenstad

groeit en ook het segment van
de middeninkomens moet in de

Nu kan Ymere Walenburg

wordt een marktconforme huur

behoefte te zijn aan kleinschalige te-

buurt adequate huisvesting kun-

en Blom in één keer uitvoe-

gevraagd. Maar mocht het voor

huizen met zorg-en hoteldiensten.

nen vinden.

ren, wat het stadsdeel betreft.

een culturele instelling een ge-

Onderhandelingen tussen het

schikte ruimte zijn, dan geldt een

In het voormalige Walenburg wil

men een dergelijke voorziening voor

Architect Erik Amory werkt in

stadsdeel en Ymere zijn gaande.

huurprijs van 104 Euro per m2

20 personen realiseren. De huur-

opdracht van Ymere aan dit

Planvorming kost een j.aar, de be-

perjaar.

prijs is afgestemd op de midden-

nodigde bestemmingsplanwijzi-

De Bewonersraad, bij monde

inkomens. De zorg is deels ABWZ

project. Eind 2004 was er voor
de Blomlocatie een plan ontwik-

van Peter Paschenegger, stelde

gefinancierd, deels PGB (persoons-

keld waarover ook het stadsdeel

ging ook. De bouw zou dus over
ongeveer twee jaar kunnen star~

gebonden budgetten). Het kan dus
ook gaan om lage inkomensgroe-

het eens was: 18 stadswoningen,

ten en zal, inclusief grondsane-

9 m hoog, 3 woonlagen, geen
kelder; koopwoningen van 120 ä
140 m2. Voordeuren met ramen

ring, twee jaar gaan duren.

de bestemming van de toren te
vormen, net zoals destijds voor

Opmerkingen uit de vergadering:

de Waag gedaan is. Dat levert

-Wat met Walenburg gebeurt

meteen drie deelnemers op.

pen, mits met vermogende kinderen. Het totaalbedrag wijkt niet zo-

voor een klankbordgroep voor

is weer een bewíjs voor de ten-

lnmiddels heeft een groep buurt-

In Walenburg wil men studio's van

aan de Nieuwe Jonkerstraat of
Nieuwe Ridderstraat, een terug-

dens waarin arme sloebers moe-

45 m2 maken. De begane grond

liggende tweede verdieping.

ten wijken voor mensen met veel

bewoners een rondleiding in de
fraai opgeknapte toren gekre-

is bestemd voor dagbesteding.

ln het midden van de begane-

geld.

gen.

Erboven drie woonlagen, één be-

grondlaag een parkeergarage

veel af van de gemiddelde kosten.
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Bouwen voor de buurt

De kracht ligt in de zorgvuldigheid
enminste drie keer laat architect Paul De Ley (64) een afkeu-

T rend geknor horen tijdens een stralende meiwandeling

jongen zijn opleiding eind jaren zestig aan de avondopleiding
van de Academie voor Bouwkunst aan het Waterlooplein. Hij

door de buurt. Die wandeling voert vooral langs drie woningcomplexen die van zijn tekentafel komen: de Zwanenburgwal,
het Binnengasthuisterrein en de Oudeschans. Het zijn alledrie
markante bouwwerken waarin zijn hand en denkwijze zeer
herkenbaar zijn. Een terugkerend element vormen de door-

en zijn medestudentjouke van den Bout kozen als afstudeer-

gangen, plekken waar een gesloten gevelwand bewust wordt
doorbroken. Althans dat was zo, toen de bouwplannen nog op
papier stonden en er maquettes van de projecten werden
gemaakt. Dat was ook nog zo, toen ze ongeveer 25 jaar geleden
woonklaar werden opgeleverd. Spoedig daarna werden doorgangen met ijzeren hekken afgesloten, werden raampartijen
geblindeerd en trokken bewoners zich terug achter schuttingen die kneuterig aandoen.

Hekken
Over de hekken haalt Paul alleen z'n schouders op. Ze zijn
inmiddels zo gewoon geworden in het straatbeeld van de
Nieuwmarktbuurt, dat sommige bezoekers denken dat de
buurt één groot huis van bewaring met gezinsverpleging is.
Zijn eerste knor klinkt bij het voorbijgaan van bonbonwinkel
I'uccini op de hoek van de Verversstraat en de Staalstraat. Een
fors deel van de winkel is afgescheiden van de werkruimte
waar de chocolademaker blijkbaar niet naar buiten mag kijken
en geen inkijk wil. De hoge ramen zijn slordig dichtgesmeerd

met donkere verf. `Weg openheid. Dat was natuurlijk niet de
bedoeling', zegt Paul De Ley. Het klinkt nog erg vriendelijk,
zeker in vergelijking met zijn opmerking over een rijtje afschu-

welijke tuinschuttingen op een van de toch al driedubbel afge-

project een project voor sociale woningbouw op het Bickerseiland, een buurt die werd bedreigd door plannen voor grote
kantoorkolossen. Een afstudeerproject, leuke ideetjes die door-

gaans in de archiefkelder van een instituut verdwijnen. Het
ging anders. De studenten vonden een volstrekte nieuwigheid
in de Nederlandse architectuur uit: de bewoner is opdracht-

gever! Ook een leuk ideetje, maar de huurders van de verouderde woningen op het Bickerseiland hadden geen cent te
makken. `En toen zochten we de financier erbij. De Stichting
Lieven de Key, hield zich vanuit een kantoortje in Amstelveen
met de restauratie van monumenten bezig. Na wat trekken en
meten en adviezen van derden bleek, dat de stichting in
aanmerking kon komen voor overheidsfinanciering voor
sociale woningbouw. En toen stapten ze in het Bickerseilandproject.

Filosofie
Paul werkte inmiddels bij het bureau Van Eyck en Bosch. Hij

tekende mee aan het stedenbouwkundig opbouwplan voor de
Nieuwmarktbuurt waarmee het bureau een prijsvraag won. Hij
was er zo nauw bij betrokken, dat hij de filosofie achter het

plan in precieze woorden kan uitleggen: `Zoeken naar een
nieuw evenwicht tussen de openbare ruimte en het privégebied van bewoners en bedrijven. In de buurt is dat uitgewerkt

in het doorbreken van lange afgesloten gevelwanden, in de
bouw van tal van doorgangen via welke je gebouwen binnendringt, in galerijen waarmee een deel van de openbare ruimte

overkapt en het privégebied wordt binnengetrokken, in

sloten hoven op het Binnengasthuisterrein: `Dit is de grootste

treurige truttigheid die je maar kunt bedenken.' Ook voor het
dubbele grachtenpand met de erkers (12 woningen) naast de
oude school aan de Oudeschans (nummer 31-33) sluit een
ijzeren hek de toegang tot de riante achtertuin voor de voorbijganger af. Paul: `De Algemene Woningbouwvereniging en de
gemeente voeren al jaren een procedure over de vervanging
van de kozijnen. De welstandscommissie wil hout. Te duur

