blad voor de amsterdamse Nieuwmarktbuurt

29 e jaargang nr 2 • juni 2011

OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, door en voor
buurtbewoners.
OpNieuw wordt gratis huis aan huis verspreid in het gebied dat begrensd wordt door Geldersekade, Oosterdok,
Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, ‘s Gravelandseveer,
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg.
Stadsdeel Centrum financiert mede het blad met middelen die
met dit doel ter beschikking gesteld zijn aan Wijkcentrum D’0ude
Stadt.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie
instemt met de inhoud.
Redactie
Jorge Bolle, Maria de Graauw, Greet van der Krieke, Martijn van
der Molen, Henk Oldeman, Riet Paasman, Evert van Voskuilen en
Gerrit Wijnhoud.
Medewerking
Bert Baanders, Fausto van Bronkhorst, Roos Brouwer, Djamé
Determeijer, Helmi Goudswaard, Anneke Hesp, Bart Kleen, Frenk
Klein Schiphorst, Mieke Lokkerbol, Nico Lute, Thijs van Paridon,
Liesbeth Pijper, Bettie Ruigrok, Arjan Uittenbogaard, Hea Wels,
Dunya Willeman
Bezorgers
Veronika Anhöck, Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko
Bijker, Jorge Bolle, Paula Bosch, Bob van Brummelen, Cocky
de Graaf, Femke Koens, Greet van der Krieke, Marten van der
Krieke, Jaap Kroeger, Sjaak van der Leden, Machiel Limburg,
Mieke Lokkerbol, Martijn van der Molen, Henk Oldeman, Antje
Postma, Piet Seysener, Hans van der Sluis, Johan Suttorp.
Vormgeving
Thom Blits
Druk
Drukkerij Leeuwenberg
Omslag:
Voorplaat: Bart Kleen
Achterkant: Evert van Voskuilen
Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam
K.v.K.: 41209382
Redactieadres:
Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
Fax: 6201096
email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
web-site: www.opnieuw.nu
Giro: 6037046 t.n.v: Stichting OpNieuw, Amsterdam
Redactiecontact: Riet Paasman, tel. 6107651
Advertenties
De advertentieprijs voor 2011 is vastgesteld op € 0,88 per vierkante centimeter.
Inlichtingen en contact: opnieuw.amsterdam@gmail.com
Deadline volgende OpNieuw:
Maandag 5 september 2011, 24.00 uur.
© Alle rechten voorbehouden

l4
Goede vrienden,
goud geld
‘Moet je potentiele sponsors
gewapend met decolleté, korte
rok en hoge hak tegemoet treden
of kan je beter wallen schminken
en oefenen in zielig kijken?’,
vroegen de dames van het Bestuur
van Stichting Opnieuw zich af.
‘Intimideren of slijmen?’, peinsde
de secretaris en enige man in het
gezelschap. De penningmeesteres
controleerde zuchtend de laatste
cijfers. Toen kwam het Goede
Nieuws: OpNieuw heeft ‘vrienden
met geld’! Sommigen met veel,
anderen met minder, de meesten
met weinig. Maar ze geven! Zwart
geld, wit geld, goud geld.
Vele vrienden krijgen veel voor
elkaar. Dank daarvoor!
Hierdoor gemotiveerd krijgt de
redactie vleugels en spoedt zich
gewapend met pen en laptop de
Nieuwmarktbuurt in om de laatste
ontwikkelingen voor u op te
tekenen.
Word ook onze vriend. Hebt u
na zowel de Aprilfeesten als de
Geveltuinendag nog wat geld
in uw portemonnee? Hebt u uw
boeken op tijd teruggebracht bij
de Pintobieb? Dan kunnen we dat
tot ons verdriet niet meer vieren
met gebak van Banketbakkerij
Kloppenburg. Denk aan uw
buurtglossy en maak snel een paar
van uw centen aan ons over op
gironummer 6037046 t.n.v. Stichting
OpNieuw Amsterdam.
Wij beloven u dat wij dan nog
lang samen zullen leven in de
Nieuwmarktbuurt, arm en gelukkig!

Bij de voorplaat
Winnaar Rare kwast
2010 gevormd door
veldslagen

l7

l6

Een Joodse
bruiloft in Berlijns
museum

Aprilfeesten volgende
keer bekertjes zoeken

18
l

31
l

Oma en kleinkind
struikelen over
terrassen

Kinderen
herdenken oorlog
in de buurt

l
31

Midzomerzon in
het toilet
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En dit zijn dan de donaties:
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Bij de voorplaat

Leuke chaos
Bart Kleen
Erg leuk zo’n prijs krijgen, was ook onverwacht omdat ik pas kort met de Open Ateliers meedoe en dan zomaar de ‘Rare kwast 2010’ voor opvallend werk en plek, en
dan moet dat dus ook nog weer in de krant..
Ik woon zo’n dertig jaar in de buurt, waarvan ik de eerste helft vooral studeerde in
het (kunst-)onderwijs werkte. Later ben ik gaan varen op oude zeilende passagiersschepen, meestal op de waddenzee of verder weg. Veel van huis en je mist veel van
wat er hier gebeurt, maar ‘s winters vaak bij de post gewerkt, ook hier op de Kloveniersburgwal, en dan leer je de buurt en de mensen wat beter kennen.
Vanaf de lagere school al kwam ik elke week met de bus langs de Nieuwmarkt richting Nieuwe Kerkstraat, de Volksmuziekschool. In die tijd was de Waag ingesloten
door een menigte geparkeerd blik. Ook wel een leuke chaos en nooit aan gedacht dat
ik hier ooit nog eens zou komen wonen.
Van later staan de veldslagen op het plein en bij de ‘krommeslootbrug’ me nog duidelijk voor ogen. Dat heeft me wel gevormd en dan bedoel ik niet die bult op m’n
hoofd. Daarna kwam ik er ook nog wonen in een tochtig en lekkend kraakpand.
Maar nu heb ik er een heerlijk atelier en fijne buren en meer tijd om aan m’n kunst
te wijden.
Mijn werk is te zien op www.doyoucopy.net. Nog meer vanaf 18 juni tot 10 juli in
Arti, Rokin 112. En ik doe natuurlijk mee aan de Open Ateliers Nieuwmarktbuurt
straks in oktober.

Sint Antoniusschool
zwaait juf Margo uit

Bijna 30 jaar lang was juf Margo de
eerste juf die veel kleuters uit de
Nieuwmarktbuurt tegenkwamen. Hele
generaties buurtkinderen zijn door haar
liefdevol en op geheel eigen wijze begeleid.
Aan het eind van dit schooljaar
neemt juf Margo afscheid van de Sint
Antoniusschool. Ze gaat van haar welverdiende pensioen genieten.
Op vrijdag 8 juli wordt er een afscheidsreceptie voor haar georganiseerd.
Oud-leerlingen en andere belangstellenden zijn van harte welkom om haar
even de hand te komen schudden.
Wij hopen u te zien op vrijdag 8 juli,
tussen 15.15 uur en 16.30 uur, in de Sint
Antoniusschool, Lastageweg 50.

