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Openbare ruimte

De Nieuwmarktbuurt kreeg er
een nieuw verkeersbord bij, een
alcoholverbod voor de nachtelijke uren op vier plekken in de
buurt. De maatregel is een omtrekkende beweging. Het gaat
niet om bestrijding van alcoholgebruik, maar om vermindering van geluidsoverlast. Wie
honderd blauwe knopen in een
zinken emmer rondschudt kan
heel wat lawaai produceren,
maar daarvoor op grond van
het nieuwe verbod niet voor
worden bekeurd. Wel op grond
van de overal geldende milieuwetgeving.
Het nieuwe alcoholverbod lijkt
een voortzetting van een beleid waarmee eerder een vrij
gebruik van de openbare ruimte in de buurt beperkt is. Om
overlast van drugsgebruikers
tegen te gaan werden hele stegen afgesloten. Terwijl er in het
Wallengebied binnenkort weer
drie stegen aan de openbare
ruimte worden teruggegeven,
pleiten sommige buurtbewoners
voor afsluiting van de Zakslootje
in de Nieuwmarktbuurt. Na de
nieuwbouw op het metrotracé
werden tuinen die oorspronkelijk als openbaar groen bedoeld waren, door hoge hekken
buiten de openbare ruimte geplaatst. Vrijwel alle drugsgebruikers zijn weg, maar de hekken
staan er nog.
De Amsterdamse binnenstad
wordt intensief gebruikt. Er wonen ruim 80.000 mensen en een
nog groter aantal heeft er een
dagelijkse werkplek. Tel daarbij
de bewoners van andere stadsdelen die gebruik maken van
de centrumvoorzieningen, de
dagjesmensen van buiten die
winkelen combineren met een
grachtenwandeling en buitenlandse toeristen die al die mensen en monumenten komen
bewonderen. Om het evenwicht
tussen de wensen en belangen
van al die gebruikers te bewaren zijn regels, sturing en beperkingen noodzakelijk. Daarbij is
en tolerante inschikkelijkheid
van al die gebruikers gewenst.
Dat alles binnen bestaande regels en afspraken die gehandhaafd moeten worden.
Het is van belang dat de openbare ruimte daarbij intact wordt
gelaten, waar mogelijk verruimd en mogelijkheden blijft
bieden voor veelzijdig gebruik.
Ook in de Nieuwmarktbuurt.
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Bij de voorplaat

Peter Rauh 1948 – 2008
Sjaak van der Leden
De voorpagina maken met
werk van Peter vind ik een
eer. Omdat het omslag niet
full-color kan zijn, heb ik
geen schilderij kunnen kiezen
en is een tekening beter; die is
in één kleur. Ik heb er een gekozen die Peter maakte toen
hij zelf nog in de Nieuwmarkt
woonde, met mij op Koningsstraat 6. Dat was in de roerige
tijd van afbraak en strijd in
verband met de metroplannen.
De tekening is uit 1974 en
bewaard gebleven dank zij de
alerte reactie van Gerda van
der Veen, die op nr. 5 woonde.
Er was op zolder brand uitgebroken in het kamertje naast
dat van ons. De bovenburen
hadden hun berging als een
kinderslaapkamer ingericht
en daar was iets misgegaan
met een kaars. Dat kamertje
was alleen door een met zachtboard betimmerde lattenwand van onze berging
gescheiden. Wij hadden daar in een dekenkist tekeningen en schetsboeken en
andere papieren opgeborgen. Omdat de
brandweer er snel bij was, bleef de brand
tot de zolder beperkt. Van vierhoog gooi-

Peter Rauh was een heel goede vriend
van mij. We ontmoetten elkaar in 1969
en woonden jaren samen op Koningsstraat 6.
Na de renovatie van dit pand in 1990
was de woonruimte verdubbeld en kon
ik in huis een bescheiden schildersatelier
inrichten.
Peter, die al eerder naar de Gerard
Doustraat verhuisde, bleef regelmatig
hierheen komen om te schilderen; de
lichtval vanaf het noorden was ideaal
voor de hele dag evenwichtig licht.
Veel van zijn werk heb ik in de Koningsstraat zien ‘groeien’ tot precieuze meesterwerkjes, die niet zelden een hallucinerende werking hadden en hebben op z’n
bewonderaars.
Een van zijn eerste exposities hield hij
bij Galerie Fou-Fou, aan de overkant op
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de de brandweer de smeulende restanten
van onze zolderberging de Koningsstraat
in. Wij waren allebei niet thuis. Onze
overbuurvrouw Gerda, die zag wat er op
straat belandde, heeft toen al onze papieren verzameld en bij haar naar binnen
gebracht. Veel was al aangetast door de

no. 7. Henny Janzen (zij stierf in 2006)
heeft hem gestimuleerd om dat te doen.
Daarna heeft hij nog vier maal een expositie van zijn werk samengesteld. De
laatste tentoonstelling was in spiritueel
centrum “De Roos” in 2005.
Aan een schilderij werkte hij maanden,
soms meer dan een jaar, tot het in zijn
ogen goed was. Vorig jaar was hij al weer
zo ver gevorderd met een serie nieuwe
schilderijen dat hij aan de planning van
een volgende expo begon te denken.
Op 12 september begonnen we een langgewenste reis naar India en Nepal. Na
drie weken intensief tempels, forten en
kastelen zien in India, begon een wat
ontspannener deel van de reis. In Nepal
stonden natuurparken en bergwandelingen op het programma. Tijdens een ver-

vlammen en alles was drijfnat van het bluswater. Toen
we de volgende dag thuiskwamen en vernamen wat
er gebeurd was, kregen we
een aantal plastic zakken
met stinkend nat papier.
Gelukkig konden we nog
het een en ander redden,
zoals de tekening die nu
op de voorplaat staat. We
tekenden veel in die tijd
en vooral als we in hoger
sferen verkeerden met een
jointje kwamen er dit soort
stedelijke landschappen
op papier te staan, duidelijk geïnspireerd door onze
omgeving.
Grondbedrijf wachtte niet
lang met de constructie
van een heel nieuw dak en
we hebben geen moment
gedacht te verhuizen, want
we voelden ons prima
thuis in deze vooral toen intens levendige buurt.
PS. Tot eind oktober zal de etalage van
Koningsstraat 6 in het teken van Peters
recente schilderwerk staan. Dan zult u
kunnen zien, dat kleur het wezen van z’n
schilderijen uitmaakt.

kenning van de loop van de rivier de Seti
in de buurt van Pokhara, op 4 oktober
2008, viel Peter in een 120 m diep ravijn
en was op slag dood.
Er was diezelfde maand al een mooie
afscheidsbijeenkomst in ‘De Duif’ aan de
Prinsengracht. Daar kwam het idee op
om een herdenkingsexpositie te organiseren.
Zo geschiedde. Om een mooi beeld te
schetsen hoefden we niet eens verkocht
werk bij elkaar te sprokkelen: in z’n atelier stond al genoeg en daar hebben we
een keuze uit gemaakt. Ook oud werk uit
z’n academietijd kwam tevoorschijn.
De expositie vond plaats in Galerie Connie Bos aan de Zwanenburgwal op 4, 5
en 6 september.
Sjaak van der Leden

Buurt in beeld

Wie blaft waar

Ter gelegenheid van Werelddierendag,
4 oktober, is Buurt in Beeld deze keer
gevuld met een foto uit elk van de vijftig
toegankelijke straten, stegen, wallen, markten en sloten van de Nieuwmarktbuurt. In elke
straat is tenminste één dier te vinden. Sommige beesten zijn levend en wel, andere zo dood
als een pier. De laatste is wel gezien, maar niet gefotografeerd. De buurt is bevolkt met
tientallen fantasiedieren, uitgevoerd in de meest uiteenlopende materialen. Ze zijn meters
groot en piepmuis-klein. Ze staan versteend in de gevels, liggen in een hoekje van een
vensterbank of zijn bijna onzichtbaar achter een ruitje geplakt.

De lezer die de meeste dieren in de goede straat, steeg, wal of markt plaatst,
krijgt 100 euro. Onwaarschijnlijk dat iemand alle vijftig gefotografeerde dieren
precies thuis kan brengen. Maar na enkele buurtwandelingen bij mooi herfstweer moeten enkele tientallen lukken.
Bij een gelijk aantal goede oplossingen
wordt er geloot.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

’s Gravelandseveer
Bianca Castafioreplein
Binnen Bantammerstraat
Binnenkant
Brandewijnsteeg
Buiten Bantammerstraat
Dijkstraat

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Geldersekade
Groenburgwal
Kalkmarkt
Keizersstraat
Kleersloot
Kloveniersburgwal
Koningsstraat
Korte Dijkstraat
Korte Keizersdwarsstraat
Korte Keizersstraat
Korte Koningsdwarsstraat
Korte Koningsstraat
Kromboomssloot
Kromme Waal
Lastageweg
Moddermolenstraat
Montelbaanstraat

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Nieuwe Hoogstraat
Nieuwe Jonkerstraat
Nieuwe Ridderstraat
Nieuwmarkt
Onkelboerensteeg
Oude Waal
Oudeschans
Pentagon
Prins Hendrikkade
Raamgracht
Rechtboomssloot
Schippersstraat
Siebbeleshof
Sint-Antoniesbreestraat
Sint-Antoniessluis
Snoekjesgracht
Snoekjessteeg
Staalkade
Staalstraat
Verversstraat
Waalsteeg
Zaksloot
Zanddwarsstraat
Zandstraat
Zuiderkerkhof
Zwanenburgwal

De prijs van 100 euro is beschikbaar
gesteld door cadeau- en speelgoedwinkel Knuffels/Klompenboer op de
hoek van de Sint-AntoniesbreestraatSnoekjessteeg. U maakt kans die te
winnen als u uw oplossing vóór 15 november 2009 mailt naar bib@xs4all.nl
of in een aan OpNieuw geadresseerde
gesloten envelop met naam en adres
in de bus stopt van buurtcentrum De
Boomsspijker, Rechtboomssloot 52.

SINT ANTHONIEBREESTRAAT / SNOEKJESSTEEG AMSTERDAM

Voor een cadeau voor je schoonmoeder
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Buurt in

03 - tuinvogel

04 - vogelrij

02 - wijze kater
01 - paarden

14 - koe

05 - engelse leeuw

13 - wipschapen
15 - dierenpartij

12 - scheepshond
24 - eendje
11 - toekan

23 - haan

22 - vis

25 - kippetje

34 - vlinder
21 - dakpoes
35 - slangen

33 - beer

31 - kattenkop

32 - duo

43 - varken
42 - trekpaard

40 - tweeling
41 - naamdieren

SINT ANTHONIEBREESTRAAT / SNOEKJESSTEEG AMSTERDAM

Met verrassende technologische foefjes
6

beeld

06 - anti-parkeerkat

07 - kameel

08 - stripkat

09 - aap en slang

10 - knuffelbeest
17 - bonte hond

18 - parkieten

19 - binnenvlinder

16 - traanaap

29 - ezel

27 - zwanen

20 - zondebok

28 - garnalen

39 - wezel

26 - houten kat

38 - tijger

30 - rode eekhoorn
37 - hete schildpad
36 - hond
47 - etalagekat

48 - rode leeuw
45 - olifant
46 - mallemolenpaard

44 - waakhond

49 - krokodil
50 - nijlpaard

SINT ANTHONIEBREESTRAAT / SNOEKJESSTEEG AMSTERDAM

Ook onze prijzen zijn heel zachtjes
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EERSTE GESPREK GRATIS
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Harmonica
Henk Oldeman / tekening Dunya
“Wat hoor ik toch steeds”, dacht ik. Een
mooie zomerochtend, ik had ontbeten
en de krant zitten lezen in mijn keuken,
met ramen en deuren open. Het was een
soort gejengel, als van een kind dat zich
verveelt en met een mondorgel of harmonica bezig is. Er zijn ’s zomers veel
muziekachtige geluiden in de stad, maar
dit was een nieuw soort.
Ik was klaar met de krant en ging de deur
uit, boodschappen doen. In de doorgang
van het Pentagon naar de Sint-Antoniesbreestraat ontdekte ik de bron van het geluid. Een muzikant met een harmonica,
die maar wat aan het doen was. Les had
hij duidelijk nooit gehad en hij streefde
er ook niet naar een vorm van muziek
voort te brengen. Maar ik ging toch weg,
dus last had ik niet van hem.
De volgende dag opnieuw mooi weer, alles open, wàt kwam binnen? Gejengel.
“Ach”, dacht ik, “het houdt wel weer op.”
Het was ook niet allesoverheersend, maar
wel onmiskenbaar aanwezig. Na een uur
ben ik naar beneden gegaan en heb hem

aangesproken. Hij had een Oost-Europees gezicht, snor, borstelige grijzende
haren en, zoals dat hoort, droevige bruine ogen. Ik heb hem voorgesteld om weg
te gaan en, toen hij me vragend aankeek,
gezegd dat ik gek werd van zijn gepieuw.
Hij stond meteen op en vertrok.
Ik voelde me ongemakkelijk. Ben ik te
bruut geweest, dacht ik, dat hij zo slaafs
deed wat ik vroeg? Mij kwam “der Leiermann” in gedachten, “de orgelman”, het
laatste lied uit de Winterreise van Franz
Schubert, een liederencyclus op gedichten van Wilhelm Müller. Het speelt zich
af rond 1820: “Ginder, achter ‘t dorp,
daar staat een orgelman, met stijve vingers draait hij wat hij kan. Blootsvoets op
het ijs wankelt hij heen en weer, zijn centenbakje blijft maar altijd leeg. Niemand
wil hem horen, niemand kijkt hem aan,
en de honden grommen naar de oude
man. Hij laat alles maar gaan zoals het
wil, hij draait maar door, zijn orgel staat
niet stil.”
Goed, het is nu geen winter, maar tòch .