zegt de AWV. Kunststof. Daarover moet toch een compromis

lE_Hlll.Ilml

mogelijk zijn. Kwalijker is dat de oorspronkelijke kleuren

donkerblauw (van de kozijnen) en vuurrood (van het raamhout) overgeschilderd zijn in vage pasteltinten'. Daarmee blijft
een ander markant kenmerk in het werk van Paul De Ley,
opvallend kleurgebruik in gevels, ondergewaardeerd. Iemand
heeft eens gezegd dat architecten maar beter vroeg dood
kunnen gaan om hen de aanblik te besparen van wat er later
met hun werk wordt gedaan.
Paul De Ley is een van de architecten die een belangrijke

bijdrage leverden aan de moderne stadsvernieuwing. Na een
aantal omzwervingen in het onderwijs voltooide de Gooise
•..
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de bouw van winkels en andere openbare ruimten, in de keuze
voor balkon en erkers van waaruit je een veel groter deel van
de staat kan overzien. Dat zijn de kenmerkende details van de
nieuwbouw in de buurt.'
Hij maakt duidelijk waar die vernieuwing vandaan kwam: de
jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, waarin de samenleving op
tal van terreinen een stuk opener werd, mensen zich meer
gingen manifesteren, naar buiten kwamen, er allerlei buurt-,
bewoners-en belangengroepen ontstonden en -belangrijk het onderlinge contact tussen bewoners en de sociale controle
8roeide.

Ritme
Die details van het stedenbouwkundig plan Nieuwmarktbuurt
zijn duidelijk verwerkt in de panden die Paul De Ley samen
met Fenna Oorthuys aan de Zwanenburgwal bouwde. Dat

project (zie foto) is alom geprezen als een geslaagd voorbeeld
van inpassing van nieuwe sociale woningbouw in een
bestaande Amsterdamse grachtenwand. Daarbij heeft de architect het ritme van de bestaande bebouwing, de afwisseling van
hoge en lage gebouwen aan de Zwanenburgwal gevolgd en
tevens aansluiting gerealiseerd bij de meer bescheiden panden
in de achterliggende Verversstraat. 'Het mocht eigenlijk niet',
zegt Paul. `Als je boven een bepaalde bouwhoogte komt is een
lift verplicht. Maar de beschikbare financiën voor sociale
woningbouw staan een lift niet toe. We hebben de oplossing

gevonden in een dubbele verdieping voor een woongroep (die
had je toen nog). De ingang van het onderste deel ligt net
beneden de liftgrens en via een binnentrap ga je omhoog.
Dezelfde truc is later nog eens toegepast op het Binnengasthuisterrein.'

Pleintje
Geheel in overeenstemming met het stedenbouwkundige plan
Nieuwmarktbuurt is de gevelwand aan de Zwanenburgwal
doorbroken met een - nog steeds open - doorgang naar de
Verversstraat waar warempel een nieuw pleintje is ontstaan.
Dat was aanvankelijk zeer tegen de zin van opdrachtgever het
Gemeentelijk Woningbedrijf ('De naam zegt het. We bouwen
woningen, geen pleinen.'). Dit Bianca Castafioriplein biedt

E==

een opening die het mogelijk maakte om zijramen aan te

brengen in het massieve voormalige bedrijfspand De Son. Om
de pleinfunctie te versterken heeft Paul De Ley de toegang van
een van zijn panden aan de achterkant gesitueerd, aan beide
zijden van een bestaand pand dat zijn nieuwbouw omsluit.
Een soortgelijke omsluiting bedacht hij ook voor `het pandje
van de professor' aan de Staalstraat. Het pandje van de professor, Staalstraat 19, is een simpel gebouwtje uit de jaren SO, vier
gestapelde verdiepinkjes van 4 bij S meter. Het werd -zonder
dat architect en opdrachtgever dat wisten - bewoond door een
hoogleraar, gespecialiseerd in oude muziek. Het was onverantwoordelijk duur om die 20 vierkante meter te handhaven in
het hoekcomplex Zwanenburgwal-Staalstraat-Verversstraat.
Maar een eerste plan waarin het pand was weggetekend, stuitte

op felle protesten van diverse kanten. Tot uit het buitenland
toe; de professor had zo zijn contacten en bij een aantal van
hen was de indruk gewekt dat De Ley een sluipmoord, erger
nog een cultuurmoord pleegde. Kritiek kwam er ook vanuit de
Bewonersraad Nieuwmarkt. Dat heeft er toe bijgedragen dat de
nieuwbouw betrekkelijk lang heeft geduurd. Na enkele jaren
verschenen de fraaie ronde hoek aan de Zwanenburgwal en de
afgeplatte hoek aan de Verversstraat met balkons die uitzicht
bieden tot op de Stopera en de Kloveniersburgwal. (`Daar zou
ik zelf wel willen wonen', zegt Paul De Ley.) Puccini, met de
bonbonwinkel aan de ene kant en de lunchroom aan de
andere omsluit `het pandje van de professor'. Die is dood. Het
pandje staat al lang leeg en wordt af en toe gebruikt als opslagruimte.

Lijstje
Om zijn bouwprestaties in en om de buurt, lag het voor de
hand dat Paul De Ley een van de architecten zou worden voor
de woningbouw op het metrotracé. Daarvoor circuleerde een
lijstje van een stuk of tien namen van architecten die in de
buurt woonden en/of betrokkenheid hadden getoond bij de
acties van en de wederopbouw in de buurt. `Ik stond ook op
dat lijstje', herinnert Paul De Ley zich. `Maar ik wilde geen
verklaring tekenen waarmee ik me bereid verklaarde aan alle
wensen van de Bewonersraad te voldoen. Ik ben ontwerper,

gebruik mijn professionaliteit en creativiteit en sta open voor
commentaar en reacties. Ik ga in debat. Mijn gedragslijn is niet
`u vraagt en wij draaien'. Op de vraag of de Bewonersraad zo'n

loyaliteitsverklaring vroeg en of hij namen kan noemen van
architecten die daar hun handtekening wel onder hebben

gezet, geeft hij geen antwoord.
Uiteindelijk werd hij wel gevraagd voor de uitwerking van de
noordzijde van de Keizersstraat, het sluitstuk van de bebouwing van het metrotracé. In 1987 tekende hij vier varianten.
Ze werden alle vier verworpen. Toch sloten die varianten naadloos aan bij het stedenbouwkundig plan van Van Eyck-Bosch
waaraan Paul zelf had meegewerkt en dat door de buurt
enthousiast was ontvangen en warm werd gekoesterd. Maar
dat veranderde gaandeweg. Nieuwe inzichten? Andere
belangen? Gewijzigde omstandigheden? Deze en andere reden
zullen een rol gespeeld hebben bij de vraag van omwonenden
en leden van de Bewonersraad of dat stedenbouwkundig plan
wel helemaal uitgevoerd moest worden. Was er inmiddels niet

genoeg gebouwd en meer behoefte aan open ruimte? De vraag
spitste zich toe rond de plannen voor de Keizersstraat. `Dat is

een zeer karakteristiek deel van de buurt', zegt Paul De Ley. Een
heleboel straten komen uit op één centraal plein, de Nieuw-

markt. Om die gerichtheid op dat plein te bereiken is er een
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uniek stratenpatroon ontstaan, met scherpe uitlopen (taart-

Paul De Ley: `Het plan was en is niet spectaculair. Het wordt

punten) van de Dijk-en Keizersstraat. Ik vond dat je dat moest
handhaven.' Een aantal bewoners vond van niet en scha-

niet gekenmerkt door grote gebaren. Eerder door het feit dat
alles vrij kleinschalig is gehouden, schijnbaar vanzelfsprekend.
De kracht ligt vooral in de zorgvuldigheid waarmee het plan

kelden zelfs Aldo van Eyck in, een van de plannenmakers die
inmiddels gebroken had met zijn collega Theo Bosch, om
steun te krijgen voor hun wens wat meer ruimte open te laten.
Aldus geschiedde. Exit Paul De Ley. Marlies Röhmer maakte
vrij gesloten bouwblokken aan zowel de Dijk-als de Keizersstraat. De tuin werd afgesloten. De vroegere Lange Keizersdwarsstraat verdween. Er ontstond een pleintje (basketbalplaats, losstaande metro-ingang, parkeerplek) dat als een lam
oortje tegen de Nieuwmarkt is aangeplakt.