Ope
De M
zing
Elke
11 m
(m.u
20.1
Kom
www

Opera voor iedereen!
donderdag 15 sep, 13
okt, 10 nov en 8 dec
20.15 uur. Vondelkerk
www.operapertutti.nl
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De Aprilfeesten

Het moet niet gemakkelijk geweest zijn
om exact de helft van je eigen stoepje
schoon te vegen. Dit concludeerde Greet
van der Krieke in OpNieuw toen ze dit
stoepje zag van de winter. We kregen
een reactie.

Buur A en Buur B en
alle andere Buren

Nee, nee, lieve buur A, het was uw stoepje
niet! Mijn bezorgwijk bevindt zich in een
ander gedeelte van de Nieuwmarktbuurt.
U mopperde wat: ”waar maakt die Greetje zich druk om”. Misschien heeft u gelijk, een beetje in de marge is het wel. En
toch, maar toch. Van even iets doen voor
een ander word je niet slechter. Zegt het
toch niet iets over de wellevendheid (een
ouderwets woord, ik geef het onmiddellijk toe) naar elkaar. Dat wat u en ik met
de paplepel ingegoten hebben gekregen,
dat beetje fatsoen. “Wilt u zitten, ik kan
staan!” Voor het eerst in mijn 63-jarig
bestaan stond onlangs een jongeman
voor mij op in de tram. En natuurlijk; ik
kan best op eigen benen ‘blijven’ staan.
Maar het had zo iets aardigs. Daarbij was
het ook nogeens een leuke jongeman! Ik
heb hem uitvoerig bedankt. Hij: een en
al pretoog! De wereld werd op dat moment even mooier!
De naam van de briefschrijver is bij de
redactie bekend. Greet van der Krieke

Fausto van Bronkhorst
Het is eind april, het wordt langzamerhand weer wat mooier weer en men kan
dus eindelijk naar buiten. Je denkt gelijk
aan picknicken in het park, maar nee, het
kan in Amsterdam op de Nieuwmarkt.
Op de zogenaamde Aprilfeesten, waar ik
bijna elk jaar weer kom. Dit jaar was de
opkomst van veel van mijn vrienden wat
magertjes, maar dat geeft niet.
Want toch valt er altijd wat te beleven.
Het is kleiner maar gezelliger dan de kermis op de Dam. Kleine kinderen spelen
er spelletjes. Jeugd kletst met oude bekenden en zoekt of vraagt naar statiegeldbekertjes, volwassenen genieten van
muziek, hapjes, drankjes en het weer.
Dus zoek je oude vrienden die je nog geld
schuldig zijn? Hou je van doordraaien

in de spectaculaire zweefmolen of wil je
rustig vanuit het minirad boven Amsterdam uitkijken? Op de Nieuwmarkt moet
je zijn.
De maand is bijna ten einde, je geld al
veel langer. Dat kan natuurlijk. Er is een
oplossing. Trek een detective-jas aan,
neem een loep mee en speur of vraag
naar die bekertjes die geld opleveren.
Volgens mij zit er een logo op met een
soort aap of iets dergelijks, en bij het vragen moet je niet vergeten een lief gezicht
te trekken.
De Aprilfeesten, in de laatste week van
april, eindigen na Koninginnedag.
Voor wie niet van drukte houdt: ga lekker naar de feesten, maar verberg je op
30 april. Want denk maar niet dat je dan
nog bekertjes zal vinden in de drukte..

foto Gerrit Wijnhoud

Sorry geachte mevr. v/d Krieke,
Ben helaas niet meer in de goede conditie om de centimeter ijs, die onder het
pak sneeuw lag, weg te bikken.
Dit resultaat kostte mij al veel moeite,
maar deed dit uit medemenslijk gevoel
voor onze zeer aardige postbode.
Conclusie: ‘geloof niet altijd uw ogen’.
Buur A
Buur B: heeft nooit bestaan.

foto Sjaak van der Leden

onderwerp betreffend 29.3’11,
Amsterdam
Buur A en Buur B,
bl. 5 van de OpNieuw
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Het Holocaust
Museum
In april 2006 bezocht ik het Holocaust
Monument in Berlijn, een glooiend
grafveld met 2711 betonnen
gedenkstenen. Op deze plek wilde
Hitler zijn wereldrijk opsieren met
een reusachtige koepel die de nabij
gelegen Rijksdag en Brandenburger
Tor tot speelgoed proporties zou
hebben teruggebracht.Hier worden
sinds 11 mei 2005 de zes miljoen
Joden herdacht die door zijn toedoen
zijn omgebracht. Het monument
boven de grond roept emoties op,
maar pas als je de catacomben onder
de grond bezoekt begrijp je waar
het echt over gaat. Hier wordt in
een aantal zalen op serene wijze de
geschiedenis van de Jodenvervolging
in beeld gebracht, en wordt het
gruwelijke lot getoond dat Europese
Joden wachtte als ze eenmaal naar
Duitsland waren afgevoerd. Ter
inleiding is er eerst een overzicht van
de gebeurtenissen tussen 1933 en
1937, als voor het eerst antisemitisme
en vreemdelingenhaat onderdeel
wordt van de regeringspolitiek
van een moderne staat en Duitse
Joden in eigen land officieel tot
minderwaardig ras worden verklaard.
Huwelijken tussen Joden en niet-Joden
worden verboden, en in de nacht
van 8 november 1938 (Kristallnacht)
worden 267 synagogen vernield en
7500 winkels van Joodse eigenaars
geplunderd en in brand gestoken.
In de dagen daarna worden circa
30.000 Joden door de SS opgepakt
en in de concentratiekampen
Buchenwald, Dachau en Sachenhausen
gevangengezet. Vanaf 1940 worden
ook Joden in het buitenland vervolgd,
in Polen zijn er de eerste getto’s en
in Rusland vinden de eerste massaexecuties plaats. In 1941 volgen de
eerste experimenten met het gifgas
Ziklon B, in januari 1942 worden op
de Wannsee conferentie plannen
gesmeed om alle Europese Joden
te vermoorden, de zogenaamde
Endlösung. Vanaf dat moment draaien
de gaskamers in Auschwitz-Birkenau,
Belzec, Sobibor, Treblinka, teveel om
op te noemen, op maximale capaciteit.
Het is ronduit verbijsterend om de
aantallen te zien, hier is sprake van
een moordmachine.
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Bruiloft van Levie (Lou) Peereboom en Helena
(Lena) Brilleman in hotel Hiegentlich op 21
augustus 1940
Het bruidspaar, gezeten aan de kop van de
tafel, is Helena (Lena) Brilleman (1907-1992)
en Levie (Lou) Peereboom (1913-1941).
Verder bestaat het gezelschap (vlnr) uit:
Vrouwje (Flora) Peereboom-Sacksionie
(1886-1943), onbekend, Jozeph Peereboom
(1880-1943), Anna (Ans) Peereboom-Prins
(1913-1942), Marcus (Max) Peereboom (19111942), Max Brilleman (1917-1984), Elizabeth
Brilleman-Nordheim (1873-1953), Nathan
(Nico) Gerritse (1912-1941), Louisa (Loes)
Gerritse-Peereboom (1914-1943), Liesbeth
Brilleman (1928), Levie Brilleman (18731940), Juda (Jules) Brilleman (1903-1995),
Simon Peereboom (1923-2003), Isaäc Witjas
(1911-1943), Sophie (Fie) Brilleman-Soesan
(1905-1966), Marianne Brilleman (1904-1988),
Barend Soesan (1903-1977) en Naatje SoesanBrilleman (1905-1995).
Ook in de collectie van het Joods Historisch
Museum

Gerrit Wijnhoud bezocht in
Berlijn het Holocausmuseum
en trof daar een foto aan
van de familie Peereboom,
die woonde aan de
Jodenbreestraat. Hij ging op
onderzoek.