. . Had ik hem niet gewoon moeten verdragen? Waarschijnlijk zijn ze in zijn eigen dorp ook al blij dat hij daar weg is.
Is het voorbeeld aan verdraagzaamheid
dat vriend Jan mij in de jaren zeventig
heeft gegeven dan helemaal vergeefs geweest?
Jan kwam een avond bij Thea en mij op
bezoek in ons toenmalige huis, dat kort
daarna zou worden afgebroken. Zijn oude
auto had hij geparkeerd op de Kleersloot.
Aan het einde van de avond ging hij weg
om naar huis te gaan. Een paar minuten
later belde hij weer aan: “Henk, kan ik
even je fiets lenen tot morgenochtend?”
“Natuurlijk, maar waarom, Jan.” “Ach”,
zei Jan, “er ligt iemand in mijn auto en
hij slaapt zo lekker, ik kan die auto net
zo goed morgenvroeg weer komen ophalen.”
In het Pentagon komt hij niet meer, de
harmonicaspeler, maar hij knikt mij
vriendelijk toe als ik ergens anders in de
buurt langs hem loop.
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Bootbewoners steigeren
Piet van Harn
De aanleg van een nieuwe Prins Hendrikkade tussen de Geldersekade en de ingang van de IJtunnel is op de lange baan
geschoven. De gemeente moet bezuinigen op de uitvoering van het project
Zuidelijke IJ-oever en stelt de werkzaamheden uit tot na 2015. Nu al is duidelijk,
dat die werkzaamheden minder voorzieningen voor de woonbootbewoners aan
de Prins Hendrikkade zullen opleveren
dan hen de afgelopen jaren in het vooruitzicht zijn gesteld. De wens van stadsdeel Centrum om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen op de plaats van
de huidige bussenparkeerplaats zet bestaande plannen op losse schroeven en
kan voor verder uitstel zorgen. Dat zorgt
voor grotere en langere onzekerheid bij
de woonbootbewoners. Hun organisatie,
de Vereniging van Oosterdok Gebruikers
(VOG), heeft het de afgelopen maanden
dan ook druk gehad met acties tegen verschillende overheden. VOG-voorzitter
Jeroen de Geus: “We hebben een klacht
tegen het stadsdeel ingediend over de
manier waarop de besluitvorming over
de Parkeergarage Oosterdok tot nu toe
heeft plaats gevonden. In de vergadering
van 26 augustus 2009 van de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening (ROW)
van de centrale stad hebben we een pleidooi gevoerd voor handhaving van het
oorspronkelijke zes-pierenplan dat de
bewoners jarenlang voor ogen is gehouden. Het ziet er naar uit, dat we er nog
wel even tegenaan moeten.”
Met de uitvoering van het in het jaar
2000 vastgestelde ‘Plan Openbare Ruimte
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2.500 fietsen en een immense ondergrondse parkeergarage (1.650 plaatsen);
daar bovenop komt City Inn, het grootste hotel van Nederland (540 kamers) en
het hoofdkantoor van Vodafone. De liftschacht staat er al.

Jeroen de Geus, voorzitter Vereniging van Oosterdok Gebruikers. Foto: Piet van Harn

Zuidelijke IJ-oever’ verrijst er direct aan
de noordkant van de Nieuwmarktbuurt
een nieuw stuk binnenstad dat in schaal,
bouwhoogten en gebruiksfuncties opvallend afwijkt van de omgeving. De centrale bibliotheek die ruim twee jaar geleden
open ging, markeerde de eerste contouren van het nieuwe Oosterdokseiland dat
steeds vaker met de afkorting ODE wordt
aangeduid. Inmiddels is buurman Het
Amsterdams Conservatorium ook volop
in gebruik, evenals een daar achter liggend kantorencomplex dat goeddeels
bezet wordt door TomTom. De verbouw
van het oude postkantoor (appartementen en kantoren) is in volle gang. Naast
de bibliotheek ligt een parkeerkelder voor

Nu is de aanpak van het tegenoverliggende stukje Nieuwmarktbuurt aan de beurt.
Volgens de planning zou nog dit jaar begonnen moeten worden met de aanleg
van de ODE-brug, een nieuwe verbinding
tussen de Prins Hendrikkade en het Oosterdokseiland, recht op de kop van de
Geldersekade. Verkeerstechnisch gezien
is er voor deze brug wel wat te zeggen.
Vanaf volgend jaar rijden de GVB- en
Connexxionbussen vanaf de IJtunnel via
de Prins Hendrikkade naar de achterkant
van het Centraal Station. Via de ODEbrug, die aansluit op de onderdoorgang
onder het spoor, hoeven ze dan geen trage slaloms meer te maken. De ODE-brug
maakt de Oosterdoksdam overbodig. Die
wordt afgegraven, tegelijk met het touringcarplatform (parkeerterrein) tegenover het Amrâth Hotel. Aan weerszijden
van de Oosterdoksdam liggen veertien
woonboten die dan tijdelijk zouden
moeten verkassen. Na uitvoering van de
werkzaamheden zouden ze een ligplaats
krijgen aan twee nieuwe stenen pieren
op de plek van de parkeerplaats, naast de
vier bestaande oude loswallen. In plaats
van stenen pieren wil de gemeente daar
houten steigers leggen (bezuiniging 1,5
miljoen euro). Door uitstel van de nieuwe inrichting van de Prins Hendrikkade
wordt nog eens 20,6 miljoen naar de toe-

De botenstrook langs de
Prins Hendrikkade vormt een
bijzondere, noordelijke rand
van de Nieuwmarktbuurt. De
meeste van de zestig woon- en
werkboten liggen aan vier pieren
die honderd jaar geleden – na de
bouw van de spoorwegeilanden
- als laad- en loswallen in het
oostelijk havengebied werden
aangelegd. De bewoners en
gebruikers hebben er een
gevarieerd geheel van gemaakt:
keurige burgerboten naast
verwaarloosd maritiem erfgoed,
veel kunstobjecten, bloemperken
en fruitbomen, sleutelplaatsen
en fietsstallingen, intieme zitjes
rond de barbecue en nogal wat
parkeer- en slaapplaatsen voor
buitenlandse toeristen.

tegen nieuw pierenplan
komst geschoven. Niet ten laste van het
programma van de nieuwe gemeenteraad (2010 – 2014), maar van de daarop
volgende (2014-2018).
“Dat betekent een hele lange periode
van onzekerheid voor de bewoners en
eigenaren van de zestig woon- en werkboten die hier liggen”, zegt Jeroen de
Geus. “Het gevolg is dat ze aarzelen over
of afzien van investeringen in hun bezit
en in de woonomgeving. Het betekent
ook, dat voorzieningen zoals de aansluiting op het gasnet en op het rioleringssysteem op de lange baan worden geschoven. In zo’n lange periode van onzekerheid is een boot eigenlijk onverkoopbaar.

We hebben sterk de indruk, dat de keuze
van voorkeurslocatie Oosterdok voor de
bouw van een parkeergarage daar dwars
doorheen fietst en voor extra onzekerheden zorgt. Hoe lang gaat de bouw duren?
Hoe gaan de aan- en afvoerroutes lopen?
Hoeveel plaats blijft er in een nieuwe situatie over voor woonboten die tijdelijk
worden verplaatst en wat wordt dan de
kwaliteit van die nieuwe ligplaatsen?”
De bootbewoners aan de Prins Hendrikkade waren op z’n minst verrast toen in
maart van dit jaar het stadsdeel Centrum
de parkeergarageplannen Geldersekade
inruilde voor de voorkeurslocatie Oosterdok. Ze wisten van niks. Volgens hen

Het oorspronkelijke zes-pierenplan uit 2000. Op deze
perspectieftekening van het eindresultaat is de ODEbrug aangelegd en de Oosterdoksdam afgegraven.

is de voorafgaande buurtenquête (juli
2008) nooit aan die kant van de Prins
Hendrikkade verspreid. In die enquête
werd overigens alleen gesproken over
een parkeergarage onder de Geldersekade en het alternatief Oosterdokseiland.
In de buurtklankbordgroep zaten ondernemers en bewoners van de Geldersekade, de Nieuwmarkt en de Wallen,
niemand van de Prins Hendrikkade, laat
staan een bootbewoner. Jeroen de Geus:
“We vinden dat het stadsdeel nalatig is
geweest in het betrekken van bewoners
en betrokkenen bij de voorbereiding van
de besluitvorming. Toen we lucht kregen van de nieuwe plannen, moesten we
haastje-repje reacties verzamelen voor de

Poolse pleisterplaats op touringcarplatform. Foto: Piet van Harn
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inspraakbijeenkomst van 8 april 2009.
Daar bleek dat van de 26 schriftelijke inspraakreacties er 25 tegen de aanleg van
een ondergrondse parkeergarage op die
plaats waren. Toch rapporteerde het dagelijks bestuur aan de deelraad, dat “de
meeste insprekers de voorkeur voor het
Oosterdok boven de Geldersekade begrijpen of hiermee instemmen”. We vinden
dat de deelraad op 25 juni over een verdere uitwerking van het plan heeft besloten op grond van onjuiste informatie.
Daartegen hebben we een klacht ingediend en we hebben om herroeping van
het besluit gevraagd.”
Auke Adema van het Gemeentelijk Projectbureau/Zuidelijke IJ-oever benadrukt,
dat de plannen voor de parkeergarage en
de herinrichting van de Prins Hendrikkade geheel los van elkaar staan. “De mogelijkheid van uitstel van de tweede fase
van het ‘Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oever’, inclusief het laten vervallen van twee stenen steigers, was vorige
jaar al aan de orde, ver voor er sprake was
van de voorkeurslocatie Parkeergarage
Oosterdok. Adema: “We onderzoeken nu
hoe die elementen goed in elkaar kunnen
passen. De aanleg van een parkeergarage
zou er toe kunnen leiden, dat er toch een
nieuwe stenen pier kan komen, bijvoorbeeld in combinatie met de in- en uitrit van de garage.” Jeroen de Geus heeft
daar zijn twijfels over: “Wie wil nou een
ligplaats aan een in- en uitrit waar 24 uur
per dag auto’s langs rijden.”
Als er van de op- en uitrit van een parkeergarage een vijfde pier gemaakt kan
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worden, moet het niet zo moeilijk zijn
ook die oorspronkelijk geplande zesde
pier re realiseren. Die ligt er eigenlijk
al: de Oosterdoksdam kun je – voor een
deel – laten liggen. Auke Adema: “Dat
is technisch veel ingewikkelder dan het
lijkt. De dam en de parkeerplaats vormen
een geheel. Als je die parkeerplaats weghaalt moet je allerlei waterbouwkundige
voorzieningen treffen die aardig in de
papieren zouden gaan lopen. Dat verdraagt zich zeker niet met de bezuinigingen waartegen we nu al aankijken.” De
Oosterdoksdam laten liggen waar hij ligt
levert wellicht een enorme bezuiniging
op. Waarom moet die dam eigenlijk afgegraven worden? Adema: “Dat is in 2000
besloten. Als je zo’n besluit neemt wek je
verwachtingen en aan gemaakte afspraken moet je je houden. Met het verdwijnen van die dam opent zich een prachtige open ruimte. Geen plein, maar een
watervlak. Wel een open ruimte en die
zijn schaars in de binnenstad.”

reep alsnog een souvenirtje kopen. Voldoende economische basis voor Iwans
snackbarretje annex winkeltje. Een paar
jaar geleden heeft Iwan die economische
basis aanmerkelijk verbreed met de aanschaf van een dekschuit waarop hij twee
ruimten heeft gebouwd die hij verhuurt
als kantoor, wacht- en toiletruimte voor
Poolse busbedrijven. Het touringcarplatform is ook een Poolse pleisterplaats
waar gemiddeld 35 bussen per week naar
het oosten vertrekken. “Voor zo lang het
duurt”, zegt Iwan Ramphal, die met allerlei stempels en handtekeningen versierde vergunningen van de parkeer- en
marktdienst laat zien dat hij daar volkomen legaal bezig. “Ze goochelen wel met
jaren en data waarop ik hier weg moet,
maar ik weet dat er nog niks vast staat.
Intussen kun je geen kant uit. Ik had een
potentiële koper voor mijn boten en dit
bedrijfje waarin iemand best z’n brood
kan verdienen. Maar niemand stapt er
natuurlijk in deze onzekerheid”.

De aanleg van de ODE-brug en het afgraven van de Oosterdoksdam en parkeerplaats vergen in elk geval de tijdelijke verplaatsing van veertien woonboten. Dat geldt onder meer voor Iwan
Ramphal die al 24 jaar tegen het touringcarplatform aan ligt en er in de loop der
tijd een eigen nerinkje heeft ontwikkeld.
Veel aankomende bustoeristen willen
iets drinken en hebben behoefte aan een
plattegrond voor hun middagwandeling
door de binnenstad. Vertrekkende passagiers slaan nog wat proviand in voor
de lange terugreis en willen op de val-

Dezelfde onzekerheid geldt voor Anton
van der Zalm, ook bootbewoners in de
oksel van de Oosterdoksdam en de Prins
Hendrikkade. “Ik denk dat het nog meer
dan twee jaar duurt voor we in aanmerking komen voor een andere tijdelijke
ligplaats. Er is en wordt over de Dijksgracht gesproken, maar mijn boot is
slechts vijftien meter lang en daar kan
altijd wel een plaats voor gevonden worden.” Bijvoorbeeld een die al jarenlang
wordt genoemd als tijdelijke buffer voor
boten die even moeten wijken. Juist ja…
De Geldersekade.
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e financiële tekorten bij de welzijnsorganisatie IJsterk gaat banen kosten. In een bijeenkomst
voor alle IJsterkmedewerkers in Artis op
donderdag 17 september 2009, deelde
interim-directeur Henk van der Veen
mee, dat het exacte aantal banen dat geschrapt wordt nog niet precies bekend
is en het nog niet vast staat in welke IJsterkvestigingen de klappen vallen, maar
liet er geen misverstand over bestaan dat
een voortgaande reorganisatie nog meer
medewerkers zullen treffen dan de afgelopen maanden het geval is geweest. Het
banenverlies kan grote gevolgen hebben
voor de 23 IJsterkmedewerkers die in de
Nieuwmarktbuurt werkzaam zijn en voor
de welzijnsvoorzieningen in de buurt.
Die 23 medewerkers zijn werkzaam in
vier IJsterkvestigingen in de buurt:
- De Boomsspijker is een buurtcentrum
met een uitgebreid en gevarieerd activiteiten- en faciliteitenaanbod voor diverse
bewonersgroepen: buitenschoolse kinderopvang, een activiteitenprogramma
voor ouderen, film- en theatervoorstellingen, diverse creatieve clubs, sportvoorzieningen en taalcursussen. In het centrum werken 14 betaalde medewerkers
en een nog groter aantal vrijwilligers.
- NAP (Nieuw Amsterdams Peil) in de
Moddermolenstraat is een centrum voor
jongeren- en tieneractiviteiten. Het is
een ontmoetingscentrum waar jongeren
individueel en in groepsverband verschillende vrijetijdsbestedingen kunnen
doen. De faciliteiten (computers) zijn
overigens beperkt en deels verouderd.
- Op de begane grond in de voormalige
school aan de Oudeschans 35 zit peuterspeelplaats Het Aapje (“Nog één kleu-

