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Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!
Het personeel is slecht en onbeschoft!
De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!
Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27 Tel 6278804

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70

www.zeedijk129.nl

bespaar
10% energie
bij macbike
Breng je banden op spanning en trap lichter. MacBike heeft een gratis
lucht- en waterpunt én een laadpunt voor elektrisch vervoer. Bij ons
vindt u nieuwe en gebruikte fietsen, accessoires en repareren en onderhouden we uw fiets. Alle dagen open: 09.00-17.45 uur, ook op zondag.
Waterlooplein 311. Tel. 020 - 620 09 85, info@macbike.nl, www.macbike.nl
Verhuur van fietsen, bakfiets en touw/blok bij MacBike, Nieuwe Uilenburgerstraat 116
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Verleden, heden
en toekomst
Nostalgie, zorg voor ons erfgoed,
inzet voor het behoud van
waardevols en tegelijkertijd frisse
blikken op dat alles, het oog
gericht op de toekomst en kunnen
relativeren. OpNieuw laat zich in
dit nummer weer helemaal kennen.
Zorg om de Waag die verzakt, daar
kan niemand iets aan doen. Maar de
Waag is van groter belang dan de
buurt alleen en de politiek is bereid
geld vrij te maken voor behoud.
De PintoBieb dreigt nog steeds te
moeten verhuizen, daar zou de
politiek ook iets aan kunnen doen.
Dan noemen we meteen het terrein
van het voormalige Binnengasthuis,
dat opgeofferd lijkt te worden aan
universitaire expansiedrang, en
de mogelijke teloorgang van een
spilcafé omdat de wet BIBOB tot
in het extreme gehandhaafd moet
worden. Maar ook bewoners doen
soms moeilijk: ze kwakken hun vuil
maar ergens neer of vegen elkaars
stoepje niet schoon. Toch helpen
ze elkaar ook weer met pannetjes
soep bij ziekte of nemen ze het
op straat voor elkaar op. Er zijn
oud geworden kinderen die hun
familieverhaal vertellen en er is een
jonge heer Fausto die als vanuit het
niets – hij was er al een tijdje, alleen
wist OpNieuw dat nog niet – vertelt
over zijn vrije jeugd in de buurt.
De speel*o*theek voorziet in grote
behoefte, kinderen en hun ouders
worden er gelukkig van. Ergernissen
zijn er ook, om verspilling van
energie door de overheid, om
overlast door junks, om politie die
zich niet laat zien of die, als wel,
niet adequaat reageert; en die
dan bij een andere gelegenheid
weer aardig is. Uiteraard krijgt
de aanstaande geveltuinendag
ruimte, want dan is het voorjaar
en vangt het bloeiseizoen aan.
Buren bedanken elkaar of hebben
elkaar anderszins lief, Henny
Vrienten verklaart zijn liefde aan
de buurt en er was op 15 februari
weer een donatie van € 20,00 van
A.A.H.G-N. Daar zijn we blij mee.
Wat is het toch leuk om elke drie
maanden weer een mooi nummer
van OpNieuw bij u in de bus te laten
glijden.
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Bij de voorplaat
Wild Leven
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Henny Vrienten
niet de gekwelde
kunstenaar

Blij met de politie?!

23
l

Fout geld
Je zal maar een broer hebben met fout
geld. En dan wat lenen.
Afijn, voorlopig is het goed afgelopen met
de Cotton Club. Hadden we toch bijna
weer ten strijde moeten trekken om op te
komen voor bedreigd cultureel erfgoed in
onze Nieuwmarktbuurt.
Het zijn broekriemtijden, las ik ergens. Ook
voor uw nieuwsglossy OpNieuw gaat dit
gezegde op. Wij prijzen ons gelukkig met
een redactie die ieder kwartaal weer het
blad van de persen laat rollen. Hulde. Zij
doen dat voor niks en geheel belangeloos.
Hetzelfde laken en pak voor de mannen en
vrouwen die weer en wind trotseren om
het blad bij u thuis of op het werk te bezorgen.
Nu weer terug naar het geld. Fout of niet:
mocht u nog wat losse biljetten of munten in uw broekzak vinden, de lotto hebben gewonnen of ons in uw testament op
willen nemen, het kan allemaal. Maak wat
van uw schaarse centen over op ons gironummer 6037046 t.n.v. Stichting OpNieuw
Amsterdam.
Samen leven wij dan nog lang en gelukkig
in de Nieuwmarktbuurt.
Namens het bestuur van Stichting
OpNieuw, Sandra Rottenberg

l
6

Van staand
zingen krijg je
pijn in je rug

l

18 God van de

onderwereld nog
zeer levendig
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Bij de Voorplaat
Dunya
Joop Dielemans, kunstenaar, ex-provo
en nu woonachtig in de Flesseman, werd
geboren in 1931 in Waalwijk, Noord Brabant. Joop groeide op in een katholiek
pleeggezin, mensen met een schoenfabriek, waardoor Joop het schoenenvak
inrolde. Het boterde allemaal niet zo
tussen de familieleden, zodoende werd
Joop op zijn zestiende ongewenst en
onmogelijk verklaard. Hij trok de stoute
schoenen aan en liep naar Amsterdam.
Daar kwam hij terecht in het Jongenstehuis in de Elandstraat, bij de paters. Gelukkig heeft Joop daar goede herinneringen aan: “Dat waren lieve mensen.” Als
dienstplichtige heeft Joop nog deelgenomen aan reddingsacties tijdens de Watersnoodramp in 1953, toen in Zeeland
honderden mensen het leven verloren.
Toen Joop meerderjarig werd is hij ‘losgebroken’, weg uit de benauwde moraal
van de jaren vijftig. Hij nam les bij de
Vrije Academie in de Barndesteeg en ontmoette geestverwanten.
Theo Niermeijer, die fantastische objecten maakte, werd een vriend, evenals
Robert Jasper Grootveld, de anti-rook

een portrettekening van Dunya van Joop
een foto van het Lieverdje op Het Spui uit de provotijd met Joop er ook nog op

magiër met de happenings bij het Lieverdje op het Rokin. De gevestigde orde
werd daar op speelse wijze uitgedaagd, de
mensen keken hun ogen uit. Als provo
was Joop actief bij allerlei manifestaties.

foto van het laatste kunstwerkje van meneer Joop van j.l aug 2010.
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De bestaande orde moest opgeschud. De
achtergrond was hier een protest tegen
de steile machthebbers, die alles direct
na de Tweede Wereldoorlog al weer voorgekookt hadden. Veel mensen waren
oprecht bezorgd, onder andere over het
opslaan van kernkoppen in Nederland.
Er moest vrijheid komen in denken en
opvattingen.
Joop maakte erotische tekeningen en objecten van ijzer en hout toen hij enige
tijd in Antwerpen woonde: “ze schrokken nogal van die tekeningen.” In Antwerpen ontmoette Joop ook zijn vrouw
Magda, de start van een eigen en roerig
gezin. Reizen, per fiets en te voet, deed
hij veel, naar Frankrijk, Spanje, Marokko en Oost Berlijn. Joop: “Foto’s nemen
deed je niet. Je kon toch niet vertellen
hoe het was. Ja ik ben daar en daar geweest, Tilburg of Casablanca. Wat zegt
dat nou?”
Nu is Joop tachtig jaar en het wilde leven
ligt achter hem. De laatste tekening die
hij maakte staat hiernaast: “Geboorte”.
Zou dat wel kunnen, anno 2011?

Voetbalveld in steenwoestijn
Fausto van Bronkhorst
Midden in Amsterdam, tussen twee rustige straatjes en een bejaardentehuis, ligt
het Zwarte Plein. Vergeten en haastig
voorbijgelopen, beschouwd als hangplek
voor jongeren. Maar er is daar meer gebeurd dan op het buurplein de Nieuwmarkt.
Jarenlang voetbalde ik met vrienden en
buurtbewoners op het verwaarloosde
veldje. Doelen werden met een paal en
een jas gemaakt en wat officieel een skateplek was veranderde in een voetbalstadion. Op mooie dagen speelden we wel
eens 9 tegen 9, als het niet meer was.
Toch waren er ook vaak steppers en skaters te vinden. Soms maakte het voetballen plaats voor andere dingen. Kattenkwaad, bijvoorbeeld. Fles cola, mentos
erin, je slingert er wat mee en hij vliegt
meters door de lucht. Ook kregen wij water over ons van een onbekende buurtbewoner. Ik kan me herinneren dat er
een keer afval gedumpt werd, maar wat
we daarmee deden weet ik ook niet meer
precies….
Heel kort geleden kwam er nog een bal
klem te zitten tussen de bucket (waar je
een basketbal in gooit) en de plaat van
de basket(vraag niet hoe). Als een speerwerper rende ik erop af, met een stok die
op mijn kamer stond (nooit gedacht dat
die ooit nog van pas zou komen). Er valt
altijd wat te beleven.
Het Zwarte Plein is voor elk seizoen geschikt. Is het lekker weer, dan is het druk
en spelen we voetbal. Sneeuwt het, dan is

er een massaal sneeuwgevecht waar soms
ook politie aan meedoet, en sleeën is mogelijk op de skateheuvel. Op 2 juli, de
warmste dag van 2010, namen we waterpistolen mee. Nederland had op het WK
met 2-1 van Brazilië gewonnen, maar het
was te warm om uit je dak te gaan. We
spoten elkaar dus lekker nat met de waterkanonnen.
Kortom, dit plein heeft goede tijden gekend. Nooit meer zullen er zo’n vijftien
drukke kinderen urenlang voetballen,
colaflessen smijten en vastzittende ballen bevrijden met een stok. Hoeft ook
niet, maar waarom is de opkomst nu

minder dan vroeger? School en de kou
van nu spelen hierin onder andere een
rol. Ook wordt het plein verwaarloosd,
hallo zeg, het is hier geen toilet voor
honden en dronken voetbalsupporters!
Dit is de voetbal/slee/skatetempel van
Amsterdam Centrum. We hadden zelfs
voetbalshirtjes gekregen, als een soort
straatvoetbalteam!
Ik ben wel blij dat het plein net als het
voetbalveld in speeltuin De Waag wordt
opgeknapt. Het hoeft geen Amsterdam
Arena II te worden, maar een kleine
herstelbeurt is wel op zijn plaats. Goed
werk!

Buur A en Buur B
Greet van der Krieke
U heeft ons vast wel zien ploeteren, j.l.
december. Wat is het bitterkoud en ook
nog eens spiegelglad. Maar toch moet
er bezorgd worden. Door weer en wind
en grote sneeuwwallen zijn die dappere
vrijwilligers op pad gegaan om u toch
vooral, voor Kerst, OpNieuw te bezorgen. Hartverwarmend zijn de reacties,
ja, dat is de Nieuwmarktbuurt! “Kind, ik
heb een neuzenwarmertje voor je.” Maar
daar vind ik het nog te vroeg voor en het

is zo verraderlijk glad, ik moet vooral op
de been blijven. Hulp in de vorm van
het aangeboden sleetje is zo aandoenlijk
lief, maar niet helemaal praktisch. Bovendien zijn er in onze bezorgwijk veel
huizen met van die prachtige, hardstenen stoepen, soms wel vijf treden hoog.
Bij een van die stoepen zie ik een merkwaardig tafereel. Eerst geloof je je eigen
ogen niet maar ik heb het even voor u
op de foto gezet. Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn om exact de helft van
je eigen stoepje schoon te vegen!
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werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 toonbeeld.praktijk@zonnet.nl
www.mariarijnbout.nl

Een Frans Gesprek
Franse Conversatie
en Cultuur
Info: 020 6220810 mvenne@planet.nl

Zingen?!
Evert van Voskuilen

Zingen hoort bij mensen als
fluiten bij een vogel en kan
beschouwd worden als een
vorm van geluk. Het mooist is
dat te zien aan kleine kinderen
die verdiept in hun spel een
liedje zingen. Soms een tekst,
soms een wijsje, soms alleen
maar wat geneurie. De
harmonie die daar vanuit gaat
ontroert.

G

stimuleert
ontwikkelt
& verbindt
mensen
kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, scholen
& educatie, opvoeding & ondersteuning, speeltuinen &
buitenspeelclubs, peuterspeelzalen & voorscholen, actief
burgerschap & participatie, buurt-, tiener- & jongerencentra

www.ijsterk.nl 020 5210200
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rote mensen zingen ook. Niet in bed
maar staand en daar komen rugklachten van. De homo sapiens loopt
dan wel rechtop, maar is eigenlijk nog
een viervoeter. Viervoeters zingen niet.
Daarom is de mens een redelijk uniek
zoogdier. Een zoogdier dat zingen tot
een van de meest beoefende vrijetijdsbestedingen heeft verheven. Menige sportbond is jaloers op het aantal mensen dat
is aangesloten bij een koor. Ook in de
Nieuwmarktbuurt en omgeving zijn een
reeks van koren actief. Een korte inventarisatie leert dat in de buurt op veel manieren gezongen wordt, variërend van
een vrijblijvend instuifkoor, vocale ensembles met liederen uit de renaissance
of het Slavisch taalgebied tot klassieke
koren van hoog niveau waar hoge eisen
worden gesteld aan zangers en zangeressen. Al die koren repeteren en hebben
optredens. Wie op een doordeweekse
avond langs buurthuis de Boomsspijker
of de Chinese Vereniging Fa Yin wandelt,
kan zo maar getrakteerd worden op naar
buiten lekkende zanggeluiden. Thuisrepetities daarentegen zijn alleen bekend
bij de directe buren. Dat de buren vinden
dat zingen moet gebeuren in repetitielokalen en zich gedragen als klopgeesten
wordt daarbij door de vingers gezien.
Vroeger waren er ook thuisuitvoeringen,
de gewoonste zaak van de wereld. Je zou
verwachten dat thuisuitvoeringen na
de opkomst van de radio en televisie en
de teloorgang van de schuifdeuren tot
het verleden behoren. Toch zijn er nog
steeds zo nu en dan geruchten over opvoeringen voor ingewijden.
Al die koren geven hun eigen en eigentijdse interpretatie van wat in de oude

oertijd begonnen moet zijn. Ooit moet
een voorloper van de mens als eerste een
melodietje hebben gezongen dat door
anderen mooi werd gevonden. Wanneer,
hoe? Daar kan alleen maar naar worden
gegist. Maar ooit moet iemand als eerste
het verschil tussen zuiver zingen en vals
zingen hebben opgemerkt. Puur op het
gehoor en zonder weet van frequenties
en octaven. In die oude oertijd moeten
mensen zich hebben gerealiseerd dat
samen zingen een band schept, dat samen zingen sterker maakt. Was het niet
voor het groepsverband dan wel bij een
rituele gebeurtenis en of oorlogsvoering.
Ooit moet de oude oermens hebben ontdekt dat zingen in een grot met nagalm
een andere sfeer oproept dan zingen in
het open veld. We weten het niet maar
er zou wel eens verband kunnen bestaan
tussen zingen en de behoefte aan grote
sacrale ruimten.
Er wordt wel eens beweerd dat teksten
zingen een manier was om boodschappen beter te onthouden. Dat dat de
bakermat van het lied werd. Immers,
we weten allemaal dat de zeventiende
eeuwse Nieuwmarktbuurtbewoner Michiel de Ruyter tijdens zijn jeugd in
Vlissingen een blauw geruite kiel droeg.
Althans volgens het in de negentiende
eeuw door Jan Pieter Heye (van die lange
straat bij de Overtoom) geschreven lied.
Hij gebruikte daarvoor de biografie die
Gerard Brandt (die van een korte straat
bij de Overtoom) van De Ruyter had geschreven. Of de Ruyter in werkelijkheid
ook een blauw geruite kiel droeg? De
waarheid kan aardig bij elkaar gelogen
worden. Nochtans is het lied in het collectieve geheugen gegrift en zingen we
het bij gelegenheid allemaal moeiteloos
mee. Maar dat alles terzijde en ter opwarming van de aandacht die OpNieuw in
de komende nummers wil geven aan de
koren in de buurt. Het toeval wil dat de
redactie opmerkzaam werd gemaakt op
het jubileum van het koor Zwaan Kleef
Aan.
Wie op een willekeurige zaterdagochtend over de prachtige in Amsterdamse
Schoolstijl opgetrokken brug 283 of wel
de Kraanboomsluisbrug richting Binnen
Bantammerstraat loopt, zouden de volledig beslagen ramen van Café Captein en
Co opgevallen kunnen zijn. Door die ramen zijn nog net de contouren van ruggen en kleurige kleding zichtbaar. Binnen wordt gezongen en accordeon gespeeld. Tussen het zingen door klinkt geroezemoes, een stem of wordt gelachen.