I

n het Holocaust Museum in Berlijn
wordt aandacht besteed aan individuele slachtoffers uit alle door de Duitsers
bezette landen, per land worden foto’s
en documenten getoond van een gezin.
Voor Nederland is er een kleine expositie
over de familie Peereboom, verspreid over
een aantal panelen. Josef Peereboom is in
1899 als leerling begonnen bij de Joodse
boekwinkel en drukkerij Joachimsthal,
uitgever van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, gevestigd in de Jodenbreestraat 63.
In 1940 heeft hij een woning boven de
boekwinkel en is verantwoordelijk voor
de acquisitie voor de krant. Op vrijdagen
gaan de boekwinkel en drukkerij om half
vier ’s middags dicht en dan drinkt uitgever Joachimsthal een paar glazen jenever samen met zijn werknemer Louis. En
dan begint de Sabbath, de kinderen verheugen zich erop, niet alleen vanwege
het heerlijke eten, maar vooral omdat ze
laat naar bed mogen. Het is gezellig in de
grote familiekring en die dag voelt anders

Een Joodse familie uit onze buurt
aan dan andere dagen in de week, ook al
door de vele aanloop van familie. Josef is
getrouwd met Vrouwtje Peereboom, geboren Saksioni, beiden komen uit oude
Joodse families die al lang in Nederland
gevestigd zijn. Van volledige integratie is
geen sprake, wel van wederzijds respect,
en daarom voelen zij zich veilig in de ‘Jodenhoek’, zoals men dit deel van de stad
in de volksmond noemde. De Jodenhoek
was gelegen tussen het Centraal Station,
de Kloveniersburgwal, Waterlooplein,
Vakantie in Zantvoort. 1936

Valkenburgerstraat en de Prins Hendrikkade, in het begin van de oorlog wonen
er meer dan 25.000 Joden.

Een vrolijke bruiloft
Op de foto zien wij het banket ter gelegenheid van de bruiloft van Louis Peereboom, de zoon van Josef, met Lena
Brilleman. Aan de linkerkant van de foto
de ouders van de bruidegom, Vrouwtje en Louis Peereboom. Het is augustus
1940, de stemming is vrolijk en optimis-

tisch, men heeft geen idee wat er te gebeuren staat. De feestelijke bijeenkomst
vindt plaats in Hotel Hiegentlich in de
Nieuwe Hoogstraat 9-11, gedreven door
Hermann en Coenraad Hiegentlich, die
beiden met hun gezinnen op hetzelfde
adres wonen. Ook zij weten niet wat
hen te wachten staat. Hermann Hiegentlich wordt vermoord in Auschwitz op
30 april 1943, zijn echtgenote Rebecca
Spier komt aan haar einde te Sobibor, op
4 juni 1943. Op diezelfde datum en in
hetzelfde kamp wordt ook Coenraad vermoord, evenals zijn vrouw Frederika van
der Hak. Hun dochter Bella komt om het
leven op 19 november 1943 in vernietigingskamp Auschwitz.
Maar in augustus 1940 lijkt het er op dat
Nederland geen last gaat krijgen van antiJoodse maatregelen. De Duitsers hebben
het land net bezet, de Jodenvervolging is
nog niet begonnen. Op de filmpjes die
broer Max maakte is te zien dat de Peerebooms ondanks de oorlog een redelijk
onbezorgd leven lijken te hebben. Er zijn
foto’s van een vakantie in Zandvoort
en een middagje zonnen op het dakterras, boven de drukkerij aan de Jodenbreestraat. Maar dan ineens is er ook een
foto uit 1942 waarop Simon Peereboom
met zijn vrouw Roosje poseren voor het
‘Joodsch Ons Huis’, waar een bord aan
de deur hangt met de tekst: ‘Sterren Uit-
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Ook adverteren in

?

opnieuw.amsterdam@gmail.com
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Sterren uitverkocht
Links: per individu is te lezen hoe het
afloopt

verkocht’. Vanaf mei 1942 is elke Jood in
Nederland verplicht een gele Davidster
te dragen, waarvoor zij zelf moeten betalen. Op de foto is te zien dat Roosje er
eentje op haar jurk heeft genaaid, Simon
draagt zijn jas gevouwen over de arm.
Nog steeds lijken zij zich niet bewust van
het lot dat hen wacht.

Hoe het begint en hoe het eindigt
Een half jaar na de Duitse inval organiseert de NSB provocaties in buurten
waar Joden wonen, maar als antwoord
komt het in februari 1941 tot een ware
veldslag op het Rembrandtsplein. Daarbij wordt een groep van veertig marcherende nationaalsocialisten afgetuigd
door een knokploeg met zowel Joodse
als niet-Joodse deelnemers. Mede als gevolg daarvan sluiten de Duitsers de oude
Joodse wijk voor een korte tijd af. Er worden prikkeldraadversperringen aangebracht, bruggen opgehaald en wachtposten van de Nederlandse en Duitse politie
geplaatst. Enkele dagen later wordt het
betreden van de Jodenbuurt voor ‘nietAriërs’ verboden. Er komen borden met
Juden-Viertel, niet-Joden mogen de wijk
alleen maar in en uit als zij kunnen aantonen er te wonen.
Een paar dagen later bestormen manschappen van de Duitse Grüne Polizei
IJssalon Koco in de Van Woustraat, de
zaak van de Duits-Joodse vluchtelingen
Cahn en Kohn. Op het moment dat de
Polizei al schietend de IJssalon binnendringt, spuit een van de Joodse eigenaren
ammoniak in het gezicht van een van de
Duitse agenten. Cahn en Kohn worden
gearresteerd en afgevoerd en de Duitsers
beginnen wraakacties in de Jodenbuurt,
ook de ruiten van drukkerij Joachimsthal worden ingegooid. Jonge Joodse
mannen worden naar het Jonas Daniël
Meijerplein gebracht en 427 van hen, in
de leeftijd van 18 tot 35 jaar, worden als
gijzelaars meegenomen en geïnterneerd