Bezuinigingen bedreigen
De Boomsspijker

terplaats beschikbaar!”). Daarnaast is er
ruimte voor de buitenschoolse opvang
van twee groepen van 20 kinderen. De
bovenste etages worden gevild met kunstenaarsateliers.
- Ook Speeltuin De Waag tussen de
Oudeschans-Rechtboomssloot-Montelbaanstraat-Oude Waal maakt deel uit
van IJsterk. Nelly en Frank zorgen op
werkdagen (12.00 – 18.00 uur) voor de
begeleiding, het speelgoedbeheer, de toiletten, praatjes met ouders en andere sociale contacten. In het weekeinde springen vrijwilligers, ouders en leden van de
speeltuinvereniging in.
IJsterk is een fusie tussen de voormalige
stichtingen voor welzijnswerk in de binnenstad en het stadsdeel Westerpark.
Zoals zo vaak na fusies was er ook bij
IJsterk sprake van nogal wat onduidelijkheden in financiële (subsidie)stromen,
dubbelbezette banen en afbakening van

verschillende verantwoordelijkheden.
Door veranderende regels, ondermeer de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning op
grond waarvan allerlei welzijnsprojecten
worden aanbesteed en voor de uitvoering
waarvan diverse particuliere en publieke
organisaties en bedrijven in aanmerking
komen, nam die onduidelijkheid alleen
maar toe. Het groeide directeur Monique
Ruimschotel boven het hoofd. Ze vertrekt per 1 januari 2010. ‘Vrijwillig’ in officiële woorden, maar insiders weten wel
beter. In de afgelopen maanden kromp
interim-directeur Henk van der Veen het
personeelsbestand al met 20 procent, van
220 naar 180 banen en daar gaandus nog
enkele tientallen arbeidsplaatsen van af.
Karin Venema, cursuscoördinator van
IJsterk en werkzaam in De Boomsspijker,
erkent dat die organisatie tot de nodige
onrust en onzekerheid bij het personeel
heeft geleid, maar kan en mag daarover
niks zeggen. “Ik moet je verwijzen naar
het hoofdkantoor”, zegt ze en medewerkers van de drie andere vestigingen in de
buurt reageren op soortgelijke wijze.
De personeelsonrust, onduidelijkheden
en andere signalen over de voortgaande
reorganisatie bij IJsterk was aanleiding
voor de Bewonersraad Nieuwmarkt om
afgelopen donderdag 10 september 2009
een discussie te voeren over de toekomst
van De Boomsspijker. Jenny de Boer,
medewerkster op het hoofdkantoor van
IJsterk, was heel vaag in haar toelichting
en liet de Bewonersraad met meer vragen
dan antwoorden achter. Tenminste een
buurtbewoner was verbaasd over “het
totale gebrek aan betrokkenheid van mevrouw De Boer. Als het van haar afhangt
kun je de toekomst van De Boomsspijker
wel vergeten”.
Het lijkt er op, dat de buurt zich weer
eens sterk moet maken. Tegen IJsterk.
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www.snapstudio.nl
Kromboomssloot 14
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La Creche in de
Koningsstraat

Even voorstellen
Kirsten Dorrestijn
Toen ik op de basisschool zat,
had ik mijn eigen tijdschrift, ‘De
frettenvriend’. Het ging over
mijn eigen huisdier, een fret. Al
mijn klasgenoten en familieleden waren lid en avondenlang
zat ik in mijn kamer te knippen,
te plakken en te schrijven om
nieuwe uitgaven in elkaar te zetten. Eigenlijk ben ik geen steek
veranderd, want nog steeds
zijn dat mijn grootste hobby’s.
Ik ben dan ook niet voor niks
Nederlands gaan studeren. Een
paar weken geleden ben ik afgestudeerd en niet lang daarna las
ik dat de redactie van OpNieuw
op zoek is naar nieuwe, vooral
jonge redacteuren.
Ik woon op het Waterlooplein
en val daardoor helaas net buiten de verspreidingszone van dit
blad, maar steeds als ik in boekhandel Pantheon werkte en er
even geen klanten waren, zat
ik met m’n neus in OpNieuw.
Ik houd van zulke spannende
blaadjes en vooral als ze over
mijn eigen buurt gaan natuurlijk! Afgelopen zomer heb ik een
mail gestuurd naar de redactie
en nog geen uur later kreeg ik
een reactie waarin ik vol warmte werd verwelkomd. Ik hoop
mooie artikelen te gaan schrijven voor OpNieuw en meer te
weten te komen over mijn eigen
buurt.

Vorig jaar is er aan menigeen op de
Nieuwmarkt een feestje voorbijgegaan.
Echt niemand heeft er bij stil gestaan
maar La Creche, kinderopvang in de Koningsstraat, bestond toen 25 jaar. Op dat
feestje dat er niet was hadden een paar
honderd mensen kunnen zijn. Er lopen
nu zelfs dertigers rond die hun eerste
stapjes bij Siem deden en bij Tonny, maar
dat was nog op het BG-terrein.
In 1983 vestigde La Creche zich op de
Nieuwmarkt, boven de net aangelegde
metrolijn. Destijds reikte haar enorme
tuin nog tot aan ‘het zwarte pleintje’ en
de metro-ingang daar. “Voor kleine kinderen zo groot dat je er makkelijk drie
jaar lang en steeds weer op een andere
manier kon verdwalen”, aldus een excrècheklant.
In 1994 moest er tuinruimte ingeleverd
worden voor een nieuw politiebureau,
maar de tuin meet nog steeds 400 m2:
een ongekende buitenruimte voor in de
binnenstad met de mooiste verzameling
loopfietsen, skelters en graafmachines.
De ruimte binnen wordt door gebruikers
beschreven als “met veel zacht hout en
plekken waar je even kan verdwijnen,
mooie verkleedspullen, lekker warme
klei, maandenlang pepernoten strooien,
en daarna paaseitjes. Walnoten uit de
tuin openslaan met een echte hamer en
elke verjaardag een boekje met foto’s en
tekeningen van mijzelf en mijn vrienden”.

1984 foto: uit eigen archief

2009 foto: Hazel Oosterhof

Nu worden veel verhalen en plaatjes verzamel, op een Facebook-pagina die de
voorbode is van www.lacreche.nl. Behalve als informatiebron voor jonge ouders
met nieuwe aanwas zal de site ook als
ontmoetingsplaats dienen voor iedereen
van 5 tot in de 30 die op La Creche zat.
Veel mensen die er samen op zaten hebben nog wel contact met elkaar gehouden. ‘t Blijft een soort extended family,
zoals een La Creche-groepje zelf ook als
‘een gezin’ gezien kan worden.
Straks is op de site ook te zien wat iedereen later is gaan doen in de wereld (of in
de straat), want er is ruimte voor links
naar eigen sites. Dat wordt een spectaculair aanbod, want er is nu al materiaal
van acteurs, reizigers, journalisten, ontwerpers, horeca-mensen, bankemployees
en muzikanten, allemaal opgegroeid in
en om de Nieuwmarktbuurt en met roots
in La Creche.
Op de site komt ook een vacature te
staan. Net als die elders in deze krant te
vinden is. Er is een nieuwe kracht nodig
want van de leiders die er zijn moet Siem
er even noodgedwongen tussenuit. Het
valt nog niet mee om iemand te vinden
die de unieke sfeer in de crèche en de redelijk stringente wijze van werken daar
zomaar eigen zullen zijn. Dichtbij huis
maak je de grootste kans, denken wij...
Kom gerust even langs om te kijken.
Tot binnenkort op internet of in La Creche!
Namens LaCreche: Geke Oosterhof
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D i c h t e r s pa g i na
Na de zomer
een zomer lang
alleen geweest

Theater

(voorseizoen)

Uitmarkt, zondag.
Hordes mensen langs slierten kraampjes
die iets aan de man brengen
De verveling sliert mee, de
georganiseerde doelloosheid.
Op een podium in de Jodenbreestraat
staat een jongen te blèren in een
microfoon.
Drommen mensen eromheen.
Gebeurt er wat? Het is vooral veel en
luid.
Ik zoek de luwte van de openbare
ruimte.
Even buiten de heisa staat één kraam
op het Waterlooplein. Alleen.
Met de kont naar het uitgaansleven en
de kop naar een doodstil stadhuis.
Geen hond te zien behalve de mijne.
Nieuwsgierig kom ik dichterbij.
Een wand vol keurige rijen gegrillde
kippenpootjes, wat aan een schiettent
doet denken.
Maar geweren worden niet uitgedeeld.
Integendeel. Op de kar is alles wit wit
wit.
Wanden, toonbank, schort en tanden,
verblindende glimlach. Alleen hijzelf
is donkerbruin en zwart, hindoe
waarschijnlijk en vegetariër.
Zó uit de grond verrezen vanuit India.
We groeten elkaar. Namaste.
Lichte buiging, hand op het hart.
Eigenlijk eet ik geen vlees.
Maar hier kan ik niet aan voorbij gaan.
“Doet U mij maar twee”, zeg ik.
“U staat hier niet zo gunstig.”
“Geen vergunning”, zegt hij.
“U krijgt er drie. Eén gratis.”
Hij overhandigt het zakje.
“Goede of slechte dingen”, zegt hij.
”Ik word er alleen maar beter van.”
Namaste. Ik kijk niet om.
Waarschijnlijk was het een
luchtspiegeling.
dunya

dit is vooral
een grauwe zee
van donderkop
en hagelslag
waar zwijgzame bejaarden
aan de koffie gaan
in een palm beach
lounge gelegenheid
met gouden kettingen
en haaietanden
op een story-board

stilte gekweekt
het huis vervuild
met fluister opgestaan
gordijn open gedann
het licht gegroet
langzaam opgewarmd
de ochtend geproefd
de deur uitgegaan

geen knekelhuizen
in mijn kop

opnieuw met moed
de herfst tegemoet
Jorge

Duizend duizelige
duiven
in dit vergeten landschap
zwijgen vogels
in verdwaalde talen
komen tevoorschijn
uit een wolken schuilplaats
kraaien krijsen
als hulpeloze baby’s
valken storten neer
mussen keren
uit onwetendheid
terug naar de stad
ooit telde jij
de duiven
van mijn angst
en de muizen, de ratten
de haaien en de gieren
de honden
de stilte
Jorge
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dagje zandvoort

luchtzee
moederzee
laat mij omhoogvallen
ondersteboven kijken
blauw zijn
in ongetemd licht
vergeefs verschroeid worden
overal
en nergens
thuis zijn
windwalker

in dagen van september
die hitsig dicht gegooide portieren
vriendelijker buiten sluiten,
gaan bij een oude schemering                 
in de vertrouwde najaarsdingen
besloten kleuren binnen zingen
van zachtere herinneringen.
    
Martijn van der Molen

Open Ateliers Nieuwmarktbuurt 2009
Zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2009 van 12.00 tot 18.00 uur is iedereen welkom in de
ateliers van de 50 deelnemende kunstenaars, op de centrale expositie in De Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52 en de nevententoonstelling in het Pintohuis, Sint-Antoniesbreestraat 69.
Het openingsevenement is vrijdagavond van 18.00 tot 21.00 uur in De Boomsspijker. De band
The Pacifix zorgt voor de muziek. Iedereen welkom… kom.

KUNSTENAARS
12 Almos, Károly
Koningsstraat 8, straatfotograaf
23 Bannenberg, Fransje
De Weegschaal, Waterlooplein 129-131,
fotografie, schilderen
13c BARBARIZSM
Taller Trece, Koningsstraat 15, fotografie
4a Barteling, Simon
Salon Culturel, Oude Waal 32,
beeldhouwen
1a Beeksma, Klaske
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
collage, assemblage
3 Blijdenstein, Lida
Recht Boomssloot 101, sieraden,
keramiek, beelden
2 Bluekens, Ton
Recht Boomssloot 87-3, schilderen,
tekenen, fotografie
1b Broersen, Marja
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
schilderen, collages, textielsculpturen
16 Cordes, Nannie
Recht Boomssloot 42, fotografie, digital art
33 Dijk, Heidi van
Leidekkerssteeg 13, schilderen
5 Dijkman, Maria van
Binnenkant 40, schilderen
1c Dikboom, Hanneke
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
schilderen, performances
37bDorp, Beatrice van
Koestraat 5-E, schilderen
1d Faber, Astrid
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
schilderen
1e Fermie, Wies
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
sieraden
36 Gerrits, Herma
Bloedstraat 8, beeldhouwen, installaties
34 Heij, Peter
Warmoesstraat 99, schilderen
26 Jong, Jeltje de
Raamgracht t/o 92, tekenen
38 Kleen, Bart
Kloveniersburgwal 15-A, schilderen
17 Koelen, Johan
Korte Koningsstraat 23, fotografie
30aKolff, Inger
Kloveniersburgwal 111, schilderen,
tekenen
20 Kortschot, Iet
Krom Boomssloot 73, keramische beelden

30c Laarakker, Wilma
Kloveniersburgwal 111-F, schilderen,
tekenen
met Iris Drenth, gedichten (presentatie
dichtbundel)
31 Marcuse, Peter
Oudemanhuispoort 1, fotografie
13aMartinez, Pepa
Taller Trece, Koningsstraat 15,
kostuumontwerp
7 Meinema, Marianne
Binnenkant t/o 1 boog 5, vormgeving
in staal
1f Mizrahi, Anita
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
grafiek, mixed media
10 Molen, Martijn van der
Binnen Bantammerstraat 14,
portretfotografie
37aMouw, Harm
Koestraat 5-D, schilderen
22 Nijs, Mirjam de
Valkenburgerstraat 16, beeldhouwen
18 Puts, Hans
Krom Boomssloot 39-B, schilderen
11 Rasing, Willem
Café de Vriendschap, Nieuwmarkt 1,
illustratie, cartoon
32 Renssen, Erik
Hotel The Grand, Oudezijds
Voorburgwal 197, schilderen
37c Rijs, Vincent
Koestraat 5-E, fotografie

13bRoorda, Jam
Taller Trece, Koningsstraat 15, fotografie
14 Scholz, Winfried
Zakslootje 16-B, beeldhouwen
21 Slegt, Kees
Oude Schans 35, schilderen
1g Starreveld, Gerrie
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, vrije
kunstenaar, ontwerper
19 Suttorp, Johan
Korte Dijkstraat 9, schilderen
30bVijfhuizen, Marijke
Kloveniersburgwal 111, tekenen,
schilderen
25 Vollers, Ben
Zanddwarsstraat 24-B, schilderen,
keramiek
27 Waltman, Jane
Verversstraat 27, schilderen
6 Wichers Hoeth, Barbara
Binnenkant 1-C a/b “Adriana Pieternella”,
etsen, tekenen
1h Wiersum, Gerard
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
schilderen, objecten
8 Wolf, Anneliese
De Ruyterkade 110-4, fotografie
35 Wonderen, Ada van
Geldersekade 86-sous, beeldhouwen
28 Zero, Will
Ververstraat z/n, pixelpainting
1i Zevering, Carla
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52,
schilder in schilderscollectief
GALERIEËN
15 Amsterdam Royal Gallery
Koningsstraat 37
4 Salon Culturel
Oude Waal 32 , met Simon Barteling,
beeldhouwen
29 Galerie FWBK
Zwanenburgwal 186, met Cocky
Zouteriks, kunst, vormgeving
9 MaBoyche
Kromme Waal 11
CENTRALE EXPOSITIES
1