Op zo’n moment is het koor Zwaan Kleef
Aan weer aangemeerd in zijn thuishaven
voor een tweewekelijkse repetitie.
Zwaan Kleef Aan is een laagdrempelig
instuifkoor (er wordt geen ledenbestand
bijgehouden) waar het plezier in het zingen voorop staat. Gezien de gemiddelde
leeftijd van deelnemers wordt er zittend gezongen. De dirigent en oprichtster Mies Louman, die meerdere koren
onder haar hoede heeft, zegt daarover:
“Zingen zorgt dat je je sores vergeet. Ieder mens kán zingen. Een smartlappenkoor is daarvoor een uitstekende basis.”
Het repertoire wordt als regel eenstemmig gezongen en bestaat voornamelijk
uit levensliederen, zowel oude als eigentijdse. Het koor wordt al een aantal jaren
begeleid door accordeonist René Trok die
met professionele vingers de toon zet en
het koor bij elkaar duwt en trekt. Soms,
als het heel mooi weer is, wordt buiten
gezongen. Passanten vinden het prachtig en als sprake is van een bekend lied
wordt volop meegezongen. Dan is het
instuifkoor voor even een aanstuifkoor.
Op zaterdagochtend 4 februari vierde het
koor zijn twintigjarig bestaan. Iedereen
behalve Mies Louman was van te voren
op de hoogte gesteld dat dit jubileum
niet ongemerkt voorbij zou gaan. Ook
deelnemers uit een ver verleden blijken
nog steeds verkleefd met het koor en gaven ‘acte de presance’. Het was dan ook
mudjevol. En er was taart, veel taart.
Hoewel er een recept bestaat met de
naam Zwaan Kleef Aan kozen de makers
voor cake en marsepein als basis. De taart
had de oppervlakte van een flinke bijzettafel en moest in zestig stukken gesneden
worden. De royale porties waren voor
veel koorleden nog een hele opgave. Veel
koorleden hadden zich voor de gelegenheid gekleed alsof ze gingen optreden. Er

werd zelfs een smoking gesignaleerd en
veel dames droegen een breed gerande
hoed. Een zo ruimtevullend blijk van
feestvreugde dat er met uitgerekte halzen
omheen gezongen moest worden. In de
polonaise door het café en over de gracht
oogde het weer prachtig. Mies was aangenaam verrast met de vele teksten die voor
de gelegenheid waren geschreven en haar
‘uit volle borst’ werden toegezongen. Al
kon ze niet nalaten hier en daar het zingen even stil te leggen en een verbetering
in de uitvoering te vragen. Eenmaal een
dirigent altijd een dirigent. Ook de tekst
met aangeleverde aanwijzingen in gebarentaal werd door haar moeiteloos op
waarde geschat en geïnterpreteerd. Zelf
had ze de mappen met het repertoire van
twintig jaar geleden meegebracht.
Als docente Dramatische Vorming gaf
Mies Louman cursussen smartlappen zingen, schrijven en presenteren op het Instituut voor Dramatische Vorming. Daar
kwam de vraag naar een koor uit voort
en zo begon ze samen met Onno Klein
het instuifsmartlappenkoor Zwaan Kleef
Aan in het nu opgeheven en gesloopt
Anthonietheater aan de Oude Zijds Achterburgwal. Dat was direct een succes. In
de eerste jaren leidde het koor een zwervend bestaan. Diverse kroegen gaven
voor langere of kortere tijd een onderkomen aan het koor, waaronder het Literair
Café Miller, de voorloper van Captein en
Co. Medio 2011 is Captein en Co al jaren
een hooggewaardeerde thuisbasis. Het
koor gedijt er goed bij, met het jubileum
als logische tussenstap.
Binnen zong het koor, buiten waren er
de passanten. Een somber kijkende jonge
vrouw stond met de kaart in de hand af
te wegen welke richting ze zou kiezen.
Toen echter het koor een aanstekelijke
smartlap inzette keek ze verrast naar binnen, haar gezicht lichtte op en bij haar
brak – net als bij de prinses in het sprookje – de zon door.
Het koor heeft een website onder de
naam: zwaankleefaan.bloggertje.nl
OpNieuw wil in de komende nummers
aandacht geven aan wat er op zang en
koorgebied leeft in de Nieuwmarktbuurt.
We zien dat ruim, want vlak over de
grenzen van de buurt is sprake van veel
moois. Bijvoorbeeld in de Waalse Kerk of
op Uilenburg wordt prachtig gezongen.
Graag horen we van degenen die dit lezen namen en adressen van koren zodat
we contacten kunnen leggen.
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De Pinto Bieb verhuist niet naar
Czaar Peterstraat
Het gemeenteraadsbesluit van 1994 over
de verhuizing van de Pinto Bieb zal niet
worden uitgevoerd, als de stadsdeelraad
Centrum het voorstel van voorzitter
Jeanine van Pinxteren goedkeurt. Dat
voorstel is ‘Af te zien van het ontwikkelen van een volwaardige bibliotheek
in N43’, dat is hoek Czaar Peterstraat/
Cruqiuskade.
De actiegroep De Pinto Bieb Moet Blijven heeft zich, gesteund door vele binnenstadbewoners, al sinds 2005 tegen
dit besluit verzet en we zullen dus heel
erg blij zijn dat dit rare plan nu eindelijk van de baan is. Het stadsdeelbestuur
vindt bij nader inzien dat de bibliotheek
op de beoogde locatie, op de hoek van de
Czaar Peterstraat met de Cruqiuskade, te
dicht bij het nieuw te openen OBA filiaal op de hoek van de Borneostraat met
het Javaplein zal komen. Wij roepen dat
al sinds 2005, want je kunt niet het Pintohuis sluiten omdat het te dicht bij de
grote OBA op de Oosterdokskade ligt en
in Oost wel dicht bij elkaar twee filialen
openen. Kijkt u maar eens naar de plattegronden met de afstandcirkels op onze
webpagina’s bij Wijkcentrum D’Oude
Stadt. Uit het gesprek dat we op 4 maart
hadden met verantwoordelijk stadsdeelbestuurder Roeland Rengelink bleek dat
ook een bezuiniging vanwege de economische crisis aan dit besluit heeft bijgedragen.
Volgens ons ontstaat er, als raadsbesluit
’94 vervalt, een heel nieuwe situatie

waarin de Pinto Bieb als volwaardige bibliotheek gewoon open kan blijven, gefinancierd door het bedrag dat het stadsdeel Centrum daar jaarlijks voor uittrekt,
ongeveer 450.000 euro.
De heer Rengelink heeft met de directeur
van de OBA, Hans van Velzen, gesproken.
Die kan “moeilijk wennen” aan het voldongen feit dat het Czaar Peter filiaal niet
doorgaat, aldus Rengelink. Van Velzen
wil dus koste wat het kost de Pinto Bieb
sluiten en in het oostelijk deel van het
Centrum een filiaal openen. Rengelink
heeft nu, blijkbaar om hem tegemoet te
komen, zijn oog op de binnenkort vrijkomende Oosterkerk laten vallen. Hierover
was Van Velzen weer niet enthousiast.
Rengelink verdedigde die locatie met het
sociale argument dat het om een buurt
gaat met veel problemen en dat hij daar
graag een bibliotheekvoorziening wil.
Dit kan overigens nog wel enkele jaren
duren, op zijn vroegst begin 2014. Wij
hebben tegen hem gezegd dat de Oosterkerk bijna even ver van de grote OBA
ligt als het Pintohuis en dat wij niet uitgespeeld willen worden tegen mensen in
het oosten die misschien even hard een
bibliotheek nodig hebben.
En wat blijft er dan van de Pinto Bieb
over? Rengelink zegt dat, in zijn visie, de
benedenverdieping een functie gericht
op de buurt houdt, met daarbij bibliotheekelementen, zoals een leestafel en
de mogelijkheid boeken te bestellen via
internet. Wij willen zoveel mogelijk de
huidige bibliotheekfunctie behouden,

omdat dit de ruggengraat is van een succesvol gebruik van het Pintohuis.
Rengelink liet ook weten dat hij gemerkt
had dat museum Het Rembrandthuis
“een beperktere behoefte bleek te hebben
in de benedenverdieping van het Pintohuis”. Dit hing wel nog steeds in de lucht
en we zijn dus blij dat de dreiging dat dit
plan doorgaat verminderd is, want anders waren we als Nieuwmarktbuurtbewoners het Pintohuis kwijt geweest, beroofd van een warme, sfeervolle, historische en gewaardeerde ontmoetingsplek.
De Pinto Bieb is een uitstekende bibliotheek en het zou absurd zijn om een geliefde, goed functionerende, kleinschalige bibliotheek te sluiten om vervolgens
ergens anders voor veel geld een nieuw
filiaal op te zetten.
Hoewel we dus een beetje blij mogen
zijn dat de Czaar Peter bibliotheek niet
doorgaat en dat de Pinto Bieb in huidige
vorm nog zeker twee jaar blijft, moeten
we waakzaam blijven. Op termijn blijft
het gevaar loeren dat het stadsdeelbestuur en de OBA de Pinto Bieb van ons
afpakken.
Het is de bedoeling dat de deelraad op
29 maart een besluit neemt. Wij willen u
graag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Als u ons een email
stuurt gaat dat heel gemakkelijk:
pintobieb@yahoo.com
Trouwens, de openingstijden van de Pinto Bieb op woensdag en vrijdag zijn veranderd, van 10 tot 17.30 uur. U kunt op
die dagen dus ’s ochtends de krant lezen
in die prachtige leeszaal.
De Actiegroep

Internetlessen in de
Pintobieb
In verband met de gewijzigde openingtijden van de bibliotheek zijn
de internetlessen vrijdags vervallen, de tijden zijn nu maandag
11.00 – 12.00 - en 12.15 – 13.15 uur.
Binnenkort is er weer plaats voor
nieuwe leerlingen.
U kunt zich opgeven bij Joke Vermeulen tel. 623 5953 (joke.vermeulen@kpnplanet.nl), of bij de
docent Leo van der Meer,
tel. 675 9801
(leovandermeer1@gmail.com)
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D e Cot to n C lub

Tekst en foto’s Gerrit Wijnhoud
In juni 1940 koopt de dertigjarige stratenmaker Frits Smit het kleine café De
Bezem, op de Nieuwmarkt nummer 5,
en begint een eigen zaak onder de naam
Café Smit. Maar helaas is de oorlog net
uitgebroken, de klandizie laat het afweten en een paar jaar later moet Smit
noodgedwongen de deuren sluiten. Na
de bevrijding komt er weer loop in de
zaak, het wordt al snel een ontmoetingsplaats voor zwarte mensen die hun weg
zoeken in Amsterdam, avonturiers uit
West-Afrika (vaak gedroste Ghanezen)
en Surinamers, die als verstekeling de
overtocht hebben gemaakt. Er komen
ook Amerikaanse zwarte soldaten, die in
Soesterberg en West-Duitsland zijn gelegerd en 78-toeren jazzplaten meebrengen
voor de door Frits gekochte Wurlitzerjukebox. De G.I.’s komen vooral voor de
blanke meisjes, in heel Europa is Amsterdam zo’n beetje de enige stad waar blank
en zwart samen gezien mogen worden.
Ze mogen ook samen (tijdelijk) een kamer huren, aan de kop van de Zeedijk.

Huiskamer
De reden voor de komst van de Surinamers, meestal van Creoolse afkomst,
naar Nederland is vooral de ontsnapping
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Dewi en Marion Lewis, de nieuwe generatie

uit het saaie en koloniale Suriname, waar
ook nog eens een keer geen emplooi valt
te vinden. Dus op naar het beloofde land.
Het beeld van ‘land van melk en honing’
wordt echter onmiddellijk na aankomst
gelogenstraft. Nederland oogt grauw, de
wederopbouw moet nog beginnen en
men begrijpt eigenlijk niets van al die
nieuwkomers. Voor de meesten is het
moeilijk om werk te krijgen en daarmee
te overleven. Vooroordelen bepalen de
houding van de Nederlanders op dat moment, ze vinden Surinamers dom en lui.
Misschien is het nog net geen racisme,
maar als er woonruimte wordt aangeboden, is die toevallig juist verhuurd, vlak
voor de eerste kennismaking. En als ze
al werk vinden is het zwaar en onaangenaam, in de bouw of in de industrie,
het zijn de baantjes waarvoor jaren later
de gastarbeiders uit Turkije en Marokko
worden gehaald. Velen gaan op zoek
naar ambulant werk, als colporteur van
speelgoed of modevakbladen, als bokser
op de kermis, als barkeeper, als portier.
Het begrip hosselen doet zijn intrede in
de Nederlandse woordenschat.
Voor velen wordt Café Smit aan de
Nieuwmarkt een huiskamer waar ze welkom zijn, waar ze elkaar en nieuw aange-

komenen ontmoeten, rondom de grote
ronde kachel. En als op een gegeven moment een zwarte Amerikaan vraagt of er
misschien ook marihuana te krijgen is
dan weten de schepelingen uit Ghana
wel iets te regelen. Zij smokkelen het
mee, in de handgreep van een papieren
boodschappentas, en verkopen het door
aan Surinamers. Die draaien er dan ‘stickies’ van die per stuk worden verkocht,
of ze verkopen het per luciferdoosje,
eerst alleen aan Amerikaanse militairen,
maar later ook aan blanke artistiekelingen die op de jazz afkomen. En als ze dat
dan roken, en de politie binnenkomt,
dan ruiken die het niet, want ze kennen
het nog niet.

Blank en zwart
In 1947 wordt Annie, de oudste dochter
van Frits, op zestienjarige leeftijd verliefd
op de Surinaamse trompettist Teddy Cotton. Op een vrije avond heeft ze hem
ontmoet in de Casablanca, een dansgelegenheid aan de Zeedijk, waar hij samenspeelt met saxofonist Kid Dynamite.
Teddy is eind jaren twintig uit Suriname
gekomen en heet eigenlijk Theodoor
Kantoor, maar dat is volgens hem niet
de naam die bij een jazztrompettist past.

Hij heeft daarom zijn naam veranderd in
Teddy Cotton, omdat die naam ‘jazzy’ en
vooral ook Amerikaans klinkt. Ondanks
het grote leeftijdsverschil beginnen ze
een relatie en Teddy en zijn vrienden
worden welkom geheten in Café Smit.
Annie weet haar vader over te halen de
naam van het café te veranderen in de
Cotton Club. Het wordt het café waar
blank én zwart zich thuis voelt, uniek in
het Amsterdam van de jaren vijftig, een
pleisterplaats voor Surinamers en Antillianen en voor de meisjes met een zwak
voor zwarte mannen. En een plaats voor
jazzmuziek, waar ook mensen als Ed van
der Elsken, Remco Campert, Simon Vinkenoog, Anton Heijboer, Chet Baker en
gewone buurtbewoners uit de Nieuwmarkt zich thuis voelen. Als uiteindelijk
de relatie tussen Annie en Teddy wordt
verbroken blijft de naam de Cotton Club
gehandhaafd.

Booming
Vanaf 1947 werkt Annie Smit bij haar
vader in de bediening, vanaf 1973 is ze
eigenares. De zaken gaan wat minder,
mede als gevolg van een algehele malaise
in de buurt vanwege de kaalslag voor de
aanleg van de metro. Maar ook door de
opkomst van de heroïne, toen nog vooral afkomstig van Chinezen. Voor veel
van de stickies draaiende Surinamers
een nieuwe manier om wat bij te verdienen. Maar door de uitstekende kwaliteit
en de lage prijs raken ze ook zelf vaak in
de ban van het ‘bruin’. Hoewel er niet
openlijk wordt gehandeld heeft het toch
zijn weerslag op het reilen en zeilen van

het café en op de uitstraling naar buiten.
Als op een gegeven moment Mick Jagger
langskomt met de vraag of hij dope kan
kopen, is voor Annie de maat vol en verandert ze de naam in Café Annie. Dealers mogen er niet in en als ze dan toch
binnenkomen dan draait ze klassieke
muziek, want daar houden ze niet van.
Er komen wel regelmatig nog zwarte, wat
oudere klanten, maar het zijn er steeds
minder. Na jarenlang aarzelen gaat Annie
in 1996 met pensioen en verkoopt het
café aan buurman Cock Ditmar, die wat
geld heeft overgehouden na een min of
meer mislukt experiment met De Waag.
Hij herintroduceert de naam Cotton
Club en maakt een begin met de zaterdagmiddag jamsessies, de jazz doet zijn
herintrede en de terrassen op de Nieuwmarkt worden ‘booming business’. Zo
ook de Cotton Club, maar in 2002 heeft
Ditmar het wel gezien en komt het café
opnieuw te koop.

BIBOB
Marion Lewis, kleindochter van de oorspronkelijke eigenaar, wil het wel kopen,
mede vanuit sentimentele overwegingen.
Zij is opgevoed door haar oma in de Cotton Club: “Ik ben hier opgegroeid, ik ken
elke drempel, elk trappetje, elke deur, als
je me blinddoekt, weet ik nog de weg.” En
zij heeft een halfbroer, Dino Soerel, die is
opgevoed bij zijn moeder in Purmerend.
Om aan de vraagprijs te kunnen voldoen
leent ze 100.000 euro bij haar broer en
krijgt een. exploitatievergunning. Maar
in 2003 komt er de wet Bibob, die de mogelijkheid biedt een zaak te sluiten ‘als

Elke zaterdag jamsessie
olv drummer Dick Verbeeckvan 17.00-20.00 uur

in het verleden een relatie heeft bestaan
met crimineel verworven kapitaal’. Als
vervolgens in 2009 Dino Soerel tot acht
jaar cel wordt veroordeeld vanwege ‘criminele activiteiten’ zet Stadsdeel Centrum de wet Bibob in, in een poging de
eerder verstrekte vergunning weer in te
trekken. Een beetje laat, ‘want al in 2006
wordt Dino genoemd in verband met de
zaak Holleeder. En ook het belang dat
Dino nu nog in de zaak heeft is te verwaarlozen, het gaat om hooguit € 42.000
Euro. Voor dat bedrag heeft zich inmiddels een betrouwbare vaste klant garant
gesteld, in de vorm van een lening. Maar
die wil op zijn beurt de zekerheid dat de
kroeg niet hoeft te sluiten, anders ziet hij
dat geld nooit meer terug.

