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Seizoenen

Om te beginnen veel dank
voor de ﬁnanciële steun van
gulle gevers G.M.A. P.-L.(€ 30,-)
en E. C. (Regular 50,-).
We kregen veel meer reacties.
Die staan verderop in dit nummer. In de keuze van de omslag hebben we ons laten inspireren door de seizoenen. Op
de achterpagina staan Basanta
en Phijoena Meijer, winnaressen van de eerste prijs voor de
mooiste geveltuin in de buurt.
Die tuin (Oudeschans 44) hoort
vooral bij de zomer en een
beetje bij het najaar. Als tegenhanger zochten we iets bij het
thema winter.
Voor de voorpagina hebben
we een kerstmaaltijd samengesteld met producten van een
aantal adverteerders in
OpNieuw. De oesters, krab en
andere zeevruchten komen
van Cock en Elly Huijsman
(Zeedijk). Daar hoort een goede witte wijn bij. Die vonden
we in wijnhandel Schottenburgh (Kromboomssloot). Het
hoofdgerecht is een lamsbout
van Vincent (Nieuwmarkt) en
een waaier van groenten
waarvoor we naar De
Weegschaal (Jodenbreestraat)
gingen: pompoen, pataat en
gemengde bonen. Die hebben
we aangevuld bij de stal van
Ben Overwater (Nieuwmarkt):
bleekselderie, artisjok, sla, kool
en prei. De Gigondas van De
Wijnerij (Binnen Bantammerstraat) is een niet te zware
rode wijn, ook geschikt om
door te drinken bij de kazen
(Vincent) en het volle brood
(De Weegschaal). Allerlei zoetigheden van Jamin
(Kalverstraat) vormen een lekker dessert. Bij kerst hoort muziek. Om dat te symboliseren
leende Søren Venema
(’s Gravelandse Veer) ons een
instrument uit zijn rijke collectie. Vrije feestdagen bieden
tijd om te lezen, bijvoorbeeld
een boek van Uitgeverij De
Buitenkant (Schippersstraat).
En OpNieuw niet te vergeten.
Het bestuur en de redactie van
OpNieuw wensen iedereen
prettige feestdagen en een
heel goed jaar 2009. Tot de
lente.
De Boomsspijker en de vrijwilligers van de Bewonersraad
nodigen buurtbewoners uit
voor de nieuwjaarsborrel op
donderdag 15 januari van
17.00 tot 19.00 uur in de benedenzaal van De Boomsspijker.
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Wonen op toplocatie wordt duurder
Piet van Harn

V

eel buurtbewoners hebben de stellige indruk, dat wonen in de Nieuwmarktbuurt in rap tempo duurder
wordt. Ze hebben gelijk. Bewoners van
ruim honderd woningen in de buurt zijn
de afgelopen twee jaar aanmerkelijk meer
gaan betalen dan bewoners voor hen
deden. Het beeld wordt vooral bepaald
door ontwikkelingen in de particuliere
sector (koop- en huurwoningen). Maar
de corporaties komen er aan. In de afgelopen twee jaar is er voor 98 procent van
de bewoners van 2.500 huurwoningen in
de buurt vrijwel niets veranderd, behalve
de jaarlijkse wettelijke huurverhogingen
(1,1% in 2007 en 1,6% in 2008). En toch
verandert het.
Er staan ongeveer 3.500 zelfstandige
woningen in de buurt. Daarvan wordt
30 procent bewoond door eigenaar-bewoners. De rest zijn huurwoningen. Een
kwart van de woningvoorraad wordt verhuurd door particuliere eigenaars en 45
procent is van de woningcorporaties. Dat
zijn er vier, die de volgende (afgeronde)
aantallen bezitten:
- Stadgenoot
850
- Ymere
525
- Woonzorg Nederland 200
- Stadsherstel
50
Totaal
1.575

Stadsherstel is een pseudo-woningcorporatie; het bedrijf heeft verspreid over
de buurt monumenten gerestaureerd
waarin de woningen allemaal in de zogenaamde vrije sector zitten. Dat zijn
particuliere huurwoningen met een rekenhuur boven de € 535,- per maand
en woningen van corporaties met een
maandhuur van meer dan € 632,-. De
rekenhuur is de huur die volgens de zogenaamde puntentelling (woonwaarderingsstelsel) wordt berekend plus bijkomende (service)kosten. Woningen met
een maandhuur beneden deze bedragen
vallen onder de zogenaamde sociale sector. Woningen in de vrije sector kan iedereen huren; er gelden geen vestigingseisen (hoogte inkomen, samenstelling
gezin, woonduur). Woningen in de sociale sector worden verdeeld op grond van
een heleboel, deels ingewikkelde regels.
Anders dan Stadsherstel hebben de drie
andere corporaties maar weinig woningen in de Nieuwmarktbuurt die in de
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vrije sector zitten. Samen minder dan 50.
Woonzorg Nederland – eigenaar van het
Flessemancomplex en woningen (vooral
voor oudereren) aan de onevenkant van
de Sint-Antoniesbreestraat en in de Keizersstraat – roert zich niet en houdt zich
jaar in jaar uit aan de wettelijke huurverhogingen. De andere twee proberen woningen uit de sociale sector over te hevelen naar de vrije sector. Voorzover ze
daarin slagen, leidt dat tot – soms sterke
– huurverhogingen.
Even terug naar het particuliere woningbezit. Met 30 procent eigenaar-bewoners

en 25 procent particuliere huurwoningen is dat het grootste deel van de woningvoorraad in de Nieuwmarktbuurt.
De prijs van koopwoningen (appartementen) is in de afgelopen tien jaar
(1999-2008) met 75 procent gestegen.
Dat gegeven bepaalt wellicht het meest
het beeld dat de buurt peperduur is geworden. In de Nieuwmarktbuurt staan
vrijwel permanent tenminste 25 woningen te koop tegen een prijs van € 4.0005.000 per vierkante meter.
Nogal wat eigenaars van particuliere
huurwoningen laten de prijzen stijgen
door middel van woningverbetering,

Op de Geldersekade gaat weer een mooi grachtenpand door splising voor
huurders verloren.

splitsing of tijdelijke verhuur (short stay).
Woningverbetering die meer is dan (achterstallig) onderhoud leidt tot meer punten in het waarderingsstelsel en daardoor
tot hogere huur. In de praktijk is sprake
van een glijdende schaal, waarop de eigenaar doorgaans een wat sterkere positie
heeft. De bewoners van Verversstraat 57
zitten momenteel even in de wachtkamer, in afwachting van het resultaat van
werkzaamheden die deels achterstallig
onderhoud omvatten (gevelreiniging),
voor een ander deel woningverbetering
zijn (dakisolatie, dubbele ramen) en worden vervolgd.
Bij splitsing wordt het pand van één eigenaar veranderd in een appartementsrecht voor elke afzonderlijke etage. In
vrijwel honderd procent van de gevallen
wordt er gesplitst om die etages (appartementsrechten) daarna per stuk te verkopen. Een huurder hoeft niet weg als
zijn etage wordt verkocht. De praktijk
is weerbarstiger. In de afgelopen jaren
zijn heel wat panden op de Prins Hendrikkade, Kromme Waal, Binnenkant en
Geldersekade gesplitst, nadat huurders er
op diverse manieren waren uitgewerkt:
verwaarlozing, pesten, processen, kraakwachten, opslag en andere grijze bestemmingen en ook met uitkoopsommen die
opliepen tot €50.000,-. De meest recente
gevallen zijn splitsingsvergunningen
voor Geldersekade 45 (oktober 2008),
waarmee een prachtig grachtenpand
voor huurders verloren is gegaan, en
Prins Hendrikkade 106 (december 2008),
waarvan de etages – vooruitlopend op
de vergunning – al maandenlang op internet worden aangeboden. Volgende
splitsing zal waarschijnlijk Binnenkant
21 zijn, maar daar zijn ze nog bezig een
huurder er uit te werken.
Ook tijdelijke verhuur (short stay) is een
mogelijkheid voor een particuliere eigenaar om een woning weliswaar in de
verhuur te houden, maar tevens buiten
de categorie te plaatsen die we in het
normale spraakgebruik tot de huursector rekenen. Tijdelijke verhuur loopt van
één week (protest huurorganisaties, omdat ze dat als een hotelverblijf zien) tot
zes maanden. Het betreft meestal (sober)
ingerichte hele, dus zelfstandige woningen. In de Nieuwmarktbuurt is het aantal
de afgelopen jaren toegenomen en nu
zijn er meer dan 30, in vrijwel elke straat
en op elke gracht, inclusief enkele woonboten. De huren variëren van €1.100,tot €3.000,- per maand.
De woningcorporaties Stadgenoot en

Stadgenoot probeerde maandenlang
met een uithangbord een huurder
te krijgen voor een woning in de
Brandewijnsteeg.
Ymere beheren samen 1.375 woningen,
bijna 40 procent van het buurttotaal.
Wie de organisaties nog steeds ziet als
verenigingen die zich uitsluitend bezig hielden met ‘de voorziening van gezonde woonruimte voor arbeiders en
minderbedeelden’ loopt een beetje achter, want in 1995 stopte de overheid de
subsidie aan deze organisaties en schopte
hen de markt op. Dus ontwikkelden ze
ook marktgedrag: verkoop van huurwoningen die in hun bezit zijn, bouw en
verkoop van nieuwe woningbouwcomplexen (projectontwikkeling), vergroting
van inkomsten uit huurwoningen, verbetering van buurten (omdat de waarde
van hun woningen dan intact blijft), bijdragen aan de woonzorg voor ouderen,
etc. Dat deden ze zo goed, dat de regering
twee jaar geleden besloot om belasting te
heffen over hun winsten.
Stadgenoot is een afwachter. In de afgelopen jaren heeft de organisatie kans
gezien om een tiental woningen van de
sociale naar de vrije sector te tillen. Vrij
geruisloos. Het grootste deel zit boven
in het Pentagon. Vijf- en zeskamerwoningen die – tegen een huur boven de
€1.000,-/maand - vooral gewild zijn
door modale mensen die niet alleen willen wonen, maar ook ruimte behoeven
voor de uitoefening van hun werk. Dat
geldt voor de bewoners van nummer
22, zelfstandigen zonder personeel, een
groeiende categorie mensen waarmee
in geen enkele woningregeling (van de
overheid, de stad of het stadsdeel) rekening wordt gehouden. Stadgenoot heeft
kans gezien om woningen (bijvoorbeeld

Kloveniersburgwal 85) op de dure expatmark te gooien, vergelijkbaar met short
stay aan buitenlanders. Toch blijkt het
niet altijd eenvoudig om huren op te
schroeven tot duizend euro en meer en
zo’n woning ook snel te verhuren. In de
Brandewijnsteeg heeft er maandenlang
(augustus-november 2008) een bordje
‘Te huur’ van Stadgenoot gehangen en
dat is zeer ongebruikelijk voor een woningbouwcorporatie. Een vijfkamerwoning-in-een-steeg is blijkbaar niet zo aantrekkelijk voor mensen die meer dan duizend euro per maand kunnen en willen
betalen. Uiteindelijk (december 2008)
heeft Stadgenoot een oplossing gevonden in een soort groepsbewoning die dat
bedrag opbrengt. Nog onduidelijk is wat
de corporatie wil met de Snoekjesgracht
(hoek Snoekjessteeg), waar woningen
opmerkelijk lang leeg staan en er nu twee
beschikbaar zijn voor huurders die ‘nou
ja hoeveel’ willen betalen. Afwachter
Stadgenoot ziet ook veranderingskansen
in huurders die willen ruilen met een andere huurder van een corporatiewoning.
Ook een kans om de gezamenlijke huur
van die twee woningen te laten stijgen.
Alleenbewoner van Koningsstraat 6 lukte dat ruilen eerst niet met een gezin op
de Raamgracht en ook niet met een stel
uit de Korte Keizersdwarsstraat (te groot
voor twee mensen), maar dacht kans te
hebben met een gezin uit de Jordaan.
Dat was ook zo, mits hij bereid zou zijn
€ 190,- meer te betalen voor een veel
kleinere woning en de ruilpartij er mee
akkoord zou gaan dat de Koningsstraatwoning naar de vrije sector zou worden
gepromoveerd. Weg deal.
Corporatie Ymere is agressiever, laten we
zeggen initiatiefrijker. De organisatie leverde afgelopen november het Kollegatproject op, een verbouwing van de hoek
Oude Waal-Montelbaanstraat, waarmee
enkele sociale huurwoningen naar de
vrije sector werden getild. Weliswaar
mocht een aantal huurders tegen een
betrekkelijk geringe huurverhoging daar
weer terug komen wonen, maar dat ‘sociale gebaar’ betekent niet zo veel in het
statistiekbeleid van Ymere. De corporatie
gaat uit van statistieken, niet van individuen: binnen zes jaar zitten die bewoners in de Flesseman of liggen ze op de
Oosterbegraafplaats en dan komen die
woningen alsnog in de vrije sector. Ymere heeft in enkele andere straten in de
buurt woningen opgeknapt die van meet
af aan in de vrije sector werden verhuurd.
Vervolg op pagina 10
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Freek heeft er een borreltje op
genomen
En dat is omdat Freek
Hamaker na ruim anderhalf
jaar het kleine wisselwoninkje
op de Kromme Waal kon
verlaten, om weer terug te
gaan naar zijn stekkie: de
Oude Waal.
Greet van der Krieke
Hartje binnenstad, in het voormalige
14e-eeuwse havengebied de Lastage,
heeft woningbouwcorporatie Ymere een
paar monumentale woningen gerestaureerd. De woningen liggen aan de Oude
Waal, op de hoek met de Montelbaanstraat. De restauratie van de woningen
heeft geresulteerd in drie sociale huurwoningen, zes vrije sector huurwoningen en vijftien studenteneenheden.

Geschiedenis
De Lastage was in de 16e eeuw het industriegebeid van Amsterdam. Het drassige gebied lag buiten de stadsmuur aan
de Waal, een ondiepe bocht in het IJ. In
de winter werden op die plek de schepen afgemeerd voor reparatie. Voor het
ballasten, ontlasten en belasten van de
schepen stond ter hoogte van de Schreierstoren een kraan in het IJ om lading,
masten en ankers in of uit te tillen. De
lezers van OpNieuw weten dat de Lastagebuurt zijn naam dankt aan die vroegere activiteiten. Eind 16e eeuw besloot
het stadsbestuur om dit gedeelte beter te
beschermen tegen invallen en toen is de
Oude Schans opgetrokken als verdedigingswal. Geleidelijk aan, door branden,
afbraak en nieuwbouw werd het gebied
meer betrokken bij de stad. In feite is de
Lastage de eerste stadsuitleg van Amsterdam.

Oorsprong
Afbraak, nieuwbouw en renovatie, dat is
het beeld van de Nieuwmarktbuurt. Dat
geldt ook voor de woningen aan de Oude
Waal en de Montelbaanstraat. De oorsprong van deze panden gaat terug tot
eind 16e eeuw. De panden aan de Oude
Waal waren in die tijd gescheiden van

Foto: Wim Salis

de panden aan de Nieuwe Jonkerstraat
door een smalle steeg van nog geen twee
meter, het Kollegat geheten. Het waren
eenvoudige woonhuizen: begane grond,
verdieping en een kap met punt- en trapgeveltjes. Eind 19e eeuw werden de huizen verbouwd en samengevoegd met de
achterliggende woningen aan de Nieuwe
Jonkerstraat. Hierdoor verdween het tussenliggende Kollegat.