Boomsspijker
Recht Boomssloot 52, centrale expositie
24 Bibliotheek Pintohuis
Sint Antoniesbreestraat 69,
nevenexpositie
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1 Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, centrale expositie
1a Beeksma, Klaske
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, collage, assemblage
1b Broersen, Marja
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, schilderen, collages,
textielsculpturen
1c Dikboom, Hanneke
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, schilderen, performances
1d Faber, Astrid
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, schilderen
1e Fermie, Wies
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, sieraden
1f Mizrahi, Anita
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, grafiek, mixed media
1g Starreveld, Gerrie
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, vrije kunstenaar, ontwerper
1h Wiersum, Gerard
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, schilderen, objecten
1i Zevering, Carla
Boomsspijker, Recht Boomssloot 52, schilder in schilderscollectief
2 Bluekens, Ton
Recht Boomssloot 87-3, schilderen, tekenen, fotografie
3 Blijdenstein, Lida
Recht Boomssloot 101, sieraden, keramiek, beelden
4 Salon Culturel
Oude Waal 32, galerie
4a Barteling, Simon
Salon Culturel, Oude Waal 32, beeldhouwen
5 Dijkman, Maria van
Binnenkant 40, schilderen
6 Wichers Hoeth, Barbara
Binnenkant 1-C a/b “Adriana Pieternella”, etsen, tekenen
7 Meinema, Marianne
Binnenkant t/o 1 boog 5, vormgeving in staal
8 Wolf, Anneliese
De Ruyterkade 110-4, fotografie
9 MaBoyche
Kromme Waal 11, galerie
10 Molen, Martijn van der
Binnen Bantammerstraat 14, portretfotografie
11 Rasing, Willem
Café de Vriendschap, Nieuwmarkt 1, illustratie, cartoon
12 Almos, Károly
Koningsstraat 8, straatfotograaf
13a Roorda, Jam
Taller Trece, Koningsstraat 15, fotografie
13b Martinez, Pepa
Taller Trece, Koningsstraat 15, kostuumontwerp
13c BARBARIZSM
Taller Trece, Koningsstraat 15, fotografie
14 Scholz, Winfried
Zakslootje 16-B, beeldhouwen
15 Amsterdam Royal Gallery
Koningsstraat 37, galerie
16 Cordes, Nannie
Recht Boomssloot 42, fotografie, digital art
17 Koelen, Johan
Korte Koningsstraat 23, fotografie
18 Puts, Hans
Krom Boomssloot 39-B, schilderen
19 Suttorp, Johan
Korte Dijkstraat 9, schilderen
20 Kortschot, Iet
Krom Boomssloot 73, keramische beelden
21 Slegt, Kees
Oude Schans 35, schilderen
22 Nijs, Mirjam de
Valkenburgerstraat 16, beeldhouwen
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23 Bannenberg, Fransje
De Weegschaal, Waterlooplein 129-131, fotografie, schilderen
24 Bibliotheek Pintohuis
Sint Antoniesbreestraat 69, nevenexpositie
25 Vollers, Ben
Zanddwarsstraat 24-B, schilderen, keramiek
26 Jong, Jeltje de
Raamgracht t/o 92, tekenen
27 Waltman, Jane
Verversstraat 27, schilderen
28 Zero, Will
Ververstraat z/n, pixelpainting
29 Galerie FWBK
Zwanenburgwal 186, galerie met Cocky Zouteriks, kunst,
vormgeving
30a Kolff, Inger
Kloveniersburgwal 111, schilderen, tekenen
30b Vijfhuizen, Marijke
Kloveniersburgwal 111, tekenen, schilderen
30c Laarakker, Wilma
Kloveniersburgwal 111-F, schilderen, tekenen
met Iris Drenth, gedichten (presentatie dichtbundel)
31 Marcuse, Peter
Oudemanhuispoort 1, fotografie
32 Renssen, Erik
Hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197, schilderen
33 Dijk, Heidi van
Leidekkerssteeg 13, schilderen
34 Heij, Peter
Warmoesstraat 99, schilderen
35 Wonderen, Ada van
Geldersekade 86-sous, beeldhouwen
36 Gerrits, Herma
Bloedstraat 8, beeldhouwen, installaties
37a Mouw, Harm
Koestraat 5-D, schilderen
37b Dorp, Beatrice van
Koestraat 5-E, schilderen
37c Rijs, Vincent
Koestraat 5-E, fotografie
38 Kleen, Bart
Kloveniersburgwal 15-A, schilderen
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Open Ateliers 2009

Gesprek
met Harke
Kazemier

Harke: “De Open Ateliers zijn ooit begonnen als kleinschalig initiatief om de
afstand tussen de kunstenaar en het publiek te verkleinen en laagdrempelig te
maken. In die zin past dit initiatief heel
erg bij onze buurt. Verder willen we het
publiek de gelegenheid geven kennis
te maken met de kunstenaar in zijn directe omgeving, namelijk de plaats waar
het kunstwerk wordt gemaakt. Het is in
feite een unieke mogelijkheid om direct
in contact te komen met de kunstenaar
in een één-op-één situatie, anders dan
tijdens de opening van een tentoonstelling. Omgekeerd geldt hetzelfde: veel
kunstenaars werken alleen en hebben
weinig contact met hun doelgroep. Het
geeft hen de mogelijkheid eens in de zoveel tijd hun nieuwe werk te tonen aan
vrienden, familie en publiek en om op
die manier een beetje te netwerken.”
Waarom ben je in de organisatie gaan
zitten?
Harke: “Omdat ik graag het een en ander wilde veranderen. Met name wilde
ik wat meer verjonging en verbreding
van de deelnemers uit meerdere kunstsegmenten van hoog tot laag. Daar gaat
toch meer tijd in zitten dan je denkt. Zo
ongeveer een jaar van tevoren beginnen
we al met de planning.”

Tekst en foto Antje Postma

De Open Ateliers
zijn een terugkerend
evenement in de
Nieuwmarktbuurt
dat elke twee jaar
plaatsvindt. Harke
Kazemier is een van
de vier organisatoren
en voor de derde
keer betrokken bij de
organisatie van de
Open Ateliers. Zelf
maakt hij schilderijen
en grafiek en ook deed
hij in het verleden
meerdere keren mee
aan de Open Ateliers.
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Hoe zit het met de subsidie?
Harke: “Wij krijgen minder subsidie dan
voorheen en moeten het doen met beperkte middelen. Verder hebben we te
maken met voorwaarden van de subsidie
gevers. Zo wil het Amsterdamse Fonds
voor de Kunst dat we allochtonen en
jonge kunstenaars betrekken bij de Open
Ateliers. De eerste groep is een beetje
lastig, omdat er in onze buurt nou eenmaal weinig allochtone kunstenaars zijn.
Jongere kunstenaars zijn er wel, maar in
verhouding zijn het toch meer oudere.
Ook wij hebben te maken met een zekere
vergrijzing. De derde voorwaarde is dat
het een aan de buurt gebonden initiatief
moet zijn. Dat laatste spreekt voor zich.”
Wat vind je van het kunstbeleid?
Harke: “Het kunstbeleid is tevens een
vorm van sociaal beleid om een buurt
wat beter op de kaart te zetten. Ik ben
het daar niet helemaal mee eens. De
Nieuwmarkt heeft van oudsher veel kunstenaars op alle niveaus in allerlei segmenten. Graag zou ik de kunstenaars die
hoger in de rangorde zitten erbij betrekken, zodat die de anderen een duwtje in
de rug kunnen geven waardoor ze betere

kansen krijgen. Maar daar moet je weer
extra energie in steken om dat voor elkaar te krijgen en dat moet je ook durven. Constant Nieuwenhuis bijvoorbeeld
was één van mijn jeugdhelden. Ik kwam
hem bijna dagelijks tegen als ik mijn
hond uitliet en hij de zijne. We hebben
diverse keren over de honden gesproken,
maar over kunst heb ik hem nooit durven aanspreken. Op zich is dat best een
goed idee.”
Wat kost een kunstwerk?
Harke: “Dat hangt af van het soort kunst
en de uniekheid van het werk. Een schilderij waar ik drie jaar aan heb gewerkt
kost uiteraard meer dan een klein grafisch werk zoals een litho waar meerdere
afdrukken van zijn. Ik denk dat de prijzen erg variëren, maar al vanaf ongeveer
vijftig euro moet je wel iets kunnen kopen.”
Kun je leven van het maken van kunst?
Harke: “Ik niet en om eerlijk te zijn denk
ik dat dat geldt voor ongeveer negentig
procent van de kunstenaars. Gelukkig
heb ik een vrouw die de kostwinner is.”
Maak je gebruik van de computer bij het
maken van kunst?
Harke: Nee eigenlijk niet. Eén keer heb
ik dat wel gedaan, maar dat kwam omdat
iets snel afmoest. Ik experimenteerde via
de computer met kleuren zodat ik snel
het effect kon zien, maar ik werk liever
door middel van plakken, knippen en
iets langzaam opbouwen in verschillende fasen. Ik moet fysiek met mijn handen werken en soms doe ik er echt jaren
over voor een schilderij echt af is.”
Heb je een favoriete kunstenaar of een
favoriet kunstwerk?
Harke: “Ja, het werk van sommige kunstenaars raakte mij zelfs zo fysiek dat ik
er totaal door van mijn stuk was. Onder
andere het werk van Soll Lewitt vind ik
prachtig. Dat geldt ook voor Francis Bacon. Dat vind ik heel indrukwekkend
en het werk van Keefer. Verder was ik
erg geroerd door de schilderijen van Robert Rauschenberg. Je uiten via beelden
is een andere manier van uiten. Iemand
uit zich niet voor niets beeldend en dat
is een andere manier dan bijvoorbeeld
in taal. Dat is echt een andere dimensie.
Net als echt goed kijken niet is weggelegd
voor iedereen.”
Gaat u zelf maar kijken en kennismaken
op locatie met de kunstenaars die mee
doen op 3 en 4 oktober. Veel plezier!

Schrijf je leven
tot verhaal

Foto: Hedwig Paesbrugge

Riet Paasman

Hansiman
Marlies van Damme
Ik heb Hans ontmoet in het vroege voorjaar van 1997. Met een groep van ongeveer tien vaste klanten van Café Stevens
gingen we een stuk varen met de sloep
van een buurtgenoot. Hans was de schipper. Doel van ons reisje was een vijftig
meter hoge kraan op ongeveer de plaats
waar nu het Mövenpickhotel staat. Voor
honderd gulden kon je naar boven klimmen om je vervolgens aan een elastiek
naar beneden te storten. Na afloop van
de tocht hebben we met z’n allen tot in
de late uurtjes geborreld en aan iedereen
die het wilde horen verslag gedaan van
ons grote avontuur.
Een paar weken later kreeg ik verkering
en woonde ik ook in de Nieuwmarktbuurt. Gaandeweg kwam ik Hans meer
en meer tegen en een hechte vriendschap tussen ons is ontstaan. Onder het
genot van een biertje in het café kon
hij dan heel geanimeerd vertellen over
bijvoorbeeld zijn werk als verpleger. Hij
nam dit beroep zeer serieus en was erg
goed in zijn vak. Diverse ziekenhuizen
namen hem op contractbasis aan. Ook
de patiënten waren dol op hem. Zo is hij
vorig jaar nog uitgenodigd door de zieke
Bobby Harms, coryfee van Ajax, om mee
te gaan naar een skybox in de Arena om
een belangrijke UEFA-cupwedstrijd met
hem te bekijken. Hans vond dit prachtig
en schafte zichzelf direct een compleet
Ajaxtenue aan.
Naast zijn werk was hij erg betrokken
met de minderbedeelden in de samenleving. Elk jaar ging Hans als begeleider
tien dagen naar zomerkamp om daar samen met een grote groep kinderen hut-

ten te bouwen, fikkie te stoken, broden
te bakken en méér van het soort activiteiten te organiseren waar deze jeugd
zo’n behoefte aan heeft. Hij kwam dan
altijd compleet afgepeigerd, maar zeer tevreden terug naar huis.
Toch was Hans ook een beetje een einzelgänger. Naar Oerol ging hij steevast
alleen, elk jaar. Daarnaast heeft hij zich
verschillende keren enkele weken teruggetrokken in een meditatieklooster in
het diepe zuiden des lands. Hij kwam
dan altijd zeer ontspannen terug en probeerde ook anderen te overtuigen dat dit
de ultieme manier was om tot jezelf te
komen. Zeker als hij een jointje op had
kon hij hier nog wel eens in doorslaan,
maar als je dit vriendelijk doch dringend
aangaf hield hij er weer over op.
Zijn etage in de Korte Koningsstraat was
zijn alles. Het was sober ingericht maar
zeker niet ongezellig. Een computer met
daarin wel 10.000 gedownloade muzieknummers en een goed gevulde koelkast
zorgden voor een hoop sfeer. Ik ben een
paar keer bij hem boven geweest en heb
me hier erg welkom gevoeld.
Op de afgelopen Aprilfeesten, na afloop
van de flippercompetitie die hij had gepresenteerd, vroeg ik hem wat hij van
plan was te doen met het terugontvangen belastinggeld. Ging hij nou eindelijk
die reis door India maken op zijn motorfiets? Hans vertelde dat het geld alweer
op was; hij had het geïnvesteerd in een
nieuwe parketvloer in zijn woning. Helaas heeft hij niet lang van deze vloer
mogen genieten. Geheel onverwacht
stierf Hans Hartman op 20 mei 2009. In
augustus zou hij 47 jaar geworden zijn.