Paradepaardje
En toen was de buurt af.
De Vernieuwmarktbuurt werd een paradepaardje in de inmiddels volop op gang gekomen stadvernieuwing. Mede dank zij
diverse extra-kredietpotjes, locatie-en experimentensubsidies
waren er honderden woningen in de sociale sector gebouwd.
Veel bewoners hadden zich inmiddels verschanst achter
metalen hekken, gesloten poorten en dichte in-en doorgangen om junks, wildplassers, fietsendieven en andere
gebruikers van de openbare ruimte weg te houden.
-Was het stedenbouwkundig plan niet te lief, te na.i.ef en

daarmee een achterhaald kind van een voorbije tijd?

gemaakt is en uitgevoerd. Dat is goed zichtbaar, tot in de
kleinste details. Sommige mensen kunnen dat verwarren met
suffigheid en noemen het om die reden gedateerd. Maar door
die zorgvuldigheid is het niet achtergehaald. Integendeel,
springlevend.`

Die levendigheid kan worden vergroot door wat dooie
elementen weg te halen. Om te beginnen een deel van die
vreselijke hekken, waarmee een aantal aantrekkelijke details
beter tot zijn recht komt. En meer recht wordt gedaan aan het
oorspronkelijke kernidee: een nieuw evenwicht tussen de
openbare ruimte en het privégebied. De meeste junks ziin weg.
Fietsen kunnen overal worden vastgemaakt. Met de wildplassers valt het wel mee. De bewoners kunnen vaker naar buiten.
ln 2007 is het boek `Paul De Ley. Bouwen voor de buurt -op zoek naar
context en continuïteit` verschenen bij Stichting BONAS/Nederlands
Architectuurinstituut (lsBN/EAN: 978-90-76643-29-8. Auteur: drs. Tonny
Claassen.
Het afstudeerproject van Paul De Ley en Jouke van den Bout wordt
opgenomen in een tentoonstelling ter gelegenheid van het loo-jarig
bestaan van de architectuurafdeling van de Academie voor Bouwkunst.
De tentoonstelling is eind 2008 in de Zuiderkerk te zien.

Dit bouwwerk verbroedert
-.

Om te kijken hoe de binnenkant van zijn

drukke doorlooproute naar de Stopera
en het Waterlooplein en de horecaterrassen doen er nog een schepje boven-

gebouwen er na bijna 25 jaar uitziet,
gaan we met architect Paul De Ley op
bezoek bij Marianne van Zwol, bewoonster van het eerste uur (1986) op de
hoek Verversstraat-Staalstraat. Het inte-

--'--

Marianne 'dat we een deel van een van
de ramen achter een muziek-en boekenkast hebben verborgen'. Handig gedaan; als je het niet weet, zie je het niet.
De bewoonster en de architect lopen
alle bouwdetails na. Beiden zij trots
op een zijraam in de slaapkamer, waar
-dank zijn de terugliggende entree van

een kleurrijke geveltuin bijgekomen en
iedereen is trots op de reusachtige esdoorn op de binnenplaats die -na een

ingreep van een boomchirurg -boven
alles uittorent. Jammer dat op last van
de gemeente de klimop aan de achtergevel van 'het pandje van de professor'
gestript moest worden.
`Dit bouwwerk verbroedert', zegt

het complex aan de Verversstraat -een
zijraam is gemaakt waardoor je uitzicht hebt op de sierlijke toren van de

Marianne van Zwol. `Omdat de woninBewoonster Marianne van Zwol en architect
Paul De Ley op de binnenplaats. Op de achter-

Zuiderkerk. Een ander doorkijkje heeft
Marianne zelf bedacht: via een strate-

de openstaande voordeur naar de binnenplaats. Het vergroot het ruimtegevoel.

Toch is en blijft het een bescheiden 3kamerwoning met alle beperkingen van
de sociale woningbouw van destijds.
'Het bleef passen en meten', zegt Paul
De Ley. `De minimummaten waren ei-

genlijk ook de maximumafmetingen.'
Dat is duidelijk te zien aan de badkamer
die slechts ruimte biedt aan een krappe
...
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gen rondom een gemeenschappelijke
binnenplaats zijn gegroepeerd, verlo-

grond de dominante esdoorn die inmiddels boven het dak uitgroeit en de kale, vrijwel blinde
muur van `het pandje van de professor'.

gisch opgehangen spiegel in de ruime
hal kijkt ze vanuit haar werkkamer via

DEAKKER

op.'

De bewoners doen er van alles aan om
de woonruimte en -omgeving in goede conditie te houden. Vorige jaar is er

rieur is een en al licht. 'Zoveel licht', zegt

PIETVAN

bewoners lastvan. De staalstraat is een

pen onderlinge contacten makkelijker.
Eén keer per jaar houden we een grote
zomerschoonmaak. Daarna met z'n al-

douche en een kleine wastafel. Als gevolg daarvan nemen wasmachine en
droger een flink stuk van de ruimte in
de keuken in.
Er blijft altijd wat te wensen en te kla-

len eten op het dakterras.'
Marjolein de Vries, bewoonster aan de
Zwanenburgkant van het complex, bevestigt dat. Zij stopt de meeste tijd in
de inrichting en het onderhoud van dat

gen over, maar Marianne van Zwol vindt
dat ze al die tijd lekker zit in deze woning in dit hartje van de stad. 'ln de
afgelopen jaren is het wel een stuk lawaaiiger geworden Daar hebben alle

gemeenschappelijk dakterras. Het resultaat is een lusthofje vol groei en bloei.
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Zo uitbundig, dat de architect toegeeft
dat hij. dat bij zijn oorspronkelijk ont-

werp niet had durven dromen.
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Zondaginiddag, 25 mei j.l. werd in en rondom De Boomsspijker `'oor de 2C keer het S/oo//es/es/!vci/ georganiseerd.
Ondanks het druilerige `veer `vas het een bruisende middag, met `'eel `'errassende optredens, ``Jorkshops en
\'oorstellingen voorjong en oud. De hele middag `vas het een druLne \'an belang: op de springkussens bij de
ingang; op de trappen vanaf de hal naar de verschillende verdiepingcn tot in de theaterzaal en de foyer op de derde
verdieping; in de tuin `'an de Boomsspijker `vaar kinderen en `'olwassenen met een enorme bellenblaasdiabolo en

pannenkoeken werden verleid; aan de gezellige bar tx3neden `vaar kinderen trots paradcerden en gecomplimenteerd
werden met de meest originele. zelf gemaaLfte hoeden ....
Wij willen alle dirigenten. zangers, docenten, \'rijwilligers b3danken voor hun geweldige inzet en deelname.
waardoor ook deze editie `.an het S/oo//es/es/!.va/ \veer een succes geworden is. Iedereen heel hartelijk tx3daiikt:

Jongeren Brassband Westerpark
NedphoGo Zangeres Virpi Räisänen , piaiiist Jeroen Sarphati

Zangd¢ente Hester Boverhuis
JOS ¢eugd op straat)

Theatergrcx3p Crash
St.Antoniiiskoor

Bellenblaasdiabolo met Han Sünnen
Creatief met verf Jan Boots

Hoedenmaak workshop (Kitty Huisman)
Dansworkshop en optreden Marco Hundscheid
De Suzukispelers en begeleiders

Het Boomsspijkerkmr
Het Grieks k®r
lhvarsklank
Slavuj kmr

De Chinese dansgrcx2p en Lotusdansgroep o.l.v Vera Ho

Zeedijkkmr

Teken in schilderworkshop Barbara Wichers Hoeth
Pannenkoeken Joost Machelsen

Kijk op Opnieu\`J Sjaak \'an der l.eden
Anna Verkerk
Alle vrijwillige mede\`Jerkers `'an de Boomsspijker.

Buikdansgroep o.l.v Marjan Kleinen
Simultaanschaken l.ance Oldenhuis
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Kleersloot 7
(slot)
De dag voor ze begonnen ben ik nog
eenmaal gaan kijken. De oude trap
kraakte als anders, maar in de kamers
klonken voetstappen als rare holle
knallen, zodat ik zonder schoenen op
m'n tenen moest. `Bedankt en sorry huis
maar... morgen ga je d'r aan', hoorde ik
me halfzacht tegen de leegte fluisteren.
`We hebben gedaan wat we konden,
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'Nou. Eh...ik zie je in mijn dromen, ajuus

dag zoldertje', roep ik achterstevoren
op het steile laddertje richting begane

maar zelfs zonder projectontwikkelaars
hebben huizen het eeuwige leven niet.
Daar kan je niet zo lang om blijven
treuren.'

grond. Van lang op sokken door verloren
ruimtes dwalen slaat je verbeelding
maar nodeloos op hol. Beneden hangen
sterke geuren van bergen knoflook en
van de marinadesaus. Want was het half

`Wees toch blij mevrouwtje, dat u nu
eindelijk op stand mag', riep de ambte-

november of pas eind oktober dat jimi
hier een restaurantje begon? Buiten
waren de bomen in de tuin en alles met

naar.
`Dit is een krot'.

`Oh ja een krot meneer? Welnee! Dit

huis staat al drie eeuwen overeind en
het mankeert nog altijd praktisch niets!',
tetterde ik op een veel te kattig toontje.
Waarna het mannetje de plannen, richtlijnen en alle regels opnieuw begon te
spuien. Het wilde al meteen niet lukken
tussen ons. M'n verhuiskostenvergoeding is met een juridisch trucje verdonkeremaand en bij het inleveren van
de officiële sleutel gaf die meneer van

de grond gelijk gemaakt. Bouwrijp.

Terwijl ik een minuutje over de vergan-

kelijkheid van bomen, mensen en
huizen wil mediteren, gaat de telefoon.
`Heb jij mijn schoenendoos vol paardenmet de regisseur een gat in de lucht en
daarna verfden ze de westelijke muren
terracotta. De piano moest eruit en waar
mijn witte gordijnen hingen waren

gaf geen krimp en als straks alles op z'n

plotseling blauwe. De lange warme
julimaand van 1994 kwam je in alle
kamers leuke mensen tegen. `Stilte voor

plaats staat krijg ik hem nog wel.

opname... Actie!', riepen zij steeds.En

grondbedrijf zo'n zelfgenoegzaam en
neerbuigend lachje dat ik bijna... Maar ik

plaatjes bij de verhuizing weggegooid?',
informeert juultje haastig tussendoor.
`Oh jee...Van alles heb ik weggegooid,

dan gebeurde het. Omdat Albert Heijn
voor tienduizend gulden aan bonnen
had gesponsord stonden beneden aldoor

Zo tob ik nog een tijdje door de oude
kamers tussen de nuchtere geluiden van
vandaag. Met muren van alleen nog
lege stenen, net of de geesten van het
verleden aan de vooravond van haar

gevulde schalen en flessen. Een oud
huis krijgt niet vaak zo'n schitterend
afscheidsfeest.

verdwijning al gevlogen zijn; alsof hier

Op vijf augustus, kort nadat de filmploeg
weer vertokken was, begonnen buiten
rare mannetjes aan de klimop te sjorren.
Oh God in de Hemel als ik ooit nog eens

niks gebeurd was. Niks. Het laatste jaar

is zoveel wonderlijks het huis binnenge-

slopen dat ik niet weet waar ik beginnen
moet met denken.

verliefd word zal diegene de weelderige
`Wij willen deze woning als filmlocatie,

klimop niet hebben gezien, flitste een

mag dat?', vroegen twee mensen vorig

gedachte. `Hou daar nou alstublieft mee
op', riep ik, `de bouwvergunning is er

jaar in de lente. Die dag liep ik te prak-

kiseren waar je in Amsterdam een videocamera kon huren om het huis voor het
voorbij zou zijn nog eventjes te filmen.
`Zes weken filmen? Hier? Nou ja... Dan

ISRAËl

nog niet eens. Blijf van die klimop af. Ga
weg!' Ze gingen wel meteen, maar waar
was ik op het moment dat jimi James

kort daarna aanbelde precies mee bezig?