Freek
Freek Hamaker is van 1934 en een snelle
rekensom leert dat hij nu vierenzeventig
is. En dat zou je hem echt niet geven! Ik
krijg al direct een wijze les. “Ja kind, je
moet je eigen goed verzorgen, goed eten,
schoon zijn op je eigen en niet achenebbisj d’r bijlopen.” Freek is geen geboren
Nieuwmarkter, de eerste drie jaar van
zijn leven heeft hij in de Jordaan doorgebracht. Na die drie jaar, nam moeder
de benen, zoals Freek zegt. Hij en zijn
broertje gingen op het schip van hun
vader wonen. Vader was schipper en lag
in de Geldersekade. “Je had hier toentertijd allemaal van de scheepjes, 50-60

ton hooguit, de hele Geldersekade lag
vol. Op de Oude Waal woonden vrijwel
alleen schippers, ze vervoerden allemaal
zand en grint, puin en grond. Maar ja,
door dat werk kon die ouwe van mij
doordeweeks niet voor ons zorgen. Dus
gingen mijn broertje en ik naar het Rapenburg, naar de kinderopvang van het
Leger des Heils, van Majoor Bosschardt,
die was toen net in opkomst. Daarna zijn
we naar de Volkerakstraat gegaan, dat
was een heel groot weeshuis. Daar heb ik
negen jaar gezeten. Dat is al jaren geleden gesloopt. Heel groot was dat, je had
de jeugdafdeling, je had de schoolgaande
kinderen en de werkende jongeren. Ach
ja, kind, je had een dak boven je hoofd
maar om nou te zeggen dat ik een leuke
jeugd heb gehad, nou nee, echt niet.
Zondags gingen we naar tante Kee op
de Oudeschans 26, daar lag mijn vader
wel in de kost. Dat had je toen nog, dat
je in de buurt kosthuizen had. Want als
het effe kon, zorgde mijn vader dat hij
in het weekend weer in Amsterdam lag.
Dat dan weer wel, maar verder nee, daar
denk je niet met plezier aan terug.
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Ik heb op veel plekken gewoond maar altijd hier in deze buurt. Op de Geldersekade, op de Oudeschans, op de Kalkmarkt
bij mijn schoonouders in. Je huurde voor
drie gulden per week een hokkie. Maar
veertig jaar geleden ben ik toen hier op
de Oude Waal komen wonen. Met Geesje
heb ik een goed leven gehad. Ja, zij was
ook een schippersdochter, van Klein van
de Oudeschans. Een moordwijf, ja dat
Gees dood gegaan is, nou, dat heeft een
tijd geduurd hoor, voordat ik daar weer
een beetje overheen was. Ze was kasteleinse hè, een vak, dat kun je niet leren,
dat ben je of dat ben je niet. Nou, Geesje
was een echte. Tja, en dan hecht je natuurlijk verschrikkelijk aan zo’n plek. Ik
had het ook zelf helemaal gerenoveerd,
pracht badkamer, vloerverwarming,
nieuwe balken overal. En dan krijg je te
horen, dat je d’r uit moet. Nou, mooi
niet! Denk jij dat ik toen trek had om
weg te gaan? Nee, toen Ymere dat vroeg,
heb ik eerst gezegd: “Bekijk het maar, ik
ga niet weg!” We hebben toen nog een
advocaat in de arm genomen. Maar ik
heb altijd gezegd, ik kom weer terug.
Als je veertig jaar ergens gewoond hebt,
kunnen ze je d’r nooit zomaar uitgooien.
Maar goed, en dat heb ik in mijn leven
ook wel geleerd, je kunt beter meebuigen
met zo’n grote jongen dan er tegen op
boksen. Dus ben ik uiteindelijk, nadat ze
gezegd hadden dat ik terug kon komen,
zeker anderhalf jaar naar de Kromme
Waal gegaan. Klein hokkie maar ik heb
al mijn spullen nog. En ja, eindelijk vandaag een borrel erop genomen hè. Jij
hebt het gezien, kind, het is prachtig. En
voor het eerst in al die jaren dat ik hier
woon ga ik een huurcontract tekenen.
En met alle papieren op tafel ga ik een
gewone huur betalen. Nee, dat is dik in
orde. Ik heb al m’n ouwe Jordanese spullen nog, die gaan straks zo in die nieuwe
woning en ik ben zo weer gewend.”
Inleiding overgenomen uit: Ymere informeert, nummer 2/november 2008. Met
dank
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meer te zien) en verderop een kruisende
steeg, rechts naar de Jonkerstraat (tussen nummers 61 en 63) en links naar de
Oude Waal tussen de nummers 16 en 17
(nu nog goed te zien). Het Kollegat liep
vervolgens dood en gaf geen verbinding
met de Eerste Jonkerdwarsstraat (nu
Montelbaanstraat).

Geschiedenis van een steeg
Piet van Harn

P

lotseling hing het er. Kollegat, een
nieuw straatnaambordje in een
smalle doorgang tussen de Montelbaanen Nieuwe Jonkerstraat. Dat was geen
besluit of actie van de gemeente of het
stadsdeel, maar een aardigheidje van woningcorporatie Ymere die dit ‘historisch‘
stukje buurt heeft opgeknapt. Klopt dat
‘historisch’ ook? Daar zijn buurtbewoners en andere betweters het niet over
eens.

De doorgang waar nu de nieuwe staatnaambordjes Kollegat hangen vormt nou
juist wel een verbinding tussen de Montelbaanstraat en de Nieuwe Jonkerstraat.
Die verbinding ontstond na de sloop en
nieuwbouw in de jaren 1928-1933, toen
de rest van het Kollegat verviel. Het aardigheidje van woningcorporatie Ymere is
derhalve wel een historische verwijzing,
maar ook een kleine vervalsing van hoe
het was. Dat wil zeggen, hoe het honderd
jaar geleden was. Misschien kunnen monumentenjagers wel een (veel) oudere
plattegrond opdiepen waaruit blijkt dat
in de 16e of 17e eeuw er op die plek wel
een doorgangetje was.

In 1593 werden voor het eerst in Nederland straatnamen door een overheid
vastgelegd. Toen besloot het Amsterdamse stadsbestuur vier – toen al bebouwde
– straten in de Lastage een naam te geven, ontleend aan adellijke titels: keizer,
koning, ridder en jonker. De Jonker- en
Ridderstraat liepen evenwijdig aan elkaar
vanaf de huidige Geldersekade naar de
Oudeschans. Ze werden doorkruist door
de Eerste Jonker- en Ridderdwarsstraat
(nu Montelbaanstraat) en de Tweede
Jonker- en Ridderdwarsstraat (nu Lastageweg).
De naam Kollegat was niet in het besluit van 1539 opgenomen. Het was een
steeg die ontstond doordat er aan de
achterkant van de huizen aan de Binnen
Bantammerstraat/Oude Waal en Jonkerstraat ruimte overbleef. Dat was wel
handig voor de bereikbaarheid van veel
(achter)huizen. Het Kollegat begon in de
Binnen Bantammerstraat tussen de huisnummers 10 en 12 (foto). Die toegang is
nu nog duidelijk te zien. Aan de achtergevel van nummer 12 maakte de steeg een
haakse knik naar links om uit te komen
in de Tweede Jonkerdwarsstraat. Dit deel
van het Kollegat, ook wel Kollegatsteeg
genoemd, werd in 1906 gesloten. Aan de
andere kant van de Tweede Jonkerdwarsstraat liep het Kollegat door. Na een paar
meter kwam er een zijsteeg, links naar de
Oude Waal tussen nummer 2 en 3 (niet

De oorspronkelijke ingang in de Binnen Bantammerstraat

Rest nog de discussie over de betekenis
van Kollegat. Sommigen beweren dat de
naam afkomstig is van kabeljauw, vroeger ook kol genoemd. Het Kollegat zou
verwijzen naar een plek in het water waar
die vis werd gevangen. Anderen houden
het op ‘heksengat’, vanwege de wat lugubere sfeer van de steeg en het feit dat er
altijd vrouwen van bedenkelijke zeden te
vinden waren. Dat laatste gold overigens
ook voor de Jonker- en Ridderstaat, die
al in de 17e eeuw als een onmiskenbare
achterbuurt werden omschreven.

WEERWOORD
WEERWOORD

In het vorige nummer van OpNieuw
(september-oktober 2008) stonden drie
stukken die reacties van lezers opleverden.
In een artikel over vroegere buurtwinkels
werd een bijnaam gebruikt van Bep Hillebrand die een snoepwinkel had in de
Korte Koningsstraat. Haar nicht, Christina Hillebrand-Britez, reageerde in een
e-mail en deed dat tevens in een aﬂevering van haar weblog die zij op internet
publiceert. Na overleg is besloten die aflevering van haar weblog als weerwoord
af te drukken.
Henk Kramer, eigenaar van Henxs en
The Shop Amsterdam, twee winkels in de
Sint Antoniesbreestraat, reageerde op de
mededeling dat winkeliers de vrije plakzuilen tussen de Nieuwe Hoogstraat en
de Zwanenburgwal hebben laten beschilderen. In zijn reactie bood hij aan desgewenst nadere informatie te willen geven.
Van dat aanbod hebben we gebruik gemaakt en we hebben hem een paar vragen gesteld. Zijn reactie, zijn antwoorden en het weerwoord van mevrouw Hillebrand-Britez vindt u op deze pagina.
Aya Gillissen reageerde per e-mail op
‘Poëzie’.

Fatsoen
Ze was klein zo een 1.40 m lang maar
sterk van geest. Vooral niet dom en goed
van de tongriem gesneden. Haar lichaam
was misvormd door een ziekte; ze had
last van kyfoscoliose en een kant van
haar lichaam was verlamd. Toen haar ouders stierven kreeg zij van haar broer een
snoepwinkel om in haar bestaan te voorzien en ook naaide zij kleren voor andere
mensen. Dit vak (kleermaakster) had zij
geleerd op school en wat haar ogen zagen maakte haar handen. Op deze manier verdiende zij haar brood en was ze
volledig zelfstandig. Voor lang geleden
was dit behoorlijk geëmancipeerd. Altijd
was zij omringd door vriendinnen die
graag bij haar waren omdat zij ‘zo gezellig was’.
Makkelijk was zij bepaald niet en mensen die dachten ´zo een klein vrouwtje
kunnen we wel hebben’ konden van en
koude kermis thuis komen. Als zij weleens boodschappen ging doen buiten
haar vertrouwde Nieuwmarktbuurt en
mensen niet aan haar maar aan de persoon die bij haar was het woord richtte
kon zij met harde stem zeggen: “Ik ben
wel ongelukkig maar niet gek”. Haar hele
leven heeft zij gevochten om erkenning

te krijgen als volwaardig
mens en te strijden tegen de vooroordelen die
men heeft over gehandicapten.
Haar leven was niet alleen kommer en kwel
en dat zij verdomd goed
wist wat zij met haar leven aan moest toonde
zij door te trouwen en
een kind te krijgen. Een
gezond kind. Dat kind
had het af en toe hard te
verduren als de andere
kinderen zijn moeder
uitscholden voor ‘die
bochel`. Er waren ook
wel volwassenen die dat
deden maar dat waren
meestal de asociale die
in onze buurt leefden,
vaak zelf geestelijk minder begaafd. Volgens mij zou dit in deze geciviliseerde
buurt nu niet meer mogelijk zijn. Wie
schetst mijn verbazing dat toen ik van
de week het buurtkrantje las een stukje
tegen kwam waarin de persoon die het
stukje geschreven had een litterair en
zeer beschaafd stukje schreef over ‘de Bochel van het snoepwinkeltje’.
Het gaat goed in de maatschappij waarin
we zonder schroom een allochtoon van
Marokkaanse afkomst gewoon openlijk
een ‘kut Marokkaan’ noemen, negers
lui werkschuw tuig zijn en gehandicapten achterlijke of bochels. Gelukkig er is
nog hoop. Negerzoenen mag niet meer
gezegd worden, zo, nu nog de jodenkoeken.
O ja die gehandicapte mevrouw dat was
mijn tante Bep die mij geleerd heeft om
nooit mijn mond te houden en voor
mensen met handicaps op te komen en
ze te behandelen als de normale mensen
die zij zijn.
Christina Hillebrand-Britez

Street art
“Ik vond het wel grappig dat er in OpNieuw iets stond over de zuilen”, mailde
Henk Kramer in zijn reactie. “Het initiatief kwam van boekenzaak Pantheon.
Pantheon en Tisfris wilden hun eigen
stijl. Wij, Henx, The Shop en Azijnman,
zijn toen aan de slag gegaan met kunstenaars die samen met de inrichting van
een expositie de zuilen beschilderen (…).
Wanneer degene die de foto nam en het
stukje schreef wat beter had gekeken,

zou hij hebben gezien dat dat bij elkaar
hoort. (…) Wat opviel is de slechte informatie over de zuilen.”
- Hoezo? Het stukje ging erover dat jullie
die zuilen hebben ingepikt.
Henk Kramer: “Nou, nou, ingepikt? We
hebben daar overleg met de gemeente
over gehad. Zij en wij waren het erover
eens dat de centimeters dikke lagen rafelige afﬁches weinig bijdroegen aan een
mooi straatbeeld. De gemeente zei doe
maar. Eigenlijk was ik ook wel verbaasd
over die prompte reactie.”
- Wat doe je als Loesje morgen drie grote
A-nulafﬁches op de zuilen plakt?
“Dat doen ze niet. We kennen al die
plakkers, want we zitten met The Shop
in hetzelfde circuit. Zij kennen ons en
wij kennen hen. Af en toe is er een Fransman of een Engelse voorbijganger die er
iets overheen zet. Maar dat is het kleine
werk, een krabbel met een stift bijvoorbeeld.”
- Wat verkoopt The Shop?
“The Shop Amsterdam is een expositieruimte. De exposities gaan dus samen
met de beschildering van de zuilen. We
verkopen allerlei artikelen op het gebied
van street art: tekenstiften, spuitbussen,
toys, speciale T-shirts.”
- Wanneer worden de zuilen opnieuw beschilderd?
“Volgend voorjaar. Een nieuwe expositie
in The Shop vergt nieuwe beelden. Pantheon en Tisfris zullen hun stijl wellicht
handhaven. Wij veranderen. Het is een
toeristische attractie geworden; er worden honderden foto’s van gemaakt.”
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Beste redactie
In het septembernummer van OpNieuw staat
op bladzijde
10 onder het
kopje ‘Poëzie’ een foto
van een gedicht op de
zijkant van
een trapje.
De tekst is
een paar jaar
geleden, ik
dacht in 2005, op de muur gezet door
een tweedejaars studente grafisch ontwerp van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ik gaf daar toen les in typograﬁe.
Mijn opdracht was: kies een tekst, van
jezelf of van een ander, die het waard is
een eigen plek te krijgen. Plaats, materiaalkeuze, keuze lettertype moeten een
onvermijdelijk geheel vormen.
Fanny Kriek koos een tekst van Tjitske
Jansen. De letter Gill leent zich wonderwel voor de sjabloontechniek, alleen de
‘ogen’ in de letters als e, a, g vallen weg.
Fanny sneed een mal en spoot rond 1
uur ‘s nachts op het trapje van nummer
38. Ik woon op nummer 40, maar heb alleen ramen, de zijkant van de trap was
een adequatere plek.
Er staan meestal twee fietsen tegen de
muur.
Fanny kreeg een dikke voldoende.
De Stadsreinigers moest ik een paar keer
uitleggen dat het de bedoeling was dat de
tekst bleef staan...
Op de foto staat de tekst correct: [...] en
een muur, niet in een muur.
vriendelijke groet, Aya Gillissen
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Vervolg van pagina 5
Daartoe behoren enkele panden in de
Binnen-Bantammerstraat (onevenzijde)
die aanvankelijk als tijdelijke woningen
(short stay) werden verhuurd, een ongebruikelijke activiteit voor woningcorporaties. In juni 2008 diende Ymere bij
het stadsdeel een aanvrage in voor de
bouw van 18 ouderenwoningen op het
terrein Nieuwe Ridderstraat-Nieuwe Jonkerstraat-Montelbaanstraat (Blom Tandwielfabriek en voormalig stadslogement
Walenburg), allemaal in de vrije sector.
Hier gaat het om nieuwbouw; geen vervanging van bestaande huurwoningen,
omdat de kamers in Walenburg niet als
zelfstandige woningen gelden.
Ymere’s pogingen om een vrijkomende
sociale huurwoning op de bovenste etage van de Kleine Leeuwenberg (Verversstraat-Zwanenburgwal) naar de vrije sector te tillen lukten maar half. Vorig jaar
werd een compromis bereikt met de overige bewoners van het pand, op grond
waarvan de woning in twee studenteneenheden werd verdeeld. Huuropbrengst
ruim € 800,- per maand; minder dan de
verwachte duizend-plus, maar bijna een
verdubbeling van de oude huur. De corporatie probeert nu een betere slag aan
de overkant (Verversstraat 2-4) te slaan.
Daar komen binnenkort twee ruime woningen vrij die in aanmerking komen
voor promotie naar de vrije sector. Ymere hoeft niet altijd het volle pond te hebben. In gevallen waarin opwaardering
naar de vrije sector niet mogelijk is, probeert de organisatie bij verhuizing en woningruil via kleine ingrepen de maandhuur met honderd euro te verhogen. In
de afgelopen twee jaar is dat gelukt op de
Oudeschans en Oude Waal.
Daarmee gaat het proces van duur naar
duurder door.

EEN VREEMDE VOGEL
(in memoriam Jan Michel)
Als Algemeen Bedrijfsman
wist ik eind zestiger jaren
snel geld te vergaren
bij Hoogovens in hun duinpan.
Dienst in ploegen en weekenden
bezorgden zweet en proﬁjt
en eerbied voor handenarbeid
aan onnozele werkstudenten.
Wat wij volgaarne vergaten
was dat het schroot en metaal
dat wij hanteerden fataal
is in tanks en granaten.
Ik heb Jan Michel, een student
ﬁlosoﬁe, dol op strips
--van Spinneman-- en LSD-trips,
in mijn Hoogoventijd goed gekend.
In zijn cape, als Aristide Bruant,
was hij romantisch, briljant en gevat.
Samen toefden wij, na een fris bad,
op een verlaten, winderig strand.
Van zandkorrels achter mijn gulp
en vliegen alom moest ik vloeken.
Ondanks Jans nobele verzoeken
sloeg ik die vliegen tot pulp.
Zo’n denker in cape legt veel bloot:
van een ijzeren wet omtrent vliegen
tot hoe LSD kan bedriegen.
Hij viel, uit een raam zeilend, dood.
Janus Bonkhoofd

BUURT IN BEELD

Mike
Metroreizigers, straatwandelaars en grachtenvaarders worden er
voortdurend mee geconfronteerd. Grafﬁti. Meestal
een paar snelle en slordige
vegen uit een verfspuitbus.
Hier ben ik. Ik besta. Wellicht
had Mike die behoefte ook.
Maar omwonenden in de
Nieuwe Hoogstraat zijn het
erover eens dat het geen
grafﬁti is. Het is meer dan
dat. Op z’n minst een fraaie
handtekening die al bijna
twee jaar ongemoeid is
gelaten. Ze vragen zich wel af
hoe Mike zijn handtekening
daar heeft gezet. Is hij in de
paal geklommen? Heeft hij
uit het raam gehangen of
gewoon een ladder gebruikt?