Nieuwe generatie
Die garantie wil het Stadsdeel niet geven,
verschillende kort gedingen zijn het gevolg. Na het eerste kort geding wordt op
advies van de rechter de lening op een
speciale rekening gezet, zodat de eigenaar het bedrag kan terugkrijgen als de
gemeente niet met een nieuwe vergunning komt. Vervolgens wil het Stadsdeel
voor 8 maart 2011 bewijzen hebben dat
het geld van de lening uit onverdachte,
lees: niet-criminele bron komt. Laten we
hopen dat alles in orde komt, zodat de
Cotton Club kan blijven, een belangrijk
stukje historie in de geschiedenis van
de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt. Tragisch is dat, juist terwijl dit speelt, Annie
Smit op 21 januari 2011 is overleden, op
tachtigjarige leeftijd, na een langdurige
ziekte. Ze krijgt een stijlvol afscheid in de
Cotton Club en zou er ongetwijfeld blij
mee zijn geweest dat Dewi, de volgende
generatie in de afstammingslijn van
Smit, al weer klaar staat achter de bar, samen met en naast haar moeder Marion.
Tot slot, er komt een biografie over de
Cotton Club, over zeventig jaar cultuurgeschiedenis, over hoe het kort-naoorlogse Amsterdam omging met zwarte
mensen. De auteurs, Alice Boots en Rob
Woortman, zijn op zoek naar oudere
buurtbewoners die wel eens in de Cotton
Club kwamen en hun herinneringen willen vertellen; het hoeven geen lange verhalen te zijn. Geef uw adres door aan de
reactie van OpNieuw of mail naar:
robwoortman@tiscali.nl.
Bronnen: Rob Woortman, Alice Boots, Wikipedia,
Het Parool
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restaurant
Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl

sinds 1984

Word vrijwilliger bij

De Regenboog Groep
Maatje voor mensen met psychische problemen
bij de Amsterdamse Vriendendiensten.
www.vriendendiensten.nl

Buddy voor daklozen of verslaafden bij de Buddyzorg.
Ook 55+ vrijwilligers gezocht!
www.deregenboog.org

Maatje voor klanten van de Voedselbank bij VONK.
www.vonkamsterdam.nl

Vrijwilliger bij onze inloophuizen voor dak- en thuislozen.
www.deregenboog.org

Vrijwilliger bij de Buurtboerderij in Westerpark.
www.buurtboerderij.nl

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00
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dic ht e r s pa g ina
Vanuit mijn slaapkamerraam zie ik de Zuiderkerk. Toen
ik vlak na de dood van mijn vader voor het eerst in zijn,
later mijn, huis sliep heb ik die eerste verdrietige nacht
uren naar het voortbewegen van de wijzers gekeken. En
nog neem ik daar soms de tijd voor. Regelmatig, als ik
de slaap niet kan vatten, concentreer ik me op de lange
en soms bange wijzer van de klok en val ik zowaar sneller in slaap. Een paar weken geleden werd ik midden in
de nacht wakker en werd de klok verlicht door een schitterende volle maan. Ik dacht ook aan Thea, de vrouw
van Henk, die aan het einde van haar leven nog vocht
voor het nachtelijke slaan van de Zuiderkerk. Ik kan niet
wachten tot het lente gaat worden... kunnen we weer de
toren beklimmen en genieten van het landschap.

alleen
laat me alleen
alleen zijn
als lammetjes dartelen
in een onbevangen wei
laat me dwalen
wanneer de wind
de stelen van de goudgele
en oranje bladeren trekt
laat mijn tranen
dwars door eenzaamheid
letters maken in sneeuw
maar zoek me op
hou me vast
als ik onvindbaar
kerstbomen verzin
ik mij schrap zet
tegen alles van verdriet
maar zoek haar op
hou haar vast
als zij onvindbaar
insectenplagen verzint
zij zich schrap zet
tegen alles van verdriet
Jorge

als je macht ontleent
aan angstgevoelens
maar het gevaar niet kent
ben je een vijand

In bed in plaats
van naar ballet
Jos Dulmers
Vóór Kerstmis ben ik getroffen door een
hartritmestoornis, waardoor ik helemaal
bedlegerig ben geworden. Als 85-jarige
zag ik het niet meer zitten en ik moest
opgenomen worden. In het ziekenhuis
een prima verzorging gehad en na een
week weer naar huis. Ik, egoïstisch, wilde
naar mijn eigen huis. Probleem voor de
kinderen die werken, je bent dus de hele
dag alleen en je kunt niet lopen. “Mag ik
het proberen? Anders moet ik naar een
verzorgingshuis met 1 bed + stoel”. Toen
ik thuis kwam, kwamen alle buren en
zeiden “we helpen je”. Ik was helemaal
ontroerd en voelde me schuldig.

narcistische zak laat de
klokkenluiders tot zich komen
bij zware sneeuwval
laat hij de hond uit
per taxi
het anonieme lek is nabestemd
tot ongeadresseerde doodsklok
de politiek opent haar grenzen
voor orale literatuur
geluk verspreidt zich als een vuur
tragiek vermenigvuldigt zich
Bert Baanders

open deur
de zon stuitert hevig
op de Amstel
en werpt een schitterende baan:
kom dan!
twee zwanen
een paar meeuwen
en een meerkoetje of tien
nemen het aan.
dunya

Nu nog het allerbijzonderste. Joke heeft
een hele lijst samengesteld om alle buren één keer per week te laten koken en
boodschappen doen. Toen werd het voor
mij een feestweek. Ik vertelde het op
mijn kaartclub en die zeiden “dat kan alleen in de Nieuwmarktbuurt”. Door deze
verzorging ben ik aan het opkrabbelen
en ik ga de lente tegemoet.
Mijn eetgroepje: Lisa, Nanja, Jan Arie,
Joke, Ans, Henk en Wolter. Een warm geluid in deze woelige wereld.
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Henny Vrienten,
Hij is vooral bekend van Doe
Maar, maar sinds het uiteenvallen van die groep heeft
Henny Vrienten zich
ontwikkeld tot een gewild
componist van muziek voor
films, musicals en kinderprogramma’s. Veel van zijn
werk komt tot stand in de
Nieuwmarktbuurt, de buurt
waaraan de geboren Brabander
inmiddels zijn hart heeft
verpand. “Ik wil hier niet meer
weg.”
Peter Bartlema
“Dit was een echte verrassing. Ik stond
hier een kwartier op het bruggetje en
er kwam niet één auto voorbij! Net een
dorp: zo stil en pittoresk.” Henny Vrienten schetst zijn eerste kennismaking met
de Krom Boomssloot. Bijna, vertelt hij,
was hij gevallen voor de verlokkingen
van de Keizersgracht. Totdat zijn vrouw
een te koop staand pakhuis ontdekte aan
genoemd grachtje in de Nieuwmarktbuurt. “Ik zag ook meteen dat het een
heel sociale buurt was. Toen dacht ik:
dit is eigenlijk meer mijn ding. Aan zo’n
pakhuis kleeft bovendien arbeid. Dat
trok me toch meer dan zo’n fancy pand
op de Keizersgracht met al die rijke mensen. Een week later had ik het gekocht. Ik
heb er geen seconde spijt van gehad.”

BN’er
Vrienten, geboren in 1948 in het Brabantse Hilvarenbeek, is bij velen vooral
bekend als zanger, bassist en songschrijver van Doe Maar, een van Neêrlands
succesvolste popgroepen aller tijden. Een
groep ook die begin jaren tachtig bij optredens zorgde voor uitzinnige taferelen
van gillende en flauwvallende fans, vergelijkbaar met wat The Beatles zo’n twee
decennia daarvoor teweeg brachten.
Taferelen die de buurt wellicht wat huiverig voor de komst van de nieuwe bewoner maakten? “De mensen hiernaast
zijn onmiddellijk verhuisd”, vertelt hij
lachend. “Maar dat was meer omdat in
dit pand een bedrijfje zat. Ze dachten:
als daar mensen gaan wonen, zijn die er
ook in het weekend en dan is onze rust
weg. Nu wonen er anderen, heel fijne en
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goede buren. De buurt heeft omzichtig,
maar ook heel vriendelijk gereageerd. Inmiddels ken ik veel mensen hier. En ja, er
heerst echt een dorpse sfeer.” Daar komt
bij dat Amsterdammers wel gewend zijn
aan het fenomeen BN’er. “Dat ben je
twee tellen. Je maakt op straat een praatje
en dan is het over. Daarna ben je gewoon
een buurtbewoner. Iets anders wil ik ook
niet zijn. Op mijn deur hangt geen bordje ‘Bekende Nederlander’. Ik doe er alles
aan om dat niet te zijn.”
“Ik ben een ambachtelijk ingesteld persoon,” zegt timmermanszoon Vrienten
over het werken in zijn grachtenpand dat
als woonhuis én als bedrijfsruimte dienst
doet. “Ik sta vroeg op, dat doe je als je
kleine kinderen hebt, en werk tijdens
kantooruren. Dan maak ik muziek, maar
nog nooit heeft iemand uit de buurt gevraagd of het wat zachter kon. Dat komt
ook door die werktijden. ‘s Avonds en ‘s
nachts werk ik bijna nooit.” In zijn ‘Studio Krom’ maakte hij onder meer de muziek voor films als ‘The Discovery of Heaven’, ‘Pietje Bell’ en ‘Sonny Boy’. “En ik
schrijf hier altijd de liedjes voor ‘Sesamstraat’. Die komen de poppen dan inzingen. Gisteren was Ieniemienie hier nog.”

Tilburg
Voor zijn komst naar Amsterdam, de
stad waar hij nu zo’n dertig jaar staat
ingeschreven in het bevolkingsregister,
woonde Vrienten lange tijd in Tilburg.
Daar schreef hij Doe Maar-successen
als ‘Doris Day’, ‘Pa’ en ‘1 Nacht Alleen’.
Het verschil tussen beide steden? “Dat
Tilburg de lelijkste stad van de wereld is
en Amsterdam hoogstwaarschijnlijk de
mooiste. Dat betekent niet dat het leefcomfort er minder is. Ik noem Tilburg
altijd ‘het Rotterdam van Brabant’. Er
gebeurt heel veel, ook op muziekgebied.
Nogal wat mensen die daarin iets betekenen komen er vandaan: Krezip, Guus
Meeuwis, Tom America…. En je hebt er
een grote jazzscene. Bovendien is het een
studentenstad. Ik zou er niet meer kunnen wonen, want ja, in Amsterdam ben
je met cultuur toch redelijk verwend.”
Niet dat hij die stad nu per se nodig
heeft om inspiratie op te doen, want,
zegt Vrienten, “ik kan altijd wel werken.
Ik ben ook niet de gekwelde kunstenaar
waar iedereen in een grote boog omheen moet. Het gaat bij mij om muziek

en muziek is gewoon heel leuk.” Nee, hij
heeft ook geen knop die ‘s morgens bij
het begin van een nieuwe werkdag aan
gaat. Die knop staat namelijk altijd aan.
“Natuurlijk ben je graag in een omgeving met spullen waar je van houdt. Hier
heb ik mijn gitaren, mijn vleugel en mijn
boeken. Dat is natuurlijk de allerfijnste
plek om te werken.”

Sociaal smeermiddel
“Ik voel me hier erg thuis en wil ook niet
meer weg”, zegt hij als de buurt ter sprake
komt. “Tot voor kort was het hier sowieso
een feest. We hadden café Nagel, dat was
echt het sociale smeermiddel van deze
buurt. Daar kwam ik dagelijks, zo aan het
eind van de werkdag, wel even een glaasje drinken. En ook wel eens ‘s avonds
na het eten met mijn vrouw. In dat café
kwam van alles. Ik heb er veel mensen leren kennen. Helaas is het verdwenen omdat de eigenaar iets anders met het pand
wilde doen. Heel erg jammer. Ik vind dat
een buurt dat nodig heeft, plekken waar
je sociaal kunt mixen.”
Vrienten zegt vooral de gemengde samenstelling van de buurt leuk te vinden
en haalt een anekdote aan over een inmiddels overleden bejaarde bewoonster
van een pandje in de Korte Dijkstraat.
“Toen mijn jongste zoon was geboren,
stond die mevrouw voor mijn deur met
een plastic tasje. Daarin zaten een biefstukje, een pakje roomboter en zes eieren. “Voor de moeder om aan te sterken,
want dat deden we vroeger in de buurt
altijd,” zei ze erbij. Zo’n mooi gebaar! Ik
schoot helemaal vol. Toen besefte ik ineens wat een buurt ook kan zijn. Natuurlijk wonen er een paar contactgestoorde
yuppen. En ook zitten hier steeds meer
buitenlanders, uit New York of zo. Die
komen hier dan werken. In het begin
zijn ze redelijk afstandelijk. Maar je ziet
iedereen die hier langer dan twee jaar is
smelten. Dan gaan ze begrijpen dat er zoiets bestaat als een leefgemeenschap.”
Een minder prettige gebeurtenis in die
gemeenschap, een door niemand opgemerkt sterfgeval, vormde de inspiratie voor ‘Vrouw Voor Het Raam’, een
nummer dat Vrienten samen met collega’s Frank Boeijen en Henk Hofstede
in 2008 opnam voor het album ‘Aardige
Jongens’. “Hier op de gracht woonde

buurtbewoner
met ‘ga eens een half uur spelen.’ En wanneer ze acht of negen zijn, gaan ze, voordat je het weet, rondhangen in groepjes.
Dat kan wel, wanneer je ze goed hebt opgevoed komt het ook allemaal wel goed,
maar in zo’n buurt als deze, met Sodom
en Gomorra aan de grens, ben je toch
alert.” “Er lopen hier,” verduidelijkt de
bezorgde vader, “op bepaalde tijdstippen typjes rond die het een en ander aan
de man proberen te brengen. Mijn kinderen gaan dus niet alleen de straat op,
zover ben ik nog niet. Natuurlijk zijn er
wel speelplaatsen. Je hebt een fantastische speeltuin, De Waag. En hier in het
blikveld liggen pleintjes waar ze kunnen
voetballen of, bij De Flesseman, basketballen en zo. Maar ik, of de oppas, ga dan
wel mee.”

Foto Martijn van der Molen

Zijn zoon van negen zit op de St. Antoniusschool, vertelt Vrienten. “Zelf heb ik
ook op een katholieke school gezeten. Ik
ben niet meer belijdend katholiek, maar
vind het niet erg dat mijn kinderen met
goede verhalen worden opgevoed en dat
er bij hen besef is van ‘wormen in Naarden’. Dat kan geen kwaad. Het is bovendien een heel fijne, beschermde, zorgvuldige en warme school.” En een witte
school. Té wit, vindt hij. “Het is niet zo
dat er helemaal geen gekleurde kinderen
op zitten, mijn kinderen zijn overigens
lichtgekleurd, maar vergeleken met een
school in Oost of in West, is het een erg
witte school. Dat is geografisch bepaald.
Dit is toch een witte buurt, hoe je het
ook bekijkt.”

een Chinees meneertje, zelf heb ik hem
overigens nooit gezien, daar is dat mee
gebeurd. Met de nodige dichterlijke vrijheid heb ik er iets anders van gemaakt.
Het gaat nu over een vrouw die dood
voor het raam zit en niemand merkt dat.
Het was voor mij nogal een schok dat zoiets een eindje verderop op de gracht gebeurde. Hoe kan dat, ik zit er midden tussen, dacht ik. Zo is de noodzaak ontstaan
om dat lied te schrijven. Daarmee geef ik
aan hoe belangrijk ik het vind dat men-

sen contact met elkaar hebben en dat het
helemaal niet zo gek is om naar iemand
die het niet meer trekt of die te oud is of
iets dergelijks, je hand uit te steken.”

‘Wormen in Naarden’
Wat betreft de jongeren houdt Vrienten
ook graag een oogje in het zeil. “Dat is
iets waaraan je, wanneer je uit een dorp
of uit een kleinere stad naar Amsterdam
komt, heel erg moet wennen. Dat je dus
niet je kinderen de straat op kunt sturen

“Ik ben erg geïnteresseerd in de geschiedenis van de buurt,” zegt Vrienten, gezeten naast zijn indrukwekkende boekenkast. “Het is een dramatisch verhaal:
omdat de oorspronkelijke bewoners vakkundig zijn vernietigd, zal deze buurt
nooit meer hetzelfde zijn als vroeger. Op
de een of andere manier voel ik dat nog
steeds. Bijvoorbeeld bij De Flesseman. Er
zit een plaquette in de muur als herinnering aan het feit dat daar mensen zijn geëxecuteerd. Gidsen leiden hier ook groepen rond en soms zie je op een bruggetje
een groep Israëliers staan. Die krijgen
dan uitleg over vroeger. Dan voel je iets
van het lijden. Het gaat ook om leed van
het soort dat in zestig jaar natuurlijk niet
verdwijnt. Omdat het verhaal erachter
zo onbegrijpelijk is.”
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Buurt in beeld
de gemiddelde bebouwing in
Amsterdam een stuk hoger
is dan nu. Bijna een natuurproces.

houten scherm liggen, maar
wat er achter allemaal gebeurt wordt door dat hout
aan het oog onttrokken
en dat is maar goed ook.
Uitnodigend om ook eens
aan yoga te beginnen en lekker dicht bij huis.

Distinctie

De Armeense Kerk
Nijlganzen. Zij laten zich niet
samen fotograferen, daarom
hier één van hen. Sinds enige
weken lijken zij trotser, zelfbewuster.
Hebben vogels dan tóch politiek besef of zou dat hineininterpretieren zijn??

Het ‘altijd’ in de wolken doet
het beste vermoeden- wie wil
nou niet altijd in de wolken
zijn -of het ergste vrezen..
het duurt namelijk al enige
tijd dat het vervallen kerkgebouw opgeknapt wordt.