in kamp Schoorl, waarna zij later naar
de concentratiekampen Buchenwald en
Mauthausen worden gedeporteerd. Daaronder ook Louis Peereboom en zijn zwager, Nico Gerritsen, allen sterven binnen
een jaar aan mishandelingen en ontberingen.
In september 1942 worden Max Peereboom, zijn vrouw en zijn kinderen opgeroepen om in Duitsland te gaan werken.
Op het door Max zelf gemaakte filmpje
op zijn 8 mm camera is te zien hoe het
gezin de koffers pakt voor de reis. Een
reis waarvan ze nooit terug zullen keren, in het kader van de Endlösung worden vrijwel alle Joden van de allereerste
transporten gekwalificeerd als onbruikbaar om te werken. Josef Peereboom, zijn
vrouw en de kinderen Louisa en Simon,
komen pas later aan de beurt, zij krijgen
begin juni 1943 een oproep om zich voor
te bereiden op transport. Tot dan toe was
Josef beschermd door een stempel op
zijn identiteitskaart, vanwege zijn werk
voor het Israëlitisch Weekblad. Daarin
werden namelijk oproepen gepubliceerd
om zich te melden voor transport, voor
‘werk in Duitsland’.
Van de twintig familieleden op de foto
heeft er maar één de oorlog overleefd, Simon Peereboom. Hij is in 2003 overleden
in de wetenschap dat zijn foto’s en zijn
films zouden worden getoond in de catacomben van het holocaustmonument.
En dat daarmee de familie ten voorbeeld
is gesteld van de uiteindelijk 102.000 Nederlandse Joden die in concentratiekampen zouden omkomen.
Florry Pot-Peereboom, dochter van Simon, vertelt bij de opening van het
Holocaust Museum dat haar vader na
de oorlog, ondanks de verschrikkingen
van het kamp, een gelukkig leven heeft
gehad. ‘Maar het verlies van zijn familieleden bleef altijd een rol spelen in onze
verhouding. In alles wat ik deed, zag hij
iemand terug. Dan was ik weer precies
zijn zuster, dan weer net zijn moeder.
Ik probeerde aan die beelden van hem
te beantwoorden. Ik weet zeker dat hij
ook trots op mij zou zijn geweest als hij
nog leefde. We zouden hier samen naartoe zijn gegaan en hij zou mij naar voren hebben geschoven om het woord te
doen. Hij zou zeggen: Je bent een échte
Peereboom en je gaat ervoor’ (Algemeen
Dagblad 11 mei 2005).
Bronnen: The Memorial to the Murdered
Jews of Europe, Algemeen Dagblad,
Wikipedia. Met dank aan Gert van Engelen
voor zijn foto’s van de panelen in Berlijn.
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Brieven
Deuk

Grofvuil

Als buurtbewoner lees ik altijd met plezier de “OpNieuw”, staan altijd aardige
dingen in. In het laatste nummer bijvoorbeeld “Voetbalveld in steenwoestijn”. Ik
woon daar vlak bij, in de Keizersstraat,
en het valt mij op dat er in een van de
zwarte, stalen balken die het inderdaad
leuke pleintje omzomen tegenover het
politiekantoor een behoorlijke deuk zit,
vermoedelijk door een vrachtwagen daar
in gereden. Bij wie moet je zijn om zoiets
te melden? Ik ben bang dat het velen niet
opvalt, en uit zichzelf doet het stadsdeel
niet zo veel.
Hans Glaubitz

Dank u voor het informatieve artikel “Ergernissen in de buurt”, Opnieuw maart
2011. U beschrijft daarin ergernissen met
het grofvuil. Ikzelf woon ook vlak bij een
gezamenlijke huisvuilstortplaats aan de
Zwanenburgwal en ken die ergernissen
daarom ook. Meestal meld ik het grofvuil
van andere omwonenden zelf aan, omdat zij dit nalaten of vergeten. Het bijkomstige van telefonisch melden is dat
men bij tel. nr. 5519555 vaak lang in de
wacht wordt gezet.
In uw artikel staat dat het grofvuil tenminste 24 uur van tevoren moet worden
aangemeld en alleen op de ophaaldagen
van het gewone huisvuil, dus maandag
en donderdag, op de stoep mag worden
gedeponeerd. De reiniging heeft die laatste regel echter gewijzigd en tegenwoordig mag op elke dag van maandag t/m
vrijdag grofvuil worden gedeponeerd,
mits het 1 dag van tevoren is aangemeld.
De ophaaldagen zijn dus verruimd en in
feite worden wij binnenstadbewoners
verwend, bijvoorbeeld in vergelijking
met A’dam-Noord, waar het grofvuil tegenwoordig nog slechts 1 x per maand
wordt opgehaald. Op deze site staan de
regels m.b.t. het afhalen van grofvuil:
http://www.centrum.amsterdam.nl/wonen en/afval/soorten-afval/grof-afval/
Ik hoop dat ik u met deze info van dienst
kon zijn.
Herman Nimis, Zwanenburgwal

Kafka op de Kromboomssloot
Zondag 8 mei is een lekkere zonnige
dag dus ik besluit even in mijn kleine geveltuintje wat te doen.
Zo gezegd zo gedaan, ga aan de slag
met de opgehoopte iepenbloemblaadjes te verwijderen, doe ze in een plastic
zakje dat ik uitschud boven de Kromboomssloot,waar heel veel blaadjes drijven.
Als ik me opricht staan er twee nors uitziende mannen van Handhaving naast
me “Mevrouw we hebben u betrapt” zegt
één van hen, “U krijgt een bekeuring”.
Verbijsterd hoor ik dit aan en vraag waarvoor dan in hemelsnaam. Nou dat wist
hij ook niet precies maar na enige tijd
naarstig zoeken in zijn boekje kwam
het neer op “Het toevoegen van stoffen
aan het oppervlakte water”, boete 100
euro....
Nadat ik van de schrik bekomen was probeer ik hem nog van gedachten te doen
veranderen met enkele steekhoudende
argumenten zoals: de gemeentereiniging spuit zelf veel van die blaadjes in
de gracht en de gracht lag nog vol met
blaadjes die de bomen er in lieten vallen
en dat ikzelf notabene bij een milieustichting werk m.b.t water etc. Helaas,
ik ben waarschijnlijk zijn eerste aanhouding en hij schrijft die bon gedreven uit.
Binnen zes weken krijg ik de dagvaardiging in de bus waar ik dan met behulp
van een vriend bezwaar tegen zal aantekenen. Of het lukt ik hoop het.
Dus buurtgenoten, wees waakzaam als
u uw kleedje uitklopt of uw tuintje aanharkt!!
Trui de Leeuw
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Cotton Club
Het verhaal over de Cotton Club op de
Nieuwmarkt in Opnieuw maart 2011
met z’n historie is zeker de moeite waard.
Echter de financiering ervan is ronduit
dubieus geweest. Een (horeca)onderneming welke door crimineel geld is gefinancierd krijgt te maken met de wet BIBOB en terecht. Hoe is dit geld tenslotte
verkregen? Afpersing? Bedreiging? Wapenhandel? Drugshandel/smokkel? Gezellig op zaterdagmiddag met de jazz dat
zeker wel! Omschrijf het verhaal niet te
romantisch en naïef. Ik lees hier letterlijk : “het belang van Dino in de zaak is
nog hooguit 42000 euro. Een te verwaarlozen bedrag”. Pardon? Te verwaarlozen
bedrag??? Slechts 42000 euro? Er zijn
veel (horeca)ondernemers welke hun onderneming op een andere (nette) manier
financieren en voor wie dit bedrag zeker

niet “een te verwaarlozen bedrag” is. En
hun bedenkingen zullen hebben. Verder
heeft de zaak dus jarenlang op crimineel geld gedraaid......Gefinancierd door
wie???
Marten Haartsen