Claudia
Afﬁche op een van de ramen van een beletage
op de Prins Hendrikkade.
Omwonenden vragen zich al
maandenlang af of Claudia
wel (terug)komt. Dat kan een
obsessie worden. Dus even
aangebeld.
- Wie is Claudia?

is alleen: welke boodschap?
Sommigen zien er een waarschuwing in. Anderen denken aan kinderspel. Misschien
hebben we er gewoon nieuwe buren uit Somalië bij.

“Een vriendin. Ze kwam voor
het eerst op bezoek en toen
heb ik haar op deze manier
de weg gewezen.”
- Je hartsvriendin?
“Eh, eh… De liefste vrouw in
mijn vriendenkring. Ze was
ook een klasgenoot van me.”
- En is ze nu geen klasgenoot
meer?
“Nee, want ik ben afgestudeerd. Graﬁsch ontwerper.
Een paar maanden geleden
ben ik hier mijn eigen bureau
begonnen.”

Amitié

28 dagen
Ons stadsbestuur regelt zijn
zaken ongetwijfeld secuur.
Het let op onze ﬁetsen. Ook
bij het station. Er moet iemand zijn die nauwkeurig
bijhoudt welke ﬁets wanneer
waar is komen te staan, zodat
die na die 28 dagen kan worden verwijderd. Fijn dat zo
goed voor ons en onze ﬁetsen gezorgd wordt!

Amitié is dood. Hij kon niet
meer op zijn poten staan.
Nou is dat niks bijzonders in
de klantenkring van café De
Vriendschap (Nieuwmarkt),
maar de kater wist zich altijd
staande te houden. Tot 25
november 2008. Hij kwam z’n
bak niet meer uit en toen hij
dat uiteindelijk toch probeerde, viel hij om. Einde. Amitié
was het broertje van de huiskat in Café Verhoeff (Zeedijk)
die er na de overname (2000)
meteen uitgesmeten werd.
Bestemming onbekend.
Niemand weet dan ook of ze
haar broertje heeft overleefd.
Inmiddels ruziën de klanten
van De Vriendschap door
over de vraag of Amitié nou
achttien, negentien of misschien wel twintig jaar is geworden. In elk geval veel ouder dan de leeftijd die katten
gemiddeld bereiken: zestien
jaar. En dat ondanks al die jaren meeroken. Het is bekend
dat het vergrijzingsprobleem
onder huisdieren enorm toeneemt. Toch hoor je het journaal daar nooit over.

Vlag
Jenny de Jager, eigenaar van
drie kledingwinkels in de Sint
Antoniesbreestraat, klaagde
in OpNieuw (juni 2008) over
het feit dat ze nog geen vlag
aan de gevel mag hangen om
de aandacht te trekken van
het publiek. Anderen zitten
daar niet zo mee. Zeker niet
de bewoners van een van
de woningen schuin tegenover Jenny. Ze sieren regelmatig hun gevel op met een
vlag. Niet zo maar een tweeof driekleur, maar een vlag
met een boodschap. Vraag

Luchtbrug
Bewoners van de
Zwanenburgwal en de
Verversstraat zijn het er nog
steeds niet over eens welke
straat nou de langste kattenuitloop heeft. Zowel tegen

de gevel van Zwanenburgwal
184 als Verversstraat 4 zijn
imposante constructies aangebracht, maar de laatste lijkt
de langste te zijn. Volgens de
Zwanenburgers ligt dat anders. Daar geeft de kattenuitloop aansluiting op de boom
voor het huis, dus moet je die
verlenging er eigenlijk ook
bijtellen. Een jong stel in de
Verversstraat denkt er nu aan
een uitschuifbare laddergang
te maken vanaf hun keukenraam op de derde etage naar
straatniveau.
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Ver weg

Uw dichter was ver weg. In Tiel overleed een dierbare, veel te
jonge vrouw. Haar familie begeleidde haar vanaf het slechte
bericht tot aan haar laatste momenten. Waardig en dapper,
verdrietig en uiteindelijk onvermijdelijk. Liefdevol omringd
door vrienden en familie. Ik maak daar een oprechte buiging
voor. In onze grote stad Amsterdam sterven regelmatig mensen
alleen. Dan komt soms een stadsdichter op een verlaten begrafenis en spreekt woorden tegen een onbekende.
In Tiel was er na aﬂoop van de begrafenis een gezamenlijke
maaltijd. Vrienden en heel veel familie, maar ook de begrafenisondernemer en de chauffeurs van de volgauto’s aten mee.
Toen de man met hoed afscheid nam van de familie zei hij tegen de oudste broer: “Heel veel kracht en sterkte en tot ziens.”
Iemand hoorde dat en zei tegen de doodgraver: “Tot ziens...
nou, liever niet...”

Alles blijft achter
uren zonder
woorden
in wit gerijpte
lettters
zijn vandaag
voorbij gegaan.
niet de zinnen.
niet het zout.
jaren
zonder dagen.
traag ploegt
woest, gehaast
voertaal in mijn
landschap, waar
klanken glijden.

Jorge

Geen gezicht

wij nacht

er ligt een man
in het portaal
met kleren aan
in een slaapzak
met een pet op
zomaar
op de kale stoep
in de spotlights
van de English Church
handen samengeklemd

in den beginne timmerde god op aarde
een tuinhuis met uitzicht op dag en nacht
hij schiep de kikkers in de sloot
de mollen in ’t gazon
het lam, het prijsbewustzijn, de weerschijn
aan de oevers, de schaduw en
de vleugels van de daad

iemand stapt
over hem heen
en staat besluiteloos
te kijken
naar de lucht
boven de gracht
ver weg
van de kerk
de stoep

uurletters
dagwoorden
zinjaren komen
trommelend
tevoorschijn
Jorge Bolle,
november 2009

Geen tijd
zijn posttraumatisch antilichaam speelde
een doorzichtig spel met fossiele luchtbellen
en ballen
nu zoekt de kerstman trendsetters en klokkenluiders
voor zijn witwaspraktijken in het sponzig moeras
van smeltend permafrost
een terminale termiek drijft
zijn rendieren in een kwade galop over de aarde
zwevende kiezers zwermen uit tussen maan en sterren
zij brengen weerlicht in de harten van hufters
en handlangers

geluidloos
loopt de tijd
net buiten je ooghoek
haastig
met een boodschap
die je herkent
je bent het zelf
Dunya

de pet
Dunya

als rode cijfers zachtjes neerdalen
in de tuin van de kwakkelwinter
staat hij op uit zijn prachtig koekblik
en wordt was in het oog van de wereld
oh wij
nacht stiller dan de achterklap
met uw opgewarmde profetiën in de hoge luchtlagen
zijn wij de gebraden haan
baby mag wat langer aan de borst
Bert Baanders
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Permanente strijd tegen ongedierte
“Van die hele sloop in de buurt herinner ik me eigenlijk niet zo veel. Wel de dag
dat het water- en vuurhuisje in de Tweede Jonkerdwarsstraat, schuin tegenover
ons huis, tegen de grond ging. Weliswaar gingen wij daar geen warm water halen
en de deftige mensen van de Binnenkant en de Prins Hendrikkade ook niet; de
arme mensen uit de straten achter ons maakten daar gebruik van. Nadat die weg
waren, verdween ook de water- en vuurwinkel. Zo’n detail blijft hangen.”

Piet van Harn
Tilly Krone
(1915) was een
jaar of vijftien
toen een groot deel
van de Nieuwmarktbuurt op de schop ging.
Ze woonde boven de grote
kruidenierswinkel ‘in comestibles, zuidvruchten en koloniale
waren’ van haar ouders, Binnen Bantammerstraat 34-36. “Een grote winkel met
m’n vader als baas. Dan was er een chef,
een boekhouder en drie bedienden die
de klanten hielpen en ook boodschappen bezorgden op de ﬁets met een grote
mand voorop. Die kwamen ver buiten de
buurt, ook op schepen in de haven. We
waren eigenlijk weinig op de buurt georiënteerd, zeker niet op de mensen in
de verpauperde straten naast ons.” Tilly
werd als kind zo veel mogelijk uit die
omgeving weggehouden. Ze mocht niet
op straat spelen met de buurkinderen.
Ze bleef lang onder de hoede van een
kindermeisje en op haar vierde werd ze
naar een wat chiquere kleuterschool op
de Prins Hendrikkade gestuurd. Maar al
die zorgen en voorzorgen konden niet
voorkomen dat ze af en toe wel eens
met buurtbewoners in aanraking kwam.
“Mijn vader had een pakhuis voor winkelvoorraden in de Jonkerstraat en verderop in de buurt ook nog een paar panden waar mensen woonden. Het was natuurlijk niet mijn taak om de huur op te
halen, maar door omstandigheden werd
ik als jong meisje er toch eens op uitgestuurd om dat te doen. Dus kwam ik bij
die mensen thuis. Ik vond dat vreselijk.
Ik herinner me ook, dat er soms problemen met huurders waren. Als een soort
wraak hebben die mensen toen een enveloppe met luizen bij ons door de brievenbus gegooid. Er werd eigenlijk een permanente strijd tegen allerlei ongedierte
gevoerd. Mijn opa en oma van moederskant woonden in het grote huis met de
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Tilly Krone

trapgevel op de Geldersekade (nummer
97) en daar hadden ze last van ratten.
Later, met de komst van de Chinese restaurants, kwamen daar de kakkerlakkenplagen bij. Ik heb zelf ook wel eens
wat bijgedragen. Als ik ’s middags van de
middelbare school naar huis liep, maakte
ik graag een ommetje langs de Nieuwmarkt. Toen was er nog elke dag markt
rond de Waag. Allerlei snuisterijen. Ik
kocht er een tweedehands boekje, De
koopman van Venetië van Shakespeare.
Dat las ik op m’n kamer en de andere dag
hadden we een luizenplaag. Er kwamen
mensen van de ongediertebestrijding en
die zochten ook naar de bron: dat tweedehands boekje.”
Kinderen kunnen beschermd, goeddeels
los van hun directe woonomgeving opgroeien, maar in de meeste gevallen
maakt de lagere (buurt)school daar een
eind aan. Dat gold niet voor Tilly. Ze
maakte een lange mars door lagere en
middelbare scholen in de hele stad. “Ik
was nog vijf toen ik naar de Vondelschool in de Moreelsestraat bij het Concertgebouw werd gestuurd. Ik ging er
alleen heen, lopend via het Oudekerks-

plein naar de Bijenkorf en dan lijn 16.
Van die school werd ik snel afgehaald
en toen kwam de Prinsenschool op de
Nieuwezijds Voorburgwal, op de hoogte
van de postzegelmarkt. Maar toen ik in
alle onschuld thuis vertelde dat de jongens van de school me hadden uitgenodigd lid te worden van de Kuttengrijpers
Club werd ik daar ook direct afgehaald.
Het werd de Wilhelmina Catharinaschool op de Weteringsschans, tegenover
de Alhambra-bioscoop. M’n middelbare
schooltijd begon op de meisjes-HBS op
de Keizersgracht, maar mijn ouders vonden dat te hoog voor mij. Dus werd het
de Mulo aan het Molenpad en daarna de
Industrieschool voor Vrouwelijke Jeugd.
Daar kreeg ik ook tekenen, m’n favoriete vak. Ze zeiden dat ik talent had en
daarom kwam ik op de Academie terecht
(Rijksacademie voor Beeldende Kunsten). Na een paar maanden werd mijn
beurs ingetrokken, toen bleek dat mijn
vader meer dan 4.000 gulden per jaar
verdiende. M’n ouders vonden dat ik
maar thuis moest komen. Ik wilde niet.
Slaande ruzie. Ik liep weg van huis, weg
uit de Nieuwmarktbuurt.”
Het jaarinkomen van vader Krone was
ruim twee keer dat van een gemiddelde
onderwijzer of ervaren ambtenaar. Te
hoog om in aanmerking te komen voor
een studiebeurs, temeer omdat de overheid in die (crisis)jaren hard bezuinigde
op alle uitgaven (salarissen, uitkeringen,
ook studiebeurzen). Diezelfde crisisjaren (1929-1936) zorgden ook voor veel
veranderingen in de Binnen Bantammerstraat. De koopkracht daalde en veel
winkeliers moesten sluiten. Daar kwam
de sloop van de Jonker- en Ridderstraat
bovenop, als gevolg waarvan honderden bewoners, waaronder veel klanten,
moesten vertrekken. In de leeggekomen
ruimten vestigden zich onder andere
Chinezen. “Voorzover ik me herinner
waren er altijd al Chinese bedrijven en
bewoners in de Binnen Bantammerstraat.

der moest ik ze nabrengen. Het was maar
een paar huizen verder. Binnen lagen en
zaten verschillende uitgemergelde Chinezen op de grond. Ik vond het vreselijk.
Ik dacht, wat gebeurt hier? Pas later heb
ik dat kunnen inpassen in het beeld dat
wij van de Chinese straatbewoners hadden. Dat er steeds meer kwamen, vonden
we eigenlijk heel gewoon.”

Foto: Stadsarchief Amsterdam

Ook in de jaren twintig. Op de hoek, het
was een soort zelfstandige inbouw in
het winkelpand van mijn vader, zat een
bedrijfje waar ze eten maakten. Ik weet
niet meer wat. Het was geen restaurant.
Tegenwoordig zou je dat een soort cateringbedrijf noemen. Ik herinner me ook
dat Chinezen om de haverklap in de winkel kwamen bellen. Misschien waren we
wel de enigen in de straat met telefoon.
Je hoorde die gesprekken en als kind probeerde je dan stiekem een paar klanken

na te bootsen. Chinezen van buiten belden ook ons nummer, nummer Noord
3686, en noemden dan een naam. Die
persoon moest dan ergens in de straat
gezocht worden. Hoe dat ﬁnancieel werd
geregeld weet ik niet meer. Die gesprekken liepen via een centrale en ik denk dat
je daar ook de gesprekskosten kon opvragen. Eén keer ben ik in een opiumkit geweest. Ik was een jaar of vijftien. Een van
de Chinese klanten was een deel van zijn
boodschappen vergeten en van mijn va-

Tilly Krone verliet als jonge studente de
buurt. Ze voltooide de Rijksacademie en
ontwikkelde zich als zelfstandig kunstenaar. Ze vestigde zich elders in Amsterdam. Ze kwam nog regelmatig in de
buurt. Op bezoek, nooit om er weer te
wonen. “Ook bij mijn familie, waarmee
de ruzie spoedig werd bijgelegd. Later bij
vrienden, vooral kunstenaars die in de
buurt woonden. Toen de kranten regelmatig over de buurt schreven, las je wel
dat er een bijeenkomst in De Smederij
was geweest en dan dacht ik eraan dat ik
daar de paarden heb zien beslaan en de
vuren zag waarin de hoeﬁjzers werden
verhit. Ik ben ook gaan kijken toen ons
oude huis werd gesloopt. Eind jaren zestig. Alles wat van waarde was werd door
de slopers ter plekke verpatst. Ik wilde
wel een van de letters hebben van onze
naam die als een grote blikvanger op het
dak had gestaan. Ze waren van gietijzer.
Niet te tillen. Ik heb toen maar een klein
versierd muurijzer meegenomen. Kijk,
het hangt hier aan de wand.”