Bruidspaar op
Oosterdoksieland

Sinds het ontstaan van
Amsterdam in de middeleeuwen is een permanent proces van schaalvergroting aan
de gang. Op hetzelfde stukje
grond komen steeds hogere
gebouwen. Bewoners en bedrijven vroegen en vragen
steeds meer ruimte voor zich
zelf. Daarbij wordt de grond
steeds duurder. Ook onze generatie doet daar aan mee.
Denk aan de Theaterschool
in de Jodenbreestraat, de
mogelijkheden die op sommige plaatsen worden geboden in het bestemmingsplan of de nieuwbouw op
de Oude Schans. Wij ervaren de bebouwing op het
Oosterdokseiland nog als
een dikke dame in een badkuip. Wellicht vindt de volgende generatie het alweer
te klein. Het is niet onwaarschijnlijk dat in het jaar 2424
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In Amsterdam Centrum zijn
nauwe regels van kracht over
reclametoepassingen en het
plaatsen van een naam op
het gebouw. Deze zijn onder meer vastgelegd in het
welstandsbeleid en reclamebeleid. Regels worden vaak
lastig gevonden, vooral door
ondernemers. Het gebouw
van het Amrath hotel is een
van de vroegste voorbeelden
van de Amsterdamse school
en een monument. Zonder
regels zou de naam van het
hotel zomaar als een lichtbak op de gevel kunnen worden geschroefd. Nu is op een
prachtige wijze aangesloten
bij de architectuur van het
gebouw. Eigenlijk zouden
alle ondernemers en of eigenaren van panden, ook nieuwe panden, zich rekenschap
moeten geven van de specifieke architectonische eigenschappen van hun pand voor
ze het overschreeuwen met
reclame. Distinctie is nu eenmaal veel chiquer.

Nijlgans
Al enige maanden bivakkeren in de Zwanenburgwal
af en aan twee prachtige

Uitgedokterd?
Als je de Zuidertoren zo ziet
weerspiegeld kun je op de
weerspiegeling niet zien
hoe laat het op de torenklok
is, maar het blijft een mooi
beeld. Heeft de architect
van de theaterschool dit ooit
zo van te voren uitgedokterd? Hoe kom je zoiets te
weten?

Nóg is alles rustig
Yoga Lab
Waar eerst jarenlang de meubelzaak Metri zat, zit nu in de
Koningstraat een nieuw
yogalab. Vermoedelijk
veel ruimte achter het houten scherm in de etalage
waar de schoenen en gympen van de yoga beoefenaars soms zichtbaar voor het

Zwanenkolonie
Door afbraak aan de
Valkenburgerstraat is een
landje ontstaan dat achteraan grenst aan de
Uilenburgergracht. Daar
heeft zich een kolonie zwanen gevormd die ’s avonds,
als alle ouders thuis zijn van
hun werk, wel veertig leden
groot is. Te zien vanaf de steiger aan de Uilenburgerwerf.

Speel*O*theek ’t Boomsspijkertje

“Mag ik van jou nummer 47?”
De wigwam, keurig in een hoesje en de
stokken netjes bij elkaar gebonden, is onder nummer 47 in de kaartenbak te vinden. Hij is populair, vrijwel altijd is het
tentje uitgeleend aan buurtkindertjes.
Voor €0,25 kunnen ze er drie weken lang
naar hartenlust mee spelen. En, zoals dat
meestal gaat, zijn ze er na die tijd wel een
beetje op uitgekeken. Hij staat inmiddels
ook behoorlijk in de weg, dus gaat hij
weer retour, richting Julia Krikke (1955).
Je kunt haar met een gerust hart de moeder van de speel*o*theek ’t Boomsspijkertje noemen; ze is vrijwilligster van het
eerste uur. In het buurthuis de Boomsspijker runt zij een boeiend ‘winkeltje.’ Als ik
die zaterdagochtend
binnenloop, krioelen
groot en klein door elkaar, druk bezig met van
alles. Langs de wanden
kasten vol speelgoed,
dat moet voor kinderen
welhaast luilekkerland
zijn. Ondanks het gekrioel op de grond ademen de kasten een
sfeer van orde. Alles is keurig gesorteerd.
“Dat moet ook,” vertelt Julia, “anders
kun je niets meer vinden op den duur.
Dus: puzzels compleet terug in de kast,
niets zo frustrerend als dat niet klopt en
het spelletje niet gespeeld kan worden.
Zitten er nog vier wielen onder het autoo
tje, onderdelen tellen, het doek van het
tentje op scheuren controleren, de stokken even natellen voordat de wigwam
weer opnieuw uitgeleend wordt. Als er
iets ontbreekt dan breng ik een boete van
€0, 25 in rekening.” Mocht het speelgoed
kapot gegaan zijn, dan is het Julia die
een en ander probeert te repareren. De
kaartenbak waarin alles nog handmatig
wordt bijgehouden doet ietwat ouderwets aan, maar Julia blijft het op deze
manier doen. “Het is een erg simpel systeem en zo kan iedere vrijwilliger er mee
werken.”
Rond 1980 hebben enkele enthousiaste
Nieuwmarktmoeders de koppen bij elkaar gestoken. Zo’n echt buurtinitiatief:
“we stoppen niet voordat we ons doel
bereikt hebben.” Het idee van speelgoed
uitlenen heeft post gevat en natuurlijk is
Miek Stranger, toenmalig hoofd van het

Foto Rutger Post

Greet van der Krieke

buurthuis de Boomsspijker, bereid om een ruimte ter beschikking te stellen. Subsidiepotjes aangeboord, een klein zakje met geld komt
beschikbaar, verantwoord speelgoed
aangeschaft en op de allereerste inschrijfmiddag kunnen zij vijfentwintig leden
noteren. Al die jaren is succes verzekerd.
Mede dankzij de stabiele factor die Julia
heet. Zij zorgt al vijfentwintig jaar dat
de kinderen het juiste materiaal vinden.
De verwondering bij het eerste bezoek
van de kinderen aan de speel*o*theek,
dat vindt Julia iedere keer weer zo leuk,
daar geniet ze echt van. Als de kinderen
een paar keer geweest zijn, gaan ze veel
gerichter zoeken en spelen. Julia is een
aanspreekpunt voor kinderen en ouders
geeft ze desgevraagd advies. “Ik heb al die
jaren zoveel speelgoed door mijn handen
zien gaan, zoveel modes zien gaan en komen. Bij die hele kleintjes is het eigenlijk
heel simpel, er hoeft nog niet zoveel.
Meestal kruipen ze zelf naar iets toe, wat
hen op dat moment intrigeert. Duplo is
echt een evergreen, altijd goed. En de
meest simpele kubus, dat eindeloos erin
en eruit halen, dat zie je altijd weer. Voor
de oudere kinderen zijn er veel bewegingsspelletjes, ook fietsjes en karren zijn
te leen. Ze kunnen alles eens uit proberen. De zogenaamde computerspelletjes

voor kinderen zijn hier niet te vinden.
Dat doen ouders maar thuis, als ze dat
zinnig vinden. Zo’n computerspelletje is
een heel solistische bezigheid. En ik zie
hier dat kinderen vooral reageren op andere kinderen. In het begin spelen ze niet
eens samen, maar kijken ze wel naar elkaar, er is snel een vorm van contact. Dat
vind ik belangrijk. We lenen ook geen
boeken uit, daar hebben we een prima
bibliotheek voor. En wat ik eigenlijk ook
zo leuk vind aan dit werk. Die ouders! Ze
komen wat onwennig binnen, hebben
het best zwaar, alweer een doorwaakte
nacht en volgens de reclame zouden
kindjes zo leuk zijn! Al die andere ouders doen het vast beter. En dan is er hier
koffie, het kind kan z’n eigen gangetje
gaan en je hebt zomaar contact met andere ouders. Zo heb ik een hele generatie
langs zien komen en heb geen moment
spijt van het werk wat ik ben gaan doen
in deze fantastische speel*o*theek.”
De speel *o* theek is geopend op:
maandag en dinsdag van 9.30 tot
11.30, woensdag van 14.00 tot 16.00
en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.
Het lidmaatschap kost €10,50 per jaar
Leenkosten bedragen €0,25 per stuk
speelgoed, per 3 weken. Er kunnen
twee stuks speelgoed per keer geleend
worden.
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Meer dan de Sint Antoniusschool, door de zusters Augustinessen
gesticht als poort naar de hemel, is de Sint Antoniespoort,
gesticht als poort naar het oosten of zo u wilt de entree naar de
wallen, een icoon voor de Nieuwmarktbuurt. De buurt leent er
voor een belangrijk deel zijn identiteit aan. De bewoners hebben
het gebouw, beter bekend als de Waag, in het hart gesloten. En
juist dat gebouw kent problemen. Grote problemen, veroorzaakt
door ongelijke zettingen van het gebouw.

De verzakking van de Waag
Evert van Voskuilen
Eind 2010 verschenen er alarmerende
berichten in de pers, zelfs in de landelijke pers. Behalve dat het aangeeft dat
de Waag ook buiten de buurt een hoog
‘soortelijk gewicht’ wordt toegedicht,
betekent het dat de problemen serieus
zijn. Onder meer Het Parool schreef: “De
Waag dreigt onherstelbaar beschadigd te
raken als de fundering niet ingrijpend
wordt gerenoveerd - en crisis of niet, het
stadsbestuur zegt dat het alle maatregelen
wil treffen die nodig zijn.” De gemeente
besloot na eerdere restauraties tot integrale aanpak van de problematiek. Dat
betreft niet alleen de fundering, maar
ook de door het zout in het cement van
het metselwerk aangetaste tableaus van
de meestersgilden in de metselaarstoren.
TNO voert sinds 2007 in samenwerking
met de gemeente Amsterdam en een restauratiearchitect hiervoor behandelingen
uit. De resultaten daarvan waren goed.

Na het toekomstige funderingsherstel zal
de metselaarstoren in zijn geheel nog gerestaureerd worden en zal het laatste deel
van het ontzouten worden uitgevoerd.
Funderingsonderzoek
De gemeente Amsterdam heeft tot 2010
onderzoek gedaan naar de fundering van
de Waag en Metselaarstoren. In het kader van een breder onderzoek, dat onder
meer ook de positie van de oude stadsmuur omvatte, werd geconstateerd dat
de Waag sinds de legging van de eerste
steen in 1488 enkele malen is verbouwd
en ongelijke zettingen kent. Gebouwd
als stadspoort met voorgebouw en spuisluis verloor het gebouw zijn betekenis
toen aan het eind van de zestiende eeuw
de stadsrand, en daarmee de vestingwerken, zich verplaatsten naar de Oude
Schans. De stadsmuren werden gesloopt
en de waterloop tussen de Kloveniersburgwal en Geldersekade overkluisd ten
gunste van het huidige plein de Nieuw-

Het archeologisch onderzoek van 2007, overzicht van de werkput richting zuidwesten. De
Metselaarstoren met onder de in de 20ste eeuw aangebrachte betonbalk de fundering van de
oorspronkelijke laat-15de-eeuwse traptoren. Links de schildmuur van de stadsmuur met
rechts de aanbouw (muurdam). Rechtsboven is nog net de toegangsdeur te zien.

De Sint Anthoniespoort kort na 1601, gezien vanaf
op de (linker) noordoosthoek van de poort die in 16

markt. Het poortgebouw transformeerde
tot waag en werd het onderkomen voor
diverse gilden. Het werd daartoe in de
zeventiende eeuw in verschillende stadia verbouwd. Wie om het gebouw heen
loopt kan behalve de sporen van zettingen ook de architectonische ingrepen aflezen aan metselwerk, voegen en detaillering.
Aanvankelijk stond op de noordelijke
hoek tegenover de Zeedijk een kleine
traptoren. De fundering was verweven
met de in één bouwstroom aangelegde
stadsmuur en poortgebouw.
De Metselaarstoren, ter vervanging van
de traptoren gebouwd in 1617, was groter en kreeg (gedeeltelijk) een eigen fundering, die zoals hiervoor aangegeven,
nu een rol speelt in de ongelijke zetting.
Meer recente onderzoeken doen vermoeden dat voor de bouw van de stadspoort
in 1488 sprake was van een ouder poortgebouw. De fundamenten daar van zouden ook nog in de bodem zitten.
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steund door middel van een stalen balk.
De constructie zorgt dat het gebouw zijn
samenhang behoudt. De vensters, evenals de tableaus in de loop der tijd aangebracht door voor hun meesterproef
examen doende metselaars, zijn apart
van een hulpconstructie voorzien. Daar
omheen komt nog een steigerdoek plus
opdruk van de originele toren om bescherming te bieden tegen binnendringend vocht in de gevel. Het interieur van
de toren wordt beschermd door middel
van een klimaatinstallatie. Een schutting
zorgt voor een afgebakende werkruimte
voor de aannemer en om vandalisme
aan het doek en houtconstructie te voorkomen.
Deze maatregelen zijn tijdelijk en betreffen de eerste fase tot herstel. In de
tweede fase zullen deskundigen en gemeente zich buigen over het integrale
herstel van de gehele fundering. Dit zal
in de komende tijd moeten leiden tot enkele varianten, inclusief overzicht van de
kosten. Hierna zal de fundering integraal
hersteld worden en zal uiteindelijk de
Metselaarstoren zijn definitieve restauratie krijgen. De Waag Society, de poort
naar het internet, blijft ondertussen gewoon doorgaan met haar activiteiten.

Betrokkenen

f de Geldersekade. Deze tekening van Claes Jansz Visscher toont de oorspronkelijke kleine traptoren
617 grondig werd verbouwd tot de metselaarstoren (Stadsarchief Amsterdam).

Oorzaak en maatregelen
De funderingsproblemen hangen samen
met de aard van de bodem en de gebruikte constructie bij de bouw. De muren
van de Metselaarstoren en de stadsmuur
rusten op een natuurstenen band en zijn
gefundeerd op een houten roosterfundering. Het geheel is onderheid met palen die reiken tot de eerste zandlaag. De
slappe veenbodem van Amsterdam heeft
weinig draagvermogen. In de middeleeuwen ontdekte men vaste grond op circa
twaalf meter diepte. Die (eerste) zandlaag
is echter maar een paar meter dik en biedt
onvoldoende steun aan zware gebouwen.
In de huidige tijd worden bouwwerken
dan ook als regel gefundeerd op de tweede zandlaag op ongeveer achttien meter
diepte. Joost van den Vondel schreef in
1647 over de palen onder Amsterdam:
“…/ Amstelredam, die ’t hoofd verheft
aan ’s hemels as/ En schiet op Pluto’s
borst haar wortels door ’t moeras./...”.
Pluto, de god van de onderwereld, blijkt
nog zeer levendig en trekt wellustig aan

alles wat maar enig gewicht heeft. Ook
aan de Waag; gelukkig niet aan de Sint
Antoniusschool, want die heeft goede
fundamenten.
Voor Amsterdam geldt dat alle gebouwen
die op de eerste zandlaag zijn gefundeerd
heel langzaam zakken. Dat wordt nauwelijks opgemerkt omdat de straat (het
maaiveld) meezakt.
Ook de Waag volgt in de huidige situatie de langzaam inklinkende bodem. De
problemen spitsen zich voornamelijk toe
op de Metselaarstoren. Deze staat op een
betonnen balk, die in de jaren negentig
van de vorige eeuw is aangebracht om
de toenmalige funderingsproblemen het
hoofd te bieden. De Waag scheurt zich
langzaam los van de Metselaarstoren,
waardoor niet alleen verdere schade aan
de meesterproeven kan gaan optreden,
maar op langere termijn ook de Metselaarstoren uit elkaar dreigt te vallen. Om
die reden is de die toren ingepakt met
een, op zich zelf intrigerende, houten
constructie en aan de onderzijde onder-

De werkzaamheden worden uitgevoerd
in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (eigenaar van de
Waag) van de gemeente Amsterdam.
Het Project Management Bureau van de
gemeente Amsterdam coördineert de
herstelwerkzaamheden. Bureau Monumenten & Archeologie is betrokken vanwege het historisch belang van de Waag.
Stadsdeel Centrum is verantwoordelijk
voor toezicht op het handhaven van de
veiligheid op en rondom de Waag. Alle
betrokken gemeentelijke partijen en deskundigen werken intensief samen, niet
alleen om eventuele schade aan de Waag
te beperken, maar ook voor het structurele behoud van het monument.
Bronnen:
- Bureau Monumenten en Archeologie
Amsterdam (BMA) De Sint Anthoniespoort en
de stadsmuur. Archeologische Begeleiding De
Waag, Nieuwmarkt (2007);
- Reformatorisch Dagblad: Amsterdam bouwt
huis op het zand;
- Stadsdeel Centrum Bewonersbrief 23
februari 2011 Tijdelijke maatregelen aan de
metselaarstoren van de Waag;
- Parool 22 januari 2011, 22 oktober 2010;
Tenzij anders vermeld zijn de illustraties
ontleend aan de notitie van Bureau
Monumentenzorg en Archeologie.
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Pintohuisprogramma
Momenteel zijn er een
paar mooie tentoonstellingen in het Pintohuis.
In april is er nog werk
te zien van het dubbeltalent Margerite
Luitwieler. Haar werk bestaat uit gedichten, tekeningen en schilderijen.
Kwetsbaarheid, levenslust, de schok, maar ook
de stilte worden in krachtige eenvoud afgebeeld.
Vorig jaar verscheen haar
dichtbundel Op hoge hakken de trap op rennend.
In de diverse ruimtes van
de bibliotheek zijn installaties te zien van Naomi
Sultanik, getiteld ‘a fragile grammar’. In mei en
juni wordt de tentoonstelling uitgebreid met
onder meer schilderijen
en overige ruimtelijke
objecten in de expositieruimte. Naomi Sultanik,
afkomstig uit Amerika,
woont en werkt in
Amsterdam sinds 1974.
Haar werk was al te zien
in diverse Amerikaanse
musea, Israel, in verschillende Europese landen
en in Nederland in het
Bonnefanten museum in
Maastricht. In ons ‘filosofenkamertje’ staan drie
vitrines met haar boekobjecten.
Op de jeugdafdeling zijn
ruimtelijke textiele werken van Marja Broersen
te vinden. Ze is beeldend
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kunstenaar en woont in
de Nieuwmarktbuurt. Zij
heeft in Rotterdam meegewerkt aan het taaldrukwerkplaats-project,
daar herinneren haar
woordsculpturen ook
aan. Regelmatig geeft zij
enthousiasmerende workshops in het Pintohuis.
Vrijdagavond 15 april
om 20.00 uur geeft onze
Russische huispianiste
Natasha Alexeeva een
concert. Het programma omvat werken van
Bach, Chopin, Liszt en
Tsjaikowski. Entree € 5,--.
Op dinsdag 19 april is
Gustaaf Peek onze gast.
In september 2010 kwam
bij uitgeverij Querido
zijn derde roman Ik was
Amerika uit, die zich deels
afspeelt ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog.
De hoofdpersoon is de
Nederlander Dirk Winter
die, vechtend voor de
nazi’s, in Noord Afrika
krijgsgevangen genomen
wordt door de geallieerden en naar een kamp
in het zuiden van de
Verenigde Staten wordt
overgebracht; daar raakt
hij bevriend met een zekere Harris. Zesendertig
jaar later keert Dirk terug naar Amerika om zijn
oude vriend weer te ontmoeten.