Op 22 september is de cursus ‘Levensverhalen schrijven’ begonnen, georganiseerd door de Algemene Nederlandse
Bond van Ouderen. Tijdens deze cursus
leren deelnemers op een creatieve wijze
herinneringen op te schrijven.
De cursus is bedoeld voor mensen die het
leuk vinden om te schrijven over hun leven, zodat herinneringen bewaard blijven voor henzelf en eventuele kinderen
en kleinkinderen. Schrijfervaring is niet
nodig: gerichte oefeningen en opdrachten leiden stapsgewijs naar het schrijven
van een tekst.
Het schrijven gebeurt op een creatieve
manier. Naast proza is poëzie - bijvoorbeeld het schrijven van een sonnet - een
onderdeel van de cursus. In elke les staat
een thema centraal, bijvoorbeeld school,
eten of kleding. Rond dit onderwerp
worden middelen aangereikt om herinneringen op te halen. In een groep van
ongeveer twaalf deelnemers wordt erover
gepraat en geschreven en wordt er voorgelezen. Werken rond een thema biedt
de cursist de mogelijkheid om te kiezen
uit herinneringen in verschillende fasen
van zijn of haar leven.
Aan het eind van de cursus wordt een
bundeltje samengesteld met een bloemlezing van de verhalen en gedichten die
geschreven zijn door de cursisten.
De leiding ligt in handen van Lilian de
Bruijn, een docent die ervaring heeft met
het begeleiden van schrijven in groepen.
Als deze OpNieuw uitkomt is de cursus
al begonnen. Maar misschien kunnen
belangstellenden nog meedoen: wie niet
waagt die niet wint.
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur
en vindt op dinsdag plaats van 10.00 uur
tot 12.00 uur.
Data: 22, 29 september; 6, 13, 27 oktober; 3, 10, 17, 24 november ; 1 (8 als reserve) december
Locatie: Plantage Middenlaan 14’, zaal 1.
Kosten: € 100,-,
Er is één voorwaarde: wie gaat deelnemen moet lid zijn of worden van één van
de ouderenbonden ANBO, KBO, NOMA,
PCOB of WOUW.
Meer informatie: ANBO gewest Amsterdam, tel. 624 40 67
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Speeltijd in oorlogstijd
Jan Stuyfersant
Ondanks de ontberingen van de laatste
oorlogsjaren speelden de kinderen vrijelijk op straat. De vrijwel lege straten gaven ons alle ruimte, autoverkeer was er
praktisch niet. De meisjes waren bezig
met ‘touwetje springen’, hink-stapsprong, tollen of ‘dievie met verlos’. De
jongens waren veelal aan het voetballen,
‘tien tegen tien met vliegende keep’ of
putvoetbal, waarbij de bal over een van
de twee putdeksels, midden in de straat,
moest gaan om te scoren.
Eigengemaakte pijl en boog, gemaakt van
uit de gracht opgeviste bamboeringen,
die gebruikt waren om houten vaten bijeen te houden, en dan indiaantje spelen.
Met schepnet stekelbaarsjes vangen uit
de Recht Boomssloot.
Granaatscherven zoeken op straat en in
dakgoten, onder andere fabriek Blom,
tussen de Nieuwe Jonkerstraat en de
Nieuwe Ridderstraat, na een nacht van

luchtdoelafweergeschut en zoeklichten.
Somtijds overdag ademloos kijken naar
luchtgevechten tussen Engelse en Duitse
jachttoestellen.
Hoepelen met velgen van fietswielen.
Carbid halen bij Jacob Hooij. Een leeg
blikje met carbid erin en dan water toevoegen. Als lont een brandend stukje
papier, even wachten en dan knalde het
blikje meters omhoog. Eigenlijk wel vrij
gevaarlijk, maar dat beseften wij toen
nog niet.
De speeltuin achter de Montelbaanstraat
was volop in gebruik, wiptoestellen, glijbanen, draaimolen, klimpalen, zandbak,
schommels en speelveld om te voetballen.
Maar er was ook een ander soort vermaak.
Op de Recht Boomssloot waren enige
Joodse bedrijven, waarvan de eigenaars
naar de concentratiekampen weggevoerd

waren. Deze bedrijfjes waren aan de achterzijde bij de speeltuin opengebroken.
Vrije toegang, iedereen kon naar binnen.
Wij natuurlijk ook. In feite was er praktisch niets. De goederen waren verdwenen. Het waren lege loodsen, met een
klein kantoortje. Maar ja, de kantoorspullen, zoals paperclips, nietmachinetjes,
stempels, inkt, pennen, mappen enzovoort waren voor ons, kinderen, natuurlijk leuk om mee te nemen. In een der
loodsen, een metaalwerkplaats, stonden
nog kisten vol met ronde ijzeren schijfjes
van vier à vijf cm groot. Dat was prachtig
speelspul. Met handen vol schijfjes naar
buiten, om op de Oudeschans te gaan
‘keilen’. Keilen is een manier van gooien,
van bijvoorbeeld platte steentjes, waardoor deze op de oppervlakte van het water twee of drie keer stuiteren.
Zo hebben we ook nog heel wat gekeild.

Lot Pintobieb nu Spoedig Beslist
Tekst en foto Henk Oldeman
Zoals in de vorige Opnieuw vermeld,
zal een werkgroep worden gevormd die
plannen gaat uitwerken voor de toekomst van het Pintohuis. De werkgroep
zal bestaan uit buurtbewoners, ambtenaren en politici. De bedoeling is dat een
beslissing wordt genomen door de nu
zittende deelraad, dus nog vóór de verkiezingen van volgend jaar.
Het is van groot belang dat die werkgroep doordrongen is van de wensen van
de buurt. Daarom wordt er een buurtvergadering gehouden op zaterdag 10 oktober van 14.00 tot 16.00. De plaats wordt
nog bekend gemaakt. De bewoners zullen daar op de hoogte gebracht worden
van de laatste stand van zaken en van de
verschillende mogelijkheden voor de bestemming van het Pintohuis. Zij kunnen
die bespreken en tenslotte zal een stemming nog eens weer duidelijk maken wat
de buurt wil met het Pintohuis. Dan weet
de werkgroep wat haar te doen staat.
Je zou het haast niet meer durven, nóg
eens weer de buurt oproepen tot actie.
Na de actiemiddag op het Zuiderkerk-
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hof in 2005, na het Politiek Café in de
Theaterschool in 2006 en na de talloze
deelraads- en commissievergaderingen
sindsdien, waar velen van ons hun stem
hebben laten horen voor de Pinto Bieb.
Onze eigen buurtbibliotheek, waar je zo
gemakkelijk naar binnen loopt, die zo bij
de buurt hoort en die ze ons willen afnemen.
We weten zo langzamerhand dat we niet
op veel medewerking hoeven te rekenen.
Daarom is het van zo groot belang dat we
alle potentieel van de buurt inzetten om
te voorkomen dat we nog verder verarmd
worden. Onze geweldig functionerende
Pinto Bieb in stand houden kost vier
ton euro’s per jaar; het is toch niet voor
te stellen dat dat geld gewoon overgeheveld wordt naar een nieuw te bouwen
bibliotheek aan de uiterste oostgrens van
ons stadsdeel, de Czaar Peterstraat, tegen
Zeeburg aan . . .
Ter herinnering hier nog even de vier opties zoals die zich nu voordoen:
1. Behoud van Pintohuis als buurtbibliotheek
2. Behoud van een bibliotheekfunctie
beneden, inclusief de leeszaal, en boven
het Rembrandtmuseum
3. Een ontmoetingsplaats met leestafel
en internet beneden, inclusief de leeszaal, en boven het Rembrandtmuseum
4. Bibliotheek of publieksruimte beneden, inclusief de leeszaal, en boven een
sociale of culturele functie die van waarde is voor de buurt en die over subsidie
beschikt om aan de huur te kunnen meebetalen.
Laat U deze kans niet ontnemen om ons
aller Pintohuis te helpen redden.
ZATERDAG 10 OKTOBER VAN 14.00 –
16.00 UUR OP EEN NOG TE NOEMEN
PLAATS.

Shell: 179 jaar
Philips: 118 jaar
Unilever: 79 jaar
KLM: 90 jaar
Café Captein & Co:

10 jaar
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Pintohuis lezingen en concert voor
de komende maanden
Ons wacht een vol cultureel seizoen. Het
spits wordt afgebeten door Gerbrand
Bakker. Hij presenteert op 15 september
zijn nieuwste boek, “Juni”. Wij hebben
zijn eerdere werk Boven is het stil en
Perenbomen bloeien wit in de collectie. Wij bewonderen zijn stijl en bevelen
hem van harte aan. In zijn laatste boek
gebeurt tijdens een bezoek van koningin Juliana aan een Noord Hollands
dorp een tragisch ongeluk. Een levensecht portret wordt geschetst van een
opmerkelijke familie en van de boerderij waar de personages generaties lang
wonen.
Op 22 september zullen fluitiste
Eleonore Pameijer en tenor Marcel
Beekman een uitvoering geven van
het Hooglied. De in het Hebreeuws
gezongen liefdesgedichten van
Joodsmiddeleeuwse dichters zijn op muziek gezet door Jeff Hamburg. Op deze
avond zal hij zijn werk toelichten.
Op 20 oktober staat Paulien Cornelisse
op het programma. Haar boek “Taal is
zeg maar echt mijn ding” is nu in augustus aan een zevende druk toe! Zij ziet
taal niet als een teken van civilisatie,
maar meer als een voortzetting van omgangsvormen uit de oertijd. Cornelisse
schrijft, maakt theater en heeft een taalrubriek in NRC next.
Een week later, 27 oktober, is Paul de
Ley onze gast. Hij bespreekt zijn boek
“Holland – België 1914 -1940”; een voorpublicatie uit zijn boek treft u in dit
nummer aan. Het is een opmerkelijke
familiegeschiedenis, verloren maar onttrokken aan de vergetelheid. Een zeer
aangrijpend boek.
Op 17 november ontvangen wij niemand minder dan Bart Moeyaert.
Een zeer bekende kinderboekenauteur, dichter, geweest stadsdichter van
Antwerpen. Men beweert dat hij de
meest toegankelijke dichter/schrijver uit
het hedendaags Vlaamse letterschap is.
Wij maken op deze avond kennis met
zijn nieuwste novelle Graz, over een
apotheker die iedereen kan helpen behalve zichzelf. Inmiddels als theatermonoloog te zien.
In diezelfde week op vrijdag 20 november is het de avond van Karel Wasch,
schrijver van korte verhalen, essayist

en biograaf van onder andere Dylan
Thomas en Jack Kerouac. Ook is hij redacteur van Nynade en recensent van
Inkt en Literair Nederland. Zijn gedichtenbundel Onlangs nog zal het onderwerp zijn. Dit zal geen statische avond
worden, diverse andere dichters verlenen hieraan hun medewerking, onder
wie Hans Plomp, Murk A.J. Popma, Loes
Essen, Pom Wolff, Annelie David, Barney
Agerbeen en Merik v.d. Torren. De entree (drie euro) wordt in mindering gebracht als u een bundel koopt op die
avond. Van Karel Wasch’ stijl wordt gezegd: woorden en zinnen worden trefzeker en beeldend gekozen.
Tussen de feestdagen in, op 15 december, is Joris van Casteren onze gast. Hij
schreef het boek Lelystad. Het is de stad
waar hij opgroeide en die hij omschrijft
als een ‘mislukte utopie’, maar inspirerend genoeg om er een boek over te
schrijven. Een non-literair autobiografisch boek vol jeugdherinneringen die
zeker niet alle positief zijn.
Volgend jaar in 2010, 19 januari, komt
Mensje van Keulen. Tegen die tijd is er
weer een nieuwe OpNieuw. U kunt de
programma’s die de verschillende vestigingen van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam organiseren ook terugvinden in een katern van de Uitkrant. De
lezingen worden over het algemeen,
althans voor het Pintohuis, in samenwerking met boekhandel Pantheon georganiseerd. Op vertoon van uw bibliotheekpas of Stadspas kunt u korting krijgen. In het Pintohuis worden regelmatig
thematische collageworkshops gegeven
door kunstenares Marja Broersen. Deze
worden duidelijk aangekondigd in de
vestiging zelf en op diverse plaatsen
in de buurt. In september en oktober
krijgen we in de expositieruimte papieren beelden te zien van Mieke van het
Schip. Verder wordt elke vrijdagmorgen
een gratis computercursus gegeven door
Leo van der Meer. Het is mogelijk om op
ieder gewenst moment in te stappen. In
de toekomst is er ook, op vrijdagmorgen, een leesclub voor bewoners van de
Nieuwmarktbuurt.
In september gaat het voorlezen door
Marcia Portier bij ons van start. In aansluiting daarop en indien de dienst dat
toestaat, zal er beeldend gewerkt worden, ofwel: lekker knutselen. Bedoeld
voor kinderen vanaf 4 jaar.
Reserveren is meer dan wenselijk.
Liesbeth Pijper

Holland-België 1914-1940
Een familiegeschiedenis
Veel buurtbewoners kennen Paul De Ley als architect van
woningbouwprojecten die in de afgelopen twintig jaar in en om de buurt
zijn uitgevoerd: Zwanenburgwal, Staalstraat-Verversstraat, Oudeschans,
Binnengasthuisterrein. Na zijn pensionering in 2007 vond hij eindelijk tijd
voor de ontrafeling van zijn familiegeschiedenis waarin onbegrepen gaten
en onbeantwoorde vragen zaten. Daarvan deed hij verslag in een boek
waarvan een deel van de inleiding als voorpublicatie op deze pagina staat.
Paul De Ley komt op dinsdagavond 27 oktober 2009 over zijn boek vertellen
in het Pintohuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De toegangsprijs is
vijf euro. Reservering aanbevolen.
Paul De Ley
Ik heet Paul De Ley en zeg er van af mijn
jeugd bij: “De met een hoofdletter.” Dat
verwijst naar de Belgische achtergrond
van mijn vader aan wie door Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der
Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau
enz. enz., de hoedanigheid van Nederlander is verleend.
Maar wie was mijn Belgische grootvader? Een vraag die, naarmate ik ouder
werd, mij steeds meer ging bezighouden.
De soldaat uit de eerste wereldoorlog,
de man zonder neus die van een stevig
glaasje hield en iets met meubelbewerking deed. De man die mijn oudere broer
niet mocht zien toen hij met onze vader
aan zijn sterfbed stond.
Waarom wilde mijn vader er nooit over
praten en deed hij er alles aan onze pleeggrootvader tot enige echte grootvader te
promoveren? Er was iets met een vlucht
in de eerste wereldoorlog en een briefwisseling die zoek raakte. Het geheugen van
de oudere generatie in de familie in Holland en België begon slijtageplekken op
te lopen en er ontstonden te veel varianten van de verschillende gebeurtenissen.
Mijn oudere Belgische nichtje haalde bij
vakantiebezoeken in Borgerhout veel
oude familiefoto’s van haar moeder en
mijn vader tevoorschijn, van onze overgrootmoeder met het glazen oog en van
mijn grootvader met zijn gehavend aangezicht, maar nooit een portret van mijn
grootmoeder die in de eerste oorlogsdagen van 1914 op dramatische wijze in
het kraambed overleed.
In 2002 begon mijn zoektocht in archieven, bibliotheken en musea in Neder-

land en België. De Groninger archieven,
het gemeentearchief in Hoogezand, het
Utrechts archief, het Amersfoorts archief
en het museum en archief in Harderwijk.
Het verschafte mij inzicht in het leven in
de interneringskampen voor Belgische
soldaten tijdens de eerste wereldoorlog
in het neutrale Nederland. De legpuzzel
vorderde, maar de gaten bleven groot en
mijn fantasie kon nog weinig met de bekende algemeenheden over mijn grootvader.
Ik moest de grens over naar het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark te Brussel.
Het museum, opgericht ter gelegenheid
van de wereldtentoonstelling van 1910,
moest van Brussel een hoofdstad maken
die niet voor Parijs zou onderdoen. We
bewonderden er het Panoramadoek over
de Slag aan de IJzer in de eerste wereldoorlog waar mijn grootvader als soldaat
nooit terecht zou komen. Het museum
laat beelden zien van de bloedige slag
om Antwerpen, op het moment waarop
een miljoen burgers en militairen de
brandende stad verlaten op weg naar het
neutrale Holland.
In het archief vraag ik in het Frans naar
informatie over die soldaat 2de klas,
troisième régiment chasseurs à pied.
Een half uur later komt de dienstdoende
suppoost aanlopen met een klein mapje
onder de arm: De Ley, Emmanuel Charles Seraphin, Soldat M 1899, trois mois
au front et quarante neuf mois présent
à l’arrière. Dat laatste sloeg op zijn verblijf in het interneringskamp in Holland
en al bladerend zie ik een vage foto van
mijn grootvader in legertenue en lees ik
geëmotioneerd het hele verhaal.
Mijn reis ging verder naar Borgerhout, de