Chinezen in de Binnen Bantammer
De komst van Chinezen in de
Binnen Bantammerstraat wordt vaak
vereenzelvigd met de opening van het
eerste Chinese restaurant in Nederland,
Hong Hing op nummer 11. Dat was in
1928. Sommigen dateren die opening
twee jaar eerder, maar verwarren dat
wellicht met de komst van een Chinees
pension in hetzelfde pand. Tilly Krone
heeft gelijk waar ze zegt dat er in haar
herinnering – vanaf 1920 – altijd
Chinezen in de Binnen Bantammerstraat
woonden en werkten.
De bakermat van de Chinezen in de
Nieuwmarktbuurt ligt overigens in
de Buiten Bantammerstraat. Daar
vestigde Ng Young in 1911 een
Chinees pension. Zijn belangrijkste
bron van inkomsten kwam uit de
arbeidsbemiddeling. In 1911 was er een
langdurige staking van Nederlandse
zeelieden. Scheepvaartondernemingen
besloten toen personeel uit China te

halen om hun schepen in de vaart
te houden. Ng Young zorgde voor de
werving die doorging nadat de staking
beëindigd was. Steeds meer Chinezen
bleven hier hangen, vooral omdat
stoomketels op schepen gaandeweg
werden vervangen door dieselmotoren
die veel minder personeel vergden.
In de crisisjaren (vanaf 1929) zakte
ook de transportsector in en nam de
werkloosheid toe. In die tijd verschenen
de zogenaamde pindachinezen,
werklozen die pindakoekjes verkochten,
verkapte bedelarij. De herinnering van
Tilly Krone aan “een Chinees met een
soort cateringsbedrijf” op de hoek van
hun winkelpand duidt waarschijnlijk
op een bakkerij van pindakoeken die de
verkopers bevoorraadde.
In de nacht van 6 februari 1935 hield
de Amsterdamse politie een telling
en registratie (een soort razzia) van
Chinezen in de stad. In de Binnen

Bantammerstraat werden zeventig
Chinezen (een derde van het totale
aantal in de stad) geteld en vier
Chinese bedrijven geregistreerd: twee
restaurants, een kapper en een apotheek.
De zogenaamde bloeitijd van Chinese
restaurants in de straat dateert van na
de Tweede Wereldoorlog, als gevolg van
de komst van Chinezen uit NederlandIndië (Indonesië) en teruggekeerde
Nederlanders die gewend waren aan de
Aziatische keuken. De meeste restaurants
waren dan ook Chinees-Indisch. Later
veranderde de smaak en vraag van
klanten en ging de voorkeur uit naar de
Kantonese keuken. Op en om de Zeedijk
werden nieuwe Chinese restaurants
geopend. Dat proces werd versneld door
de metrobouw (1975 – 1985) die van
een deel van de Binnen Batammerstraat
een bouwput maakte en voor langdurige
afsluiting zorgde. Nu zit er niet één
Chinees restaurant meer.
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Juttersdok
Henk Oldeman
Opnieuw kijkt wel eens over de grenzen
van onze buurt. Zo bevindt zich in de
Kerkstraat, vlak bij de Utrechtsestraat,
een heel genoeglijk winkeltje. Van verre
al zie je op de stoep een vrolijk versierde
bakﬁets staan, bij regen onder doorzichtig plastic, en binnen vind je een overvloed van de meest uiteenlopende artikelen. Antiek en curiositeiten, zo zou je
aangeboden spullen het best kunnen omschrijven. Ook zilverwerk en keramiek.
Niet echt antiek, hoewel, misschien
vind je dat er tóch wel hier of daar. Het
is een plezier om er een half uurtje rond
te snuffelen, je staat er verbaasd van dat
een betrekkelijk kleine ruimte zovéél kan
bevatten.
De bedrijfsleider, Widjai Doebar, had
een interessant verhaal te vertellen. Het
is niet zomaar een particulier winkeltje.
De naam is Het Juttersdok en het is een
onderdeel van de Stichting Het Juttersdok, samen met andere winkels met dezelfde naam in Zuid-Oost, in Oost en in
De Baarsjes. De winkels worden bemand
door vrijwilligers, die, om wat voor reden
dan ook, moeilijk aan de slag kunnen komen. In de Juttersdokwinkels kunnen ze
ervaring opdoen in de verkoop, in administratie, ze leren klantvriendelijkheid
en met de kassa omgaan, zodat ze na een
tijdje kunnen doorstromen naar een reguliere baan.
De stichting is ontstaan uit de onvrede

die Ruud Antonisse, thans directeur, vijftien jaar geleden ondervond als vrijwilliger bij Zeezicht, pension voor zwerfkinderen. Hij zag hoe de jongeren daar de
hele dag niets zinnigs te doen hadden en
geen kans hadden hun situatie te verbeteren. Hij kon dat niet goed aanzien, bedacht een plan, veroverde een loods en
zette daar een kringloopbedrijf op. Daarin konden jongeren aan de slag, goederen ophalen bij mensen en bedrijven, die
opknappen en verkopen. Ze deden daardoor werkervaring op, leerden discipline
om op tijd te komen en konden daardoor
vaak hun weg vinden verder in de maatschappij.
Dat is natuurlijk heel in het kort gezegd
en doet geen recht aan alle werk- en denkkracht en doorzettingdrift die daarvoor
nodig is geweest. Het project werd een
succes en Antonisse zette meer winkels
op. Er kwam samenwerking met het ofﬁciële maatschappelijk werk. Het Juttersdok krijgt nu door DWI (Dienst Werk en

Inkomen) mensen toegestuurd die hier
de weg kunnen vinden naar een geregeld
bestaan. Ze krijgen een kleine toeslag op
hun uitkering (€ 67 of € 33 per maand,
naar gelang de werktijden), maar het
belangrijkste is weer contact met mensen hebben en vaardigheden verkrijgen.
En, denk er niet te min over, er werken
veel mensen bij Juttersdok.
Widjai is door een voorloper van DWI,
Maatwerk, naar het Juttersdok verwezen
voor een stage. Het ging goed, steeds beter, en anderhalf jaar geleden zei Ruud
tegen hem: “We gaan een winkeltje opzetten in de Kerkstraat en jij mag het
runnen”. Met vier man hebben ze alles
in vier dagen opgezet. Het is een reguliere baan en Widjai werkt voor een regulier
salaris.
Deze winkel is anders dan de andere Juttersdokken. Er zijn geen bankstellen te
vinden of koelkasten, maar, zoals gezegd,
snuisterijen voor verzamelaars en curiositeiten.

Hout noch Goud
Jan Stuyfersant
In de oorlogstijd was de Jodenbuurt een
desolaat gebied. Waar voor de oorlog het
leven bruiste, was nu alles stil, doods en
verlaten. Winkels en bedrijven van Joodse ondernemers waren dicht en leeg.
Inmiddels was er een groot tekort aan
levensmiddelen en brandstof. Wat nog
te verkrijgen was, werd via een bonnensysteem gerantsoeneerd. Brandstof, zoals
antraciet, steenkool, bruinkool, turf en
petroleum raakten op en aanvoer was
er praktisch niet. De grote kachels en
haarden werden vervangen door kleine
noodkacheltjes die, gevoed met weinig
hout, voor warmte moesten zorgen. Om
aan hout te komen moest men de straat
op.
Het eerst verdwenen de geteerde hout-
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blokjes, ter grootte van straatstenen,
die als bestrating tussen de tramrails
gebruikt werden. Hekken, schuttingen,
banken en houten palen verdwenen
geleidelijk aan. Toen kwamen de bomen
aan de beurt. In de speeltuin stonden
prachtige populieren. Deze werden één
voor één neergehaald. Dat hout, veel
te nat, viel tegen om te stoken. Ondertussen werden de leegstaande winkels
en bedrijven van weggevoerde Joodse
ondernemers het doelwit. Alles wat van
hout was werd eruit gesloopt.
Op een ochtend, zeer vroeg, het was
eigenlijk nog nacht, gingen mijn vader
en onze oudste broer naar een pand op
de hoek van de Snoekjessteeg en de Sint
Antoniesbreestraat. Het was Sperr-tijd,
dus verboden om op straat te zijn. Mijn

vader had een handzaag en met de hulp
van onze broer trachtte hij een grondbalk door te zagen. Onze broer stond
niet lekker, het was stikkedonker, er
waren enige obstakels. Op dat moment
alarmeerde iemand buiten, dat de Grüne
Polizei in aantocht was. Nou, dat was
maken dat je wegkwam. Hals over kop
op de vlucht naar huis. Zonder hout!
De volgende dagen ging als een lopend
vuurtje het verhaal dat een zigeunerfamilie, wonende in de vlakbij gelegen
Dijkstraat, opgepakt was. Ze hadden kisten met geld, gouden en zilveren munten, gevonden tussen de balken van een
Joods bedrijfspand, op de hoek Snoekjessteeg en Sint Antoniesbreestraat.
Ik zie nog de verbijstering van mijn vader toen hij dit hoorde.

Mevrouw de Waart-Hansates, in Amsterdam geboren en getogen.

Tentoonstelling ‘20 jaar Flesseman’
Henk Oldeman
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Flesseman heeft
receptionist René Louman een fototentoonstelling gemaakt
ván en vóór de huidige bewoners. Hij maakte daarvoor foto’s
van de bewoners zoals ze nu zijn en plaatste die in oude foto’s uit hun verleden. Ook het omgekeerde is gebeurd, afbeeldingen van vroeger geplaatst in een nieuwe foto. Alles
met de computer natuurlijk.
Voor de bewoners is het ongetwijfeld leuk dat ze zo iets van
elkaars voorafgaand leven kunnen zien en daardoor een breder beeld van elkaar krijgen. Maar ook voor niet-bewoners is
de tentoonstelling boeiend. Via twee momentopnamen krijg
je vaak verrassende inkijkjes in levens van mensen. René zegt
hierover: “Wat meespeelt bij het waarom van deze tentoonstelling is de overtuiging dat het vroeger leven gewoon een
onderdeel is van dat éne leven dat iemand hier leeft. ‘Nu’ is
niet gescheiden van ‘vroeger’, maar maakt er deel van uit. De
titel van de tentoonstelling zou dan ook kunnen zijn: Heden
en Verleden, Altijd NU. Je bent tenslotte één persoon, of
noem het één ziel, die in allerlei fasen van het bestaan ervaringen opdoet waar je op de een of andere manier van leert.
Maar je blijft dezelfde.”

De heer Thöne kijkt naar zichzelf op jongere leeftijd met zijn zoontje op de arm. Zijn zoon is nu architect en heeft zelf een kind.

Zeer aanbevolen om te gaan kijken in het restaurant van
Flesseman. De foto’s hangen er tot 4 maart 2009.
Openingstijden 12.00 – 17.00 uur.
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Cor Bertelkamp (Pentagon)
Dat is nog een verrassing,
want ik eet dan bij één
van mijn kinderen, en we
hebben nog niet uitgemaakt
bij wie. Maar het zal vast
lekker zijn.

Jorgos Koumasis (zoon),
Nieuwe Uilenburgerstraat:
Tweede Kerstdag eet ik bij
mijn vader in Athene. Soms
geit en soms varken, meestal
vlees van de boerderij. We
eten er tzwekki bij en dat
lijkt op Duivekater.

Fransje van der Nes (moede
r),
Nieuwe Uilenburgerstraat:
Eerste Kerstdag eten we
bij
mijn moeder met mijn zus
ters
en de kinderen. Iedereen
neemt wat mee. Ik maak wat
gevulde eitjes. Voor de
rest
weet ik het nog niet.

Connie Menti
Jonkerstraat
Ik ga thuis
vrienden. Va
AH. Dan sta
bij een poel
niet te koke
erbij en dan
lekker zelf

Wat eet je met K
Dokter Tom Rossmark, Kalkmarkt (praktijk) en Binnenkant (woning): “Coq au vin!”
(Een echte Franse klassieker.
Geen plofkip van drie maanden
uit de supermarkt, maar liefst
een blije overjarige scharrelhaan. Na een nachtje
marineren een paar uur laten
pruttelen in rode wijn, bouillon, magere reepjes gerookt
spek en diverse kruiden. Afmaken met kastanjechampignons).

Jessica Hooijkaas, Dijkstraat:
Kerstmis betekent voor mij
niet hoofdzakelijk eten. Het
wordt altijd wel
gezellig samen
zijn, maar wie
weet met stamppot
of friet met
worstjes of mogelijk draadjesvlees voor het
hele gezin. Nee
nog geen hertenbiefstuk of
gevogelte besteld. Wat ik
traditioneel
ieder jaar doe,
is crèmeberry
compôte.

Frank van der Steen, Korte
Keizersdwarsstraat:
We gaan met de kerst naar
mijn oudste dochter op
Aruba. Geen idee wat we
daar gaan eten.
We eten eigenlijk alle
dagen van het jaar lekker
omdat mijn vriendin heel
goed kan koken.
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Johanna de Haan, Nieuwmarkt:
Wat we eten maakt mij eigenlijk niet veel uit. Eenvoudig
en lekker. Meestal spreken we
af dat iedereen iets Meeneemt.
Ik mag vaak soep meenemen, dat
is mijn specialiteit. Een
mooie lichte bouillon met wat
groente bv. zodat men de rest
van de maaltijd nog aan kan.
Ik merk de laatste jaren dat
ik een beetje familieziek ben
met Kerst. Wat ik vroeger
misschien juist stom of
geforceerd vond –samen met
mijn familie zijn- daar kijk
ik nu naar uit. Liefst ook
degenen die ver weg wonen, en
alle kinderen bij elkaar.

Ellis Do
Ik eet n
kerstavo
in de ge
met Pill
Ken Foll
een boek
heerlijk
lezen en
tussendo

Jeltje de
Toen ik k
voor mij
En dat is
liefst ee
snack op

ing (Nieuwe
t)
gourmetten met
an een pakket bij
je niet in de rij
lier en hoef je
en. Paar salades
n mag iedereen
klooien.

Mevrouw
StraatsmaPigot:
Er is nog
niet over na
gedacht. In
ieder geval
een kerstboom
en versiering. En: de
man van
mevrouw
kookt de
eerste dag,
erg lekker!

erst?
K

oeven, Zwanenburgwal:
niet speciaal. Op
ond installeer ik me
emakkelijkste stoel
lars of the earth van
let, een dikke pil van
k. Vervolgens breng ik
k twee dagen door met
n TV kijken met hapjes
oor.

Bonnie (oorspronkelijk uit
Canada) nu Staalstraat:
Mijn kerstdiner is een
traditioneel Brits/Noordamerikaans menu: gevulde kalkoen met aardappelpuree en
jus, 3 soorten groenten, pastinaak uit de over, koolraappuree, snijbonen, spruitjes
of wortels. Vooraf een garnan):
e Jong (Pentago
t
lencocktail of meloen in
rs
Ke
s
wa
kind was,
t.
es
parmaham gewikkeld en pomfe
g
ti
et
pr
geen
poentaart (pumpkin pie) met
. Het
zo
ds
ee
st
g
no
s
n
ee
en
slagroom toe. Als allernd
ie
vr
et ik met
laatste gang verschillende
.
nd
ra
het st
soorten kaas met rode port
erbij.

n)
Zeynep Dág (Pentago
geen
k
ij
nl
ge
ei
er
vi
Ik
et wel van
Kerstmis, maar geni
mijn
t
da
en
et
e
het lekker
orgerecht
vo
s
Al
t.
ok
ko
er
moed
tomatenaltijd warme soep,
Daarna
.
ep
so
on
of champign
t of
js
ri
of
ni
ro
ca
ma
vaak
e, een
ft
kö
Turkse gerechten,
of
s,
je
et
ll
ba
soort gehakt
en
bb
he
ak
Va
a.
zz
pi
Turkse
tat,
we gewoon zin in pa
a. Als
pi
em
lo
hamburger en
bakjes,
ge
se
rk
Tu
t
nagerech
anders
zoals baklava, of
udding.
ep
ad
lekkere chocol
om het
et
ni
at
Maar het ga
lligze
ge
de
om
ar
ma
eten
en
ge
t
heid, ook als he
.
Kerstmis is
Klaas B
akker (
Café Po
Prins H
llux,
endrikk
ade):
“Een vr
ije dag
. Dus g
tijd om
enoeg
een lek
ker boe
potje e
renn een f
eesteli
toetje
jk
klaar t
e maken
oliebol
. Plus
len. Di
e koop
de kraa
ik bij
m en da
ar ga i
tot oud
k niet
ejaarsd
ag op w
achten.
”

Klaas Tol, vishandel
Tel (Kloverniersburgwal):
“Vis. Als voorgerecht
Sint-Jacobsschelpen,
effen gebakken in
boter en olie; d’r
mag een plakkie spek
bij. En dan wordt het
kiezen tussen een
zeeduivel of tarbot,
rustig gestoofd tot
ie perfect is.
Glaasje wijn erbij.
IJs toe.”

Henk Plant,
vishandel Tel
(Kloveniersburgwal):
“Geen polonaise
aan m’n kerst. Ik
maak er een makkie
van. Ga lekker uit
eten.”

Belkis Boshart
(Koningsstraat):
“La cena de navidad, een
traditionele Dominicaanse maaltijd:
varkensvlees uit de oven
omringd met verschillende bijgerechten,
pasteitjes, sa-lades,
groenten, brood.”
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In de Gouden Heerlijkheid
Aardperen, Giezer Wildeman,
kliswortel, schorseneren, pastinaken en zoete stoofappeltjes, peterseliewortel en met
kerst de sterappeltjes, weet
u nog wel? Buurtbewoners
die ze willen kopen zullen
voortaan wat verder moeten
lopen, want de groentewinkel
van Joop en Trudi Petersen is
dicht.
Greet van der Krieke

H

et is met een schillenwijk in de
dertiger jaren in deze buurt begonnen. De vader van Trudi Petersen (1946) haalde met zijn vader toentertijd de schillen op van de restaurantjes van de wallen en Nieuwmarktbuurt.
Later kwam daar ook nog eens ‘de kliek’
(restanten) van de Chinese restaurants
bij. In 1945 trouwde haar vader en het
gezin kreeg elf kinderen, waarvan Trudi
de oudste was. Vader had een hekel aan
het kliek ophalen en zag zijn kans schoon
om over te stappen naar een groentezaak in de Binnen Bantammerstraat. Die
zaak was toen nog van Wan en zus Coba
Overwater.
Trudi volgde een opleiding voor halve
dagen aan de modevakschool, onder het
motto: handig, dan heb je ook een vak
geleerd. “Maar in een gezin met elf kinderen, waarvan jij de oudste bent, dan
is een paar extra handen mooi meegenomen, dus hielp ik ‘s middags mijn
moeder met de huishouding”, zo vertelt
Trudi. Toen Wan Overwater met de zaak
stopte nam vader in 1968 de groentezaak
over. En vanaf dat moment werkte Trudi
in de Binnen Bantammerstraat. Zus Els
was ook vanaf het begin behulpzaam in
de winkel. “Zo ben ik erin gerold, veertig
jaar lang met heel veel plezier gewerkt.”
Trudi’s man Joop Petersen (1944) had in
de Uiterwaardenstraat ook een groentewinkel. Toen haar vader uit de zaak
stapte, gingen Joop en Trudi in 1976
samen verder, nog steeds op nummer 1
in de Binnen Bantammerstraat. Ze hebben nog enkele jaren personeel gehad,
Lex, de oudere mensen zullen hem nog
wel kennen, maar die begon voor zichzelf in 1992. De vraag was toen of ze nog
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Trudi en Joop Petersen in 1976 voor groentewinkel in de Binnen Bantammerstraat nr 1.