Nico Dijkshoorn geeft op
dinsdag 17 mei 20.00 uur
een lezing. Dijkshoorn
is geen onbekende voor
wie regelmatig naar ‘De
wereld draait door’ kijkt;
daar levert hij in dichtvorm commentaar op de
gasten, soms vilein, vaak
geestig. De doorbraak
naar een breder publiek
kwam toen hij door de
Volkskrant werd uitgenodigd een sportcolumn
te schrijven. In 2009 verscheen zijn roman over
een fictieve legendarische
voetbalheld De tranen
van Kuif den Dolder. In
een vorig leven was Nico
Dijkshoorn bibliothecaris!
Houd u speciale activiteiten in de Pintobieb voor
juni de Uitkrant in de
gaten.
En dan heeft bewoonster Hanneke Dikboom
een leuk initiatief genomen dat veel zegt over
de geliefdheid van de
Pintobieb: ze heeft een
notitieboek in de voorruimte neergelegd waarin bezoekers kunnen
opschrijven of tekenen
waarom zij de bieb niet
willen missen. Hanneke
zal de resultaten later uitwerken.
Een fijne lente gewenst,
Liesbeth Pijper

De waarde van
Bettie Ruigrok
Het Binnengasthuiscomplex is als geheel
een rijksmonument en van nationaal belang. Het complex is vooral waardevol
vanwege de stedenbouwkundige structuur van het geheel, de hoge architectonische kwaliteit van de afzonderlijke gebouwen en de cultuur- en medisch-historische betekenis. De gebouwen hadden
verschillende functies en vertegenwoordigen verschillende architectonische en
stedenbouwkundige visies: 1) De Kraamkliniek uit 1868 van de architect Godefroy. 2) Het Vrouwenverband, 1874, van
Godefroy en de Greef. 3) De Wachtkamer/Apotheek, 1875, van Godefroy. 4)
Het Laboratorium, 1881, van Springer.
5) Het Klinisch ziekenhuis, 1888, van Leguyt. 6) De Stads- en Gasthuisapotheek,
1888, van Leguyt. 7) De Tweede Chirurgische kliniek en het Zusterhuis, 1897 –
1913, van Poggenbeek. 8) Het Keukengebouw, 1908, Publieke Werken. 9) Het
Administratiegebouw, 1912, ontworpen
door Van der Mey. 10) Het 18e-eeuwse
Gasthuispoortje uit 1736 van Jan van
Logteren.

Project Over de
Drempel, vervolg

het Binnengasthuiscomplex
In 1984 werd Het Anatomiegebouw
(1873, De Greef) gesloopt voor de huidige woningen. In 1991 werd, ondanks
heftig verzet, de Kinderkliniek (1912,
Van der Mey) gesloopt voor het Informatiecentrum van de UvA. Ondanks de
aantastingen in het verleden is het BGcomplex uniek; vergelijkbare complexen
in Nederland bestaan niet meer.
Door de sloop en grootschalige nieuwbouw wordt naast de grove aantasting
van het monumentale complex en het
verlies van de bijzondere gebouwen ook
het beschermd stadsgezicht aangetast.
Het nieuwbouwplan heeft tot onontkoombaar gevolg dat de binnenhof tussen de Tweede Chirurgische Kliniek en
het Zusterhuis verdwijnt. Dat het geldende bestemmingsplan zich hiertegen
verzet - de hof maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht - wordt genegeerd.
Er zijn alternatieven, met behoud van
de rijksmonumenten en zonder aantasting van het beschermd stadgezicht kan
de Universiteit een faculteitsbibliotheek
Geesteswetenschappen realiseren. Maar
tot op heden ontbreekt de wil hiertoe.

Verder zijn de procedures en het besluit
van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel Centrum tot sloop van de monumenten en nieuwbouw op het Binnengasthuisterrein onzorgvuldig geweest.
Het besluit stond vooraf vast en daar is
naar toe gewerkt. Daarmee wordt de monumentale waarde van het Binnengasthuis-complex en van de afzonderlijke
gebouwen door het Stadsdeel en de Universiteit van Amsterdam miskend.
Het Cuypersgenootschap, de Bond
Heemschut, de Initiatiefgroep Burgwallen Zuid, de Vereniging Vrienden
van de Amsterdamse Binnenstad en
De Vereniging Openbaar en Leefbaar
Binnengasthuisterrein hebben in februari 2009 de bestuursrechter van de
Rechtbank van Amsterdam verzocht de
door het stadsdeel Centrum verleende
Monumenten(sloop)vergunning te vernietigen. Aan de rechtbank zijn, ook op
verzoek van de rechtbank zelf, door alle
partijen vele documenten en pleitnota’s
gestuurd. Het dossier is omvangrijk.
De rechter zal spoedig een uitspraak
doen. Volg hiervoor de website: www.
volbg.nl

Greet van der Krieke
Even uw geheugen opfrissen. Begin van
dit jaar is het project Over de drempel gestart. Doel van dit project is om mensen
met weinig of geen contacten te stimuleren er weer op uit te gaan, om andere
mensen te ontmoeten. Door verlies van
een dierbare, echtscheiding, een handicap, onverwacht werkloos of ander leed
kun je in een neerwaartse spiraal geraken, waardoor je steeds minder contacten hebt. En net dat kleine duwtje in de
rug kan je er soms weer bovenop helpen.
Over de drempel wil buurtgenoten - zij
die wat hulp kunnen gebruiken en zij die
de hulp kunnen aanbieden - met elkaar
in contact brengen. Daartoe is in de vorige OpNieuw een oproep gedaan voor
vrijwilligers.
Ik heb voor u navraag gedaan bij Janneke
Doreleijers, een van de twee coördinatoren van het project. En met enige trots
vertelt zij dat er zich al dertien vrijwilligers gemeld hebben. Zes van die vrijwilligers volgen de training in de maand
februari. De anderen gaan in maart aan
de slag. De trainingen worden gegeven
in samenwerking met de stichting de Regenboog. Via CentraM kunnen de cliënten zich aanmelden. Tussen de cliënt en
de vrijwilliger moet het uiteraard klikken.
Want het is de bedoeling, dat cliënt en
vrijwilliger een jaar lang met elkaar optrekken. Een kennismakinggesprek tussen die twee is dan ook de eerste logische
stap. Waar ligt de behoefte van de cliënt,
wil hij of zij alleen maar wat aanspraak
of is er de wens om echt samen ‘op pad’
te gaan. Alles uiteraard in goed onderling
overleg. Een paar keer per maand kan zo
de ene buurtgenoot vrijwillig iets gaan
betekenen voor een andere buurtgenoot.
De training van de vrijwilligers kost enkele dagdelen en daarnaast is er iedere
maand een bijeenkomst met uw collegavrijwilligers waar u over uw ervaringen
kunt praten.
Deelname aan het project is gratis en de
mensen van CentraM hopen eind maart,
begin april daadwerkelijk van start te
gaan.
Aanmeldingen en/of meer informatie
Klary Welbedacht
5573342 of 06-16025976
k.welbedacht@centram.nl
Janneke Doreleijers
5573345 of 06-43286294
j.doreleijers@centram.nl
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de tussenbibliotheek

Wie over de Kloveniersburgwal loopt, heeft zich vast ooit
afgevraagd wat er nu eigenlijk gebeurt achter die opvallende gevel van nummer 29. Dit pand, het Trippenhuis, is
hét huis van de Nederlandse wetenschap.
Oorspronkelijk gebouwd als woonhuis voor de gebroeders Trip, sinds 1808 thuisbasis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van
de KNAW zijn de beste wetenschappers van het land lid.
Zij bezoeken het Trippenhuis voor symposia en workshops; voor evenementen – zoals de uitreiking van de
KNAW Onderwijsprijs en van de KNAW Merianprijs – en
voor vergaderingen. De KNAW adviseert de regering en
beheert negentien onderzoeksinstituten, verspreid over
het hele land.
Veel activiteiten in het Trippenhuis zijn openbaar – wie
wil weten welke, kan kijken op www.knaw.nl.
Tot slot een aardig weetje: van 1817 tot 1885 hing de
Nachtwacht in het Trippenhuis.

www.knaw.nl

2010005.indd 1
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Spelden
kussen
Greet van der Krieke
Heeft u wel eens een speld gekust? Misschien onbewust bij het vervaardigen
van een kledingstuk of kantwerk of bij
het vastzetten van uw hoofddoek? En
hebt u na het kussen de speld weer veilig
teruggezet op haar vaste plek: het speldenkussen of kon u de speld horen vallen in doodse stilte. Moest de speld toen
- vruchteloos - gezocht worden in een
hooiberg? Wees daarom gewaarschuwd:
spot niet met spelden!
Vijfentwintig kunstenaars hebben zich
laten inspireren door de prikkelende werking van de speld en haar verhouding
tot het kussen. Zij hebben gezamenlijk
bijgedragen aan een tentoonstelling in
de Openbare Bibliotheek op het Oosterdokseiland. Met twee van de kunstenaars, woonachtig in de Nieuwmarktbuurt, gaan wij een beetje dieper op de
spelden en het kussen, het werkwoord
zowel als het object, in.
Marieke Zeeman en Lucy Zom, beiden
hebben hun opleiding gevolgd aan de
Rietveld academie. Marieke’s metier is
schilderen en objecten maken, Lucy

Speldenkussen van Agnete Simoni Mortensen
Speldenkussen van Itie Langeland

heeft zich bekwaamd in het vormgeven van textiel. Op mijn vraag wat hun
vroegste herinnering aan het speldenkussen is, branden de dames los. Marieke: “De naaidoos van mijn moeder, met
daarin dat speldenkussen. Mijn moeder,
met de spelden in haar mond, draait mij
rond en rond om de zoom af te spelden.
Die voortdurende speldenprikjes tegen
mijn benen, brr, naar was dat. In die tijd
werd nog heel veel genaaid en vermaakt
ook. Mijn vader liep na de oorlog in een
jas gemaakt van die Engelse parachutestof. Je bofte, als je die te pakken kon
krijgen.”
Voor Lucy was de herinnering aan spelden ook een niet al te aangename ervaring. “Op de naaimachine van mijn
moeder zat een rondje, een magneetje
en daarop zaten de spelden. Dat is mijn
eerste herinneringen aan een ‘metalen’
speldenkussen. Dus niet eens een mooi
geborduurd kussentje. Maar ook mijn
moeder had voor mij, uiteraard van een
oude sweater van haar een soort overall
gemaakt. En daar liep ik, als klein hummeltje op de Herengracht, aan de hand
van mijn moeder. Het liep niet lekker, iets

Ymere ziet noodzaak voor hek bij portiek Zwanenburgwal
Door een goed gesprek met de verbindingsman van Ymere, Bert Sluis, ter
plekke met de bewoners, is de noodzaak
van het afsluiten van de portiek doorgedrongen. Er is een aannemer gekomen
om een plan en ontwerp te maken voor
het hek.
Dan moet er een offerte komen. Het
licht bij de fietshokken beneden, met
dat levensgevaarlijke trapje, was hij
vergeten: daar zal hij achteraan gaan.
Gloort er hoop aan de horizon? Ellis
(104) is onze contactpersoon.
Wel is de ‘aanvliegroute’ door de buurt
’s nachts nergens meer ontspannen –
vooral voor degenen die laat over straat
moeten in verband met werk bijvoorbeeld; een steeds terugkerende kamikaze. De weinige agenten blijven in hun
auto zitten. Meestal is er geen agent
te zien. Dit is uiteraard een veiligheidsprobleem waar de politie zich voor zou
moeten inzetten. Waar zijn die extra
agenten ’s nachts?
Dunya
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prikte zo gemeen in mijn been. Voortvarend als mijn moeder was, ritste zij, midden op straat mijn pakje van boven tot
onder open, inspecteerde de beennaden
en jawel, viste er zo’n gemene speld uit.”
Op mijn vraag of de dames weleens gekust zijn door spelden, schieten zij vrolijk in de lach. Nee, dat overkomt hun
niet dagelijks. En ja, natuurlijk kunnen
in het spel van de liefde de lippen tot
bloedens toe gekust worden maar dat
houden ze liever voor zich. Wel is het
‘werkwoord’ prachtig verbeeld in een
klein kunstwerkje: een mondje vol spelden, de prikkant venijnig naar buiten
gericht. Het oorspronkelijke idee voor
de tentoonstelling is ontstaan toen ze
een vijftigjarige wilden verrassen met
een handgemaakt speldenkussen. Vijf juweeltjes op een rijtje en dat inspireerde
uiteindelijk vijfentwintig kunstenaars
tot het maken van deze tentoonstelling
met wel honderd vormen van spelden
kussen. Er is bewust voor gekozen om de
tentoonstelling spelden kussen te noemen. Hierdoor kon de fantasie van de
kunstenaars de vrije loop krijgen.
De tentoonstelling duurt van 15 maart
tot en met 30 april. Zie ook: www.speldenkussen.wordpress.com

Wintertuin, de kat sluipt door de sneeuw

De Binnentuin
De argeloze bezoeker van
de Koningsstraat heeft geen
vermoeden van het kleine
juweel dat achter de gevels
van de even zijde verscholen
ligt. De Binnentuin, een
gekoesterde oase in de
stadswoestijn.
Maria de Graauw

Foto Sjaak van der Leden

Beknopte Geschiedenis

LIEFDE OVERWINT ALLES
18 april 1961 * 18 april 2011
Thea en Bronja Jongejans 50 jaar getrouwd!
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Als gevolg van de metroaanleg zijn, zoals we allemaal wel weten, destijds huizen gesloopt in de Nieuwmarktbuurt.
Hierdoor kwam terrein braak te liggen.
Omwonenden hebben hier, de één na de
ander, stukken van in gebruik genomen,
bijvoorbeeld als volkstuintje of als speelplaats voor de kinderen van de crèche.
Voor dit laatste doel heeft de toenmalige
eigenaar van de crèche een stuk grond
omheind en betegeld. Ook heeft hij bomen en struiken geplant.
Dit deel van het voormalig niemandsland vormt nu de Binnentuin.
Het is niet vaststaat aan wie de grond nu
toebehoort. Noch Stadtgenoot noch de
gemeente kan hier tot nu toe een eenduidig antwoord op geven. Dit geeft ondui-

delijkheid over de vraag wie gebruik mag
maken van de tuin, wie voor het onderhoud moet zorgen en wie de inrichting
van de tuin bepaalt. Feit is dat de huurders van de Koningsstraat nummers 26
tot en met 40 hun berging hebben in de
tuin of in het gangetje dat leidt tot de
tuin. Zij hebben ook het uitzicht op de
tuin. Het spreekt voor zich dat zij belang
hebben bij een tuin die wordt onderhouden en opgeruimd. Het is een kwestie
van fatsoen om daar met elkaar heldere
afspraken over te maken. Dit klemt des
te meer nu er aan onderhoud van de tuin
kosten zijn verbonden.
Er hebben moeizame gesprekken plaatsgevonden tussen Stadgenoot, de bewoners en andere pretendenten. Er zijn
aanvaringen geweest. De vergelijking
tussen de hof van Eden en de verdrijving
daaruit dringt zich op. Er wordt nog onderhandeld.

Vogels
De bomen trekken zich nergens iets van
aan. Zij groeien onverstoorbaar verder,
tot in de hemel bijna. Ze zijn immers
nooit gesnoeid. In de zomer is de Zuiderkerk aan het zicht onttrokken door het
dichte bladerdek.
Er huizen vogels van allerlei pluimage.