Beste Marten Haartsen,
De vraagprijs van het café was indertijd
aan de erg hoge kant, vandaar dat de
huidige uitbaatster heeft moeten bijlenen, bovenop het geld dat zij zelf heeft
moeten neerleggen. Van die lening is
nog ongeveer 42.000 Euro over, onder
andere door waardevermindering, juist
omdat de vraagprijs zo hoog was. En natuurlijk is dat heel veel geld, maar binnen de overname van de goodwill van
een café is het te overzien, zeker als je
het over een aantal jaren kunt uitsmeren en als je zaak weer begint te lopen. In
feite komt het erop neer dat Marion opnieuw een stuk overname moet betalen,
als zij dat niet zou doen is ze alles kwijt,
ook haar eigen investering. Zij heeft een
geldschieter gevonden (en dat is geen
crimineel) die bereid is haar dat bedrag te
lenen, mits het volledig wordt terugbetaald. Het geld gaat overigens niet naar
Soerel, maar wordt ingevorderd in het
kader van de Plukze-wetgeving. De vraag
is of dan nog de BIBOB kan worden toegepast, Soerel is zijn geld kwijt en het is
nooit aangetoond dat Marion heeft deelgenomen aan welke criminele activiteit
dan ook. Toegegeven, het is wat ingewikkeld, wellicht ligt er daarom nog steeds
geen definitieve uitspraak van de rechter.
Verder, u stuurde uw reactie ook rechtstreeks aan Rob Woortman, die ik noemde als contactpersoon bij het artikel over
de Cottonclub. Hij vroeg mij zijn commentaar te willen opnemen. Zie hieronder.
Gerrit Wijnhoud

Geachte heer Haartsen,
Hoewel uw reactie begrijpelijk is, komt
zij voort uit het feit dat u blijkbaar onvoldoende bent geïnformeerd over de kwestie rond de Cotton Club. Toen Marion
Lewis in 2002 met haar halfbroer in zee
ging en 100.000 euro van hem leende,
was Soerel nog geen topcrimineel. (Hij
heeft toen het geld overigens zelf moeten
lenen.) Zij kon toen dus onmogelijk weten dat zij een verkeerde transactie sloot.

Toen in 2006 bleek dat Dino het criminele pad op was gegaan, heeft Marion
haar halfbroer uitgekocht om niet in de
problemen te komen, die zij overigens
(ten overvloede gezegd) in 2002 niet had
kunnen voorzien. De 100.000 euro bleek
toen nog maar 47.000 euro waard te zijn
door de waardevermindering van het
cafe. Een slechte investering voor een
crimineel zou je kunnen stellen.
Die uitkoop houdt in dat Soerel geen
geld en dus ook geen belang heeft in de
Cotton Club. Zijn halfzus is hem als privepersoon nu nog geld schuldig. In het
kader van de wet Pluk ze moet Marion
Lewis dat geld niet aan Soerel betalen,
maar aan justitie.
Rob Woortman

De terugkeer van Bullebas
De zon schijnt over een vredige Nieuwmarkt. Katten wandelen over de grachten. Honden worden uitgelaten. Thea
loopt met haar drie hondjes. Alle drie
gered van de ondergang. Ze heeft er eigenlijk geen geld voor, maar voor haar
hondjes brengt ze grote persoonlijke offers. Zo is Thea.
Gezellig kuieren ze rond, links en rechts
hondenvriendjes begroetend. Op het
Zuiderkerkhof mogen ze met hun vriendjes gezellig achter de bal aanrennen.
Daar verschijnt een in het zwart gekleed
stel. Handboeien bungelen goed zichtbaar aan hun spiksplinternieuwe uniformen. Op meters afstand strekt de stadswacht zijn arm met uitgestoken wijsvinger richting Thea uit en roept:
“Ik ga jou verbaliseren!”
Hij trekt zijn bonnenboekje om een boete van drie keer 70 euro uit te schrijven.
Na een half uur hard zwoegen en zweten
staat het op het beruchte papier.
Thea is helemaal van slag over deze onrechtvaardigheid.
De sigarenboer is zijn etalageruiten aan
het zemen. Daarvoor moet een reclamebord even op de grond worden gezet.
Een piepjong stel van het stadstoezicht
spreekt hem op strenge toon erop aan.
Het bord staat nu namelijk op gemeentegrond en dat mag niet. De sigarenboer
zorgt er subiet voor, dat het bord twee
millimeter boven de gemeentegrond
komt te hangen. Net op tijd, pffft, geen
boete gekregen.
Ja, ze waren drie dagen lang wel heel dui-

delijk aanwezig, de lui van het stadstoezicht. En ze hadden het druk! Aha, aangezien ze meer bevoegdheden hebben
gekregen, gaan ze de brave burger tegen
boeven beschermen? Daarvoor hebben
ze deze bevoegdheden ook gekregen,
toch? Welnee, ze waren op zoek naar
hondenbezitters, die hun hondje los lieten lopen. Alle hondenbezitters? Nee.
Mij zijn acht oude dames bekend, slecht
ter been en met kleine hondjes, die op
een onbehoorlijke en agressieve manier
werden beboet.
Acht!
Dames die niet naar een van de schaarse en vergelegen plekjes kunnen reizen,
waar hun kleine, oude hondje wèl los
mag lopen. Dames die van een AOW’tje
moeten rondkomen en een boete, laat
staan drie, helemaal niet kunnen betalen.
Petje af! Wat dapper, dames en heren van
het stadstoezicht.
Maar waren al die extra bevoegdheden
dáár wel voor nodig???