opnieuw iemand erbij zouden nemen of
toch met z’n tweeën de zaak voortzetten. “We hebben besloten om het samen
te doen, wel met veel hulp van Els. Ik
zou ook nooit hebben kunnen denken,
dat ik zoveel zou gaan koken. Daar was
ook op nummer 1 geen ruimte voor. Ik
maakte toen al wel bruine bonen soep,
maar werkelijk, in een keukentje van
niks. We hebben toen per 1 november
1987 nummer 17 kunnen huren en toevallig, per 1 november 2008, zeggen we
de huur op. Op nummer 1 had ik wat ge-

sneden groenten, maar dat ik appelmoes
zou gaan maken en stoofpeertjes, stamppotten en soepen, dat had ik nooit kunnen denken. Mijn pompoensoep is beroemd, mensen roepen nu treurig, dat ze
die nooit meer zullen eten.” Maar Trudi
heeft een verrassing voor u in petto!
Ze heeft de Binnen Bantammerstraat zien
veranderen. De restaurants zien komen
maar ook weer zien gaan. “Eerst Azië,
Lotus kwam later pas, dat liep allemaal
als een trein. Het was de tijd dat de men-

sen begonnen uit eten te gaan, maar dat
moest wel betaalbaar èn lekker veel zijn.
En je had Sing Ho Ping en de gouden
Draak en Ying Hing: eten in het steegje
aan de lange tafel bij tante Nel in het keldertje. Dat was een heel andere wereld.
Ik kwam uit Badhoevedorp, dit kende je
niet. Ja, vreemdsoortige geuren dreven
door de Bantammer. De handel in heroine heeft de buurt geen goed gedaan. Dat
zag je voor je ogen gebeuren. Uit de opiumkit aan de overkant kwam de heroïne
de straat op, om verder verhandeld te
worden. Oude Chinese opaatjes incluis
zaten in de handel. Commissaris Tollenaar van politiebureau Warmoesstraat
heeft ook even moeten wennen. Op zijn
vraag aan een Chinees wat dat toch voor
spul was, zou het antwoord geweest zijn:
“Ach, meneel Tollenaal, dat zijn keukenkluiden”.
In 1974-’75 zijn er van die razzia’s op illegale Chinezen geweest, dat was ook
akelig om te zien. Ze werkten natuurlijk
veel in de keukens maar ach, zoals dat
soms toeging. En het lijkt wel alsof vanaf
die tijd de verandering echt goed is begonnen. De metrobouw, die kaalslag, dat
is enorm geweest voor de buurt. Maar
wij hebben altijd het hoofd boven wa-

ter kunnen houden. Vroeger hadden we
heel veel Chinezen onder onze klanten.
Het is wel gebeurd dat tante Aal kwam en
om aardbeien vroeg. Die had mijn vader
niet en hij zei dan ook dat de Chinezen
geen aardbeien aten. Nou, en dat tegen
tante Aal: “Krijg nouw wat, maar ik wel!”
Dat heeft mijn vader toen geweten. Ach,
een schat hoor en een heel trouwe klant.

Trudi’s pompoensoep uit de Binnen Bantammer (8 personen)
1 à 2 pompoenen, ongeveer 5 kilo
75 gr paneermeel
2 uien gesneden
1 prei, in ringen gesneden
minstens 1 teen knoﬂook
75 gr. Boter
2 tomaten
1 kleine paprika
½ bosje salie, ½ bosje peterselie,
50 gr geraspte kaas, beetje tabasco, 1 laurierblad,
groentebouillon, eventueel van 1 tablet, wat melk en 1 aardappel
Gebruik biologische geteelde pompoenen, dan hoef je niet te schillen. Snijd de
pompoen in stukken en verwijder de pitten.
In een grote pan gaat: een ﬂinke klont echte boter of een scheut goede olijfolie, dan de stukken pompoen, gesneden uien en prei. Knoﬂook, tomaten en
paprika in stukken erbij, de gesneden peterselie en salie, de geraspte kaas,
wat tabasco saus, een laurierblaadje en de groentebouillon, plus een scheut
melk. Alles moet net onder staan. O ja, vergeet die ﬂinke aardappel niet, geschild en in stukken erbij.
Breng alles aan de kook en laat de soep zachtjes gaar worden, ongeveer 30-45
minuten. De pompoenstukken moeten echt zacht zijn. In de keukenmachine
pureren en dan heb je
‘Trudi’s pompoensoep uit de Binnen Bantammer’.

Vroeger verkochten we echt alleen de
producten van het seizoen. Kersen met
Kerst, ik zou het niet geloofd hebben,
nu vinden ze dat heel gewoon. Ik vind
dat persoonlijk echt jammer, dat je niet
meer de seizoenen eet. Maar gelukkig is
er op de boerenmarkt op zaterdag aandacht voor dat soort dingen. Er gaat niets
boven vers: onze favorieten zijn van die
kleine Hollandse bloemkooltjes, begin
april zijn ze er weer, en dan die Hollandse sperzieboontje, mmmmm.
We staan om half zes op, rijden samen
naar de winkel, halen de spullen uit de
koeling, dan gaat Joop naar de groentemarkt, het foodcentre en ga ik om half
zeven aan de hutspot. Als Joop met de
verse handel tegen tien uur weer terug
is, maken we de winkel verder klaar. Alles moet geprijsd en vooral mooi uitgestald, groenten zijn zo kleurrijk. Als dat
klaar is, sta ik verder weer in de winkel
en gaat Joop bezorgen. Als Joop terug is,
ga ik weer naar de keuken. En Joop staat
ook zaterdag op de boerenmarkt. De zondagopenstelling is voor ons wel merkbaar geweest, ja, dat heeft ons echt klanten gekost. Vroeger was de zaterdag onze
topdag, dat is voorbij. Maar we hebben
het altijd goed draaiende kunnen houden, eerst ons eigen vakantiegeld verdiend en dan drie weken gewoon dicht
gekund: op vakantie.”
“We hebben generaties langs zien komen. Maar het is toch allemaal anders
geworden. De gezinnen zijn veel kleiner,
de eetgewoontes zijn wel degelijk veranderd. Mensen gaan toch meer voor het
gemak, kant en klaar, nou daarvoor konden ze bij ons goed terecht. Het lijkt wel
of ze ook niet meer zo vooruit denken.
Ze komen nu vlak voor sluitingstijd nog
binnen hollen en besluiten ter plekke
wat ze zullen eten. Om vaak iets kant
en klaars mee te nemen, ja, daar zijn we
heel goed in geweest. Dankzij de ommezwaai die we gemaakt hebben, hebben
we het toch gered. En hebben we hier samen twee-en dertig jaar lang met plezier
in de groentezaak gestaan. We zullen het
wel missen, niet dat om half zes opstaan,
het lijkt me heerlijk dat die druk weg is.
Maar het contact met de mensen hebben we altijd heel ﬁjn gevonden. En er
is natuurlijk nog leven na de groentezaak
hoor, zoveel om te doen, dat komt vanzelf wel.”
Begin november gaan de deuren weer
open, een andere, op Marokkaanse leest
geschoeide groentezaak, heet u dan welkom.
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Pintohuis verloren voor de buurt?
Henk Oldeman
In het voorvorige nummer van Opnieuw
stond te lezen dat wethouder Codrington in de bijeenkomst van de Commissie
Welzijn van stadsdeel Centrum op 12 februari 2008 heeft beloofd vóór de zomer
drie toekomstvarianten voor de Pintobibliotheek uit te werken:
- een ontmoetingsplaats met internet en
leestafel
- een kleine uitgeklede bibliotheek
- een volwaardige buurtbibliotheek zoals
die nu bestaat.
Allengs is duidelijk geworden dat de wethouder die termijn niet zou halen.
Op 16 september vond weer een bijeenkomst plaats van de Commissie Welzijn
en wederom stond het Pintohuis genoemd op de agenda. De publieke tribune was goed gevuld met verontruste
buurtbewoners. Over uitgewerkte varianten door de wethouder werd niet meer
gesproken. Was zeker niet meer belangrijk ... Er waren zes insprekers, van wie er
vijf voor handhaving van het Pintohuis
in zijn huidige functie waren. De zesde
was de onderdirecteur van het Rembrandthuis. Die zou het Pintohuis graag
willen huren wanneer het vrij komt, in
2011 of 2012, ten behoeve van zijn museum. Dat lijdt aan ruimtegebrek. Hij zou
er geen bezwaar tegen hebben een klein
gedeelte van het Pintohuis te laten gebruiken voor buurtfunctie, een leestafel
misschien?
Dat was spekkie naar hun bekkie voor de
meeste commissieleden. Zij van de zorgen over de huurkosten af en tòch nog
een buurtfunctie. Er werd veel gepraat.
Aan het einde van de discussies kreeg
de heer Joost Kircz van AA/De Groenen,
die de functie van bibliotheekspecialist
op zich genomen had, het woord. Hij
had in de pauze overlegd met de PvdA
en Groen Links en sprak ook namens
hen. Hij zag een nieuwe mogelijkheid
om de zaak in de lengte te rekken: praat
niet over het Pintohuis alleen, maar over
alle bibliotheekfuncties in het Centrum.
Dus, een nieuwe opdracht aan mevrouw
Codrington: onderzoek welke vormen
van beperkte bibliotheekfuncties mogelijk zijn, wat die verschillende vormen
zouden kosten en waar ze zouden moeten
komen. Een zeer uitgebreide opdracht,
goed voor jaren werk. Ondanks de eerde-
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re ervaringen met mevrouw Codrington
inzake de toekomstvarianten voor het
Pintohuis, verwachtte de heer Kircz dat
deze opdracht vóór de zomervakantie
2009 gereed zou zijn... Wat het Pintohuis
betreft, dat van iedereen zo nodig een
openbare functie moet blijven houden,
vond hij: het Rembrandtmuseum heeft
toch óók een openbare functie? Als dat
zijn educatieve dienst naar het Pintohuis
verplaatst en een klein stukje Pintohuis
open laat voor een leestafel, dan is toch
aan die openbare functie voldaan? En
in 2010 zijn er weer verkiezingen. Misschien is de opdracht dan nog wel niet
klaar. Is de commissie van haar zorgen
af. Leve de kiezer!
Het heeft er alle schijn van dat, als we het
aan onze deelraad overlaten, ons prachtige Pintohuis, op een klein stukje na,
voor onze buurt verloren zal gaan. Over
de bibliotheek hoeven we niet eens meer
te spreken. Tijd voor nieuwe actie???

Een vergelijking
Op zaterdag 4 maart 2006, vlak vóór de
deelraadsverkiezingen in die maand,
werd in de grote zaal van de Theaterschool, Jodenbreestraat 3, een Politiek
Café georganiseerd voor buurtbewoners
en politici. Centrale vraag, gesteld door
de actiegroep De Pinto moet blijven, was
‘Op welke partij moeten wij stemmen om
de Pinto bieb in zijn huidige vorm open
te houden?’ Voor de aardigheid geef ik
hieronder een vergelijking van uitspraken van politici tijdens dat Politiek Café
met, in cursief schrift, uitspraken die
werden gedaan tijdens de commissievergadering van 16 september 2008, tweeenhalf jaar na de verkiezingen.
Els Iping, PvdA:.....het is duidelijk dat
het geld dat wij nu als stadsdeel voor de
wijkbibliotheek betalen niet voldoende
is. Dat wij met elkaar meer geld moeten
vrijmaken bij de komende onderhandelingen om te zorgen voor ‘buurtbibliotheken’. Voor de ﬁnanciering stel ik voor
om bijvoorbeeld het cameratoezicht op
het Leidseplein, dat nu in de planning
zit, achterwege te laten.
Gijs Korthof PvdA: Er moeten meerdere voorzieningen komen, daar waar de
gaten zijn gevallen. Het Pintohuis is iets

bestaands en er wordt aan gewerkt om te
kijken of je dat kan verlengen.
Luud Schimmelpennink, PvdA: Het
is erg jammer dat de buurtbibliotheek in de
bestaande vorm in het Pintohuis niet kan
worden behouden. Niet de boeken, maar de
arbeidskosten zijn een zwaar punt.
Joost Kircz, AADG: Hier komt het
punt van de sociale functie van de bibliotheek naar voren en het leren lezen
van kinderen, juist in deze tijd vreselijk
belangrijk. Het samen kunnen bespreken
van de krant, een hangplek voor ouderen. De rol van de Pinto bieb moeten we
in de toekomst zien, in de sociale functie
die het heeft voor de buurt. Het is meer
dan alleen een bibliotheek en moet dus
ook niet alleen onder het bibliotheekbudget vallen.
Joost Kircz, AADG: Er moet worden uitgezocht welke andere functies men in een
buurtvoorziening wil: ontmoetingsfunctie,
krantenbak, jeugdbibliotheek. Voor het Pintohuis is het belangrijk dat de openbaarheid
van het gebouw gehandhaafd blijft. Met
de museumfunctie van het Rembrandthuis
heeft het gebouw een openbare functie.
Miriam Kramer VVD:...Hier blijkt het
belang van het sociale weefsel, de ouderen, de scholen, de gezinnen met kinderen, voor een leefbare stad. Dat zijn de
middengroepen die we hard nodig hebben, de scholen, de winkels enz. Daar
hoort natuurlijk de Pinto bieb bij, want
dat is een voorziening die ervoor zorgt
dat de mensen in de buurt blijven en
zich daar ook prettig voelen. Dus wij zullen ons inzetten, ik kan geen toezeggingen doen, want ik weet niet hoe het met
het geld gaat aﬂopen. Maar dat belang,
daar staan wij echt volkomen achter.
Miriam Kramer VVD: Het Rembrandthuis wil graag naar het Pintohuis en voor
het Pintohuis is de ontmoetingsplek voor de
buurt erg belangrijk. Een beperkte bibliotheekfunctie is ook mogelijk in de Boomspijker of
in het Huis van de Buurt.
Joris van Vuren, D´66: De kracht van
de Pinto bieb is niet het aantal boeken
dat uitgeleend wordt, maar dat het een
ontmoetingsplaats is voor ouderen en

Ouderen leren goegelen op gratis
computerles
jongeren en dat is een succesformule.
Daar moet je voor staan.... Het zal heel
veel moeite kosten om dat allemaal waar
te kunnen maken, maar ik ben econoom
en ik ga die ruimte in de begroting zeker
vinden.
Gerrit Brunink, D66: Het standpunt
van D66 blijft ongewijzigd. De fractie is
voorstander van het behoud van het Pintohuis. Naar aanleiding van de bibliotheekconferentie is men tot de conclusie gekomen
dat men buurtbibliotheken wil behouden of
zelfs wil uitbreiden. Ik kan mij een sterk afgeslankte vorm voorstellen. Misschien niet
per se in het Pintohuis, maar bijvoorbeeld
bij ouderensociëteiten, schoolbibliotheken of
Huizen van de Buurt....
Marco de Goede, GroenLinks: Wij
hebben in onze fractie over het Pintohuis
gesproken en wij hebben ervoor gekozen
dat het Pintohuis openblijft. We halen
het geld ergens anders vandaan, niet uit
andere zorg in de buurt, maar inderdaad
uit cameratoezicht. De keus is heel makkelijk, Groen Links kiest ervoor om geld
uit te trekken voor het behoud van het
Pintohuis.
Bob van Schijndel, GroenLinks: Het
Pintohuis op zich moet bewaard en beheerd
worden, maar het is de vraag of de bibliotheek daar moet blijven.
Joop Lahaise, SP: De afgelopen jaren
zie ik het centrum alleen maar het verdwijnen van buurtvoorzieningen. Ik ben
daar niet zo gerust op. Ik zou graag hele
harde toezeggingen willen en niet ‘kijken
of we ergens wat vandaan kunnen halen’, de Pinto bieb is er en dat moet blijven, klaar! Die enorm dure verbouwing
aan het Leidsplein straks, misschien kan
dat een tandje lager zodat we kijken of
we nog een derde bibliotheek kunnen realiseren.
Nelly Duijndam, SP: De SP ziet niet in
waarom de Pintobieb niet in stand gehouden
zou kunnen worden. De SP kiest voor optie
1: het Pintohuis behouden als buurtbibliotheek. Dat is onder meer tijdens de verkiezingsbijeenkomst beloofd. Alleen de VVD
heeft toen duidelijk gezegd dat men niet wist
of het behouden moest blijven.