Nergens dan midden in de stad hebben
wij zo veel verschillende vogels gezien.
Voorheen onderscheidden we nog geen
duif van een meeuw. Maar, met behulp
van Elseviers Basis Natuurgids, worden
we zowaar kenners. De winter is het jaargetijde om de vogels te leren kennen. Ze
zijn duidelijk zichtbaar op de kale takken. De mussen zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor de meesjes, pimpelmezen met blauwe kop en koolmezen
met zwarte kop. Zij zijn met afstand in
de meerderheid. Het zijn vlugge, nerveuze fladderaars. Het lijkt alsof er afspraken
zijn gemaakt tussen de vogelsoorten over
ieders territorium. Want de meesjes lijken te ‘wonen’ in de berkenboom. Een
andere boom huisvest een groepje eksters. Luid kwetterend strijken ze neer op
de takken.
Veel meer naar rechts krijsen een paar
exoten: halsbandparkieten. Het is verbazend om te zien hoe zij vanuit ‘hun’
boom het aan het balkonhek opgehangen pindasnoer bestuderen, waarbij ze
hun kopjes heen en weer bewegen en
hun kraaloogjes van links naar rechts
schieten. Pas na aandachtige overweging
vallen ze aan op de voedselketting. De
meesjes gaan meteen op het doel af. Dat
is ook geen wonder, want hun geringe
omvang maakt dat ze overal gemakkelijk
bij kunnen.
Groot was onze vreugde op de dag dat
een Vlaamse gaai neerstreek. Nog blijer waren we toen hij op het balkonhek
landde. De natuurgids noemt hem “een
mooie kraai”. Dat is helemaal waar: hij is
mooi gevederd en heeft een sierlijk lijfje.
Opzienbarend was het bezoek van de
kleine bonte specht. Deze vogel zie je
vaker in een natuurdocumentaire dan in
het wild. Nu viel hij in werkelijkheid te
bewonderen in onze binnentuin. We slopen voorzichtig dichter naar de balkondeuren om hem te bespieden. Hij zou
anders kunnen schrikken van onze grote
gestalten voor het raam en weg kunnen
vliegen.
Het blijft een raadsel dat zo’n vogel geen
koppijn krijgt van zijn geroffel tegen het
harde hout.
Verder spotten we de keep (een soort
vink met een oranje borst) die we eerst
aanzagen voor een roodborstje. Maar die
is kleiner en heeft ook een rood kopje.
Merels vliegen af en aan. Soms pikken ze
in het gras. Maar zodra de kat rondsluipt,
waarschuwen ze elkaar met opgewonden
schrille kreten en maken ze dat ze weg
komen.

Merel op het balkon

Een haan
Laatst werden we gewekt door een onvervalst gekukel. Verbaasd keken we elkaar aan.
Een haan in de tuin? Afwisselend kukelend en tokkend rende het diertje zigzag
door de tuin, opgejaagd door de kat en
de joelende peuters van de crèche. Dit
vonden we toch heel zielig. We belden
de dierenambulance. De medewerker adviseerde ons de haan te vangen met een
laken. Als ware toreadors blokkeerden we
de doorgang voor het paniekerige beestje. Eenmaal gevangen liet hij zich wonderbaarlijk kalm in een geïmproviseerd
hokje duwen. Hij zat een beetje verbaasd
maar rustig om zich heen te kijken en
begon aarzelend te pikken van de stukjes oud brood die we voor hem hadden
verkruimeld. Na enige tijd werd hij opgehaald door de zusters van de dierenambulance. Ze stopten hem in een poezenmand. Hij kukelde nu luid en schor. Wij
concludeerden dat hij uit protest tekeer
ging. Hij wilde natuurlijk bij ons blijven.
De dames van de dierenambulance echter verzekerden ons dat hij naar de kinderboerderij zou worden overgebracht.
Een plek waar hij vrij en blij achter de
kippetjes kon aanrennen. Dat plezier wilden we hem natuurlijk niet misgunnen.

Een klein avontuur
Behalve de vogels maken de peuters van
de crèche gebruik van de tuin. Zij spelen
in de zandbak of rijden op hun minivervoermiddelen een rondje door de tuin.
Ze klimmen en klauteren op de speeltoe-

stellen. Rond het middaguur zitten ze op
piepkleine stoeltjes en eten braaf samen
een boterham.
Enige tijd terug klonk er luid gehuil. Nu
zijn we wel wat gewend. Kinderen maken
lawaai, maar dit geluid overtrof het normale volume dat we doorgaans horen.
We namen vanaf het balkon een kijkje in
de tuin. Daar kwam het gebrul niet vandaan. De geluidsbron bevond zich achter
de voordeur. Daar stond een klein ventje.
Zijn gezichtje was rood en opgezwollen
van de tranen. Zijn gehuil galmde door
het trappenhuis. Blijkbaar was iemand
vergeten de deur dicht te doen die vanaf
de tuin toegang biedt tot het trappenhuis. Ik verdenk een eigen huisgenote
sterk van deze nalatigheid. Zij vertrekt
altijd te laat naar school. En ze laat dan
de deuren achter zich open staan. Het jochie was waarschijnlijk op onderzoek uit
gegaan. Hij heeft het gered tot de tweede
verdieping tot hij strandde voor onze
huisdeur. Toen had hij blijkbaar genoeg
van zijn avontuur. En wist hij de weg terug niet meer.
We hebben het kereltje getroost, opgepakt en weer afgeleverd in de tuin. De
leidster was al net zo in paniek als het
kindje. Ze heeft meteen een stuk papier
op de deur geplakt met in grote letters
de vermaning om de deur altijd goed te
sluiten. Wegens ontsnappingsgevaar van
kleine kabouters, zullen we maar zeggen.

Gedicht
De tuin geeft aanleiding tot meningsverschillen, biedt onderdak aan vele vogels,
nodigt uit tot ontdekkingstochten en is
bron van poëtische inspiratie.
Het stralende licht
De winterbomen
De takken bereid en gereed
voor het groen
Kou wijkt
de lucht te zacht
voor de tijd
Een gul gebaar
van het vroegste voorjaar
Vogels proberen een lied
Maar nachtvorst maakt de belofte niet
waar
waarschuwt: nog niet!
Oké dan:
Vorst voor één nacht
Nog heel even,
houdt nieuw leven
de adem in
Tuin die de lente verwacht.
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Ergernissen in de buurt
Tekst en foto’s Gerrit Wijnhoud

De lift op het Zuiderkerkhof
Maandagochtend 7 februari 2011, het
waait en ik loop van mijn huis aan de
Raamgracht naar het metrohuisje op het
Zuiderkerkhof. Ik wil de metro nemen
naar het Centraal Station en vandaag wil
ik met de lift, ik hoop dat hij het doet,
heel vaak sta je hier voor niets te wachten. Ik heb mijn enkel verstuikt en het
kost me moeite om trappen af te dalen,
meer dan om omhoog te gaan. Het is
half tien, voor de deur staat een man in
GVB-uniform die met een zwarte viltstift
iets schrijft op de gele deuren, naast de
al veelvuldig aanwezige graffiti. Het lijkt
wel algebra en ik vraag of dat betekent
dat de lift (weer) defect is. Nee hoor, zegt
hij, dat betekent dat de deuren schoongemaakt moeten worden. Die graffiti
moet weg. Dus ik kan de lift gewoon gebruiken, vraag ik nog eens, voor de zekerheid. Ja hoor, als je tegen
de stank van urine kunt...
Maar, als je maar goed verkouden bent, dan ruik je het
niet eens.
Hij doet de dop op de viltstift, steekt hem in de borstzak van zijn toezichthouderjack en loopt weer verder.
Rare man, denk ik nog, terwijl ik druk op de knop en na
een minuut beneden de deur
hoor dichtklappen. De lift
komt langzaam naar boven,
ik doe een stap naar links,
maar het regelpaneel zit
rechts, daar had ik niet over
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nagedacht. De deuren gaan open, er zit
een vrouw in een rolstoel, ik kan er niet
langs. Ik wacht tot de vrouw naar buiten
rijdt, als ze net buiten de lift is blijft ze
even staan en de deuren gaan weer dicht.
Ik kan niet bij de liftknopjes, die zitten
rechts, en ik sta links, en de vrouw zit in
het midden.
Klap, de deuren slaan dicht, de lift gaat
naar beneden. Sorry zegt de vrouw en
rijdt weg en ik denk: Shit! Ik druk weer
op de knop op het paneel aan de rechterkant, om de lift weer naar boven te halen. Dat duurt even, want hij moet eerst
naar beneden, daar gaan de deuren open
en daarna weer dicht en dan pas komt hij
weer naar boven. Als hij er is stap ik naar
binnen en ik ruik urine. Was ik maar verkouden.
Toch begrijp ik het niet, waarom moest
die lift weer naar beneden, er stond immers niemand te wachten, hij kwam leeg

weer boven. Blijkbaar is hij zo geprogrammeerd dat hij altijd weer terugkeert
naar de middenetage. Hetzelfde geldt
voor de lift naar het perron, ook die gaat
altijd automatisch terug naar de middenetage. Het lijkt op energieverspilling,
heel vaak zijn er twee bewegingen op en
neer, terwijl er maar een beweging nodig
is.
Normaal gesproken blijft een lift staan op
de plaats waar hij is gestopt, als niet, dan
moet je hem oproepen. Stel je dat eens
voor bij een hotel met acht etages, dat de
lift altijd weer ongebruikt teruggaat naar
het vertrekpunt in de hal. Dat kost ergernis, energie en geld. En over hoeveel liften bij de metro in Amsterdam gaat het
dan wel niet? Alleen bij station Nieuwmarkt zijn het er al vier! Hoewel, de lift
op het Zuiderkerkhof lijkt veel meer op
een fietsenstalling.

Meubelboulevard op de Raamgracht
Iets anders. Steeds vaker gebeurt het dat
er op willekeurige dagen groot vuil op de
stoep wordt gezet, nog afgezien van het
kleine huisvuil dat op de meest onmogelijke tijden aan de gracht staat. Dat grote
huisvuil blijft soms dagen staan en dat is
nergens voor nodig. Een dag van tevoren
even bellen naar de ophaaldienst en er
komt een vrachtwagentje met een hydraulische kraan en hup, je bent er van
af. En wij, buurtbewoners, hoeven er ook
niet meer tegen aan te kijken. Hoe ging
het bijvoorbeeld op het eerste weekend
van februari?
Op zaterdag 5 februari verschijnt het eerste grofvuil, een paar grote bevuilde en
bevlekte matrassen, neergekwakt bij het
transformatorhuisje aan de Raamgracht,
bij de Verversstraat. Nog dezelfde avond
wordt dit goede voorbeeld gevolgd met
huisvuilzakken en Albert
Heijn-tassen, gevuld met
waarschijnlijk huishoudelijk afval. En steeds opnieuw
zet men er vuilniszakken
bij, vuil trekt vuil aan, dat is
bekend. Op zondag 6 februari wordt de complete onderdoorgang bij het Pentagon volgestouwd met resten
meubilair van een ouderwetse kwaliteit, tafels, stoelen,
kasten, bedbodems. Misschien hoopt men dat anderen daar nog iets aan kunnen
hebben, maar ik zou er mijn
vingers niet aan vuil willen
maken. Tegelijkertijd wor-

den op de hoek van de Zanddwarsstraat
een grote rode en blauwe bank neergezet,
ontdaan van alle kussens. Wat moet je er
mee, daar heeft niemand wat aan, en het
nodigt uit om weer troep op te zetten.
En inderdaad, binnen twee uur staan de
banken volgestapeld met vuilniszakken.
Op maandag 7 februari, ophaaldag, kom
ik ’s avonds weer langs, benieuwd of het
grofvuil is weggehaald. Maar nee hoor,
matrassen, meubels, banken, alles staat
er nog, terwijl het gewone huisvuil keurig is opgeruimd. Complimenten voor de
jongens van de dienst, ik kan niet anders
zeggen. Alleen, de grote rotzooi staat er
al drie dagen, dinsdagochtend maak ik
een paar foto’s. Pas woensdag is het eindelijk weg, terwijl de regels toch eigenlijk
simpel zijn. Het enige wat je nodig hebt
is een telefoon, zie hieronder.

Wat mag wel en wat mag niet?
Huisvuil is een verzamelnaam voor afval dat dagelijks door een huishouden
wordt geproduceerd, voedselresten, kattenbakkorrels, verpakkingen, papieren
luiers, noem maar op. Dat mag worden
buitengezet op vaste inzameldagen, bij

ons is dat op maandag en donderdag. Bij
voorkeur in plastic vuilniszakken, verkrijgbaar in de winkel, er van uitgaande
dat glaswerk, kranten en chemisch afval
apart worden weggebracht naar de daarvoor bestemde afvalbakken. Doe dat ook
met gebruikte kleding, daarmee voorkom
je dat er vuilniszakken op straat worden
opengescheurd.
Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar
is voor een vuilniszak, bijvoorbeeld bedden, een gootsteen, oude meubels, bank
of wasmachine. Dit soort afval kunt je
op de vaste inzameldagen laten ophalen,
maar je mag het niet zomaar buiten zetten. Minstens 24 uur van tevoren moet
je bellen met de reinigingsdienst en aangeven om wat voor soort afval het gaat.
Daarna mag je het op straat zetten, op
maandag en donderdag vanaf 06.00 uur
‘s ochtends. Dan wordt het apart opgehaald door een vrachtwagentje met
hydraulische kraan, het past niet in de
gewone vuilniswagen en de jongens mogen zo zwaar niet tillen. Het ophalen van
grofvuil is gratis, maar ook particulier
bouw en sloopafval tot 1 m3 wordt gratis
opgehaald.

Als grofvuil niet is aangemeld wordt het
ook niet meegenomen. Er komt een gele
sticker op met de mededeling dat het alsnog moet worden aangemeld. Gebeurt
dat niet dan moet de reinigingspolitie
een onderzoek instellen, met de kans op
een wellicht forse bekeuring. Eigenlijk is
dat heel terecht, vuil trekt vuil aan, als
het blijft staan vormt zich al gauw een
grote stapel. Ga voor een schone buurt
en bel van tevoren met de reinigingsdienst, telefoonnummer 55519555.
Je mag uw grofvuil ook zelf naar een afvalpunt brengen, zeker aan te raden voor
bedrijven, dicht bij de Nieuwmarktbuurt
is er een afvalpunt aan de Cruquiusweg.
Daar wordt het afval per soort gescheiden, waardoor maximaal hergebruik mogelijk is. Maar ook de kringloopwinkel is
een mogelijkheid, soms kunnen meubels
en apparaten voor een ander nog goed
bruikbaar zijn. Het Juttersdok bijvoorbeeld heeft vier kringloopwinkels in
Amsterdam en haalt gratis goederen op
in geheel Amsterdam en omgeving. Bel
telefoonnummer 6892899, ze helpen het
nog naar buiten sjouwen ook!
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Blij met de
politie

!

Henk Oldeman
Wat zou ik toch zonder hondje moeten? Ik zou nauwelijks op straat komen
en nooit iets meemaken van de avonturen die uit alle hoeken van onze buurt
lijken omhoog te borrelen. Ook nu liep
ik met Tanne in de Jodenbreestraat en
zag een oploopje op het fietspad voor de
winkel van Blokker. Oploopje is niet het
juiste woord, het waren hoofdzakelijk
stilstaande fietsers. Op het fietspad lag
een vrouw met haar voet bekneld tussen
het achterwiel en de achtervork van een
fiets. Ze leed pijn en gaf dat aan met
een luide stroom van Italiaans
klinkende klachten. Op de rijweg stonden een politieauto
en een ambulance. Het viel
mij op dat de toeschouwers
niet medelijdend maar eerder
tevreden toekeken. Ik vroeg naar
de toedracht en toen begreep ik het.
“Ze kon niet snel genoeg over het fietspad komen naar haar zin en toen heeft
ze tegen een fiets geschopt. Nou zit ze
vast. Net goed!”
Een broeder van de ambulance probeerde
de moer van de achtervork los te draaien
met een buigtang. Dat ging natuurlijk
niet. Voorzichtig achteruitdraaien van
het wiel leidde tot nieuwe Italiaanse
verwensingen. De broeder ging dapper
door tot de vrouw hem ging meppen en
spugen. “Dan niet”, zei de broeder, ging
staan en wachtte af. Een van de agenten
sprak de vrouw streng toe in het Nederlands. “Hulpverleners slaan wordt niet
gedoogd, dan moet je mee naar het bureau.” Haar mond stond intussen geen
ogenblik stil. Ze zat op de grond, haar
voet nog steeds in het wiel. Twee broeders stonden het nu met de handen op
de rug aan te zien. “Dan de brandweer
maar”, zei de agent en sprak in zijn telefoontje.
Bijna direct daarop klonk het brandweergeluid en de brandweerwagen verscheen
om de hoek. Nog weer eens twee grote
mannen bogen zich over het probleem
en nu was het gauw opgelost. De voet
was los! Iedereen verwachtte dankbaar-
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heid, maar nee, nu begon de vrouw de
brandweerlui te slaan. De agent, in een
poging om de zaak toch nog in der minne te schikken, hielp haar op de been.
“Nu kun je nog vrij weglopen”, zei hij,
“maar denk er om, geen geweld meer.”
Een klap kreeg hij. Toen was ook zijn
geduld op. Samen met de andere agent
wist hij haar met veel moeite in de handboeien te wringen. Ze wilde het autootje
niet in en hield zich stijf, dus ook dat gaf
nog een hele worsteling. “Ik bewonder
uw geduld”, zei iemand tegen de agent.
“Ach meneer, wat zul je ook al” was het
antwoord.
Innig voldaan ging het publiek zijns
weegs.