randgemeente van Antwerpen waar mijn
oom en tante woonden, en naar het museum ‘De Drie Rozen’ in ’s Gravenwezel,
een van de twaalf forten rond Antwerpen
waar mijn grootvader gelegerd was. De
context van de tijd waarin alles gebeurde
begon belangrijker te worden. De eerste
wereldoorlog had in België een geheel
andere impact dan in Holland. Naarmate
de oorlog vorderde werd de verstandhouding tussen beide landen steeds grimmiger. Dat gold in een ander verband ook
binnen de familie.
Vervolgens bezocht ik het Belgenmonument in Amersfoort, dat moest dienen
als een dankbetuiging van de Belgische
soldaten voor hun gastvrij onthaal. Het
werd opgeleverd in 1918 maar pas in
1938 overgedragen aan de Hollanders.
Op dat moment begreep ik de grote
menselijke tragedie die daarachter schuil
ging.
Langzamerhand doken meer oude familiefoto’s op in Groningen en Hoogezand
en werd de schakel tussen de vader, de
grootvader en de pleeggrootvader duidelijker of juist complexer.
De vlucht van de Vlaamse volksbuurt
naar het Groningse platteland betekende
voor mijn vader als jong kind een ware
worsteling met zijn identiteit.
‘En toch’ waren de woorden die op de
gevel van ons huis waren geschilderd
en die mijn vader na terugkomst van de
verloren oorlog van 1940 aan het Grebbefront een extra verflaagje gaf.
‘En toch’ is na vele stadia van vreugde en
wanhoop het boek Holland-België 19141940, een familiegeschiedenis, geworden, voorzien van veel foto’s, bij uitgeverij Aspekt verschenen.
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Fotograaf van de
profeet

Mylou Mazali en de Mazali Opera Singers
zingen de mooiste aria’s uit bekende en minder
bekende opera’s. Elke donderdagavond 20.15u
Vondelkerk A’dam www.operapertutti.nl

In het vorige nummer van OpNieuw
schreef Maarten Henket een mooie
herinnering aan Frank Laufer, de
profeet van de Nieuwmarkt. Die was
treffend gefotografeerd door Nico
Bodewes, maar de redactie verzuimde
de naam van de fotograaf te vermelden.
Om dat verzuim een beetje goed te
maken plaatsen we de tweede foto die
Nico Bodewes bij het artikel leverde en
in postzegelformaat op pagina 3 stond.
Plus de vermelding ‘Foto Nico Bodewes’.

Prominenten geven steun in de rug
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

VROUW 60+
WIL GRAAG VOOR U UW
STRIJKJE
STRIJKEN
06-44846404
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Marlène Dietrich liet haar paarden springen in de piste. Er waren gevaarlijke
stunts in de nok van de tent, een boeienkoning die zich niet bevrijden kon, tante
Bep met een duivennummer en magische verdwijntrucs met een knipoog. Op
de Nieuwmarkt kan iedereen alles bleek
weer eens op deze warme avond in augustus. Op de prominentenavond nam
de fine fleur van Zeedijk en omgeving
het programma van het jaarlijkse circus
Rigolo over en deinsde nergens voor terug.
Soms waan je je als bestuurder van Stichting OpNieuw ook een prominent als
je wordt aangesproken over het laatste
nummer. Ons buurtblad wordt goed gelezen. En beter nog, zowel bewoners als
ondernemers hebben veel voor OpNieuw
over. Dit kwartaal werden we verrast met
de volgende donaties: € 75,- van E.E. S.,
€ 30,- van L.M.J. B.-D. en € 1000,- van
M. V.
Heel veel dank hiervoor!
Geld overmaken aan OpNieuw is fantastisch. Voor wie dat een stap te ver is gaan
we een makkelijker manier aanbieden
om in te stappen: word vriend van OpNieuw. Als tegenprestatie willen we een
bonnenboekje maken waarin ondernemers uit de Nieuwmarktbuurt een dienst
of korting aanbieden. Exclusief voor de
‘Vrienden van OpNieuw’. Prominente
ondernemers uit onze de buurt laten weten wel oren te hebben naar een meer
structurele band met OpNieuw. Dat is
natuurlijk nooit in één keer geregeld. Het
bestuur voert hierover de eerste verkennende gesprekken.
Wilt u zich aanmelden als Vriend van
OpNieuw? Of heeft u een voorstel voor

het bonnenboekje? Mail ons op opnieuw.amsterdam@gmail.com of doe een
briefje in de bus van de Boomsspijker,
Rechtboomssloot 52. Ondertussen kunt
u uiteraard uw gift storten op ons rekeningnummer 6037046 ten name van de
Stichting OpNieuw. Zo wordt u vanzelf
prominent.
Sandra Rottenberg, Hedwig Paesbrugge,
Adriaan Brouwers
Bestuur Stichting OpNieuw.

Jubilea
1 jaar: katoen
2 jaar: leer
3 jaar: tarwe
5 jaar: blik
10 jaar: tin
12,5 jaar: koper
20 jaar: porselein
25 jaar: zilver
30 jaar: parel
35 jaar: robijn
40 jaar: smaragd
45 jaar vermiljoen
50 jaar: goud
60 jaar: diamant
65 jaar: briljant
80 jaar: eiken

Ach, het is maar tin!
Café Captein & Co

Binnen Bantammerstraat 27
Tel 6278804

Uitmarkt 2009

een persoonlijke impressie

Gerrit Wijnhoud Foto: Jean van Lingen
Zaterdag 29 augustus, Uitmarkt in de
binnenstad, ook voor ons is het zover.
We varen met de historische sleepboot
De Foxtrot vanaf de Brouwersgracht achter het station langs via de Oude Schans
naar de Zwanenburgwal. Vanaf dat moment zijn wij deelnemers aan de Uitmarkt; op de hoek van de Theaterschool
geven wij ons eerste optreden. Het is de
bedoeling om zoveel mogelijk aandacht
te krijgen voor onze theatergroep De
Nieuw Amsterdam en met name voor de
serie voorstellingen die wij in de derde
week van september in Theater Frascati
zullen spelen, onder de noemer Pax Islamica Festival. Elk van de voorstellingen
is gebaseerd op één van de vijf zuilen van
de islam. Dat zijn: I Shahada, de getuigenis dat Allah je enige God is en Mohammed zijn profeet; II de Salaat, de plicht
tot gebed vijf keer per dag; III Zakat, de
plicht tot het geven van een aalmoes; IV
Sawm, de Ramadan, een maand vasten
van zonsopgang tot zonsondergang; en
V de Hadj, de gang naar Mekka. De zuilen fungeren min of meer als kapstok, zo
is onze Hadj een voorstelling over hypocrisie en eigenbelang binnen een familie
waarbij de gang naar Mekka wordt gebruikt als excuus om belasting te ontduiken.
Als aandachtstrekker hebben wij de Burka Babes aan boord, vijftien getalenteer-

de jongeren van onze theateropleiding,
allen gekleed in een originele zwarte burka, gemaakt door modehuis AZIZ. Ze zingen: “Achmed, niet kietelen”, blijkbaar
doen moslimmannen dat ook. Ikzelf ben
gekleed in lange zwarte jas, met hoge
hoed, als een gedeformeerde voorganger,
en ik zing het ‘Hallelujah’ van Leonard
Cohen, waarbij de Burka’s als gospelkoor
het refrein meezingen. Op diverse plaatsen heffen wij het lied aan , aangekomen
bij de De Kleine Komedie staat er een
enorme rij mensen te wachten om één
van de daar optredende cabaretiers te
mogen zien. Ze zwaaien naar ons, ook op
de brug is het helemaal vol, we zien veel
buurtbewoners. Op de kant staan kraampjes met collega-theatergroepen, maar ze
zijn er lang niet allemaal, niet iedereen
doet mee. De acteurs van Toneelgroep
Amsterdam laten het afweten, “geen zin”
staat er in de krant, in plaats daarvan
loopt er een groep ingehuurde ‘punkers’
in nieuw gedrukte T-shirts met TGA-logo
en doodshoofd.
“Rot op met je burka’s” roept er iemand
van de kant en wij varen door, onder de
brug tussen Raamgracht en Rusland, tot
aan het speciaal aangelegde Museumeiland. We maken een rondje in de Kloof,
een rookmachine hebben wij niet nodig,
de Kromhout-motor van de Foxtrot produceert voldoende blauwe wolken uit
zichzelf. Daarna gaan wij - lopend door

het Rusland - nog even naar Frascati om
ook daar onze act te doen, vervolgens
houden wij het voor gezien. We varen
nog even langs de Stopera en Hermitage
en drinken bier uit een blikje dat ruikt
naar de visboer waar we ’s morgens het
ijs hebben gehaald om het te koelen.
Op zondag ga ik als gewone bezoeker
naar de Kloveniersburgwal en de Nieuwmarkt. Het is gezellig druk en het is leuk
dat er overal kleine optredens zijn, van
rock-and-roll demonstraties met opzwaaiende pettycoat tot serieuze tango
met live muziek. Ook rond het podium
op de Nieuwmarkt is het druk, ik eet
een broodje merguez bij de eetstand van
Café De Waag. In de Antoniesbreestraat
zie ik nog een harmonicaorkest met Ierse
strijdliederen, altijd leuk. En op weg naar
huis besluit ik dat het toch wel erg gezellig was, beide dagen, geen wanklank
te bespeuren, dat kan alleen bij ons in
de buurt. Het is jammer om een dag later in de krant te lezen dat de organisatie van de Uitmarkt overweegt om niet
meer terug te komen in de binnenstad.
Omdat het Stadsdeel Centrum de logo’s
van de sponsors op de vlaggen te groot
vond moesten alle vlaggen worden overgedrukt, met logo’s op postzegelformaat,
schadepost 30.000 euro. Hoe klein kun
je zijn, wat mij betreft mag de Uitmarkt
terugkomen, ik ben geen postzegelverzamelaar, al lang niet meer.
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KINDER
Roos

Floris

Melle

Thomas

Jonathan

Gaia

Sara

Zo belangrijk in het leven van de
mens: muziek

Alain
Clark op de
Uitmarkt

Ik heb gewoon Alain Clark van een meter afstand gezien!
Alain Clark was op de uitmarkt om
kwart over elf tot en met twaalf uur,
het regende niet normaal hard, maar
de beat ging gewoon door. Alain Clark
kwam ook gewoon in de regen staan.
Het was echt sensationeel. De uitmarkt
is echt hard. Er komen heel veel leuke
en goede zangers, zangeressen, bands
en nog veel meer. En dan het fijnste: het
is helemaal gratis. Anders had ik Alain
Clark misschien nooit gezien. Dit was
mijn allereerste concert. Ik vond het zo
super vet dat ik naar nog veel meer concerten wil. Alain Clark ging ook het superberoemde lied met zijn vader zingen.
Aan het eind ging hij het publiek in,
toen liep hij vlak langs mij! Hij maakte
er gewoon echt een swingende dag van.
Het was helemaal super!
Justus Mensink (11 jaar)
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Sara de Monchy
Wat ik zo prachtig aan muziek vind is
dat het zo geweldig veelzijdig is, dat
iedereen er zijn eigen waarde aan kan
geven. Eigenlijk weten veel mensen niet
eens hoe lang het al bestaat, het is een
van de eerste manieren om je gevoel uit
te beelden en elkaar te vermaken; en
wat voor een groot deel het vormt in je
leven. Heb je wel eens een film gezien
zonder muziek, of een toneelstuk? Of
een begrafenis? En heb je ook wel eens
gehad dat je een liedje verbindt aan een
persoon om wie je veel geeft. Een leven
zonder muziek, is dat voor te stellen?
Wie in deze hele wereld houdt er nou
niet van muziek? Echt, ik zweer het, niemand. Pasgeborenen vallen met muziek
in slaap en het houdt eenzame oude,
mensen in leven. Ik vind je geweldig als
muziek een deel van je imago vormt. Nu
met ons kan je dat nog niet zo duidelijk
zien, wij zijn ons immers aan het ontwikkelen. Maar als je wat ouder wordt,
gaat muziek echt bij je horen en bij som-

mige mensen denk ik al: O, dat is echt
een liedje voor die.
Ik vind veel soorten muziek kunst, want
er zijn zoveel dingen waar je je gevoel
bijna bij kwijtraakt. De tekst bijvoorbeeld. Die prachtige piano daar op de
achtergrond. Of de stem van de zanger
of zangeres. Zoveel dingen, je wordt er
bijna stil van.
Er is alleen een ding wat ik niet begrijp:
Ik weet bijna zeker dat over twintig jaar
de liedjes die nu heel erg populair zijn,
bijvoorbeeld Lady Gaga, die ik best wel
goed vind, echt niemand meer luistert.
Terwijl, hallo, superveel mensen nog
steeds luisteren naar de liedjes die veertig jaar geleden helemaal hot waren, en
dat zijn echt niet alleen de oude verrotte nostalgisten.
Hoe kan dat? Zal er ooit nog een liedje
komen dat iedereen zo geweldig vindt
dat het klassiek wordt?
Ik hoop het, want dan kan ik tegen mijn
kinderen zeggen: Kijk, dat beluisterde
ik nou toen ik klein was.

RKRANT
Gaia’s column

Back 2 school! Hoewel…..voor mij niet!
Wel weer naar school natuurlijk, maar
wel naar een hele nieuwe. De middelbare school, en ik was best zenuwachtig
hoor. Maar dat bleek onnodig, want de
kinderen vonden mij echt niet raar of
stom, thank god!
Na een paar weken had ik al wat vriendinnen, thank god again!

Het mindere is het huiswerk, en omdat
ik op het Montessori Lyceum zit, moet
ik ook huiswerk en schoolwerk plannen,
echt best ingewikkeld als je dat nooit
eerder gedaan hebt. En op tijd zijn is me
laatst maar net gelukt. 5 seconden nadat ik binnen kwam ging de bel! Maar
op tijd is op tijd hé.

En o, ja. We zijn klein. En dat merk ik
minder dan mijn vriendin, Sue. We stonden in de pauze voor een lokaal te kletsen, toen er een groepje meisjes voorbijliep – niet eersteklassers natuurlijk – en
één meisje zei tegen Sue: aah, wat ben
je schattig, meid! En wij allebei, what
the fuck? Haha! je bent schattig, Sue!
Het werd niet tegen mij gezegd, fijn
hè?!