Henk Oldeman

E

en van de vele tweedelingen in deze
tijd wordt veroorzaakt door de computer. Bijna alle jongeren zijn er virtuoos op
en heel veel ouderen willen er niet van
weten of zijn er bang voor. Die voelen
zich bij woorden als ‘goegelen’, ‘websait’
en ‘surfen op het web’ buitengesloten.
Dat is jammer, want juist voor ouderen
kan een computer een ware verrijking
betekenen. Je hoeft er niet heel veel voor
te leren om er mee om te kunnen gaan,
ze zijn ook niet meer heel duur en voor
je het weet kun je in verbinding staan
met de gehele wereld.
In het maart-nummer van Opnieuw
stond een oproep van de Werkgroep ouderen van de Bewonersraad Nieuwmarkt
voor het opzetten van gratis computerles
voor ouderen. Die oproep heeft, gezien
het bovenstaande, veel succes gehad.
Joke Vermeulen en Lucie Schoof van de
Werkgroep hebben met de hulp van Liesbeth Pijper van het Pintohuis een cursus
weten op te zetten. Leo van der Meer
wierp zich op als leraar en er meldden
zich vijf cursisten aan. De lessen zijn in
augustus begonnen, iedere vrijdag van
11.00 tot 12.30 uur.
Ik ben er een ochtend bij geweest. Leo
vertelde hoe hij net met pensioen was
toen hij de oproep las. Het leek hem leuk
om mensen op de computer wegwijs te
maken en in de praktijk te zien wat dat
voor hen betekent. “Voor de cursisten
was het allemaal nieuw; maar voor mijzelf was het ook een nieuw avontuur:
hoe vind je woorden om zaken duidelijk
te maken voor dingen die in de hoofden
van de cursisten nog helemaal niet bestaan? Wat moet je je als leek voorstellen
bij e-mail, een webadres, het verschil tussen chatten en e-mailen; en wat ís nou
in hemelsnaam precies ‘het internet’.
Maar dat gaat steeds beter. Het blijft natuurlijk wel moeilijk, want de meesten
hebben thuis zelf geen computer. En het
gebruik van een computer is niet alleen
iets leren, maar vooral ook iets om aan
te wennen. Maar het is ontzettend leuk
om te zien hoe de cursisten iedere week
weer enthousiaster raken over de mogelijkheden van de computer en hoe die de
wereld dichter bij kan brengen. Helemaal
ideaal zou het zijn als we aan een paar

tweedehands computers zouden kunnen
komen, zodat ze ook thuis kunnen oefenen en genieten van de wereld van het
wereldwijde internet.”
Bij de cursisten vond ik een even grote
geestdrift. Drie dames, Jos, Enny en Lia,
en twee heren, Steven en Dennis. “Het
is geweldig om met internet te kunnen
omgaan. Welke vraag je ook stelt, je
krijgt antwoord. In de postkantoren vind
je geen telefoonboeken van het hele land
meer, zoals vroeger, maar op internet tref
je alles nog aan en veel handiger. Wil je
met de trein op reis, even kijken en je
weet de vertrek- en aankomsttijden en
zelfs de prijs. Het is een openbaring, ik
voel me nu niet meer zo dom. “Je moet
wel veel oefenen, want daar leer je het
van, maar zelfs dàt kan op bepaalde tijden in het Pintohuis.”
Een dag later ontving ik een dankbriefje
van ‘de computerclub’: “Wij willen graag
onze waardering laten weten in Opnieuw. Het is een leuk groepje en we hebben er veel aan. Leo zei steeds, elkaar helpen daar leer je het meeste van, want hij
moest steeds van de ene naar de andere
kant hollen. En dat allemaal vrijwillig in
een wereld die steeds maar meer wil. Leo,
het is uniek, zegt het voort! Dennis, Ennie, Lia, Steven, Jos.”
De cursus is nog steeds geheel gratis.
Nieuwe deelnemers zijn zeer welkom,
nieuwe leerkrachten ook. Opgeven
bij Lucie Schoof, Oude Schans 36e,
tel. 7765766 of Joke Vermeulen, Oude
Schans 36c, tel. 6235953.
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Het geheugen van De Engelenbak
Antje Postma

Het gesprek met Pia van den
van de week diverse voorstellingen zoals
kleinere producties uit buitenwijken van
Berg vindt plaats in de
Amsterdam, amateurgezelschappen en
foyer van het theater De
jongerenvoorstellingen.
Engelenbak. Dat is niet
toevallig: ze is directeur, de
Jeugd
langstzittende, van Theater
Oorspronkelijk komt Pia uit Amsterdam.
De Engelenbak in de Nes.
“Ik ben geboren in de Sanderijnstraat.
Ze woont al jarenlang in de
Mijn vader was belastinginspecteur en
Nieuwmarktbuurt. Twee goede werd in 1952 overgeplaatst naar Middelredenen voor een interview.
burg, dus nog voor de watersnoodramp.

P

ia is op 1 mei 1990 begonnen als directeur van Theater de Engelenbak.
Het gebouw van de Engelenbak
werd in 1975 gekraakt door een artistiek
team van regisseurs, schrijvers en andere
kunstenaars. Het is bekend geworden
door het open podium voor iedereen
die op artistiek gebied wat wil tonen aan
publiek in de wekelijkse ‘Open Bak’ op
dinsdagavond. “Heel veel professionele
cabaretiers en theatermensen die we nu
kennen, hebben hun eerste schreden
hier op het podium gezet”, vertelt Pia.
“Youp van ’t Hek bijvoorbeeld, Brigitte
Kaandorp, Paul de Leeuw, Lenette van
Dongen, Hans Teeuwen, Maarten van
Rozendaal, Plien & Bianca, Marian Luif
en nog vele anderen. Talent dat ooit hier
is begonnen en van hieruit tot ontwikkeling is gekomen. Het is heel erg leuk
om nieuw talent te zien groeien zoals
Martijn Hillenius of Max van den Burg of
Ronald Goedemondt.” Behalve de Open
Bak programmeert het theater de rest

Dat herinner ik me niet meer, maar mijn
oudste zus wel. Later verhuisden we
naar Oss en daar heb ik mijn middelbare
schooltijd doorgebracht. Uit die tijd kende ik de familie Marijnissen en Harry de
Winter die bij mij op school zat. Jantje
Marijnissen was het broertje van Ineke
Marijnissen en dat was mijn vriendin.
De familie Marijnissen herinner ik me als
een gezellige Brabantse familie met een
socialistische inborst. Mijn vaders laatste
post was Nijmegen en we verhuisden dus
weer, naar Beek Ubbergen. Ik ging studeren in Arnhem aan de kunstacademie
en op de drama-afdeling. Het waren de
zestiger jaren, een politiek geladen tijd
waarin van alles gebeurde. Zo kwam ik
bij Proloog terecht, toen een nogal politieke theatergroep. Vanuit Eindhoven
reisden we in de jaren zeventig regelmatig naar Amsterdam af om de acties rond
de aanbouw van de metro in de Nieuwmarktbuurt te steunen.”
Nadat Proloog in 1982 was opgeheven

werd Pia studieleidster bij de docentenopleiding van de afdeling Drama van de
Theaterschool in Amsterdam. Daar leerde ze Els Iping kennen. “Die zat toen als
eerstejaars student in de sollicitatiecommissie en heeft mij mede aangenomen.
Vanaf die tijd zijn we bevriend. Na een
tijd in Amsterdam in de Kanaalstraat gewoond te hebben kocht ik via Els, die
me tipte, samen met mijn vriend Wim
een huis op de Kromboomsloot. Daar
woon ik nu nog steeds. Zodoende zijn
werk en wonen op loopafstand en dat is
ideaal. Helaas is mijn Wim zes jaar geleden overleden aan kanker. Dat was heel
verschrikkelijk. Wim en ik hebben geen
kinderen. Daar hebben we ook bewust
voor gekozen aangezien we allebei een
volle baan hadden met daarbij een druk
bezet leven waarin weinig ruimte over
was voor een gezinsleven. Bovendien
hebben we in die tijd veel gereisd over de
hele wereld en hadden ook nog een druk
sociaal leven zodat dat echt nauwelijks te
combineren viel.”

Vrouwenbeweging en seks
Toen Pia eenmaal in Amsterdam woonde, werd ze actief in allerlei vrouwengroeperingen. “Ik hoorde bij de FemSoc,
dat staat voor feministisch socialistisch
front. Ook was ik in die tijd lid van ‘Wij
vrouwen eisen’. Je had toen ook de wat
radicalere vrouwenbeweging ‘De Bonte
Was’. Daarin zaten veel lesbische vrouwen die echt anti-man waren. Dat was

Eindelijk heeft hij zijn standbeeld, hier in Amsterdam Centrum, waar
hij geboren is (op Vlooienburg) en gewoond heeft. Baruch de Spinoza
(1632 – 1677), ﬁlosoof, zoeker naar de waarheid. Het monument van
kunstenaar Nicolaas Dings bestaat uit een beeld van Spinoza en daarnaast een granieten wiskundige vorm, de icosaëder, een bol met twintig gelijke driehoeken. Dit als symbool voor Spinoza’s denken: het universum als model, geslepen door de menselijke geest.
Op Spinoza’s mantel staan mussen, halsbandparkieten en rozen.
Dings zei hierover: “De vrijgelaten, buitenlandse parkieten zijn, dank
zij een verbazingwekkende assimilatie, steeds vaker te zien in de
Amsterdamse bomen, terwijl onze eigen mus het moeilijk heeft.” De
doornige roos was een door Spinoza vaak gebruikt beeld in zijn geschriften, met het onderschrift ‘cauda’. Dat is ‘voorzichtig’ in het Portugees en dat
was een van Spinoza’s karaktertrekken. Overigens is ‘doorn’ in het Portugees ‘espinho’, wat weer lijkt op spinoza. De tekst is een citaat van Spinoza: Het doel van de
staat is de vrijheid. Het monument staat bij de Stopera en is op 24 november onthuld. Foto: Henk Oldeman
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Interview
met Pia van
den Berg
maand treedt Helmert Woudenberg drie
weken lang op met elke week een andere
solovoorstelling. Op zondagmiddag in de
Salon, zoals de medewerkers van het theater het noemen, geeft hij een openbare
masterclass. Pia licht toe dat de Salon ook
bedoeld is voor de wat langere optredens
van beginnende cabaretiers. In de Open
Bak hebben ze maximaal een kwartier, in
de Salon ruim een uur de tijd.

Toekomst

Foto: Ben Lansink

ik niet. Wij vonden mannen best leuk
en waren niet perse anti-man. Het was
de tijd van de seksuele revolutie en we
vonden dat mannen moesten emanciperen en wat vrouwvriendelijker moesten
worden. Het grappige vind ik dat seks
onder jongeren nu weer een enorm issue is. Ook naar aanleiding van die documentaire over seks, geloof en wanhoop,
gemaakt door Ingeborg Beugel voor de
Ikon. Breezer seks bijvoorbeeld, meisjes
worden platgeneukt door jongens om de
meest stompzinnige redenen, bijvoorbeeld voor een Breezer. Dat schijnt echt
weer een issue te zijn waar men zich zorgen over maakt.”

liger en internationaler met de grotere
gezelschappen en bijvoorbeeld het Holland Festival. Daar komt straks ook het
nieuwe Joop van den Ende-complex. De
Nes is meer de avantgarde van alles wat
nieuw is op het gebied van theater met
veel jonge mensen, wat experimenteler,
eigenzinniger en geëngageerder, soms
ook politiek getint. De Nes is overdag gewoon een rustige straat. Men is aan het
werk en zit op kantoor. Vanaf een uur of
vijf verandert het straatbeeld. Iedereen
gaat eten, het café in en ’s avonds naar
het theater. Het wordt druk en de straat
komt tot leven tot een uur of twee ’s
nachts. Daarna wordt het weer stil.”

De Nes

Theater

Theater de Engelenbak onderhoudt veel
contact met de andere theaters in de Nes.
Pia vindt de Nes dé theaterstraat van
Amsterdam, met vier verschillende theaters. “Ik noem het altijd het ‘off-Broadway’. Het Leidseplein is wat grootscha-

De Engelenbak hanteert een korte termijnplanning van een half jaar. Nu is het
programma voor januari tot en met de
zomer naar de drukker. Na de Uitmarkt
volgt het tweede blok in de programmering tot het einde van het jaar. Deze

Zoals Pia het inschat blijft ze waarschijnlijk de rest van haar leven in de Nieuwmarktbuurt. “Ik heb in de Engelenbak
een fantastische baan op een geweldige
plek, op loopafstand van mijn huis, en ik
kan veel zelf bepalen. We worden structureel gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam. We zitten in het kunstenplan
en de eerstkomende vier jaar kunnen we
weer voort. Ik heb inderdaad nog wel in
de race gezeten om directeur te worden
bij de Stadsschouwburg, maar uiteindelijk heb ik er zelf voor gekozen om dat
niet door te zetten. De Stadsschouwburg
is een dermate groot bedrijf dat je je bijna een managersbaan op de hals haalt
en dat is me net iets te grootschalig. Ook
ben ik nog eens gevraagd om producer te
worden bij de theaterpoot van Joop van
der Ende, maar ook dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk trekt me de dynamiek
van de Engelenbak het meest met al die
jonge mensen om me heen, daar hou ik
heel erg van.”
“Ik ben, doordat ik al zolang meedraai,
zo ongeveer het geheugen geworden van
de Engelenbak en dat is best handig. Het
geeft me een soort zekerheid dat ik de
boel goed in de hand heb.
Daarbij biedt het me de mogelijkheid
er zo af en toe nog wat naast te doen. Ik
geef zo nu en dan adviezen. Laatst bijvoorbeeld heb ik advies gegeven voor het
nieuwe Bijlmerparktheater. Het is leuk
dat ik op die manier mijn kennis en ervaring kan doorgeven. Soms geef ik les aan
studenten van de opleiding voor kunstmanagement. Daarin worden mensen
getraind om later in besturen van culturele instellingen te zitten. Met andere
woorden: er is genoeg ruimte om zo af en
toe mijn vleugels uit te slaan.”
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KINDER
Floris

Ben jij
een Marco
Polo?

Ik ben in november drie keer naar het
Marco Polo project geweest.
De eerste keer was ik in de
Zijderoutebus. Deze stond voor de ingang van het muziektheater. In de bus
hingen elf tv’s. Op de tv’s werden ﬁlmpjes vertoond van schoolklassen van
Amsterdamse middelbare scholen. Elke
groep zong een lied van culturen van
landen waar Marco Polo doorheen gereisd had. Marco Polo reisde in de 13de
eeuw van Italië naar China. In die bus
was ook een mini bioscoop waar je de
making of kon zien van dat project.
Ik ben ook op de Zeedijk naar allemaal
operaatjes geweest. Je kon bij verschillende winkels, restaurants of cafés
naar binnen. Daar werd dan door een
paar mensen en soms ook muziekanten een operaatje gezongen. Ik ben
bijvoorbeeld bij ‘Eat Mode’ geweest,
een Japans restaurant. Er werd gezongen over het restaurant zelf. Ik vond het
heel erg grappig, ze noemden namelijk
allemaal een gerecht op dat daar werd
gegeten.
Als laatste ben ik naar de Korenstroom
geweest. Dat vond plaats in de gangen
van het Muziektheater. Er waren allemaal verschillende koren die de hele tijd
hetzelfde lied zongen maar dan op hun
eigen manier. Er was zelfs een koor van
wel achthonderd mensen!! Het Hairkoor
van het Montessori Lyceum vond ik het
leukst, dat was namelijk het enige koor
waar je de tekst echt goed kon verstaan.
Gaia van Maanen.
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Melle

Thomas

Jonathan

Gaia

Sara

Het
Spinozabeeld
Door Jonathan

Laatst was de opening van het Spinoza
beeld, ik was daar om buttons (over
Spinoza ) uit te delen. We deelden onder andere buttons met de tekst die nu
ook op het beeld staat uit, The purpose
of the state is freedom / het doel van de
staat is vrijheid.
Op het beeld staat niet alleen meneer
Spinoza, maar ook een Icosaeder… een
bol met twintig gelijke driehoeken.
Het beeld is gemaakt vanwege de 356e
verjaardag van de ﬁlosoof (mr Spinoza).
Het is bedacht/gemaakt door Nicolas
Dings.
Het beeld staat (ongeveer) op de plek
waar Spinoza zelf is geboren, op de
Zwanenburgwal net naast het stadhuis.
(m’n broertje heeft ook een button
aan meneer Cohen, burgemeester van
A’dam, uitgedeeld).

Engel
Sara de Monchy
Er liep een engel door een verlaten
straat in een verlaten stad. Ze was wit.
Zo wit als de sneeuw die knarste onder
haar voeten. Het was een leuk geluid,
vond ze. Kraak. Knars. Kraak, knars. De
lucht was donker en ze zag de maan die
met haar mee dwaalde. De engel vond
dat wel ﬁjn, dan was ze niet alleen. Ze
hoorde kerkgezang opdoemen. De engel holde naar het kleine, puntige kerkje aan het eind van de straat. De engel
ging op haar tenen staan, en nu kon ze
door de ramen kijken. Het waren mooie
ramen, met glas in lood stukjes. De engel zag vrouwen, mannen en kinderen
zingen. Ze zongen een vierstemmig lied
en het klonk erg mooi. De engel ademde diep uit, en er kwam een wit wolkje
op de ramen. De engel vond dat grappig, want ze kon er in tekenen. Ze tekende haar vleugels. Mooi, wit, reusach-

tig, bijna de vleugels van een zwaan. Ze
was er trots op en streek over haar eigen
vleugels. De maan kwam dichterbij om
de tekening wat beter te bekijken en zij
zei dat zij het ook een mooie tekening
vond. Het gezang hield op. Alle vrouwen, mannen en kinderen kwamen naar
buiten om elkaar een vrolijk kerstfeest
te wensen. De dominee was er ook en
hij omhelsde de kinderen, gaf de vrouwen een kus en de mannen een hand.
Langzaam verdween het wolkje en verdwenen haar vleugels. Toen was er alleen een raam, met glas in lood stukjes.
Haar vleugels waren weg. Hand in hand
liepen de mensen naar huis, om hun
kerstdiner te eten. Er stroomden tranen over de wangen van de engel. Haar
vleugels waren weg! De engel ging liggen in de sneeuw maar ze had het niet
koud. Want ze was een engel.