Illustratie Dunya
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Het was aan het einde van een avond,
laat in het najaar, tijdens een gebruikelijk klein loopje met mijn hondje Tanne,
zodat zij haar natje en droogje kan kwijtraken en ik nog even van de buurt kan
genieten. Het was half twee. We liepen
over het Zuiderkerkhof, langs de metroingang de Nieuwe Hoogstraat in. Op de
hoek met de Sint Antoniesbreestraat waren twee mannen luidkeels met elkaar
aan het twisten. Ze stonden op nauwelijks een meter van elkaar. Ik vroeg
of het wat zachter kon en wees op alle
ramen in de straat waarachter mensen hadden kunnen slapen als de
heren wat rustiger hadden gepraat.
Eén van beiden, een duidelijk Ma-

rokkaanse jongen met zwarte krulletjes
en een kort leren vechtjasje, deed een
dreigende stap naar me toe. “Wil jij mij
vertellen wat ik moet doen?” vroeg hij
accentloos. “Och, dat nu niet meteen,
maar als ’t allemaal wat zachter kan….”
Hij liet zijn dreigende houding varen, of
misschien had ik die alleen maar zelf als
zodanig geïnterpreteerd. “Ik heb óók last
van die schreeuwende junkies maar ze
luisteren alleen als je zelf ook schreeuwt.”
De kou was van de lucht en we wisselden
nog wat zinnetjes uit, zoals dat onder
cultuurvolkeren gebruikelijk is.
Daar stopte opeens een politieauto op de
rijweg naast ons. Er klonk een onduidelijke stem en ik vroeg “spreekt u tot mij?”
“Komt U even hier, als U wilt.” Ik erheen
en de vraag bleek te zijn “Is alles
goed?” “Ja”, zei ik, “hoezo?”
“Nou, er willen nog wel eens
problemen zijn met Marokkanen.” Als een pijl uit een
boog schoot opeens mijn
nieuwe Marokkaanse vriend,
die mij net had verteld Samir te heten, naar voren. “Waarom vraagt u niet
aan mìj of alles goed is?” “Hij heeft wèl
een punt, agent” zei ik. “Dat zal ik u vertellen” zei de agent tegen Samir, “want
de moeilijkheden komen altijd van de
Marokkanen.” “Zo”, zei Samir, wiens
korte lontje toch weer te sterk bleek,
“heb jij dat helemaal zelf bedacht met de
ene hersencel van jou? Knap hoor.” Even
hielden allen de adem in en ja hoor,
“Meneer, mag ik uw identiteitsbewijs?”
zei de agent strak. “Heb ik niet bij me”
zei Samir. “Dan gaat u nu mee naar het
bureau.”
Ik heb nog geprobeerd om de agenten te
laten inzien dat hun tendentieuze opmerking over Marokkanen de oorzaak van alles was, maar ik moest me er buiten houden anders ging ik ook mee. Ze stapten
uit de auto, Samir kreeg de handboeien
om en ze reden weg, naar het bureau. Zijn
kreet uit het open raampje “Henk, kom
voor me op” heeft nog lang in mijn oren
geëchood. De volgende ochtend ben ik
naar bureau IJtunnel gegaan. Daar was natuurlijk niets meer bekend over ene Samir.
Ik heb de agent dit verhaal verteld. Hij
was het met me eens dat, als de
politie zich zó blijft gedragen,
ons land nooit zal afkomen
van Marokkaanse jongens met
een diepe haat tegen onze
maatschappij. Samir heb ik
nooit meer gezien.

Opera voo
De Mazali
zingen de
Elke dond
11 maart t/
(m.u.v. 29 a
20.15 uur V
Kom genie
www.opera

Opera voor iedereen!
Donderdag 17 maart,
21 april, 19 mei, 16 juni
20.15 uur Vondelkerk
www.operapertutti.nl

Geveltuinendag in de Oude Stad

Op zaterdag 14 mei van 11.00- 16.00 uur wordt voor het 4e jaar de
Geveltuinendag op het J.W. Siebbeleshof gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door St. IJsterk / De Boomsspijker, Stadsdeel Centrum en Wijkcentrum
d’Oude Stadt in samenwerking met de Flesseman en Stichting De Regenboog.
De markt start traditioneel om 11.00 uur, met een opluistering door draaiorgel De Domino.
U kunt daarna terecht bij vooral biologische kwekers en verkopers van vaste
en éénjarige planten, potgrond, diverse biologische artikelen en allerlei tuinbenodigdheden. Ook zijn er weer deskundigen die u kunnen adviseren over
aanleg en onderhoud van uw geveltuin. De opbrengst van verkoop van de
plantenpakketten van kwekerij De Ent gaat naar een goed doel.
Naast de verkoop van planten is er voor het eerst een kamerplantenruilbeurs.
Neem daarom uw ongeliefde kamerplant mee naar de markt en ruil hem
voor een andere.
Dit jaar kunt u weer gebruik maken van de plantenthuisbrengservice van
Stichting de Regenboog. De stichting biedt tevens een onderhoudsabonnement voor geveltuinen aan. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om
bloemstukjes te schikken. In de middag zijn er weer diverse muzikale optredens.
Fleur uw deur op met een geveltuin en ontmoet elkaar op het J.W.
Siebbeleshof.
Met een geveltuin wordt onze buurt nog gezelliger en groener !
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wijkcentrum d’Oude Stadt. Tel. nr.
6382205
Veronika Esser veronika@oudestadt.nl

“The Noise of Opera”
voor kids 6 – 12 jaar.
Zo 10 april, 8 mei, 12 juni
13.30 uur Vondelkerk
www.operaperbambini.nl

Voor een luttel bedrag van € 0,88 per
vierkante centimeter had hier uw advertentie
kunnen staan
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De tafel van 13

Egbert Kooiman redigeert collectief
geschreven familieverhaal

Liesbeth Pijper
In 2010 verscheen De tafel van 13 – een
familiegeschiedenis, geschreven door de
broers en zussen Kooiman, alle elf tezamen! Het idee werd geboren in de zomer
van 2006, broer Rob kwam ermee, hij was
hersteld van een burn out en had ervaren tijdens die periode hoe hard hij zijn
familie nodig had. Ook had hij een boekpresentatie meegemaakt waarvan hij zelf
dacht “dit had veel beter gekund”.
Wat bij het idee voor het familieboek
meespeelde was dat moeder Kooiman
veel begon te vergeten. De zussen reageerden enthousiast op het idee en Marrianne, die zelf in een schrijfgroep zit, zou
mederedactielid worden, evenals Egbert,
die “wel eens wat schrijft”. Egbert hield
er op school al van opstellen te schrijven
en schreef begin jaren negentig een paar
jeugdherinneringen en persoonlijke verhalen. Tot een publicatie kwam het niet.
In 2005 en 2006 stuurde hij een paar verhalen in naar dagblad Trouw; vervolgens
bleek het familieverhalen-project, resulterend in De tafel van 13, voor hem ideaal
om iets te doen met zijn schrijfambities.
Strikte afspraken over hoe het project aan
te pakken waren er niet – wel was duidelijk dat het zou gaan over de tijd dat ze
zo tot ongeveer hun achttiende thuis bij
elkaar waren en over de persoonlijke belevenissen die een onuitwisbare indruk
gemaakt hebben. Het resultaat bleek verrassend, niet alleen het niveau van de
verhalen, maar ook het ‘herontdekken’
van elkaar en de eerlijkheid waarmee
kwetsbare gebeurtenissen werden opgetekend, bijvoorbeeld over je tekortgedaan voelen.
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Het boek, dat uit drie gedeelten bestaat,
begint met de geschiedenis van de beide
ouders, Arie Kooiman en Aafje Dijkstra.
Het tweede gedeelte bevat elf persoonlijke jeugdverhalen van de elf broers en
zussen. Deel drie beschrijft de achteruitgang van moeder Kooiman, die leed aan
Alzheimer, en de problemen rondom de
organisatie voor de thuiszorg – de bureaucratische molen. Moeder Kooiman,
bijna 87, leeft nog en woont zelfs nog
thuis, door thuiszorg en mantelzorg omgeven. Beschreven wordt hoe ze steeds
meer van haar zelfstandigheid op moet
geven en hoe de familie daarbij betrokken is. Dan volgt het gedeelte over het
sterven van vader Kooiman, wat ontroerend en sereen beschreven wordt. Een
monumentaal portret. Het boek besluit
met wat er van de kinderen Kooiman geworden is.
Toen Judith Koelemeijer een lezing op
het Pintohuis zou geven naar aanleiding
van haar boek Het zwijgen van Maria Zachea, het was in oktober vorig jaar, zag
het er naar uit dat wegens geheel uitverkocht de lezing aan Egbert en Magda
voorbij zou gaan. Maar toen hoorde ik
dat ze zelf een familiegeschiedenis geschreven hadden. En ja, in zo’n geval
moet er maar wat ingeschoven worden.
Een paar dagen na deze lezing kreeg ik
van Egbert De tafel van 13. Ik vond dat
het boek een grotere lezerskring verdiende dan de regio West-Friesland en helemaal omdat Egbert al jaren werkzaam is
in de Nieuwmarktbuurt. De beginzin in
het voorwoord is meteen al indringend:
“Gezinnen zijn bedoeld om uit elkaar
te vallen”. En dan ontvouwt zich de geschiedenis van een groot, calvinistisch
Noord-Hollands plattelandsgezin uit de
jaren vijftig dat van karigheid naar de latere welvaart groeit.
Het verschil met Het zwijgen van Maria
Zachea is dat Judith Koelemeijer de kinderen van Maria Zachea, onder wie haar
vader, heeft geïnterviewd en hen heeft
beschreven, terwijl De tafel van 13 door
de broers en zussen Kooiman zèlf is geschreven. In het SchrijvenMagazine, 15e
jaargang nr.1 febr/mrt 2011, is aan dit
boek een uitgebreid artikel gewijd. “Eén
van de bijzonderste debuten” noemt
hoofdredacteur Louis Stiller het boek.

Tweeluik
Greet van der Krieke

Part I
“Waarover spraken zij die drie daar op
de vensterbank?”
Knus zit het zeker, helaas ontbreekt
wel de terrasverwarming.
Ook zijn er geen fleece dekentjes met
opschrift van een bekend biermerk.
Maar het heeft wel sfeer. Zij drinkt
rode wijn, de jongens houden het bij
bier.
Leeg zijn de glazen en pijnlijk worden
de stiltes.
Zij zal moeten kiezen.
Part II
Om de hoek eenzelfde alternatief terras.
Verdomme, hij had nog zo afgesproken niet meer te roken.
Die sigaret smaakt niet echt en het bier
ook al niet.
Oké, zij heeft gekozen. Zij zijn met z’n
tweeën rechtdoor - er vandoor.
En hij de hoek om.
Mooi plein, dat wel, goeie buurt ook
en leuke mensen, maar zij...

Th e kin g can do no wro ng
Enige tijd geleden was er een Braziliaan
op het spreekuur die het niet eens was
met een bouwvergunning die zijn buurman van het Stadsdeel had verkregen.
Ik hielp hem om hiertegen een bezwaarschrift op te stellen. Na afloop vroeg hij
hoe wij betaald werden; ik zei door het
Stadsdeel. “Dus het Stadsd eel bet aalt
jullie om je te verzetten tegen besluiten
van het Stadsd eel,” concludeerd e hij.
Daar kon ik niets tegen inbrengen. “How
civilized,” meende hij.
Het recht dat zich bezig houdt met de besluiten van de overheid wordt bestuursrecht genoemd. Als de overheid vergun
ningen of subsidies verstrekt, gebeurt dat
op basis van wetten. Wie het niet eens
is met een besluit over een vergunning,
moet dus bekijken of de overheid zich
aan de eigen regels heeft gehouden. Een
belangrijke functie van het bestuursrecht
is de bescherming van de burger tegen de
macht en de willekeur van de overheid.
Dit recht is betrekkelijk jong. Het is pas
in de twintigste eeuw tot ontwikkeling
gekomen. In Engeland heeft men tot in
de jaren vijftig de ontwikkeling van het
bestuursrecht tegengehouden met behulp van de uitdrukking: ‘The king can
do no wrong.’ De gedachte hierachter
was dat degene die wetten had gegeven,
de koning, en deze naar willekeur kon
veranderen, er niet zelf door beoordeeld
kon worden. Dat had ook geen zin. De
overh eid werd gezien als de hofhouding van de koning, zodat ook zij niet
door wetten beoordeeld kon worden.
Bestuursr echt is dan slecht mogel ijk.
“How uncivilized!” zou die Braziliaan gezegd hebben.
Een paar maanden geleden kwamen
buurtbewoners langs die bezwaar wilden
maken tegen een restaurant dat onder
en naast hun woningen zou komen. Er
zou een terras aangelegd worden en ze
waren bang voor geluidsoverlast in het
pand. Volgens het bestemm ingsp lan
was horeca verboden op die plaats, maar
de restauranthouder had zijn bouwvergunning niettemin gekregen, omdat
het Stadsdeel zich had beroepen op een

wetsartikel dat vrijstellingen van het bestemmingsplan mogelijk maakte voor de
onbelangrijke gevallen. Niettemin was
het restaurant voor het Stadsdeel juist
heel belangrijk. Het zou een sjieke zaak
worden, waardoor de buurt zou worden
opgewaardeerd. Het Stadsdeel was er erg
blij mee. De buurtbewoners waren ook
niet tegen het restaurant, maar niet onder hun eigen woningen.
De vergunning werd afgegeven en namens de bewoners maakte ik bezwaar
omdat het Stadsdeel ten onrechte een be-

roep op het artikel voor kruimelgevallen
had gedaan. Het bestemmingsplan had
gewijzigd moeten worden. Dan was er
voor de bewoners ook veel meer inspraak
geweest. Nu werden ze onverwachts geconfronteerd met een restaurant. Als
degene die de vergunning heeft aangevraagd deze heeft gekregen, kan hij gaan
bouwen, ook al worden er bezwaarschrif
ten ingediend. Maar hij loopt het risico
dat hij alles moet weghalen. In dit geval
was men met het restaurant begonnen;
het was zelfs al flink gevorderd. Dan is
het verstandig om bij de bestuursrech
ter in een voorlopige voorziening, een
soort kort geding, te vorderen dat de
aanvrager stopt met de bouw totdat, na
anderhalf jaar, uitspraak wordt gedaan
in de bodemprocedure. Anders is de kans
toch groot dat het met de bodempro
cedure fout loopt. Ik had zo’n voorlopige
voorziening aangevraagd en zo stonden
we bij de bestuursrechter met de buurtbe
woners, twee ambtenaren van de stads
deel, de vergunninghouder, zijn chefkok
en zijn advocaat. Op de zitting bleek dat
de aanvrager al een half miljoen geïnves
teerd had, maar vermoedelijk zouden wij
gelijk krijgen. Het Stadsdeel zou dan een
wijziging van het bestemmingsplan moeten organiseren, maar hoogstwaarschijn
lijk zou daarna, één à twee jaar later, als-

nog het restaurant komen (of misschien
een ander restaurant), want de investeringen waren gedaan en het Stadsdeel
was er heel veel aan gelegen. De restau
ranteigenaar was een aardige man, die
zijn zaak tegen mogelijke geluidsoverlast
in ieder geval goed geïsoleerd had. Hij
had natuurlijk niet moeten bouwen, zolang de vergunning niet onherroepelijk
was. Maar ja, nu zou hij wel heel veel
geld verliezen. De chefkok, die zijn aanstaande baan dreigde mis te lopen, was
ook erg aardig. Toen hebben we maar geschikt: het Stadsdeel zou de proceskosten
en een maaltijd voor alle buurtbewoners
in het sjieke restaurant betalen.
Het Stadsdeel kwam hier eigenlijk te gemakkelijk mee weg. Zij doen voor ont
heff ingen van het bestemm ingsplan
heel vaak een beroep op die bagat el
bepal ing. Dat moeten ze niet doen,
want het ondermijnt de betekenis van
een bestemmingsplan. Ze hadden ook
veel te weinig met de buurt gesproken
over de bouw van het restaurant. Dan
heeft het iets treurigs dat je zo’n restaurant, ook al heb je juridisch gelijk, niet
kunt tegenhouden. Het lijkt er haast op
dat als een bouwer maar eigenwijs genoeg doorgaat en het Stadsdeel het bestuursrecht consequent genoeg negeert,
er vanzelf gebeurt wat de macht en het
geld voorhebben. Nogal “uncivilized” in
de termen van de eerder genoemde Bra
ziliaan; the king can do no wrong, zou je
kunnen zeggen.
Maar het opmerkelijke is dan wel dat
stadsdeel en restauranteigenaar niet alleen de arrogantie van de macht ten toon
spreidden, maar tegelijkertijd de licht
zinnigheid van een kind, dat denkt dat
het door zijn ogen stijf dicht te knijpen
de boze buitenwereld kan buitensluiten.
Wat kan je dan nog anders dan de boze
buitenwereld ook maar weg te houden?
Peter Commandeur
Huurspreekuur D’ Oude Stadt
Spreekuur: Nieuwe Doelenstraat 55
woensdagmiddag 2-5 uur
woensdagavond 7-8 uur
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Hier moet een titel staan, maar die was ik nog aan het bedenken, toen het stuk a
Dus jammer voor mensen die van titels houden.
Zoals de lezer ongetwijfeld
heeft gemerkt, is de
Kinderkrant een geruisloze
dood gestorven. De
redacteuren daarvan kwamen
op nieuwe scholen en kregen
andere interesses. OpNieuw
prijst zich gelukkig dat zij de
hand heeft weten te leggen
op het eerste gedeelte van het
eerste boek van voormalig
sterredacteur Roos Brouwer,
die haar pen uit handen van
de grijpgrage wilgen heeft
kunnen houden. U begrijpt
dat wij u dit spannende relaas
niet willen onthouden.
Roos Brouwer
Ze was dertig. Wauw. Wat een geweldige openingszin. Of ik bedoel eigenlijk,
beginzin oftewel eerste zin.
Men zegt dat de eerste zin van een boek
altijd het moeilijkst is. Fijn dat het moeilijkste nu achter de rug is. Uit die eerste
zin valt eigenlijk best veel informatie te
halen: dat ze dertig is. Dat er iets met
haar is, want waarom zou ik anders over
haar schrijven? Dat het een vrouw is. En
nog een hele reeks andere dingen, die je
zelf ook wel kunt bedenken.
Maar wat eigenlijk nog beter is aan
deze eerste zin is: je gaat je dingen afvragen, zoals: wat doet dat ertoe? Of:
dan moet ze snel aan kinderen gaan
denken: tiktak, tiktak biologische klok.
(Maar hé! Wie zei dat ze geen kinderen
heeft?) Of je gaat naar de zinsopbouw
kijken: Was? Verleden tijd? Wat gebeurde er voor speciaals op haar dertigste?
Als het de eerste zin is van het boek dan
moet het wel belangrijk zijn... Je kan het
verhaal eigenlijk al verzinnen. Maar, doe
dat maar niet. Want dan ben ik nutteloos (wat ik toch wel ben, maar daarover
later meer; onze dertigjarige hoofdpersoon gaat daar op een later moment
mee worstelen). Maar je moet het verhaal dus niet gaan verzinnen, want dan
ben ik natuurlijk volkomen machteloos.
Weerloos. En alles van waarde is weerloos (ja denk daar maar goed over na).
Klaar? Als je nu weet dat ik van waarde
ben kunnen we verder.
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Ik heb al verklapt dat de ‘ze’ waar mijn
eerste zin over ging de hoofdpersoon
was (inderdaad, wel blijven opletten!).
Samenvattend; (trouwens, als je dit
voorleest heb ik graag dat je je houdt
aan de regels van mijn interpunctie. Ik
heb daar niet voor niets zo lang mee
geworsteld. Als ik schrijf: ; dan heb ik
graag dat je hardop puntkomma voorleest. Bij punten is er rust en kan je de
zin rustig laten bezinken. Komma’s zijn
het minst omschreven, maar ook het
meest ingewikkeld. Men mag een stilte
laten vallen, maar ook verder lezen als
men het verhaal zo bloedstollend vindt
dat hij/zij niet een moment een adempauze kan nemen, want dat is het uiteraard, de komma is bedoeld als adempauze. De ‘/’ moet hardop worden voorgelezen. Ik ga er van uit dat ik alles nu
goed heb uitgelegd en dat de rest voor
zich spreekt. Maar als dat niet zo is, voel
je dan vrij om mij te raadplegen. Tijdens
kantooruren, woensdag en donderdag
van 11 tot 1 niet tijdens de lunchpauze.
Alleen onder de bovenstaande voorwaarden.)
Oké. Samenvattend dus, wat we weten over de dertigjarige vrouw die de
hoofdpersoon is van deze eerste zin, is
dat ze dertig was en dat ze de hoofdpersoon was van de eerste zin. Chapeau.
U bent nog niet afgehaakt. Ik zou al