Maar ja, het is nu echt veel leuker dan in mijn ogen nu – die kleine basisschool.
Toch weet ik zeker dat het veel zwaarder wordt. Maar voor nu weinig huiswerk, en hopelijk ook voor later, en later, en later……
Gaia van Maanen

NIEUWMARKTLIED
Op de melodie van `I´m a barbie girl´
Geschreven door Sara (en de rest)
In een nieuwmarkt straat
Daar zie je ons zo vaak
Staan wij te springen
Lekker te zingen
Op het grote plein
Daar voelen wij ons fijn
met die toeristen
valt niet te twisten
come on nieuwmarkt let´s go party
a a a yeah
coole nieuwmarkt waar wij wonen
oeh hoeh hoeh
thomas houdt van gooien
met nat wc papier
dat is zijn bezigheid in de buurt
floris hosselt die chicks
op een feest in latei
duizend nieuwmarktmeiden die hij
schuurt
de nieuwmarkt is geweldig
en je weet
dat zijn wij ook!
Roos met broek met gat
Vindt zichzelf heel wat
Wil graag sociaal zijn
En niet normaal zijn
Saar is echt de bitch
Van de nieuwmarktbuurt
Dit kleine meisje
Is heus niet duur

Come on nieuwmarkt
Let´s go party
Ah ah ah yeah
Coole nieuwmarkt waar wij wonen
Oeh oeh oeh oeh
Melle, idioot,
Soms vind je´m in de goot
Iets te veel gedronken
Iets te diep gezonken
Gaia heeft geen couplet
Want ze ligt in bed
Met een jongen
Lekker te tongen
Jonathan is een nerd
Ja hij is echt absurd
Houdt van lezen
en op playstation 3 lekker sjeesen
wij allemaal
doen ons ding
op de leukste plek
in de leukste krant
de OPNIEUW
de opnieuw en de nieuwmarkt
zijn heel cool
net als wij!
WE ARE OPNIEUW GUYS
WE PLAY WE SING WE WRITE
WE LOVE THIS PLACE
WE LOVE THE NIEUWMARKT!
JOEEEEEEEH!
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Zoals jullie misschien gemerkt hebben is het thema van dit nummer
Muziek.
Ik ga daarom een oud top 10 liedje vertalen en laten zien hoe nutteloze tekst toch
een top 10 liedje kan worden.
Het liedje wordt “ I know you want me” van Pitbull.
Het refrein gaat als volgt :
I know you want me
Ik weet dat jij me wil
you know I want cha   
Jij weet dat ik je wil
I know you want me  
Ik weet dat jij me wil
You know I want cha
VERTAALD :   Jij weet dat ik je wil
One-two-three-four  
Uno-do’-tres-cuatro

1,2,3,4
1,2,3,4

En dit is dan een top 10 liedje...
En als je dan al die mooie Nederlandse liederen hoort , die niet eens de top van de
wereld halen...onbegrijpelijk!

Top 10 ‘faute’
eendagsvliegliedjes

Thomas

Wordt het Zwartepleintje wel
goed gebruikt?
Barbie Girl – Aqua
The final countdown – Europe
The Ketchup Song – Las Ketchup
Numa Numa -O-Zone
La Bomba – King Africa
Blue – Eiffel 65
Schnappi – Das kleine Krokodil
Damaru en Jan Smit – Mi Rowsu
(tuintje in mijn hart)
Bussie vol met Polen – Johan
Vlemmix en Nol Roos
Waterscooter – Gebroeders Ko

Het gaat ons om het pleintje dat aan de Nieuwmarkt grenst, vlak bij de metro-ingang en de lift. Er is behoefte aan meer speelruimte voor jongeren van 12 t/m 18
jaar in het centrum. Wij van de Opnieuw-redactie vinden dat het pleintje niet optimaal gebruikt wordt en daarom hebben we jullie hulp nodig.
Geef ons tips wat daar eventueel zou kunnen worden geplaatst. Als jullie met goede reacties en suggesties komen kunnen we er misschien voor zorgen dat er ook
daadwerkelijk iets leuks komt.
Wij hadden ook al wat ideeën wat er met het pleintje zou kunnen gebeuren, maar
het moet wel iets zijn wat niet te veel geluid maakt, want het pleintje is omringd
door twee bejaardentehuizen en woningen.

Melle van Maanen
Wij dachten aan een voetbalkooi met goals en daarboven nog basketbalkorven.
Ook leuk zou een skatepark zijn met bijvoorbeeld een Pool, een soort leeg zwembad waar je in kunt skaten. Alleen als ze van goede kwaliteit zijn, zijn ze goed geluiddempend, maar ook best wel duur.
Dus reageer op onze oproep en kom met goede suggesties!
Melle van Maanen
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Verschillende geluiden over metrolawaai
Woningzorg) met panden op de metrobuis samen een systeem opzetten om
meer gegevens te verzamelen over de
technische staat van hun vastgoed en
de kwaliteit (de mate van geluidshinder)
van de leefomgeving van hun huurders.
Als reacties op de junibrief uit de Nieuwmarktbuurt uitblijven valt te overwegen
om hun klantenraden in te schakelen.

Tekst en fotos, Piet van Harn
De vraag of het metrolawaai in de panden op en om station Nieuwmarkt de
afgelopen maanden verminderd is, levert verschillende antwoorden op. Onni
Veltman en Harrie van Haaster, die afgelopen voorjaar het initiatief namen om
de lawaai-ervaringen van buurtbewoners te peilen, hebben zelf de indruk dat
de slijpwerkzaamheden die in de eerste
helft van juni 2009 zijn uitgevoerd tot
verbeteringen hebben geleid. Na de beschrijving van mogelijke oorzaken in OpNieuw (juni 2009) hebben ze echter ook
enkele nieuwe klachten van bewoners
van de Koningsstraat en Rechtboomssloot gekregen waaruit blijkt dat er niet
veel is veranderd. Navraag bij enkele bewoners van het Pentagon en omgeving
wekt de indruk dat er sprake is van enige
verbetering of van trillingen en geronk
in de vroege ochtend- en late avonduren
“die door de jaren heen eigenlijk niet
noemenswaardig zijn veranderd”. Een
bewoner wees op het feit dat de metro
afgelopen zomer minder intensief is gebruikt, onder meer als gevolg van werkzaamheden op het traject tussen het
Centraal Station en Amstelveen. Dat kan
een reden zijn dat bewoners de situatie
als ‘licht verbeterd’ ervaren.
Onni Veltman en Harrie van Haaster bevestigen dat het aantal recente reacties
te klein is om een goed beeld te krijgen
van de ervaringen van buurtbewoners.
Ze overwegen om dit najaar nog eens
een lijst te verspreiden waarop buurt-

bewoners kunnen aangeven of ze wel
of geen last hebben van metrolawaai en
trillingen en of ze het gevoel hebben dat
er de laatste jaren en zeker de afgelopen
maanden iets is veranderd. Ze zouden
daar eigenlijk de reacties en standpunten van de organisaties en instanties die
ze afgelopen juni hebben aangeschreven
bij willen voegen. “Maar op al onze brieven heeft alleen het Gemeentelijk Vervoersbedrijf gereageerd”, zegt Onni Veltman. “Daarin werd verwezen naar het
slijpwerk aan de drempels zoals eerder in
OpNieuw is beschreven. Het is eigenlijk
schande dat anderen drie maanden lang
niks van zich laten horen. Nog geen ontvangstbevestiging.” Harrie van Haaster
voegt daar aan toe: “Waar we eigenlijk
op uit zijn, is meer inzicht in de vraag of
er sprake is van een meetsysteem. Wie
meet wat en wanneer en wat zijn daarvan de resultaten. Die gegevens moeten
een betere basis leggen om vast te stellen
over iets is veranderd en of er ingegrepen
moet worden. Ervaringen en meningen
van buurtbewoners zijn waardevol en
daar gaan signalen vanuit, maar ze zijn
onvoldoende hard om maatregelen af te
dwingen. Er moet een meetsysteem zijn
en als het er niet is moet het er komen.
De door ons aangeschreven instanties
zouden op zijn minst duidelijk moeten
maken hoe het daarmee staat. Onfatsoenlijk, dat ze dat tot nu toe hebben nagelaten.”
Voorstelbaar is dat drie betrokken woningcorporaties (Ymere, Stadgenoot en

Bij gebrek aan beter kunnen bewoners
van panden op de metrobuis en station
Nieuwmarkt via een briefje kenbaar maken of ze de laatste maanden veranderingen ten goede of ten slechte hebben
gemerkt in de trillingen en het lawaai
van de metro. Dergelijke reacties kunnen goed worden gebruikt voor het inrichten van een nieuwe informatieronde
die Onni Veltman en Harrie van Haaster
wellicht dit najaar zullen uitvoeren. Hun
brievenbussen hangen op Keizersstraat 6
en Rechtboomssloot 31A.

Nog steeds:
gratis
computerles
De computerlessen in het Pintohuis
blijven een groot succes. Er komen
geregeld mensen bij en anderen stromen uit. Sommigen hebben een PC
of een laptop gekocht, die gaan zelfstandig verder en komen soms terug
met hun vragen. Vooral voor mensen
die nog terugschrikken voor computers is dit een unieke gelegenheid om
hun angst in een vertrouwde omgeving kwijt te raken. De kosten kunnen geen bezwaar zijn, want, zoals
gezegd: gratis.
Er is weer plaats voor nieuwkomers,
dus . . aarzel niet, probeer het maar.
De lessen zijn iedere vrijdag, van
11.00 – 12.00 voor gevorderden en
van 12.00 – 13.00 voor beginners.
Opgeven bij Lucie Schoof, Oude
Schans 36e, tel. 7765766 of Joke
Vermeulen, Oude Schans 36c, tel.
6235953.
Henk Oldeman
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Andere buurt
Greet van der Krieke
Zondagmorgen half negen, op driekwart
van mijn loopje, (voor de nieuwsgierigen
onder ons, dat is ongeveer negen kilometer) bevind ik mij op de Levantkade. Via
de Sumatrakade maak ik verschillende
slingers langs die verschillende kades.
Een aanrader, ook als u geen kilometers
hoeft te maken, om eens lekker daar in
die buurt te gaan slenteren. De frisheid
van het water, de brede straten en de
meer dan royale stoepen. De zorg waarmee de gevels versierd worden met allerhande bloemen, potten en planten. Provisorisch in elkaar gedraaide picknickplaatsen laten zien dat er van het buitenleven genoten wordt. Kinderfietsjes staan
her en der slordig geparkeerd. Die hele
buurt straalt zoveel levendigheid uit. En
wat een feest om over die versierde trottoirs te lopen; stoepkrijt is in! Het moet
hier goed wonen zijn, het leven speelt
zich niet alleen achter de voordeur af.
Voordat ik goed en wel in de gaten heb
wat er gebeurt, lig ik ineens languit. De
schrik voel ik zelfs nu nog in m’n keel. Ik
sta op en zie in een flits dat een loper mij
voorbij snelt. IPod op de kop en de ogen
stekeblind? Want loper moet mij hebben
zien vallen, heeft mij moeten ontwijken.
Verbijsterd en ontredderd sta ik daar op
onzekere benen. Dan zie ik dat het bloed
gestaag op mijn hand drupt en zelfs op
het trottoir ontstaat een klein plasje. Gelukkig staan overal die gastvrije stoelen
en banken. Als ik zit haal ik met trillende
handen een zakdoekje uit m’n heuptasje.
En vervolgens begin ik onbedaarlijk te
snikken. Concreet pijn overal in mijn lijf,
concreet pijn omdat ik hier alleen zit en
iemand zomaar voorbij gelopen is. Bloed
vermengt zich met tranen en snot en de
pijn in m’n knie wordt erger. Het ademhalen doet zo’n zeer, mijn handpalmen
zijn ook geschaafd en het wondje boven mij rechteroog houdt maar niet op
te bloeden. Daar zit ik nu en zie loper X
in de verte gaan. Ook op die hele, mij zo
paradijselijk lijkende kade is er niemand
die even zijn arm om me heen slaat. Lang
leve de mobiel, zonder welke ik niet mag
gaan lopen van mijn echtgenoot. Ik bel
en ben binnen een tien minuten thuis.
Heus, het valt allemaal reuze mee en natuurlijk, het had allemaal veel erger gekund. Na een week rust hervat ik, een
beetje stram en stijf lopend, mijn eerste
rondje weer. Maar wat schrijnt, wat blij-
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vend zeer doet, waar ik maar
niet uit kom, is het voorbij
snellen van mijn mede loper.
Heb je me echt niet zien vallen, was je zo in trance? Ja,
natuurlijk een klein oponthoud is niet bevorderlijk
voor je ritme en voor je tijdsplanning ook al niet, maar er
zit toch een stop op je klokje?
Het ging toch eigenlijk alleen maar heel even om die
arm om mij heen en “kan ik je helpen?”
Zou ik dat doen, zomaar doorlopen als

er iemand voor mijn voeten
struikelt? Verontwaardiging
alom, als ik her en der mijn
relaas doe. Ik moet het wel
doen overigens, want dat
blauwe oog lokt reacties uit.
Nee, unaniem zou men gestopt zijn, “dat doe je niet en
wat een….”
Ik houd het er, tot nader inzien, maar op dat ik in een
andere buurt liep. Als ik hier,
in onze buurt zou zijn gevallen, had u
mij vast en zeker opgeraapt.

Binnengasthuiscomplex
Tekst en foto Henk Oldeman
In het vorig nummer van Opnieuw hebt
u kunnen lezen welk lot twee markante
gebouwen in het Binnengasthuiscomplex boven het hoofd hangt. Inmiddels
is de zomer verstreken en de dreiging
duurt onverminderd voort.
Er zijn plannen om op zondag 11 oktober een buurtfeest op het terrein te organiseren. Dit feest zal gecombineerd
worden met een lezing en een rondwandeling door architectuurhistoricus Gerrit
Vermeer. Voor de lezing en wandeling

kunt u zich opgeven bij het Wijkcentrum
(wijkcentrum@oudestadt.nl). U krijgt
dan bericht over plaats en tijd.
Tot dusverre is deelname hieraan het enige wat men, als bezorgde buurtbewoner,
kan doen om bij de rampzalige plannen
betrokken te blijven. Wie de actiegroep
Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein (VOLBG) financieel
wil steunen, kan een bijdrage storten op
rekening nummer 1277425 onder vermelding van:‘Steun BG-complex’.