In deze buurt is het prima geregeld wat
de honden betreft. Men laat zijn hond
los lopen als dat ook verantwoord is.
Honden moeten ook wel eens van hun
vrijheid kunnen genieten. Hoe vaak heb
ik niet gezien dat politieagenten op het
Zuiderkerkhof genietend naar de honden stonden te kijken, die lekker met
elkaar aan het spelen waren. Zij hebben
het begrepen.
Maar de dames en heren van het stadstoezicht wisten in drie dagen tijd veel
vreedzame buurtbewoners naast financiële problemen een hartverzakking te
bezorgen.
Ik gun het de mensen van het stadstoezicht van harte dat ze een baan hebben
gekregen en niet meer van een veel te
lage uitkering moeten rondkomen. Maar
ga dat alsjeblieft niet misbruiken om brave buurtbewoners te pesten die hun best
doen van de Nieuwmarkt een zeer leefbare buurt te maken.
Christiane Renner
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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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Brieven
Gekraakt
Zondagmiddag, mooi weer, dus even met
de hond op de fiets naar het Wertheimpark. De snelste route genomen vanaf
de Kromme Waal, via PH.kade en Peperstraat. Bij de hoek Peperstraat Rapenburg
gekomen, staan er wat mensen in de weg,
evenals een politieauto en wat pratende
groepjes mensen aan het begin van Rapenburg.
Laverend met de fiets over de stoep wilde
ik voorbij de auto weer op de rijweg verder fietsen, maar die werd geblokkeerd
door een mij tegemoet rijdend politiebusje. De bestuurder hiervan parkeerde
zijn auto niet zoals elke burger netjes
rechts van de weg, zodat ik ook rechts
kon passeren, maar op het midden van
het smalle Rapenburg, waardoor er links
noch rechts plaats over bleef om verder
te fietsen. Ook de stoep was niet bereikbaar met rechts geparkeerde auto’s en
links de groepjes mensen.
Rechts naast het politiebusje meende ik
toch de meeste kans te maken mijn weg
te vervolgen. De agent-bestuurder en zijn
maat keken geamuseerd toe, hoe ik mij
langs hun auto wrong en hadden kennelijk nog geen haastklus die hen tot uitstappen dwong. Bij het passeren van de
agent-bestuurder, zittend bij het geopende raam, merkte ik op dat het heel wat
eenvoudiger voor mij geweest zou zijn te
passeren als hij niet midden op de weg,
maar rechts van de weg zijn auto zou
hebben neergezet. Dat was tegen het zere
been, terwijl ik passeerde antwoordde
hij dat ik via de stoep verder moest gaan,
waarop ik opmerkte dat het onmogelijk
was de stoep te bereiken en via de rijweg
verder wilde.
Was dit voor hem het toppunt van gezagsondermijning? Hij vroeg mij om
een identificatiebewijs. Ja, wie neemt dat
mee als je met de hond gaat wandelen?
‘Dat heb ik niet bij me’, antwoordde ik,
waarna beide agenten mij naast het busje
volgens de regels insloten, een agent via
de voorkant en een agent via de achterkant van hun busje met de mededeling
dat ik was aangehouden.
Ik was me nog niet bewust van de ernst
van de zaak en zei “Ik woon vlakbij als
U noodzakelijk een identificatie wilt zien
dan haal ik dat thuis op. Ik meende wat
ikzei en wilde gaan, maar voor de agenten was dit waarschijnlijk een poging tot

vluchten. Ik had niets te gaan werd er gezegd, mocht mijn fiets niet wegzetten en
werd zonder enige genoemde reden of
uitleg en ondanks mijn verzoek dit niet
te doen, op zeer pijnlijke wijze vastgegrepen, geboeid en in het busje geduwd.
Voor mij op dat moment en nu nog een
onbegrijpelijk gebeuren.
Waartoe dient dit? Is dit machtswellust,
is er geen respect voor buurtbewoners?
Dient alleen het gezag te worden gerespecteerd? Kun je zonder opgaaf van reden zo ruw worden opgepakt en mishandeld? Ja dus! Een kwartier zat ik in het
afgesloten busje, waarna ik moest overstappen in een voor eerder vervoer opgeroepen politieauto die mij voor opsluiting naar het bureau IJtunnel vervoerde.
Hoewel ik herhaaldelijk verzocht mij de
zeer pijnlijke boeien af te doen werd dit
niet toegestaan. Er werd gezegd dat dit
bij de procedure hoorde.
Voor mij absoluut onbegrijpelijk en een
grote vernedering. Aangekomen bij Bureau IJtunnel werd ik gefouilleerd, moest
mijn zakken legen en mijn persoonlijke
bezittingen afgeven. Enige uitleg werd
niet gegeven. Vervolgens werd ik weer
zonder enige uitleg of reden vastgezet in
een cel, waar ik gedurende een uur heb
vastgezeten, niet wetende waarom, mezelf vernederd voelend, om niets te zijn
vastgezet, dat dit mogelijk is, met gekneusde polsen, wachtend op vrijlating,
waarvoor?

Bij navraag bleek dat dit de procedure
is, voor personen die op verzoek van de
politie geen bewijs van identificatie kunnen tonen. “Aanhouden en vastzetten”,
om deze reden, is een mensonwaardige,
asociale en respectloze, wettelijk toegestane mishandeling.
De cel ging open, een geuniformeerde
stelde zich voor als officier van justitie
en zei me dat ik vrij was te gaan omdat
gebleken was dat ik degene was die ik gezegd had te zijn. Geen excuus, niets, dus
vast voor niets, ik wilde achter haar aan
lopen de cel uit, dacht aan onmiddellijke
vrijlating, maar dat had ik gedacht, dat
ging niet door, de cel ging weer op slot.
Ik moest wachten op de dienstdoende
agent, ook dat nog. Na ontvangst van
mijn persoonlijke spulletjes, met fietssleuteltje, maar zonder aanwijzing waar
mijn fiets te vinden, kon ik gaan....lopend mijn fiets zoeken.
Op het nieuws, die avond, bleek er een
kraakactie te zijn geweest aan het Rapenburg. De verslaggever meldde dat er
niemand was gearresteerd... Behalve ik
dan...Ik word weer kwaad als ik er aan
denk.
H.G.J.van Amsterdam, Kromme Waal

Red: Er komt nog een gesprek tussen de heer
Van Amsterdam en de buurtregisseur. Met
de hond is het goed afgelopen.
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De Reus
Het is dan wel niet in onze buurt, maar voor iedere Amsterdammer met
liefde voor zijn/haar stad is dit een bijzonder verhaal. Wij ontvingen
deze tekst als folder van Stadsdeel Centrum en Woonstichting de Key.