bivakkeer ik wel een tijdje boven. Of

Terwijl ik vorig jaar op een rijtje probeer

in het lege huisje op het dak.' Nadat ik

te krijgen, wurm ik me twee trappen
hoger door het luikje in het plafond naar

i.a zei sprong die filmproducer samen
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zolder. Moderne tijden hebben het daarboven zo grondig af laten weten dat het
leven er soms in een kwartier op orde
,,`,g
leek. Maar nu? Waar gaan dat eikenhouten vloertje en die balken heen? En
al dat onbegrijpelijk fluweelzachte licht?
Morgen komen de slopers.
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maar zitten die niet ergens in de dozen
onderop?' Het wordt de hoogste tijd
om weg te wezen. De telefoon moet
mee, dat is het laatste. Ruim een jaar
afgesloten doet hij het nog goed, zodat
de klanten, terwijl jimi in de badkamer
zijn zalmen stond te braden, met overzeese dierbaren mocht praten. Tot hij
met volle schalen in een wolk van rook
verscheen. De mensen wilden voortdurend zalm in mierikswortelroomsaus op
een bedje van krieltjes. We luisterden
uitsluitend nog naar Billie Holiday, Chet
Baker en George Brassins en keken niet
meer naar buiten, waar de buurman
zich `s ochtends met kettingen tussen de
takken vast had willen ketenen. Iemand
heeft hem verteld dat de bomen echt,
heus en werkelijk waar, elders herplant
zouden worden en de buurman heeft
daarom geen verzet gepleegd. Nadat hij
op een avond thuiskwam en zag dat er
alleen nog verse stompen stonden kon
hij zichzelf een minuut of wat niet aan.
Beduusd stonden we even later naar
de sapverse stompen te staren. `Stom
hè', verweerde ik me tegen het ijzeren
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Dijkstraat stoven geschrokken vier
meter achteruit. Omdat de oplettende
buurtgenoot nuchter verklaarde dat hij
tegenwoordig andere prioriteiten had,
besloten de mevrouwen ook nog eventjes te blijven. De man met dikke sokken
in sandalen, vermoedelijk iemand van
de Kromboomssloot, betoogde plotseling fel dat de tijden van trippen,
krotten, kraken en kaarsjes en zo nou
wel voorbij waren en dat het hier nu
het laatste stukje was geweest. `En mag
dat nou eindelijk ook weg alsjeblieft?!'

Nadat iemand het daarna toch zonde
vond dat er een flat bovenop die bomen
moest, beet de dertiger met het koffertje
dat wij niet zo met z'n allen moesten
staan te zeiken, want dat er in een stad
altii.d erg veel nieuwe huizen nodig zijn.
Al die tijd zei die eerste buurman niks.
`Ga toch fijn voor jezelf iets leuks doen',

adviseerde een van de mevrouwen van
de Dijkstraat, redelijk bijgekomen van

de schrik. De oplettende buurtgenoot
sprak ook nog een tijdje geduldig en
verstandig op de boze buurman in.
'De gebraden duiven vliegen door de

zwijgen van de buurman. Waarna hij
eerst z'n vuisten balde en toen openbrak. `Weet jij wel dat ik met gemak aan
een heleboel bedspiralen kan komen
om straks, voordat ze jouw huis komen
slopen, de deuren en de ramen en alle

huis', wist ik met moeite uit te brengen,
`om dit huis is de strijd gestreden en
reddeloos verloren. Verder vechten heeft

geen zin.' `Wat', brulde de buurman,
`wij moeten ons blijven verzetten ook

al helpt dat geen ene rooie moer. Het
moet!' Vanuit m'n linker ooghoek zag
gaten waar dat arrogante tuig door naar
binnen kan, te barricaderen, zelfs de hele ik voorbijgangers naderen. Het was al
tien uur in de avond en het was nog
straat', knarste de buurman onheilspelwarm. `Ohwowoo! Wat is hier aan de
lend wraaklustig. 'Eerlijk?', onnozelde
hand? Waar zijn die prachtige bomen
ik. je moet uitkijken als je in je uppie
naast een levende dokwerker staat die
gebleven? En hebben jullie daar een
van zijn handen alsnog vuisten heeft
samenzwering of relzucht of zoiets?',
riep een oplettende en kunstminnende
gemaakt. `Die lui luisteren niet', gromde
buurtgenoot met een boodschappenkarde buurman. `Ze luisteren eigenlijk
retje. Bereid zich een klein beetje mee
nooit en alles dendert maar door. Hier
te laten slepen kwam hij gezellig naast
ligt nu onze kans. Laten we voordat de
mij en de buurman staan en vanaf dat
buurt af is met z'n allen nog één keer er
moment verschenen van verschillende
tegenaan gaan. Wij kunnen met gemak
vijfhonderd man mobiliseren.' Buurrichtingen andere passanten. Twee
mevrouwen uit de Dijkstraat sloten
mans woede was groots en meeslepend
zich aan en hierna een man met dikke
en vanwege de neergehaalde bomen
wollen sokken in sandalen. `Kanonne,
begrijpelijk. `Waar halen we dan ineens
zoveel bedspiralen vandaan?', probeerde krijg nou wat... Waar zijn die bomen
in ene? En kijk... Ze hebben zelfs geen
ik tijd te rekken. In m'n hersens voelde
enkel takkie laten liggen', riep een van
ik al een waas optrekken. Zo'n waas die
de mevrouwen uit de Dijkstraat. Het
je van je verstand berooft omdat het
zelfde ogenblik liep een flitsende dertiger
daarmee lijken kan of je met bedspimet een koffertje naar ons toe. 'Kom
ralen zelfs een getij kunt keren. Voor
laten we er nog één keer met z'n allen
m'n nostalgisch geestesoog begonnen
tegenaan gaan', haalde de buurman
al oervisioenen van samenhorigheid
weer vervaarlijk uit. Een jongen met
en strijd tegen duistere krachten en
een Rottweiler knikte meteen instemonrecht. En die buurman bleef maar
mend, maar de mevrouwen van de
hitsen, opzwepen en jutten. `Om het
ER
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straten man!', riep de meneer op sokken
in sandalen nog tamelijk luid. Nadat
de jongen met de Rottweiler nog een
keertje cynisch uit de hoek kwam en de
boze buurman nog heel eventjes wat
sputterde over een revolutie die nog lang
niet af was of zoiets...werd het plotseling
duidelijk dat er verder voor die dag niks
inzat en is iedereen gemoedelijk zijns
weegs gegaan.

Ik heb de onhandige antieke telefoon
in m'n rugzakje gepropt en doe m'n
schoenen aan. Moeten de ramen en
deuren open gezet om het huis aan de
zwerfkatten terug te geven en aan de
straat? Verspreiden herinneringen van
een huis zich terwijl men het afbreekt in
onzichtbare deeltjes over de stad? Ga ik
hier binnenkort kijken of blijf ik weg?

Het is nog steeds vierenzestig stappen tot
de hoek van de Kromboomssloot, een
rustig grachtje waar soms mensen lopen
die groeten. Weten zij hoe je na achttien
jaar voorgoed een huis verlaat? Onder
de bomen loop ik verder...

De film Zusje die in 1994 in Kleersloot 7

werd opgeriomen won in 1995 als Neder-

landse film van het jaar 'Het gouden kalf'

Na een rechtszaak kwam in 1995 ook de
verhiiiskostenvergoeding in orde.
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lnterview met
Ruben Bunder
Tliomas en Floris
Ruben Bunder werkt in de Engelbewaarder en heeft een galerie op de
Geldersekade 58, genaamd Galery

Floris

vriend van Bavink.

Thomas

galerie te hebben en dat is te merken,
want hij heeft al ± 10 exposities gehad
en er zullen er nog vele komen, zegt

Sara

Deel 1 : Het sollicitatiegesprek

Ruben_

at er bij elke

Sara de Monchy

expositie weer een and :i;Ëd: ort kunst

"Zo. Vertel eens`..L,Vy,at

foatnogsteJnedhee::Ë:ïeo::t;Tcdhiíäeer:=nk,eer
cartoons of zeífs beélden.