RKRANT
Micha in Tofani

Floris van den Brekel

“Twaalf? Wat denk je wel?”zei de man
rood van woede. “Als wij adolescenten
zoals jij van twaalf gaan aannemen kunnen wij de tent wel sluiten.” “Twaalf”,
bleef de man bij zichzelf herhalen terwijl hij zich onhandig door de deur opening wurmde. Micha liet het er niet bij
zitten, hij rende de man achterna en
smeekte op zijn knieën of dat hij hier
een baantje kon krijgen. Maar de Man
hield voet bij stuk en weigerde hem een
baantje te verschaffen. Geslagen door

verdriet ging Micha naar huis. Hij had
geen eetlust meer en ook kon niet meer
slapen. Zijn droombaan, zijn hemel op
aarde was weg, kapot. Micha was geslagen van verdriet. Zijn ouders waren bezorgd omdat ze niet snapten niet waarom hij zo verdrietig was. Ze probeerden
hem op wat voor een manier dan ook te
troosten maar kregen niets los van wat
er was gebeurd.
Een tengere jonge man van in de twintig kwam de ijssalon in gelopen. De dik-

ke man herkende hem niet gelijk, maar
nadat de man zich had voor gesteld
schrok hij. De dikke man zei: “August
wat is er met je gebeurd?” August antwoordde: “Ik ben vreselijk ziek geworden, daardoor ben ook veel kilo’s verloren. Ik moet rust zegt de dokter, veel
rust.” De dikke man, die zijn werknemer
nog steeds verschrikt aanstaarde, begon
stotterend: “ggoed neem m-maar wat
rust.”
August verliet de ijssalon. De dikke man
bleef nog steeds verschrikt achter. Even
later plaatste hij een A4tje op het raam
waarop stond:
Spoed
Werknemer gezocht
geen verijsten
Op een morgen kwam Micha langs
Tofani lopen en zag het bordje hangen.
Zonder te aarzelen liep Micha de ijssalon binnen. De dikke man stond achter
de toonbank en zag de jongen aan komen draven. “Daar zullen we twaalf wel
weer hebben”, zei de man zuchtend bij
zichzelf.
Zal Micha’s tweede poging om bij de ijssalon te mogen werken lukken en waarom blijft hij ondanks alles nog steeds
proberen? Volgende nummer meer...

Interview met Sara over kinder-keuringsdienst van waarde
Thomas van den Brekel
De kinder-keuringsdienst van waarde is
een programma over kinderen die elke
aﬂevering weer een ander soort eten
behandelen. Sara speelt daar ook in en
ik heb haar een paar vragen gesteld.
Sara is in het programma gekomen
doordat de dochter van de redacteur
van het programma een stuk in de MLA
schoolkrant had gelezen en helemaal
enthousiast was en daar auditie heeft
laten doen en Sara en nog een paar an-

deren daar uit hebben gewonnen. Sara
was heel blij dat ze had gewonnen want
dan kwam ze op TV. Ze heeft nu twee
uitzendingen meegedaan en vond het
helemaal geweldig. Waarschijnlijk doet
zij volgend jaar gewoon weer mee. Ze
vindt het ook heel leuk omdat zij best
veel zelf mag zeggen in het programma.
Er is dan ook GEEN script, de makers
van het programma zeggen alleen maar
waar zij naar toe willen en dan mag je
dus zelf bepalen wat je zegt. Nu willen
er vast al mensen ook meedoen aan dit

programma maar dat gaat niet zomaar.
Je moet heel veel geluk hebben dat ze
net jouw school uitpikken en jij auditie
mag doen. Maar als je er dan in bent
moet je er ook iets voor opbrengen. Je
bent voor een opname in een fabriek
een hele dag bezig, maar bijvoorbeeld
voor zo’n telefoongesprek ben je maar
zolang als het duurt bezig. Dit alles
brengt zo’n tachtig minuten ﬁlm op per
AFLEVERING. Ze moeten dus dan behoorlijk gaan inkorten want een aﬂevering is maar twintig minuten.
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KINDERKRANT
Thom in het pakhuis deel II
Melle van Maanen

Welkom Roos!
(nieuw redactie lid)
Door Jonathan

Versteend van schrik keek hij in een oud
maar aardig gezicht. Aan zijn uniform
kon Thom opmaken dat het waarschijnlijk een nachtwaker was. Hij kon nergens
meer naar toe: met opgeheven gummiknuppel gaf de man bevelen om mee te
lopen naar zijn post. Daar ging hij zitten
en dronk zijn kofﬁe. “En nu maar wachten op de politie”, zei de nachtwaker.
Enkele minuten gingen voorbij en Thom
verstijfde als hij eraan dacht dat Jeremy
nog in het pakhuis was. Op dat ogenblik
slaakte de man een kreet, hij draaide
zich om en Thom zag de oude nachtwaker dood in een plas bloed liggen. Toen
zag hij Jeremy met een mes in zijn hand.
Een ogenblik was het stil, maar Jeremy
verbrak die door naar hem toe te lopen
en te zeggen: “kom we moeten maken
dat we wegkomen!”
“Ben je gek, en die oude man dan?”
“Het was of hem of wij man, kom gauw,
hij heeft de politie al gebeld.” “Wat
ben jij voor egoïstische klootzak!” zei
Thom. “Het was helemaal niet: hem of
wij, je had hem ook gewoon bewusteloos kunnen slaan.” “Dan had hij nog op
kunnen staan en ons alsnog te pakken
gekregen!” zei Jeremy. “Helemaal niet,
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ik weet niet wat jij gaat doen maar ik
blijf bij de man!” zei Thom. Hij liep naar
de man toe en luisterde aan zijn borst.
Hij hoorde nog zijn hartslag, gelukkig.
Intussen had Jeremy het mes en het
breekijzer gepakt en was er vandoor
gegaan. Thom legde de man een beetje comfortabeler, deed zijn vest onder
de mans hoofd, scheurde zijn T-shirt in
repen en drukte die op de wond in de
mans rug. Snel pakte hij zijn mobiele
telefoon en belde nog eens de politie en
ook de ambulance. Binnen twee à drie
minuten kwamen ze aan en bestormden hem met drie man tegelijk en sloegen hem in de boeien. De vierde agent
vroeg hem wat er was gebeurd terwijl
de artsen met de man bezig waren. “Ik
heb inderdaad ingebroken”, zei Thom,
“maar ik heb die man niet vermoord!
Dat heeft Jeremy gedaan, maar die is
weggerend!” “Ik ben bij de man gebleven tot jullie mij kwamen inrekenen.”
Terwijl de agent hem in de auto duwde
zei hij: “als het echt zo gegaan is, heb je
juist gehandeld.” Met een slecht gevoel
in zijn maag reed hij met de agenten
naar het dichtstbijzijnde politiebureau.

Wat is je naam?
- Roos Brouwer
Hoe oud ben je?
- Veertien
Op welke school zit je ?
- MLA
Wat is je lievelingsvak?
- Geschiedenis.
Wat vind je leuk aan de buurt?
- Dat bijna alle mensen elkaar kennen,
dat het altijd gezellig is en dat ik me altijd thuis voel.
Wat kan er aan de buurt verbeterd worden?
- Er moet veel meer groen komen in de
buurt.
Is er iets dat je interessant vindt aan de
buurt?
- Dat er allemaal culturen door elkaar
zijn.
Wat is je favoriete plek in de buurt?
- Het Castaﬁore pleintje in de
Verversstraat.
Wat doe je meestal als je in de buurt
bent?
- Naar Sara lopen.
Wat voor stukjes denk je te gaan schrijven?
- Thema: dat mensen gelukkiger worden
in het leven
Las je de OpNieuw wel eens?
- Ja maar niet zo lang, want ik woon pas
sinds vier jaar in Amsterdam
Heb je ervaring met stukjes schrijven?
- Ja, ik schrijf hier in Amsterdam voor de
schoolkrant en ik schreef ook in India en
Tsjaad (Afrika) voor de schoolkranten.
Vind je dat er iets aan de OpNieuw kan
veranderen?
- Ja, ik vind dat er meer verschillende
soorten mensen/culturen in moeten
schrijven, zoals Chinezen of zo.
Wat vind je van de kinderkrant/adolescenten courant?
- Leuk om te lezen, het is het vrolijkste
deel van de krant.
Wil je nog wat zeggen?
- Ja, dat ik heel blij ben om voor de
OpNieuw te mogen schrijven.

T

onderhuur
Enige tijd geleden kwam er iemand op
het spreekuur die volgens zijn verhuurder, een corporatie, zijn woning in onderhuur had gegeven. Mensen van de corporatie hadden foto’s gemaakt van post
die aan hem gericht was maar op een
stapel in het trappenhuis lag. Ze waren
bij zijn buren langs geweest en die hadden verklaringen over zijn afwezigheid
afgegeven. De man vertelde dat hij na
zijn scheiding de woning ongeveer twee
jaar in huur had. Maar er was maar één
slaapkamer en hij woonde er met zijn
dochter van veertien. Dat ging niet en
hij wou daarom woningruil doen, maar
dat was nog niet gelukt. Gelukkig had hij
goede vrienden met grote huizen, zodat
hij en zijn dochter bij hen konden overnachten. Zelfs hadden ze bij één van
hen vier maanden kunnen intrekken.
Toen had hij, om de kosten te dekken,
gedurende die vier maanden zijn eigen woning in onderhuur gedaan. Vier
maanden onderhuur is weliswaar niet
zo veel, maar de buren hadden hem ook
buiten die vier maanden weinig gezien.
De corporatie was er in ieder geval van
overtuigd dat hij de woning al twee jaar
in onderhuur had gedaan, zodat de zaak
“met plezier”, aldus een medewerkster,
aan een advocaat werd overgedragen.
Het eindigde in een kort geding. En ook
de rechter geloofde de man niet. Hij
moest eruit, met zijn dochter.
Corporaties zijn op het moment erg actief bezig met de bestrijding van onderhuur. Laatst zag ik enkele interviews met
voormalige onderhuurders in een blaadje van een corporatie. Allemaal waren ze
erg schuldbewust, en zeiden dingen als
“ik wist wel dat ik er niet goed aan deed,
maar ik moest een woning hebben”. AT5 heeft een tijdlang een spotje gehad
waarin onderhuur als zeer afkeurenswaardig werd voorgesteld. Het woord
wordt ook altijd voorafgegaan door ‘illegaal’: illegale onderhuur, alsof het tegen
de wet is en strafbaar. Onlangs sprak ik
een politieagente die daar ook van overtuigd was. Onderhuurders die zich bij
een corporatie melden, worden vaak
nogal bedreigend toegesproken. Niet
alleen wordt dan geprobeerd op een gemakkelijke manier van de onderhuurder
af te komen, maar de medewerkers lijken
er ook een persoonlijke eer in te stellen
om hem goed te laten weten dat hij slechte dingen heeft gedaan.

‘gewacht’. Wonen is geen wachten. Dat
onderscheid moeten we handhaven. Er
zijn daarom geen wachtlijsten meer. En
als er geen wachtlijsten zijn, kan men
ook niet voordringen. Een onderhuurder
dringt daarom niet voor. Op zijn hoogst
brengt hij het systeem een beetje ‘in de
war’. Maar dat geeft niet. Het systeem
functioneert toch al slecht.

Toch is onderhuur volstrekt niet illegaal
of strafbaar. De politie kan er niet tegen
optreden. Onderhuurders handelen ook
niet in strijd met hun huurcontract, zodat er niet eens sprake is van wanprestatie. Omdat hun positie vaak ongelukkig
is, heeft de wetgever zelfs een speciaal
wetsartikel gemaakt waarin onderhuurders beschermd worden. Onderverhuurders daarentegen handelen wel in strijd
met hun huurcontract, maar alleen als
ze een woning verhuren die ze zelf in
huur hebben en waarin ze geacht worden zelf te wonen. Soms huren mensen
een heel pand of een bedrijfsruimte met
woningen erboven. Als ze zulke woningen onderverhuren, is er ook met onderverhuur niets aan de hand. Maar mensen
wier leven afwijkt van het gangbare patroon, bijvoorbeeld omdat ze veel vrienden hebben bij wie ze logeren, omdat ze
een baan hebben waarvoor ze veel in het
buitenland zijn of omdat ze veel vrienden of familieleden hebben die bij hen
logeren, zijn hierdoor kwetsbaar geworden. Als ze ruzie met hun buren krijgen
en die gaan klagen bij de verhuurder, kan
het niet uitgesloten worden dat ze hun
woning kwijtraken.
Corporaties beroepen zich bij de bestrijding van onderhuur op hun wachtlijsten,
die in het Centrum van Amsterdam op
kunnen lopen tot twintig of dertig jaar;
in verhouding daarmee dringt de onderhuurder voor, zo vinden ze. Dit echter is
onjuist. Er zijn namelijk geen wachtlijsten. Mensen komen na twintig of dertig
jaar voor een woning in aanmerking,
omdat ze al die tijd in één woning hebben gewoond. ‘Woonduur’ geldt sinds
een jaar of tien als ‘wachttijd’. Maar als
iemand na twintig of dertig jaar besluit
te verhuizen, heeft hij onmiskenbaar met
enige tevredenheid gewoond, anders was
hij wel eerder weggegaan. Hij heeft niet

Het tweede argument tegen onderhuur
is dat de onderverhuurder forse winsten
kan maken door een woning waar hij
bijvoorbeeld � 300,- voor betaalt door te
verhuren voor � 1000,-.
Laatst zei één van mijn cliënten, een al
wat oudere Braziliaan die geen Nederlands spreekt en de hele onderhuurdiscussie niet kent, dat hij in de winter twee
kamers van zijn corporatiewoning voor �
500 per stuk in de verhuur deed. Hij was
namelijk binnenprater van een jeugdherberg en verdiende alleen in de zomer.
Ik zei hem dat dat wel erg veel was en
ook verboden. Hij antwoordde dat het
helemaal niet veel was omdat mensen in
zijn omgeving veel meer vroegen en hij
had ‘s winters toch ook geld nodig. Dat
laatste is natuurlijk zo en het eerste vermoedelijk ook. Maar moreel en ook juridisch is de zaak duidelijk: dit mag niet.
Niettemin, als ik denk aan de riante salarissen die directeuren van corporaties tegenwoordig, strikt legaal, mogen innen,
dan gun ik dat geld veel liever aan zo’n
oude sjacheraar. Ik vind het niet evident
dat de één wel forse winst mag maken op
een corporatiewoning en de ander niet.
Het is duidelijk dat de dingen bij onderhuur niet zijn zoals ze zouden moeten
zijn. Maar het verschijnsel corrigeert de
onbillijke situatie dat nieuwkomers in
deze stad geen woning kunnen krijgen.
En in de meeste gevallen kleeft er niet zo
veel onrechtvaardigs aan, niet meer dan
er toch al aan de samenleving kleeft. De
woorden ‘illegale onderhuur’ vormen in
ieder geval een nogal fout begrip. Ze suggereren een schade voor het algemeen belang die er niet is en ze roepen een sfeer
op van moralistische zelfgenoegzaamheid, die slachtoffers maakt.
Peter Commandeur
Huurspreekuur D’ Oude Stadt
Spreekuur: Nieuwe Doelenstraat 55
woensdagmiddag 2-5 uur
woensdagavond 7-8 uur
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Negosie
Henk Oldeman
Een nieuw boekje. Het ligt voor me. Het
heet Negosie en is geschreven door Greet
van der Krieke. Ik heb het net uitgelezen.
Het woord ‘uitgelezen’ blijft even steken
in mijn hoofd. Dat is het juiste woord
voor de verhalen in dit boekje. Uitgelezen verhalen. Door onze Greet, die we
kennen uit haar stukjes in OpNieuw. Die
haar belevenissen kan weergeven verrijkt
met een glans, waardoor het alledaagse
opeens bijzonder wordt.
Greet vertelt over haar wederwaardigheden als koopvrouw op de Waterloopleinmarkt en op de zondagsmarkt
op de Nieuwmarkt. De verhalen zijn
juweeltjes, de illustraties, etsen en foto’s,
maken zelfs het hele boekje tot een juweeltje.
Alom prijzingen dus. Maar, wacht eens
even: is het ethisch wel verantwoord
dat het ene redactielid het boekje aanprijst dat het andere redactielid heeft
geschreven, in hun eigen blad nog wel?
Met die materie heb ik geworsteld. Maar
ik ben tot de slotsom gekomen dat ik
het alternatief, namelijk om u, lezer van
OpNieuw, onkundig te laten van het bestaan van Negosie, niet op mijn geweten
wil hebben. Ik zou u ogenblikken van
geluk te kort doen.
Als voorproefje hieronder het verhaal
‘Ban-de-bom’, met de bijbehorende ets
van Nico Lute.