Cameratoezicht
in de zuidelijke
Nieuwmarktbuurt
Sinds kort is er cameratoezicht op
de kruising Nieuwe Hoogstraat, Sint
Antoniebreestraat en de Snoekjessteeg.
Aanleiding is de overlast van drugsgebruikers- en dealers die zich bewust aan
het oog van de camera’s op de Wallen
onttrokken en overlast veroorzaakten in
de zuidelijke Nieuwmarktbuurt. Behalve
uit politiecijfers bleek ook uit buurtoverleggen, inspraakavonden en klachten
van omwonenden en ondernemers dat
de drugsproblematiek in de zuidelijke
Nieuwmarktbuurt was toegenomen.
De geplaatste camera is afkomstig uit
het Nieuwendijkkwartier. Op deze lokatie was de situatie dermate verbeterd
dat cameratoezicht niet langer noodzakelijk was. Dit bleek onder meer uit incidentregistraties.
Cameratoezicht maakt altijd deel uit
van een breed pakket aan maatregelen.
Zo worden in de Nieuwmarktbuurt ook
extra acties uitgevoerd door de politie en worden de Vliegende Brigade en
Veldwerk ingezet.
In het huidige cameragebied Wallen en
Nieuwendijk zijn momenteel 36 camera’s operationeel. De verplaatsing van
de camera is een aanbeveling uit de evaluatie van het cameraproject 2008-2010.
Om de plaatsing mogelijk te maken is
het cameratoezichtgebied enigszins verruimd.
Meer informatie op www.centrum.amsterdam.nl > Wonen en leefongeving >
Veiligheid
Edwin Oppedijk, Senior communicatieadviseur
Afdeling communicatie
Gemeente Amsterdam, stadsdeel
Centrum
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1 6 47 De beroemde koopman, reder,
scheepsbouwer en burgemeester Jan Bicker (1595-1653) kocht in 1631 het Bickerseiland. Hij liet voor zichzelf een huis
bouwen met een hoge toren, zodat hij
zijn schepen kon zien aankomen. Volgens een tekening uit 1647 stond De Reus
op de gevel van zijn huis recht boven de
ingang. Het beeld was waarschijnlijk een
voorstelling van de oorlogsgod Mars en
gemaakt door een scheepstimmerman in
dienst van Bicker.
In latere dagen is het beeld van de gevel
van Jan Bicker’s huis overgegaan naar
werf De Reus, waar het beeld werd aangezien voor een reus en symbool stond
voor de uitspraak “Geen karwei is ons te
machtig, geen uitspraak waarvoor wij uit
de weg gaan.”
Wanneer het beeld boven de poort van
werf De Reus is geplaatst is niet bekend.
1850 De werf De Reus werd verkocht
aan machinefabriek H.K. Jonker & Zoon.
Burgemeester Fock ontfermde zich over
het beeld en sprak met de heer Jonker af
om het beeld te behouden.
1950 De Reus verkeerde in zeer slechte
staat. Oud-scheepstimmerman van Jonker & Zoon, D. Rijnsdorp, maakte een replica. Op 2 augustus 1951 werd De Reus
in tegenwoordigheid van burgemeester
D’Ailly herplaatst.
1972 H.K. Jonker & Zoon verlaat na 150
jaar het eiland. Oud-directeur Jonker verhuist in 1972 naar het Spaanse Alicante
en neemt De Reus als herinnering aan
zijn bedrijf mee.
20 0 0 De Heer Van Wulften, geliefd
werknemer bij de familie Jonker en eilandbewoner, beschouwt het – op ruim
tachtigjarige leeftijd – als een eervolle
taak om De Reus naar het eiland terug te
halen. Samen met Gerrit Wijnhoud van
de Nieuw Amsterdam, buurtbewoner
Rienk Hoff en commissaris van politie
Ad Smit begint de zoektocht die bijna 10
jaar zou duren.
2009 In 2006 werd De Reus gevonden
bij Jonker’s kleinzoon in Canada. Deze

gaf gehoor aan de wens van de buurtbewoners en schonk het beeld aan het eiland. Met de wilde vaart reisde het beeld
bijna de gehele wereld over om uiteindelijk op de Canarische Eilanden aan wal te
gaan. Vanaf daar vloog de firma Koninklijke Saan De Reus in 2009 terug naar
Amsterdam.
20 1 0 Woonstichting De Key ondersteunde het bewonersinitiatief van harte
en werkte samen met de buurtbewoners
en het Stadsdeel Centrum aan de herplaatsing van De Reus.
2011 De Reus is gerestaureerd. Kunstenaar en buurtbewoner Egon Schrama
heeft een sokkel ontworpen met regels
uit het gedicht dat Jan Witte voor De
Reus schreef. Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft een plaats aan het water aan
de Touwslagerstraat beschikbaar gesteld.
De Amsterdamse burgemeesters Bicker,
Fock en D’Ailly hebben in de geschiedenis van De Reus een belangrijke rol gespeeld.
Op 29 juni om 16.00 uur speelt Eberhard
van der Laan als vierde burgemeester een
rol in het verhaal van De Reus door het
beeld te onthullen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

De naam ‘VERGLHEDEN’ op het etalageraam van de antiquarische boekhandel in
de Koningsstraat roept een sfeer op van
oude gedichten, van Guido Gazelle, van
mooi Oudhollandsch taalgebruik. Er zit
een prachtige klank in. Ik vraag naar de
betekenis ervan aan Tjibbe van der Ploeg
(1948), eigenaar van dat knusse boekwinkeltje. Daar is echt over nagedacht. “De
winkel moest een mooie naam hebben
en in het woord verglheden zitten drie
woorden. Allereerst ‘ver’ en dan geleden
of zo je wilt glijden. Het is de tijd, die ver
achter ons ligt, die verglijdt. En dan het
woord ‘heden.’ Van het verleden weer in
het heden. Boeken die vroeger interessant waren en nu weer in de belangstelling staan. Die gezocht worden omdat ze
hun waarde behouden hebben. En zelfs
een tweede of derde leven ingaan.” Dat
spreekt Tjibbe aan.
Eind jaren tachtig is hij in de Koningsstraat komen wonen. Hij heeft dan al
lang een royale verzameling kinderboeken. En die winkelruimte nodigt uit om
ze daarin uit te stallen. Regelmatig is hij
op het Waterlooplein te vinden. Niet alleen vanwege Arendsoog maar ook oude
WC-trekkers hebben zijn aandacht. Maar
het is uiteindelijk de etalage met kinderboeken, die de mensen nieuwsgierig
maakt en zelfs doet aanbellen met de
vraag of de boeken te koop zijn. Van het
een komt het ander. Er komen vragen
over juist die ene Pim Pandoer en omdat hij toch met liefde snuffelt, neemt
hij dat verzoek mee op zijn tocht. Het is
langzaam gegroeid, aanvankelijk is alleen het voorste gedeelte van de winkelruimte in gebruik, maar stukje bij beetje
eisen de boeken een steeds grotere plaats
op. Tot op de dag van vandaag een heerlijke ‘snuffel’ winkel. Het ruikt er goed:
het ruikt naar boek!
De collectie bevat ongeveer tienduizend
boeken. Kinderboeken, Nederlandse en
vertaalde literatuur, poezie, filosofie, sociale wetenschappen, godsdienst en kookboeken, toneel, muziek en esoterische
werken. Wat opvalt is dat alle boeken in
goede staat zijn. “Ja, daar let ik zeker op.
Ik heb altijd liefde voor boeken gehad en
dan kijk je automatisch ook naar de kwaliteit van een boek, naar de lay-out. De

ruggen moeten heel zijn, het mag er niet
beduimeld uit zien. Want een boek moet
je prettig in de hand liggen, dus moet het
er goed uitzien.”
Donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag is het antiquariaat officieel geopend.
Meestal is Tjibbe er. Maar soms kun je
weleens voor een gesloten deur komen
te staan. Dan is Tjibbe verlaat, heeft even
andere dingen te doen. En de toevallige
koper, die zich meldt tijdens ons gesprek,
spreekt dan ook spontaan zijn vreugde
uit. ”Nou ja, U bent open, ik kom zo

in oog met een heel andere, verrassende
collectie……... Behalve het Waterlooplein en andere rommelmarkten, krijgt
hij ook die beroemde bananendozen
vol boeken aangeboden. “Voor wat het
waard is.” En helaas is het tweedehands
boek weinig meer waard, of er moeten al
eerste drukken bij zijn.
Voor Tjibbe zelf is de periode van de eerste wereldoorlog een fascinerend onderwerp. “Schrijvers die hun eigen ervaringen over die periode in hun romans verwerken, dat vind ik zo boeiend. Dit zijn