Gaia

Jonathan

ffiaffiE©Éffi

Ruben vind het heel erg leuk om een

Het leuke in zijn galerie

Melle

komjehierdQéh?" Hgt

''lk heb alle smaken wel

hoor, begrijp me niet
verkeerd. lk heb alleen
nog geen ervaring!'', zei

^ honderdkeergeproefd

,,

ledereen denkt wa.arschij.nlijk: hoe komt
hij nou op de naahi Galery vriend van
Bavink. lk vond dat ook maar een rare

:ásn:ËTj`^%.raodtë:,ednjkstká,íe`,n#j,ú£t=:k=::3:::etuvwoowra.

Micha snel. Dit ging mis,

kort zwart haar. Micha _.*. _mjjn tong.'' De man
deed hem.`aan.de.buur.--~ ...-,.-`pr®estte zij.n koffie bijna

dit ging mis!

naam dus dat heb ik gevraagd en het
antwoord was goed: lk ben op zoek

man denken. ''lk b'eh'-~.'-'-'.over Micha'sjas. `'Genot
Voor mijn4,S.9TT..:'. hikte
Micha en ik woon al

je allemaal. Spreek je bijvoo'rbe'eld Engels?"

naar de Bavink in de ku`nst, vertelt

zo lang als ik leef in de
N ieuwmarktbuu rt. . . "

''En wat voor talen spreek

L::

hij.

``Je stem klinkt trillend.

:ïebBi:,R:áabxe::e*ËiJïng:-;-::Ïí#v:N::a:Í:n
d Yar!±.Bgvink.

.

Zenuwachtig?"
L,,L =''`.mJa men_.eer", zei Micha„

=:'::ov:Ï:an, zijn h`et`e leven

netjes. Dé m`attkhikté

buurt en v?bd het ee`Ä``Leuke

vriendelijk. "Wil je 'soms

Á`.''èénbeetje...jem'appeiie
-.:`#:€`drá?±':Iles7HoeJÓ`Udben

een kop koffie? Dat

geenbedu,Ïkve,e:ii,ä;1|=i'j:r;:,::\`Síiïè`:,ïn-uäsn-

i¥

helpt." Micha knikte. Met
zii.n dikke lijf stond de

_,\

en jonge menseLh-`di.e`he`t iév'en. in de

::k:araïtË:n:ga:a:,;ú::v:;ÏnËdnqËb£ë:ne-èin::krs!;

'`:::è'Y::ses'me:`äÉ'iyavt,:sej:

man op en liep het ka-

:ï;a:::ïnï:;:en;ËÍ;Ï:a:':;:a

\`mertje uit dat achter de

Ëna;Pè,:tpri?á-te#fenugkgá'L

de`.koffie dankbaar 'áa n

Rubenwerktnaast,.zijngalerig,ü*k-`r"gvri`n|
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Sara de lvlonchy``
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„ Nee hoor, dát eet ík njet. ,k ben_,yg_g.eta:__..,í`E*`zjtte,n.vee[ eíwjtten Ín ü€
riër." "0. Wa
m?,,. vraa
kijkt me met :rpo: etrokk

#.nbaea.:t:`nD;toi;ät::|
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:ke:ada,,e:e.ngb?cuïi:u:n¥,'g',Wï;t=?sË`nfë*
\toch gemaakt al;-ó-h.h|voren? Als wij
bestemd waren
gewees`tv`ooriwórteltje`s.
•±ouden
we wel
andere kiezen hebben ` ` ``

'' Maar in de prèh`istori.e a

gestopt en hebbeh-`hünííí'oeder noo'it

ook vlees? Toen waT'e

gezien! En dan, als ze lekker vetgemest
zij.n, worden ze geslacht! "
``Maar denk je nou echt dat je een dier

ook niet dom?" De wó`ordën komen
eng uit mijn mond, zó erg kloppen ze
niet. Eng gewoon, dat iemand zo iets
doms kan zeggen. lk weet al precies
wat ze gaat zeggen. Ze zegt het ook:

gehad, En drie magen! '', probeer ik nog.
Tevergeefs. Het meisje kijkt me aan alsof
ik gek geworden ben. Maar mijn excuses
zijn op. Er is geen enkele reden om vlees

''Jezus wat ben jij verschrikkelijk dóm

Het is zelfs niet gezonder. En waarom

n i ks ! ,,

eten mensen het dan? Waarom eet ík het
dan?

''Ja, maar de volgende keer kopen ze

zeg! Natúúrlijk aten ze in de prehistorie vlees! Ze kónden niet anders! Toen
wás er geen Albert Heijn die hun vlees-

minder in en dan red je wél een dier."

vervangers kon geven ! " Met een geër-

redt, door geen vlees te kopen? Dan
heeft de Albert Heijn een extra stuk vlees
over en dan gooien ze het weg! Dát is
toch juist zielig? Een beest dood voor

•..

gerd gezicht l.öopt ze Weg

#ïFáT¥.:íí#*tïm:ï;vFg:ru::`:,Í,á~::s:_kú
zieti9-?
ten enz-ó`hdèr.lammetje,"

irr.e-é'n hokje

ri

Ïes' Ou ?.,,'
ï{-H6ii oUD~'ben jé?»`
"Twaalf." ,: ,,`-
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enigeechteeigengaierie.`.
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DÜHm&ffi

Youssef ldlibi
overleden

Een filmbespreking

Gaia van Maanen

Door Thomas

Je kent vast wel de serie van Dunya & Desie ..... maar nu is er ook een film van. De

De 32-jarige acteur Youssef ldlibi heeft
donderdag 15 mei een einde aan zijn
leven gemaakt. Rond het middaguur
sprong Youssef ldlibi van de theater-

film gaat over Dunya, een Marokkaans meisje, dat op vakantie naar Marokko gaat,
en over Desie, een Nederlands meisje dat zwanger raakt van haar rijleraar. De broer
van Dunya vertelt dat haar familie plannen heeft voor een huwelijk met haar achterneef, waar Dunya helemaal niet blij mee is natuurlijk. Als Dunya een paar dagen

school af, tegenover het Rembrandt
huis. Youssef ldlibi was acteur en was
bekend bij een aantal tv-series: ONM,
Russen en Westenwind. Hij was geboren
op 7 mei in Drachten. ledereen dacht

in Marokko zit komt opeens Desie aanlopen. Dunya vindt het heel leuk, alleen haar

moeder zegt dat ze weg moet omdat ze te Hollands is en ze hen belachelijk maakt.
Desie hoort het en gaat weg naar Casablanca om haar vader te zoeken. Als Desie

dat het goed met hem ging en is dus erg

de bus instapt komt ook Dunya aangerend en zegt dat ze mee wil, Dunya en Desie

geschrokken van dit overlijden

gaan samen verder .......
Dunya & Desie is een grappige film die vooral gaat over vriendschap. Dunya is ge-

speeld door Maryam Hassouni en Desie is gespeeld door Eva van de Wijdeven Dana
Nechustan.
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j<..de
man
pas goed. boxer
Hij had
een
vies
witverschrikkelijk
nachthemd aan
en een
' lé'lijke
slobberige
aan,
Hij
rook
naar
alcohol en keek hem sloom aan. En nu wachten, zei hij.