Alcoholverbod
Tekst en foto Henk Oldeman
Al jaren wordt door de bewoners aan het
Siebbeleshof en het Zuiderkerkhof geklaagd over hinder door drankgebruik,
wildplassen, zich vervelende jonge mensen en meer van dat ongerief. In de vergadering van de Commissie Algemene
Zaken van 10 juni werd daarover nog
eens weer ingesproken. Nog geen twee
maanden later, o wonder, verscheen een
brief van Stadsdeel Centrum aan alle
buurtbewoners waarin een alcoholverbod werd aangekondigd voor het Siebbeleshof, het Zuiderkerkhof, het Pentagon
en de steiger aan de Zwanenburgwal, per
5 augustus. Het verbod geldt dagelijks
van 8 uur ’s avonds tot 8 uur ’s ochtends
en is voorlopig een jaar van kracht. Op
het bijbehorende kaartje stonden reeds
bestaande alcoholverboden aangegeven.
Opnieuw is voor U gaan kijken of bij de
bestaande verbodsgebieden ook verbodsborden zijn aangebracht. Dat is niet het
geval. Hoe zit dat nu precies?
Navraag bij het stadsdeel leverde de volgende uitleg op.

De verboden zijn indertijd aan de bewoners bekend gemaakt, zoals dat nu met
de vier nieuwe gebieden gedaan is, en de
toeristen krijgen een folder bij de VVV
en in de hotels. De bestaande verboden
zijn het gehele etmaal geldig, de nieuwe
nachtelijke verboden zijn een noviteit.

den plaatsvinden. Wat verbodsborden
betreft, het zou ondoenlijk zijn, en ook
zeer lelijk, om het hele gebied WallenNoord enz. van zulke borden te voorzien.

Volgens een bewoonster aan het Siebbeleshof is de overlast ’s nachts veel minder
geworden. Er zijn dan nog maar weinig
rondhangende jonge mensen. Het lijkt
echter wel of er overdag meer alcoholisten op het hof te vinden zijn. Deze bewoonster zou liever een verbod voor de
volle 24 uur hebben gezien zoals dat voor
Sint Antoniesbreestraat en de Nieuwmarkt geldt; “logisch”, zegt zij, “komen
die mensen hier naar toe, want hier mogen ze overdag wèl drinken.”
Over een jaar zal het stadsdeel beoordelen of de verboden verlengd moeten
worden.

Het voor onze buurt van belang zijnde
verbod dateert van 1997 en betreft het
gebied Wallen-Noord + Nieuwmarkt +
Stationsplein + Dam(rak), begrensd door
Stationsplein, Damrak, Dam, Damstraat,
Oude Doelenstraat, Oude Hoogstraat,
Nieuwe Hoogstraat, Sint Antoniesbreestraat, Nieuwmarkt, Geldersekade
en Prins Hendrikkade, inclusief die wegen zelf. Een alcoholverbod wordt gezien
als een uiterst middel dat altijd tijdelijk
wordt ingezet. Het geldt in principe alleen voor specifieke plaatsen en niet voor
gehele woonbuurten, om bewoners te
ontzien. Het Wallengebied is een uitzondering op deze uitgangspunten, gezien
de speciale situatie (zeer veel bezoekers,
grote hoeveelheid horeca, grote kans op
overlast). Bij de instelling van het Stadsdeel Centrum heeft de burgemeester de
voorzitter van het stadsdeel gemachtigd
om zelf, bij gebleken noodzaak, alcoholverboden in te stellen.
Een alcoholverbod is niet alleen een
verbod. Het principe ‘repressie èn zorg’
wordt toegepast. Dat houdt in dat, behalve controle door de politie, ook het
veldwerk van de GGD, het traject ‘Zorg
en veiligheid’, de straatcoaches en de
hulp aan dak- en thuislozen in die gebie-
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Hoge Omen
Hoe men het ook wendt of keert
de ervaring leert, dat B&W van
		
Amsterdam
en alle hoge omen
de bevolking van deze stad
liever zien gaan dan komen
Aldus een tekst van Tine Hofman, die
vroeger op een muur van een monumentaal pand aan de St. Antoniesbreestraat
heeft gestaan en door mij in dezelfde
versopbouw is weergegeven.
Een paar maanden geleden kwam er een
al wat oudere man op het spreekuur. Hij
was door zijn corporatie in kort geding
gedagvaard tot ontruiming, omdat hij
zijn woning zou uitwonen. Hij was ondanks zijn vergevorderde leeftijd, ruim
75, min of meer actief als boekhande
laar. Tenminste had hij onder zijn woning nog een winkel. Maar zoals het in
die kring vaker gaat, hij hield er meer
van om boeken te kopen dan te verko
pen, zodat inmiddels ook zijn woning
geheel met boeken vol stond. Ik bezocht
hem in zijn woning in Amsterdam-centrum. Schoonmaken was niet z’n sterk
ste kwaliteit. Het plafond hing vol oude,
verstofte spinnewebben. En ook de boe
ken waren nogal stoffig. Maar er waren
geen klachten over bijvoorbeeld muizen
of kakkerlakken en de man zelf was geheel gezond. Hij vond de spinnewebben
niet erg.
Volgens de corporatie gedroeg de man
zich niet als goed huurd er. Door alle
boeken boog de vloer gevaarlijk door.
De woning was bovendien vervuild en
brandgevaarlijk geworden; ze verloeder
de. De corporatie had alvast een woning
gereserveerd in Zorgcentrum De Marken
aan de Pieter Calandlaan, diep in West.
De boekhandelaar was zeker niet een
doorsnee huurder. Hij had geen TV, geen
wasmachine, geen CV en zelfs geen gaskachel. Hij stookte kolen. Volgens hem
was er in Amsterdam nog één adres waar
je die kon aanschaffen. Maar hij stonk
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niet en was goed bij zijn hoofd. Hij kende veel mensen en was gezien in de buurt
omdat hij in de winkel nog wel eens wat
organiseerde. Maar in zijn levensstijl was
hij onbuigzaam en dat kennelijk al heel
lang. Hij woonde al veertig jaar zoals hij
dat deed.
In een vorig stukje in de OpNieuw heb
ik het gehad over mensen die afwijkend
leven doordat ze veel in het buitenland
werken en, omgekeerd, vaak vrienden
voor langere tijd over de vloer hebben.
Zo’n levensstijl kan ertoe leiden dat je
van onderh uur beschuldigd wordt en
de woning kwijtraakt. Op een andere
manier was met de boekhandelaar iets
soortgelijks aan de hand. Ook hij leidde

een afwijkend leven en daardoor dreigde
hij zijn woning kwijt te raken. Afwijkingen zijn voor corporaties lastig. Er kan
tenslotte iets aan de hand zijn en dat is
in zulke gevallen moeilijk te beoordelen. Maar ook verwekken ‘afwijkende’
mensen gewoon irritaties doordat ze zich
niet aan regels lijken te houden. Daardoor maken corporaties het zich soms te
gemakkelijk. In dit geval had er bijvoor
beeld een bouwkundig rapport moeten
zijn over die doorzakkende vloeren. Dat
was er niet. Naar mijn indruk was er eigenlijk niet zo veel aan de hand. “Uw
normen zijn vermoedelijk heel ruim,”
beet een corporatiemedewerker mij ter
zitting toe. Dat moge zo zijn; Gerard Reve
heeft een keer opgemerkt dat zindelijkheid niet moet ontaarden in hygiëne en
mij lijkt dat juist gezien. Maar corpora-

ties hebben al te vaak veel te weinig oog
voor de liefde waarmee mensen in hun
woning wonen, de functie die zij zelf in
een buurt hebben en die omgekeerd die
buurt voor hen heeft. Op de Pieter Calandlaan zou de boekhandelaar het vast
niet lang meer gemaakt hebben.
Ik denk dat het zulke liefde is, die ‘de
hoge omen’ uit de tekst van Tine Hofman stelselmatig niet zien. Het is de aan
dacht voor wat onmiddellijk aanwezig
is, de gehechtheid aan hoe de dingen
zelfs in hun gebrekkigheid nu eenmaal
zijn, die de bevolking een sta in de weg
lijkt te maken voor grootse plannen of
voor een soepele controle op de regels
die autoriteiten zich nu eenmaal wensen. Daardoor werkt die bevolking niet
mee, ze doet and ere dingen dan ver
wacht en maakt er een zootje van. En
dan kan het gebeuren dat “alle hoge
omen de bevolking van deze stad liever
zien gaan dan komen”. Vooral dit laatste woord moet men op een benepen,
droog ambtenarentoont je uits prek en
met een zuinig mondje, alsof het de laatste concessie is waartoe de hoge ome nog
bereid is: “in onze grote rechtvaardig
heid en vrijgevigheid staan wij u toe weg
te trekken”, in het hier beschreven geval
naar de Pieter Calandlaan. Autoriteiten
zijn altijd dom.
Door op de boekhandelaar tamelijk
zware druk uit te oefenen - “straks moet
je naar de Pieter Calandlaan!” - wist ik
hem zo ver te krijgen dat hij hulp van
het maatschappelijk werk accepteerde.
Die zou gaan schoonmaken en met hem
gesprekken voeren, opdat hij boeken zou
afvoeren. Dat kon natuurlijk ook geen
kwaad. De rechtszaak is aangehouden
om te zien of dit zal helpen.
Peter Commandeur
Woonspreekuur D’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
woensdagavond van 7 tot 8 uur

In de bijeenkomst van de
Bewonersraad Nieuwmarkt
van 11 juni 2009 werd volgens de agenda gesproken
over huisvesting voor ouderen en buurtcentrum de
Boomsspijker. Daarnaast
droegen de buurtbewoners
zelf ook een keur aan onderwerpen aan.
Verslag vorige keer
Naar aanleiding van het
verslag van de vorige keer
wordt meegedeeld dat de
drempel in de Koningsstraat
zal worden aangepast naar
aanleiding van één van de
buurtschouwen. Hij wordt
glooiender zodat er geen het
gebonk meer is van (vracht)
auto’s.
Mededelingen en Rondvraag
Peter van Breegen, bedrijfsleider van Albert Heijn op
de Nieuwmarkt, laat weten
dat AH sinds kort lid is van
de Ondernemersvereniging
Nieuwmarkt. Lang wilde
Albert Heijn niet naar buiten
treden, maar het beleid is
veranderd; de manager moet
een actieve rol spelen in de
buurt. Hij is in overleg met
zijn buurman, wiens uitwaaierende terras de doorgang
naar de winkel vaak belemmerde. Het gaat nu beter.
Ook hij vindt het trapje in
de winkel lastig, maar een
schuine helling is niet mogelijk – die zou uitkomen bij
de pinautomaat. “Maar je
ziet dat mensen elkaar helpen met kinderwagens optil-

len”, zegt hij. Iemand wijst
de bewoners erop dat je
problemen uit de buurt ook
kunt voorleggen aan het BIC
(Buurt Informatie Centrum)
op de Zeedijk. Er worden
daar één keer per maand
Buurttafelgesprekken gehouden met steeds één van
de bestuurders van het stadsdeel.
De Ondernemersvereniging
van de Nieuwmarkt heeft
nog meer nieuwe leden
gekregen, waaronder
de Biologische Markt, de
Rabobank, de visboer en nog
enkele winkels. De vereniging telt nu dertig leden. De
aanleiding tot de oprichting
van de ondernemersvereniging was om iets leuks te
doen met de Kerst: verlichting en een kerstboom.
De waterval op het
Zuiderkerkhof doet ’t niet
omdat het te duur zou zijn;
in het centrum doet alleen de dolfijn voor het
Americain het. De voorzitter zal een brief schrijven
aan het DB van het stadsdeel
met het verzoek de waterval van water te voorzien.
Verder wordt gevraagd hoe
het met de zoektocht naar
nieuwe gebruikers voor de
Montelbaanstoren staat.
Die staat stil. De eisen voor
verhuur (alleen een culturele bestemming) worden
herzien. Huur is € 9000 per
maand.
Er is € 60.000 is toegekend
voor nieuw groen in speel-

tuin de Waag. De steeg
naast de speeltuin wordt
een zelfbeheerproject. Het
speeltuingebouwtje wordt
in 2010 vervangen, daarover
komt inspraak in het najaar.
De erven rond de speeltuin
worden opgeschoond als
brandgang en er wordt opnieuw groen aangeplant.
Als een plek is aangewezen
als openbaar groen mag er
niet geparkeerd worden. In
de steeg langs de speeltuin
gaan parkeerplekken weg.
Openbaar groen wil zeggen dat ¾ van de grond dan
groen is.
De drugsoverlast neemt weer
toe, zo blijkt uit de buurtschouwen; vooral ’s avonds
en ’s ochtends op ’t bruggetje over de Recht Boomssloot
bij de Lastageweg. Er wordt
getippeld op de Recht
Boomssloot en in de Nieuwe
Ridderstraat. Er wordt ook
gedeald in AH, vanuit de
Barndesteeg waar nu een
camera hangt. Wie iets van
dien aard waarneemt kan
overdag met de buurtregisseurs bellen om verslag te
doen van wat men ’s nachts
heeft gezien.
Huisvesting voor ouderen
Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering en wordt dan hoofdpunt. Het gaat om huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen – die gebruik
maken van diverse voorzieningen, de zogeheten extramurale zorg. De werkgroep

ouderen vraagt niet om intramurale zorg zoals een verzorgingshuis, wat wel eens
wordt gedacht.
Buurtcentrum de
Boomsspijker
Barbara Wichers Hoeth, al
zestien jaar tekenjuf in de
Boomsspijker, signaleert veel
veranderingen het afgelopen jaar in het buurtcentrum
als gevolg van een reorganisatie die beheerder IJsterk
heeft uitgevoerd. Het huisteam van de Boomsspijker
is uit elkaar gerukt en het
buurtcentrum is een verhuurbedrijf geworden. Ze
wil dat het buurtcentrum
weer wordt zoals het was.
Er zijn nog meer ontwikkelingen op til, zoals het Huis
van de buurt, en dan krijgt
het buurtcentrum een kantoor- en een loketfunctie en
dat gaat dan ten koste van
de sportzaal. Ze denkt dat als
de laagdrempelige voorzieningen gaan verdwijnen, de
buurt zeker zal protesteren.
Ook anderen spreken van
“teloorgang” en “verloedering”. De Bewonersraad, als
een belangrijke gebruiker
van het buurtcentrum en als
belangenbehartiger van de
buurt, zal op deze kwestie
ingaan en IJsterk een brief
hierover sturen. Het doel
moet zijn dat de kwaliteit
van het buurtcentrum wordt
behouden en het voorzieningenniveau wordt hersteld.
Verslag: Mieke Lokkerbol
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Janus Bonkhoofd, die tot voor kort in elke OpNieuw een nieuw gedicht publiceerde, heeft zijn werk gebundeld
en bij die gelegenheid prachtig in kleur geïllustreerd. Hij heeft een heel persoonlijke stijl die niet van deze tijd
lijkt, maar des te meer intigreert. De presentatie van de bundel vindt op zondag 11 oktober plaats in
boekhandel Pantheon, ’s middags om half vijf.