Ban-de-bom
Altijd prijs: een sigarenkistje vol kraaltjes en spiegeltjes. De prijs is standaard
een eurootje. U weet misschien nog wel,
vroeger klonk op de markt: ‘ach moppie,
geef maar een piekie’. Ja, dat waren nog
eens tijden! Helaas, het is een euro geworden, ook ik moet met mijn tijd meegaan. Maar als je goed zoekt kun je voor
je euro nog heel hebberige dingetjes vinden. De lokeend zit er ook tussen, parels
deze keer, die doen het altijd goed. Een
tamelijk lang snoertje kost bij mij wèl
twee euro. Dat is altijd te duur, want elders op de markt krijg je er twee voor vijf
euro, keer op keer krijg ik dat te horen;
de logica hiervan ontgaat mij enigszins.
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Het zijn zonder uitzondering vrouwen
die zich op het kistje storten. Fanatiek
snuffelen, kettingen uit de knoop halen,
nog fanatieker zoeken naar die andere
oorbel en steevast vragen of dat horloge
het echt nog wel doet.
Meneer is vandaag de uitzondering die
de regel bevestigt. Een tikje sjofel is hij
en hij zit zomaar ineens met een bil half
op mijn kraam. Duidelijk alle tijd van
de wereld haalt hij omstandig de halfzware uit zijn zak en - hoe is het mogelijk - rolt vervolgens een sjekkie met één
hand. Ademloos kijk ik toe. Dat heeft hij
eerder gedaan, zijn doorrookte vingers
vertellen het verhaal van veel, heel veel
pakjes shag. Dat het slecht zou zijn voor
de gezondheid heeft hij vast wel eens
ergens gelezen, maar is voor hem geen
reden om te stoppen. Hij ziet mijn belangstelling en vraagt of hij er voor mij
ook eentje moet rollen. Ik rook niet en
eerlijk gezegd zou ik, ook als ik wel rookte, niet van het aanbod gebruik gemaakt
hebben. Een vuurtje heb ik desgevraagd
dus niet, uiteindelijk komt na diep graven de aansteker tevoorschijn. Grote
rookwolken drijven mijn richting uit.
Zo, nu kan het feest beginnen en krijgt
de kraam die aandacht die ze verdient.
Het sigarenkistje staat binnen handbereik en in één vloeiende beweging vist
hij de ketting met het ban-de-bomteken
eruit. Symbool van de jaren zestig. Hippies, ﬂowerpower, meisjes in Indiase jurken, prachtig met kralen versierd. Of die

heel creatieve meisjes: van grootmoeders
gordijn maakten ze beeldschone rokken.
Zowel ‘s zomers als in de winter hoorde
daar een bontgeborduurde Afghaanse jas
bij. Bob Dylan en Boudewijn de Groot en
altijd en overal droeg je het ban-de-bomteken. Actief waren ze in die tijd, niet alleen in het organiseren van feesten maar
ook in demonstraties. Luid scanderend
dat Johnson een moordenaar is, was iedereen voor vrede: Peace man.
“Wat goed zeg, dat jij dit hebt, want ik
had er wel een ring van, vrij groot ook
maar mijn vingers zijn te dik geworden,
die had een vriend van me gemaakt voor
niks, dat deed je toen gewoon, weetjewel
maar die draag ik nou niet meer maar
deze wil ik weer om m¹n nek, nou die ga
ik van je kopen, wat een goeie tijd was
dat weetjewel, ik ben overal geweest toen
ja, ook in India en veel vrienden had
je toen, nee, dat is niet meer zo dat de
mensen zo samen waren, je was jong en
er waren geen verschillen, iedereen was
ertegen, weetjewel en dat gaf een band,
moet je nou eens komen, iedereen zit
toch op z’n eigen en ik ken ook bijna
niemand meer van toen, ken jij nou nog
mensen van toen en je kon ook altijd
overal slapen weetjewel nou, daar moet
je vandaag eens om komen, nee weetjewel de wereld is eigenlijk naar de klote
gegaan met die euro want met die gulden
weetjewel van toen, nou, als jij weet waar
ik overal geweest ben en de mensen leefden veel makkelijker toen, ja en ik rookte
wel een jointje maar weetjewel dat deed
iedereen en het was ook gewoon goeie
stuff en je deelde dat en moet je nou komen weet-je-wel en heb jij voor mij effe
een paar euro te leen, want ik moet nog
naar huis en dat klote openbaar vervoer,
weetjewel ja, daar heb ik ook nog voor
gelopen om dat gratis te maken weetjewel en als jij nou mij effe wat geld leent,
een paar eurootjes als je er tien hebt, dan
ben ik wel geholpen hoor en weetjewel
dan ben ik zo weer bij je terug en dan
kom ik effe dat kettinkie halen.”
Negosie
In eigen beheer uitgegeven
7,95 euro, te koop bij boekhandel Pantheon, Sint Antoniesbreestraat 132
Of te bestellen op www.greetvanderkrieke.nl

Kleine
Woningaanpassingen
en Klussen
Voor 55+ers en mensen
met een handicap
o.a. verhoogd toilet/douchestoel
handgrepen (gratis)
klussen (€ 2,- + materiaalkosten)
advies is altijd gratis
www.blankenberg.nl

Tel: 020-5573338

De verhalentafel
Riet Paasman

Oudere mensen hebben een
schat aan levenservaring, die
ze graag delen. Dat is echter
niet altijd mogelijk. Dan
dreigen ze in sociaal isolement
te raken. De verhalentafel,
ontwikkeld door Waag Society
die gehuisvest is in De Waag,
biedt een oplossing.
De verhalentafel is een meubel met een
bijzondere vorm. De tafel is rond, er kunnen maximaal zes mensen aan zitten. Op
de tafel zijn in het midden drie ‘aanraakbeeldschermen’ ingebouwd. Met twee
knoppen en met die beeldschermen kun
je de computer bedienen. Een toetsenbord en een muis zijn niet nodig. En dat
is precies wat deze technologie voor ouderen zo aantrekkelijk maakt.
Door de knoppen te gebruiken of het
beeldscherm aan te raken maak je een
keuze uit allerlei historische afbeeldingen, zoals een beeld van de Elfstedentocht uit 1963, van het huwelijk van
koningin Beatrix, een stukje uit een
voorstelling van Dorus of een filmpje
van de Beatles met een van hun songs.
Elk van die beelden roept herinneringen
op, die aanleiding kunnen zijn voor een
interessant gesprek tussen bewoners van
een zorginstelling waar zo’n verhalentafel staat. Dat was ook het doel van de
ontwerpers van de Verhalentafel, Waag
Society: de levensvreugde van bewoners
van zorg- en verpleeginstellingen verhogen en de communicatie onderling te
bevorderen. Waag Society is een kennisinstituut dat cultuur en technologie met
elkaar verbindt. Het is, zoals de naam
al zegt, gehuisvest in de Waag. Voor de

vormgeving van de tafel schakelde het
instituut kunstenaar Hans Muller in.
De fragmenten in de Verhalentafel dateren van 1920 tot 1990 en bestaan uit liedjes, Polygoonjournaals en korte ﬁlmpjes
uit het dagelijks leven. De lengte varieert
van één tot drie minuten. Bewoners kunnen hun eigen reacties inspreken en toevoegen aan de tafel. Ook kan een gebruiker eigen ﬁlmmateriaal laten toevoegen
aan het meubel. De Verhalentafels zijn
onderling met elkaar verbonden, waardoor alle materiaal verspreid kan worden
naar alle Verhalentafels in Nederland.
Elke vier weken is er een nieuw thema,
bijvoorbeeld wereldnieuws of cabaret.
De begeleider vraagt de gebruiker eerst
wat hem of haar bij dat thema te binnen
schiet. Daarna zoeken ze in de Verhalentafel een paar ﬁlmpjes op. Iedere week
bespreken ze een ander filmpje, soms
zoeken ze er klantenartikelen bij, andere
bewoners lopen langs, blijven even staan
en raken met elkaar aan de praat. Soms
wordt er volop meegezongen en meegedanst op een muziekfragment.
Jammer genoeg staat er geen verhalentafel in Flesseman. Toen een proefexemplaar van de Verhalentafel klaar was
heeft Waag Society Flesseman benaderd
met de vraag of het mogelijk was de tafel daar te plaatsen. Maar, zo laat Jeannet
Groot, activiteitencoördinator in Flesseman, weten, ruimtegebrek en later ook
de kosten stonden dat in de weg. “Het
Sarphatihuis heeft wel een verhalentafel,
die staat daar prachtig in een heel mooie
ruimte, daar ben ik wel een beetje jaloers
op. Onze bewoners mogen er gebruik
van maken, maar je begrijpt dat dat in de
praktijk weinig gebeurt.”
Wie weet een oplossing?
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Aanleg geveltuinen in de
oude stad
Geveltuinen en bloemen op balkons, aan
vensterbanken en op de stoep vormen in
de binnenstad samen met de aanwezige bomen het enige groen. Stadsdeel Centrum,
Sector Openbare Ruimte en wijkcentrum
d’Oude Stadt hebben wederom de handen
ineen geslagen om de aanleg van geveltuinen te stimuleren. In het voorjaar 2009
kunnen in verschillende buurten, waaronder de Nieuwmarkt, nieuwe geveltuinen
worden aangelegd.
Wilt u een geveltuin laten aanleggen dan
kunt u een aanvraag doen bij Wijkcentrum
d’Oude Stadt, Veronika Esser tel. 6 38 22
05 of wijkcentrum@oudestadt.nl of langskomen op de Nieuwe Doelenstraat 55 van
9.30 tot 14.30 uur. U kunt zich opgeven tot
uiterlijk 27 maart en krijgt dan bericht of
en wanneer uw tuin aangelegd wordt. Aan
de aanleg zijn geen kosten verbonden. De
aarde wordt geleverd, planten moet u zelf
aanschaffen.

Muziek
Henk Oldeman
Vooral ‘s zomers is het in het centrum
vaak een gedrang van musici, in verschillende stadia van ontwikkeling. We
hebben de Zuidamerikaanse groepjes
gehad, met hun panﬂuiten, vaak zie je
harmonica- en accordeonspelers, gitaren, ik herinner me ook iemand met een
meterslange hoorn die boventoongeluiden produceerde. Veel mensen genieten
ervan, voor anderen is het een terreur,
vooral de buren van caféterrassen. Het
ene groepje is nog niet weg of de opvolger staat er al.
In de galerij bij Albert Heijn, de mensenvriend zoals Gerard Reve hem noemde,
is altijd wel iemand actief. Ik was gewend
aan accordeonspelers die geweldige bravourestukken voortbrachten en ik keek
er dan ook niet van op toen ik er in augustus een jonge vrouw op een toetsenbord bezig zag. Ik was met mijn gedachten bij m’n boodschappenbriefje en liep
achteloos aan haar voorbij.
Op de terugweg echter werd ik getroffen
door een paar klanken en ik bleef staan
luisteren. Met stijgende verbazing hoor-
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de ik een volleerde concertpianiste aan
het werk. Ik ging in een hoek staan, waar
ik de tijd kon vergeten, en genoot van
een volledig recital. Liszt, Schumann,
Bach, alles kwam voorbij. Zonder theatraal vertoon, ze zat heel stil, bescheiden
bijna, te spelen.
Ik vond het beschamend om een halve
of hele euro in haar tas te leggen, dus ik
legde er een vijfje in. In de daaropvolgende weken was ze er geregeld, ze had een
uitgebreid repertoire en ik heb veel staan
luisteren, à raison van steeds een vijfje.
Na een paar maal kreeg ik van haar een
CD cadeau die ik nog geregeld beluister.
Ik kon moeizaam met haar praten, haar
naam was Natalya Ovechkina, ze kwam
uit Nizjni Novgorod, in Rusland. Begin
oktober is ze teruggegaan naar Rusland,
het werd te koud om buiten te spelen.
Volgende zomer komt ze misschien weer
naar Amsterdam. Als ze komt zal ze me
dat van tevoren schrijven, zodat er mogelijk een recital in een echt zaaltje te regelen is. Wie weet, een vrouwelijke Youri
Egorov?

Activiteit Pintohuis
De derde dinsdag in januari –de 20stehoudt Suzanna Jansen ’n lezing in de sfeervolle leeszaal (je waant je in een klein theatertje) van het Pintohuis. Zij heeft “Het
Pauperparadijs” geschreven aan de hand
van haar eigen familiegeschiedenis. Anderhalve eeuw Nederlandse armoedebestrijding. In ’t kort:
Een maatschappelijk betrokken generaal
richtte in 1823 in Veenhuizen (Drente) drie
gestichten op om daar de paupers uit de steden, door middel van arbeid in het veen, op
te voeden tot zelfstandigheid. In 1859 werd
het door de staat overgenomen. Zodra de
staat zich ergens mee bemoeit, speelt niet
de zaak meer een rol, maar de vraag hoe het
politiek voor elkaar te krijgen. De betrekkelijke erfelijkheid van armoede wordt prachtig beschreven – voelbaar wordt gemaakt
dat, als door een wonder, de familie van de
auteur de kettingreactie, die armoede soms
kan zijn, heeft weten te doorbreken.
Aan te raden is om voor deze lezing te reserveren, tel. 6243184 of via de mail,
ctr@oba.nl
Liesbeth Pijper
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Binnen Bantammerstraat

Verkeer en parkeren

Voor terrassen is de straat
volgens velen te smal, bovendien wordt het geluid in zo’n
smalle straat erg weerkaatst.
Thea IJzereef, rayonmanager van de sector Openbare
Ruimte, zegt dat het trottoir 2.85 m breed is. Na aftrek van 1.50 m voor het
trottoir blijft er 85 cm over
voor een terras. Op de vraag
waarom de leefbaarheid niet
wordt meegenomen bij de
vergunningverlening, antwoordt Thea IJzereef dat
de sector daar verder niet
over gaat. Ze geeft het advies om Harry Wijnen, hoofd
afdeling horeca-vergunningen, eens uit te nodigen op
de Bewonersraad om hem
te vragen naar het beleid.
Ook het laad- en losregime
in de straat is een punt van
aandacht. Een zelfde regime toepassen als in de
Kalverstraat – tussen 7.00 en
11.00 uur mag men laden en
lossen, daarna is de straat afgesloten met paaltjes – lijkt
voor de Binnen Bantammer
niet haalbaar. Moet de
straat worden afgesloten
na het laden en lossen? Of
moet er 24 uur worden gehandhaafd? Formeel mag
je een half uur stilstaan en
dan moet men doorrijden.
De raad besluit een brief
te sturen aan wethouder
Koldenhof om te overwegen
een laad- en losregime in te
stellen en de parkeerruimte
om de hoek als laad- en losplek aan te wijzen.

Er is een nota van uitgangspunten voor parkeergarages
in de maak. Marc Harmsen
van de klankbordgroep
Geldersekade laat weten
dat er momenteel voor twee
locaties verschillende varianten worden bekeken, namelijk voor de Geldersekade en
voor het Oosterdok. In januari komt de parkeergarage
Geldersekade in de inspraak.
Een parkeergarage onder
de hele Geldersekade is niet
mogelijk, omdat daarvoor
de brug zou moeten worden afgebroken en dat is te
duur. De garage zou daarom
onder het eerste rak komen.
De in- en uitgang komen
aan de onevenzijde van de
Geldersekade; aan de Prins
Hendrikkade kan het niet
– daar ligt de metrobuis. De
kademuur aan de westkant
blijft staan. Ook verschillende bouwmethodes worden onderzocht. Een garage
onder het Oosterdok lijkt
niet de nadelen te hebben
van de Geldersekade, maar
een garage daar wordt wel
duurder, omdat die van een
ander soort ontwerp is. Het
gaat bij het Oosterdok niet
om de al geplande garage
(die is van een particuliere
onderneming), maar om
een tweede parkeergarage.
De bouwtijd van een garage onder de Geldersekade
wordt ingeschat op drie jaar.
Nico Beuk vindt dat de bewoners en raadsleden voor
het lapje worden gehouden.
Eerst werd er gesproken over

een toegang vanaf de Prins
Hendrikkade, nu blijkt dat
weer niet te kunnen. De enquête is bovendien zo gestuurd, dat er in een groot
gebied mensen werden
ondervraagd; mensen die
veraf wonen zijn dan voor
een garage, alleen mensen
die vlakbij wonen zijn tegen. Nico Beuk vraagt of de
Bewonersraad nog achter de
oude nota van uitgangspunten staat.

Bebouwing Binnenterrein
Blom
Voor het terrein Blom/
Walenburg is volgens het
bestemmingsplan een nieuwe bestemming in ontwikkeling. IJmere heeft gebruik gemaakt van de art.
19-2 procedure, net voordat die kwam te vervallen
vanwege de nieuwe wet op
de Ruimtelijke Ordening.
Voor kleine projecten zoals Blom is nu het zogenaamde Projectbesluit in
de plaats gekomen. In het
Projectbesluit zitten veel
meer bezwaarmogelijkheden. Het bouwplan voor
Blom ziet er nu zo uit: voorzien is in de bouw van achttien stadswoningen met zestien parkeerplaatsen. Het
bouwplan voor Walenburg
bevat de bouw van een
verpleeghuis met 21 units.
Voor dit hele project geldt
de norm van dertig procent
sociale woningbouw niet,
omdat IJmere over de hele
Binnenstad genomen al boven die dertig procentsnorm

uitkomt.
Han Sünnen vraagt zich af
wanneer IJmere nu eens eindelijk naar de bewoners gaat
luisteren. Er is vraag naar
huisvesting voor ouderen.
Piet Seijsener zegt dat ook
de Ouderenwerkgroep heeft
gepleit voor zelfstandig wonen met de mogelijkheid
van verzorging. Ook Marjet
van de Berg wil een pleidooi
houden voor ouderen. Het
wijkcentrum wordt vaak gebeld door ouderen wier huis
te groot is, maar die graag in
de binnenstad willen blijven
wonen. Iman Baardman zegt
dat de PvdA bij de laatste
deelraadsverkiezingen heeft
toegezegd dat bewoners bepalend zouden zijn voor een
tiental projecten, waaronder
Blom Tandwielenfabriek. Er
is ooit een enquête gehouden onder de bevolking en
daar is uitgekomen dat de
buurt koos voor Groen. Er
was ook een klankbordgroep
omtrent Blom en daar is
veel gepraat en nagedacht,
maar IJmere heeft daar een
streep onder gezet. Nu is
er een patstelling en daar
moeten we uitkomen, aldus Iman Baardman. Sieds
Franzbergen is van mening
dat de gemeente ervan overtuigd moet worden dat Blom
een binnenterrein is en geen
stratenplan.
De volgende Bewonersraad
is op donderdag 12 februari
2009 om 20.00 uur.
verslag: Mieke Lokkerbol
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