, /,/./Ze wachtten ongeveer een kwartier en de man stond plotse-

èèe l l l

ï~~B\a„stondaisverstee::';eoa::í¥+:Ï:`:=:`st&hm4;üpffi'';~:~~
met`'k`nuppel en al bewapend.''WAT IN GODSNAAM BEN JIJ
`,\ AANT`\DOEN ! "

ling op. Hij mompelde iets van: kep honger. Hij liep naar de

keuken niet ver daarvandaan en pakte uit de keukenkast een
zak chips. Hij dacht: BAH! Nog meer wokkels...

De man liep onhandig weer richting hem en struikelde over

ï; Barry entwoordde niet. . . Hij wist niet wat hij moest zeggen,

een uitstekende stoelpoot. Al de wokkels lagen op de vloer.
Godverdomme, zei hij geërgerd.

BÍ:,#,=:::j:r:eounwddoep:,:,::ee:uT:arro:jrnï::pmerg,,eenge,u,du,tBarry rook zijn kans, de man raapte moeizaam de chips op en
Op dat moment kwam de vrouw binnen geschuifeld die hij

kort geleden nog een enorme schreeuw hoorde.geven. De
man hief zijn knuppel op, maar de vrouw gilde ''NEE, Hannes

niet doen, het is nog maar een jochie! Die klereleier heeft

onze televisie proberen te stelen en hem daarna ook nog eens
kapot gemaakt!
lk heb de politie al gewaarschuwd die komen wel tot een be-

Barry sprong over hem heen de keuken in, toen naar links de
trap, hij gooide de deur open en sprong haast van de trappen
af, een trap, twee, drie. De man slingerde hem allemaal nare
woorden toe maar Barry bleef rennen en opende de deur
naar buiten. Hij rende keihard rechts de straat uit langs de si-

Barry zag de man langzaam minder rood worden en toen
trok hij hem achter de bank vandaan en zette hem ruw op de
bank, pakte een stoel en ging recht voor hem zitten met op-

garenboer en onder de poort door. Van de andere kant van de
straat hoorde hij al het na geschreeuw van de woedende man.
Hij ging naar beneden het metroperron op, maar ging voor
dat ie links af de metro in kon recht door en toen hij eruit
kwam rende hij rechtdoor een steeg in, tussen spijlen van een
hek door en dook achter een van de plantenbakken.

geheven knuppel. Nu ze een lamp hadden aangedaan zag hij

Hij had het gehaald!

sluit, waarschijnlijk krijgt hij taakstraf of zo."
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Het Zeedijkkoor was een van de vele koren die hier repeteren, die ook een optreden verzorgden op het Slootjesfestival,
afgelopen 25 mei. Zie elders in deze OpNieuw een fotoverslag.

lJsterk Binnenstad, buurtcentrum de Boomsspij.ker
Buiten Zomeractiviteiten voor kinderen.
Voor de 4de keer op rij organiseert lJsterk voor de leeftijds-

groep s t/m 14 jaar een spectaculair activiteitenaanbod in het
Amsterdams bos. Op een steenworp afstand van de stad de
natuur in !

Van maandag 30 juni t/m vrijdag 11 juli komt dagelijks de bus

langs op drie plekken in de stad waar kinderen kunnen opStappen.

Het programma is gevarieerd en iedere dag anders Water en
bos, Grand Survival, Sport en Spel, brood bakken op kampvuur, BBQ en nog veel meer.

Deelnemers kunnen zich voor één of meerdere dagen inschrijVen.

Levenkunst kunt u op speelse wijze een gesprek daarover

Kosten bedragen € 10 per dag, met stadspas € 7,50.
lnschrijven kan op de buurt-centra van lJsterk

voeren. Het is een gezelschapsspel, dus alle deelnemers wor-

zie: www.ijsterk.nl

den aan het meedenken gezet! Dat verloopt plezierig omdat

Algemene informatie buurtcentrum De Boomsspijker
Rond 18 augustus wordt het nieuwe programma huis aan huis

verwerkt. Eén keer in de twee weken op dinsdagochtend van

verspreid. Voor uitgebreide informatie over cursussen en ac-

Levenskunst is een samenwerkingsverband tussen ANBO afde-

in Levenskunst veel leuke en humoristische elementen zijn
10.00 tot 12.30 uur. Start: 9 september.

tiviteiten kunt u terecht bij De Boomsspijker of via internet:

ling Binnenstad (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)

www.ijsterk.nl

en lJsterk. zie ook: www.anbo.nl

Het buurtcentrum is gesloten in de zomervakantie van 5 juli
t,m 27 juli.

Gratis proefles op maandag 1 september bij

lnschrijven voor cursussen en activiteiten kan op de inschrijf-

Boomsspijkerkoor.

dag, zaterdag 23 augustus van 11.00-13.00 uur. Vanaf 25

augustus kunt u voor inschrijvingen terecht op het inschrijf-

Het Boomsspijkerkoor staat onder leiding van Geert van Tijn,
stadsdirigent en bekend van 'Openbare Zanglessen' en wordt

kantoor, maandag t/m donderdag tussen 10.00-17.00 uur en

begeleid door pianist Maarten Hillenius. Het koor zingt een

vrijdag tussen 10.00-12.00 uur. Betaling voor cursussen uitslui-

Levenskunst, een gezelschapsspel voor senioren

gevarieerd repertoire en er zijn regelmatig optredens. Plezier
in het zingen staat voorop, maar het mag best mooi klinken.
Repetities zijn 3x per maand op maandagavond van 20.00
tot 22.00 uur. U heeft al wat zangervaring, u weet de juiste

Levenskunst, een gezelschapsspel voor senioren om kansen en
mogelijkheden in de toekomst te verkennen en een spel dat

toon te treffen of u wilt het eens een keer proberen, dan
bent u van harte welkom op maandag 1 september om 20.00

tend met pinpas.

u op een nieuwe manier naar het ouder worden en het ouder

uur tijdens de 1 ste repetitie van het nieuwe seizoen voor

zijn leert kijken.

een gratis proefles. lnfo: Geert van Tijn 020-6267959, e-mail:

Vijftigplussers hebben in hun leven met veranderingen te
maken: het laatste kind de deur uit, op het werk, in de buurt,
in relaties en ook in het eigen lijf staat de tijd niet stil. Met

gvantijn@prettel.nl
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De Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,1011 EC Amsterdam, tel: 6264002

Betrokkenheid en acties blijven nodig
at de Nieuwmarktbuurt tot een bij

W zondere buurt maakt is de grote betrokkenheid van de bewoners. Zonder
deze betrokkenheid zou de buurt er heel
anders uitzien dan nu: er zouden veel
meer woningen zijn gesloopt, een drukke vierbaansweg zou de buurt in tweeën
splijten en boven het metrotracé zouden

DE tc>ErroMST= vooR
sENíoREN #ËT BF}LLEN

geen nieuwe woningen zijn gebouwd.
Zeker geen sociale woningbouw.
Zonder de acties van bewoners was er een
groot Brits kantoor in de Jodenbreestraat
verrezen. Bij het Rembrandthuis en op de

plaats van het Leeuwenbergcomplex zou
een groot hotel zijn neergezet waarvoor
een flink deel van de bebouwing tussen
Groen-en Zwanenburgwal zou zijn gesloopt.