gestopt zijn bij: ‘Ze was dertig’. Want
dat is toch zo’n laffe eerste zin. N’est ce
pas? Maar ja, dan weten we ook weer
dat u niet veel gewend bent. Of misschien bent u juist te veel gewend: u
bent verhalen die beginnen met ‘ze was
dertig’ gewend. Of in ieder geval iets in
die trant. Want als u het gewend was
dat een verhaal begon met ‘ze was dertig’, dan zou u denken: “ dit heb ik al
een keer gelezen.” Als ik niet afgehaakt
zou zijn bij ‘ze was dertig’, omdat ik of
niets of te veel gewend was, dan zou ik
afgehaakt zijn bij die flauwe grap over
de voorwaarden en kantooruren. Wow,
hoe slecht is die grap. Je mag het bijna
geen grap meer noemen. Zelfs ik kan
er niet om lachen en ik lach overal om.
Dat meen ik. Niets is zo hilarisch als een
slechte grap. En hier kon ik niet om lachen, dus dit was een iets-beter-danslechte-grap. Anders had ik er wel om
gelachen. Natuurlijk.
Volgt u mij nog? Natuurlijk niet.
Enfin:
Ze was dertig. Ze hield niet van paarden.
Oké. U moet toegeven: een literair
hoogstandje nietwaar? Twee keer ‘ ze’
achter elkaar? Dat allitereert bijna...
Wauw. Maar wat hebben wij er mee te
maken of ze van paarden houdt of niet?
Natuurlijk heeft dat iets te maken met
het uiteindelijke verhaal. Waar hopelijk
nog iets van komt. Na al dat gezwam
van de schrijver ernaast. Heel ongebruikelijk. Heel apart.
Ik hoop echt met heel mijn hart dat u
mijn boeken later zo aanprijst aan de
buurvrouw. Waarna jullie elkaar complimenteren: jij haar over de kilo’s die
ze verloren is. En zij jou over dat mooie
nieuwe bloesje. Gatverdamme. Stel je
naam wordt genoemd door deze twee
sonja bakkeraars. Zo heten ze niet
echt. Ze noemen het zelf zo: ik denk
dat wij weer gaan sonja bakkeren.
Verloochening van de Nederlandse taal.
Bitches. (Bitches is uiteraard niet bedoeld als het kleineren of minderwaardig vinden van de vrouw. Het is een verwijzing naar een tekenfilmserie. Waar
een van de hoofdpersonen zijn woorden kracht bij zet door er ‘bitches’ achter te zeggen. Ik weet zeker dat hij er
ook geen kleinerende bedoelingen mee

al lang af was.

heeft want hij is acht en hij zegt het tegen zijn vriendjes van acht.)
Maar u bent alweer vergeten waarom
u hier was, voor het verhaal. Over ‘ze’
die niet van paarden hield. Nou ik zal u
verklappen: er waren veel dingen waar
ze niet van hield. Maar laat mij het niet
verklappen. Laten we gewoon doorgaan
met het verhaal.
Ze was dertig. Ze hield niet van paarden.
Ze hield ook niet van mannen.
Ze. Ze. Ze.
Oké: Mannen. Maak jullie geen zorgen.
Jullie gaan niet een boek lezen dat gaat
over een lesbiënne. Of misschien toch
wel. Ik weet het nog niet. Verlies de
hoop in ieder geval niet!
Ik denk dat ik toch maar een verhaal
verzin over een lesbiënne, er gaan net
iets te weinig boeken over die tien procent van de bevolking. Lesbo’s YEAH. En
voor de mannen: mijn boek wordt later
toch verplichte kost voor alle scholieren.
Dus jullie ontkomen niet aan mij.
Ik smoor jullie in de kiem. Mwuhahaha.
Even een punt van orde: Ik ga niet elke
keer het hele voorgaande stuk van het
hele verhaal voor jullie schrijven. Jullie
onthouden het maar. Of niet natuurlijk. Dat wordt een 1 voor je examen
Nederlandse literatuur. Mwuhahaha.
Oké. Genoeg gemwuhahaha-t. Op naar
het serieuzere werk.
Ze hield niet van mannen. En daar had
ze zo haar redenen voor. Welke redenen? Ja. Dan moet je eventjes verder lezen in het boek. Want zoals ik al eerder
zei, ik ga niet alles verklappen. Ik zeg
liever alles duizend keer dubbel. Liever
dat dan dat ik alles nu verklap bedoel
ik. Ik denk namelijk niet dat je afhaakt.
Je bent veel te geïnteresseerd. De mens
is nou eenmaal van nature nieuwsgierig. En daar maak ik nou handig gebruik
van. (jammer dat het mwuhahaha-en
een paar regels hiervoor afgeschaft is,
echt superjammer)
Dit zijn de eerste bladzijdes van
‘Waarom ik veel beter ben dan jij.’, geschreven door Roos Brouwer, binnenkort bij u om de hoek, in de boekwinkel.
Illustratie Dunya

De leukste gids ter
wereld
Mike’s Gids van
Amsterdam al weer
herzien
Riet Paasman
Mike Boerma maakte de eerste versie
van zijn gids in 1996. De spontaniteit
en gedrevenheid waarmee hij die eerste
gids maakte dacht hij nu kwijt te zijn.
Maar niks hoor: ook van deze versie spat
de passie weer af. Neem alleen al de titel, bijna een geloofsbelijdenis: Ik hou
van deze stad Amsterdam, in felle gele en
blauwe letters op een achtergrond van
hardroze.
Mike ging op zoek naar mensen in wie
hij zijn eigen passie herkent. “Gewone,
hardwerkende mensen” met een bijzondere onderneming of speciaal product.
Die zijn er veel in Amsterdam, 136 bladzijden telt de gids en op elke bladzijde
wordt een ondernemer geschetst. Allerlei soorten: de gids opent met Thijl die
biologische boodschappen thuis bezorgt

met een bakfiets, er zijn ondernemers
die kleding op maat maken, met afhaalpizza’s, kunst, meditatietraining, tweedehands kitsch, houten handbogen, Italiaanse wijn en motorkleding. De formule
van de gids is simpel: een indeling naar
wijk, een foto van het product en de ondernemer, adres en openingstijden, een
quote van de ondernemer waarin hijofzij
zichzelf karakteriseert en een quote van
Mike waarom hij de ondernemer of zijnhaar product bijzonder vindt. Dit is echt
de leukste gids ter wereld: je krijgt spontaan zin om te gaan winkelen.
Ik hou van deze stad Amsterdam. Mike’s
gids van Amsterdam over gewone hardwerkende mensen.
Made on Earth Producties, december
2010, € 10.00.

Expertmeeting
‘Een bereikbare particuliere
huursector’
Van het Wijksteunpunt Wonen Centrum
ontvingen wij een verslag van deze op
8 december gehouden expertmeeting.
Aan die bijeenkomst namen deelraadsleden, gemeenteraadsleden, ambtenaren,
verhuurders, huurders, juristen en onderzoekers deel. Het was een zeer levendige bijeenkomst, waarin de verschillen
in opvattingen duidelijk over het voetlicht kwamen.
Unaniem waren de aanwezigen het erover eens dat de particuliere huursector
van groot belang is om woningzoekenden in de binnenstad te bedienen. De betaalbare woningvoorraad neemt gestaag
af. De meningen waren verdeeld over de
vraag wat er moet gebeuren om de particuliere huurwoningenvoorraad op peil
te houden.
Verhuurders en een aantal politici zijn
van mening dat de particuliere huursector moet worden vrijgegeven (woningcorporaties bieden immers betaalbare woningen voor de laagste inkomens
aan). Anderen zien daar niets in: de regels ter bescherming van de huurwonin-

genvoorraad zijn er niet voor niets in gebieden met schaarste.
De belangrijkste aanbeveling aan de
overheid voortkomend uit deze geslaagde avond kon echter op algehele instemming rekenen: houd de regels nog eens
kritisch tegen het licht en let daarbij op
inconsistenties.
Het verslag is integraal te lezen via de
website van het Wijksteunpunt,
http://centrum.wswonen.nl.
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Bijeenkomst
Bewonersraad
10 februari 2011

hoogt. Bewoners wordt aangeraden om 112 te bellen als
ze een verdacht persoon zien.

Onderzoek woninginbraken

Verkeer

Vanuit de politie is onderzoek gedaan naar het relatief hoge aantal inbraken in
het noordelijke deel van de
Nieuwmarkt. In 2010 waren
er in dit deel van de buurt zeventien inbraken. Op de 1600
inwoners is dat meer dan 1
op de 100 en dat is veel. In
Nieuwmarkt Zuid waren er
bijvoorbeeld in 2010 maar
vier inbraken. Bij die zeventien inbraken in Nieuwmarkt
Noord was er twee keer een
raam uitgetild, één keer een
gat in de deur gemaakt en in
twee of drie keer ging het om
een woonboot. Bij de overige inbraken is er ingebroken
via flipperen - met bijvoorbeeld een bankpas het slot
openmaken - of via hengelen
- met een voorwerp door de
brievenbus het slot openmaken. Bij inbraken in huizen
met een centrale deur was
er geen schade aan die deur,
dus dan worden de dieven
binnengelaten of ze lopen
mee. De inbraken vonden
verspreid over de dag plaats
en er werden vooral sieraden,
geld en laptops gestolen.
De inbraken vonden vooral
plaats rond de Kromme en
Oude Waal. Er is nog niemand aangehouden. Er kan
een veiligheidsbijeenkomst
georganiseerd worden voor
de bewoners, met voorlichting over maatregelen die je
kunt nemen. Te denken valt
aan: per woonhuis verlichting buiten die aanschiet als
er iemand aankomt; inbraakstrips, deur op het nachtslot
doen, nooit opendoen als je
niet weet wie er belt. Bij de
Dienst Infrastructuur Verkeer
en Vervoer kunnen bewoners
een verzoek indienen voor
betere verlichting. Een bewoner van de Raamgracht vertelt dat de witte verlichting
je gevoel van veiligheid ver-

Er is onderzoek gedaan naar
in- en uitrijdend verkeer in
de Nieuwmarkt en op de
Burgwallen. Het was puur
een meting naar hoeveelheden en soorten voertuigen.
Ook de kentekens werden
genoteerd. Ten tijde van het
onderzoek was de Nieuwe
Doelenstraat al opgebroken. Voertuigen die binnen
vijf minuten de buurt in- en
weer uitreden werden gerekend als sluipverkeer. Er werden 2506 unieke voertuigen
geregistreerd, 88 procent
waren zogenaamde lichte
voertuigen, elf procent was
middelzwaar (kleine voertuigen) en één procent was
zwaar. Er was sprake van een
grote verkeersstroom vanaf
begin Jodenbreestraat richting Prins Henrikkade. Ook
was er een grote stroom
vanaf de Halvemaansteeg
over de Kloveniersburgwal
naar de Prins Hendrikkade
of naar de Dam. Verder is
er een grote stroom van de
Kalkmarkt die via de brug
over de Oudeschans meteen
de buurt weer uitrijdt. Op de
Kromme Waal reden er 134
auto’s in vier uur tijd. Vanuit
de vergadering wordt gezegd
dat daar het verkeer sinds het
omkeren van de rijrichting
erg is toegenomen. Van de
lichte voertuigen waren 56
procent particulier en 44 procent bedrijfsvoertuigen; onder de laatste categorie vallen de taxi’s. Het blijkt verder
dat het sluipverkeer twaalf
procent uitmaakt van het
totale aantal verkeersbewegingen. Van het middelzwaar
en zwaar verkeer is zeven
procent sluipverkeer. Er zijn
nog geen conclusies getrokken. Bovendien verandert
het beeld van de verkeersstromen weer als de Nieuwe
Doelenstraat weer open is.
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Een volgende telling is nog
niet gepland.

Sint Antoniesbreestraat
Sommige aanwezigen menen dat er sinds het omdraaien van de rijrichting in
de Sint Antoniesbreestraat
problemen zijn met de veiligheid. Daar zijn ook al
enkele maatregelen voor
bedacht. Zo wordt de kruising van de Snoekjessteeg/
Nieuwe Hoogstraat/Sint
Antoniesbreestraat weer een
voorrangskruising met haaietanden en komt er een zebra
tussen de bakker en de dierenwinkel

Overige werkzaamheden
De oneven zijde van de Recht
Boomssloot is herbestraat.
Ook de Geldersekade even
zijde tussen Stormsteeg en
Nieuwmarkt is op de slechte
delen herbestraat. Het voetpad van de Kromme Waal
wordt opnieuw bestraat.
Verder staan in 2011 op het
programma: het voetpad
van de Oude Waal, voetpad
onevenzijde Gelderse kade,
het plaveisel rond de bomen op het Zuiderkerhof,
en voetpad en rijweg van de
Zwanenburgwal.
Kleine reparaties aan de
openbare ruimte kan men
melden via de website: www.
centrum.amsterdam.nl/melding openbare ruimte en dan
doorgaan naar het digitaal
klachtenformulier.
Het Zwarte pleintje heeft een
speelbestemming en die blijft
behouden; het pleintje heeft
een echte buurtfunctie.

Mededelingen
Er komt een handhavingsactie bij de glas- en papierbak
bij de Stormsteeg, omdat
het glas en papier voortdurend naast de bakken staat.
De actie zal inhouden dat op
onregelmatige uren gecontroleerd en geverbaliseerd
wordt.
Weesfietsen in het stadsdeel

Centrum worden gestickerd
en de fietsen die er na drie
weken nog staan worden opgehaald. Een weesfiets is net
geen wrak maar waarschijnlijk wel verlaten. Elke straat
wordt één keer per jaar nagelopen. Sommige straten krijgen extra aandacht en worden twee keer per jaar nagelopen. In augustus was er een
proef rond de Nieuwmarkt.
Toen werden honderd fietsen
gestickerd en er werden uiteindelijk tachtig weggehaald.
De Algemene Politie
Verordening rond het
Centraal Station is gewijzigd.
De APV rond het Centraal
Station is gewijzigd. Fietsen
die niet in een fietsvoorziening staan, mogen verwijderd worden. Vandaar dat er
rekken zijn bijgeplaatst rond
het CS, ook op de brug van
de Prins Hendrikkade en de
Kromme Waal.
Veel dank aan Mieke
Lokkerbol

u bent hartelijk welkom in onze dierenwinkel
wij hebben alles voor uw hond, kat, konijn, vogels, vissen en knaagdieren
ook hebben wij keff dog couture zoals jassen, tassen,
shirts, jurkjes en bling bling halsbanden
wij zijn open maandag van 12.00 tot 18.00 en dinsdag t/m zaterdag 10.00 t/m 18.00

D I E R E N S P E C I A A L Z A A K

(ligt tussen nieuwmarkt en waterlooplein in)

sint antoniesbreestraat 75
1011 hb amsterdam
tel 020-7530098
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