Dankzij bewoners en monumentenbeschermers als Geurt Brinkgreve staat het
Pintohuis er nog. En dankzij de Stichting
Buurtvoorzieningen Flesseman, die door
de bewoners werd opgericht, is er goede
ouderenzorg in de buurt ontwikkeld. De
Flesseman werd in 1994 tot Europees
voorbeeldproject uitgeroepen, omdat
hier onder anderen de buurtconciërge en
ouderenadviseur zijn uitgevonden. Door
inspanningen van bewoners en vooral
Sonja van der Ent luiden de klokken van
de Zuiderkerk weer om feestdagen en
buurtbijeenkomsten aan te kondigen.
De Salvator, de oudste klok van Amster-

dam, wordt op wens van de familie van
een overleden buurtbewoner geluid. In
1999 bracht de buurt op eigen initiatief
geld bijeen voor de Vrijheid, de vierde
klok in de Zuidertoren, die op 1 januari
2000 door burgemeester Schelto Patijn
werd ingeluid.
De Nieuwmarktbuurt is een voorbeeld
van geslaagde stadsvernieuwing met heel

gevarieerde nieuwbouw, die goed aansluit bij de oudeTe bebouwing. Dat lukte

alleen door de jarenlange inspanningen
van bewoners in blokvergaderingen en
bewonersraad, samen met door de buurt

;#Ï?\f€thuÁ!
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gekozen architecten en woningbouwverenigingen. Het oude stratenpatroon is

gehandhaafd, met een gemengde kleinschalige woon- en werkbestemming,
dankzij het stedenbouwkundig plan van
Theo Bosch die op verzoek van de be-
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woners als coördinerend architect werd

de opstelling van de +oningbouwver-

goede banen kunt leiden, zodat het voor
aé huidige bewoners en bedrijven in
regering steunden om de hureh vrij` te - de binnenstad uit te houden is. En wat

ü`= aangewezen. Uit de acties zijn nieuwe enigingen die de plannten van de vorige
•'` bedrijfjes voortgekomen, drukkerijen,

boekwinkels, een biologische groente- geven. Dat ging dwars tegen de wens van
winkel en starten_de bedrijíjes op de bega- hun hüurdersverenigingeii in .
`.,Í.. h. nergrond aan de Sint-Antoniesbreestraat. Het komt nu rege|matig voor dat door
de buurt bevochten`huurwoningen door

gebeurt er als miljonairs hun oog laten
vallen op Amsterdam en op grote schaal

panden in de binnenstad als tweede huis
opkopen?

T -

=woningbouwverenigihgen worden ver- Ookopandereterreinenzaldesíri<atiein
{` Wat zijn de vooruitzichten?
Dingen die definitief gewonnen leken, kocht, als gevolg waarvan ze voor men- de komende decennia veranderèn: Door
zijn inmiddels weer moeilijk of zelfs on- sen met een spalle beurs voo`rgoea ver- de klimaatverandering komt onze plamogelijk geworden. Om er, een paar te iQren gaan. bie ontwikkeiinè` ieidt op neet steeds meer onder druk te stäan. Dat
¥"` noem-en:
den duur tQ_t het ver]ies ván de \nu nog is nu al te merken en dat zal vQor ons,
_ gemengde bevQ|kipgssamenste!1hg van onze huizen en de omgeving tot grote
debuurt-.
''` \
veranderingen leiden. Veránderingen
:^#:,ïtkeonz==noe:á=n:;ge:Ëe::=.h::e:teesïe;=
-riiingsplan. Kom daar nu eens om!
Soms gaat na afloop`van èen cóntfact de die ook verbeteringer} =iphouden, zoals
` - mensen diè weg moesten voor de me- huur gigah£ié'ch omhoog ZQ_als vooT het -minder lawaai en uitlaatgassen van elek-

tro-aanieg kóTiden terugkèren en bewó. ners van op tè knappeh woÍ5ïrhg`erl--konL
den, na tijdelijke huisvesting in een`wisselwoning, weer in hun eigen hu`is., Iets.
dat bij de huidige stadsvernieuwing in
Amsterdam-West niet meer vanzelfsprekend is .---

/

- bewoners die jarenlanglé-egstaande

en vaak vernielde panden zelf hadden
opgeknapt werden gelegaliseerd. Door
gezamenlijke acties kregen speculanten

met hun knokploegen geen poot aan de
8rond.
- bewoners hadden invloed op de plan=

nen van de woningbouwverenigihgen
en trokken vaak gezamenlijk op, zoals bij
de bouw van de Flesseman.
Dat lijkt verleden tijd. Veel woningbouwverenigingen zijn door fusies veredelde projectontwikkelaars geworden
met exorbitante directeurssalarissen tot

twee of drie keer het inkomen van de riiinister-president. Huurders riebben riauwelijks invloed meer. Dieptepunt was
~,
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Fort van Sjako en de Kleine` Leeuwenl\ tris-c`he auto/s, al of niet door waterstof
berg. Agies tegen deze wonin_gpoup\hrer- aangedreven. Stille rondvaa[tboten en
enigip8en b,lijven nódig. <
huizen die hun eneigie niet langer uit
Ook buür'tvoorzieningen staan op -de gas- of kolencentrales krijgen, maar uit
tocrit,, zgal§ de buurtbibliótheek `in ~hetT duurzame bronnen.
Pi-htóhuis. Door bewonef.ó a,i jare'hlap'g _ Op-dit moment worden er door de bio-~g-év[a,agd=e vgorzienifi~gen 'al§ een zwè`m-' inè.dische wetenschap nieuwe en slimbad--aari~ de Dijksgrächt, zijn ngg steeds inere geneesmidaelen ontwikkeld, waarniet van de grond gekomen.
door ons geheugenJ langer op .peil blijft
en ons leervermogen wordt vergrö`ot. Dat
Wat valt er in de komende jaren te ver- zal ook leiden tot drugs die mina~eT v`erwachten?
slavend zijn, waardoor de huidige drugs
Bezoek van toeristen aan de buúrt kan uit de mode raken.
leuk zijn en afwisseling geveh. Maar nu Elk huis heeft over niet al te lange tijd een
al staan buurtcafés op de Nieuwmarkt eigen glasvezelaansluiting. Dat ma`akt
soms ónder druk als een groep bierhij- werken en ook zorg-op-afstand mogelijk,
sende Engelsen een terras bevolkt of waardoor oudere bewoners |anger in hun
wanneer een grote groep toeristen uit het huis kunnen blijven.
Verre Oosten in een klein café neerstrijkt Dat biedt bewoners ook extra-mogelijken de stamgasten het nakijken hebben.
heden om bij de buurt betrokken te zijn
De groeiende middenklasse uit opko- via eigen buurtnetwerken.
mende economieën gaat meer reizen. Daarom hoop ik dat ik het volgende juMet duizenden tegelijk zullen ze Amster- bileum van OpNieuw nog mee mag madam bezoeken. De vraag is hoe je dat in ken!
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