Foto: Lineke Joanknecht

Greet van der Krieke

vaak langs, u bent altijd dicht meneer!”
En innig tevreden vertrekt meneer met
zijn Carmiggeltje.
Heel vaak komen de mensen binnen
naar aanleiding van zijn ‘ thema’ etalage.
Dat is het handelsmerk van Tjibbe, als altijd heel verrassend van aanpak. Van kinderboek tot je reinste klassieker, het staat
broederlijk naast elkaar in dat knusse vitrinetje. Als de titel maar ergens een raakvlak met het gekozen thema heeft. Tijdens afgelopen winter met zijn enorme
sneeuwval weet Tjibbe allerhande winter
titels bij elkaar te scharrelen………. Dan
is er weer een politieke actualiteit die
hem aanspreekt, en zo staat u weer oog

echt mijn favorieten: Blunden (Oorlogsgedruis), Graves (Dat hebben we gehad),
Dorgeles (Houten kruisen), Barthes (Oorlogsdagboeken) en van de historica Lynn
Macdonald die de belangrijkste veldslagen reconstrueert aan de hand van ooggetuigenverslagen.
‘Verglheden’, maak heden eens een ommetje naar het verleden, Tjibbe wijst u
graag de weg. En: voor de bezoeker met
deze OpNieuw in de hand, biedt Tjibbe u
25% korting op zijn toch al aantrekkelijk
geprijsde boeken.
Verglheden is gevestigd in de Koningsstraat .. schuin tegenover de Metro ingang.
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De Leesclub
Twee jaar geleden las ik een oproep in Opnieuw: deelnemers
gezocht voor een leesclub in het Pintohuis. Dit leek mij een
nieuwe invulling voor mijn leesverslaving. Geïnteresseerden
dienden zich via een e-mailbericht aan te melden.
Maria de Graauw
Het duurde enige tijd voordat ik antwoord kreeg. Ik had allerlei, soms angstige, visioenen over de bijeenkomsten van
de leesclub. Zo zag ik een groepje in de
literatuur ingewijde intellectuelen voor
mij die het debat op hoog niveau voerden. Gelukkig presenteerden zich bij de
kennismaking van de leesclub van het
Pintohuis intelligente, aardige en leuke
mensen. Op één na allen vrouwen.
Het ging om een ANBO initiatief. Dat
stond wel in de oproep maar daar had ik
overheen gelezen. Voor de verandering
was ik de jongste in het gezelschap, de
jongste oudere wel te verstaan.

Dicht
De eerste keer dat wij elkaar troffen, was
op een vrijdagochtend in september. Aarzelend knikten wij elkaar ter begroeting
toe voor de nog gesloten deur van het
Pintohuis, toen nog met oude openingstijden. Er verscheen geen bibliotheekmedewerker op het rinkelende geluid van de
deurbel. Volgens Piet, de enige man en
degene van de oproep, moest sprake zijn
van een misverstand. Hij had tenslotte
afgesproken met de bibliotheekmedewerkers dat wij van de leesgroep, er aan kwamen, die vrijdag. Omdat Piet dicht bij de
bibliotheek woont, stelde hij voor de bijeenkomst bij hem thuis voort te zetten.

In het gouden septemberlicht liepen wij
achter Piet aan. Wij, wildvreemde dames
werden daar gastvrij ontvangen.
Een mevrouw van Stichting Senia Literair legde uit dat de groepen, die door de
ANBO door heel Amsterdam georganiseerd zijn, per seizoen 5 tot 7 boeken kiezen uit een door Senia Literair samengestelde lijst. Men richt zich op 50+ deelnemers, want de groepen worden overdag
gehouden. Blijkbaar gaat men er van uit
dat 50 plussers niet (meer) werken. Echter ook jongeren zijn van harte welkom.
De groepen tellen 6 tot 8 deelnemers. De
ANBO regelt de groepen, Senia het materiaal en de bibliotheken bieden onderdak. Iedere maand bespreekt men, onder
voorzitterschap van telkens een andere
deelnemer, een gekozen boek van de lijst
aan de hand van een leeswijzer. De kosten zijn (nu) € 28 per leesseizoen.

Dun boek
Die ochtend hebben we besteed aan kennismaken. De deelnemers noemden zo
hun eigen redenen om mee te doen aan
de leesgroep. Zoals “ik ben eigenlijk geen
lezer en zo dwing ik mezelf te gaan lezen”, of “ik weet niet wat ik moet kiezen,
een lijst geeft houvast en leesideeën”. De
meerwaarde van het samen becommentariëren van de boeken werd een belangrijk argument gevonden voor deelname.

Elfje
Ik
houd van
jou, zei de
kat. Bewijs! riep de
muis.
Hea Wels
Een elfje is een gedichtje van elf woorden verdeeld over vijf regels. Eerste regel één woord, tweede
regel twee woorden, enzovoort. De vijfde regel heeft weer één woord en bevat een samenvatting
van het geheel. (Red.)

16

Daarnaast leek het een aantal van ons gewoon gezellig om met elkaar gesprekken
aan te gaan over literatuur.
‘Zondagavond’ van Vonne van der Meer
werd het eerste boek om te bespreken;
wat mij betreft een matig boek. Maar het
leuke aan de leesgroep is dat je niet kunt
volstaan met te zeggen of je het een goed
of een slecht boek vindt; je moet je kwalificatie beargumenteren. Dat kan aan de
hand van (de vragen van) de leeswijzer,
maar ook en voornamelijk door het gesprek te voeren over het boek. Want de
leeswijzers van Senia zijn een beetje van
middelbare schoolgehalte, met soms
open-deurachtige vragen. Het is daarbij
de kunst om op elkaar standpunten te reageren en niet alleen het eigen verhaal te
vertellen. Dit vergt in de eerste plaats geduld van de groepsleden maar zeker ook
een goede voorzitter die recht doet aan
iedereen. Nou, gelukkig beschikten we
over alle twee. Twee uur hebben we aan
het boekje gewijd. Dat zo’n dun boek
nog zoveel gespreksstof oplevert, concludeerden we verbaasd maar ook tevreden.

Publiek
We sluiten nu bijna het tweede leesseizoen af. Iedereen is al meer dan eens
voorzitter geweest, een rol waar we allemaal tegen op hebben gezien. Het welslagen van een bijeenkomst wordt door
de meesten van de voorzitters afhankelijk gesteld van hun eigen functioneren.
Veel goede en minder goede boeken
hebben we gelezen en besproken op de

maandelijkse vrijdagochtenden in de
leeszaal van het Pintohuis. Intussen zijn
de openingstijden gewijzigd en zitten we
te midden van het leeszaalpubliek. Dat
moet soms wel vreemd hebben opgekeken naar of gniffelend hebben meegeluisterd met de discussierende dames en
die ene heer daar aan de leestafel. Helaas
hebben wij het verlies van één van de
leden moeten betreuren. Haar plaats is
ingenomen door een andere dame. Het
is opvallend hoe weinig mannen zich
opgeven voor de literaire groepen. Dit
gegeven wordt ook beschreven in de roman van Renate Dorresteijn; de leesclub.
We vonden dat dit boek niet op onze lijst
mocht ontbreken. Ten onrechte blijkt
achteraf. Het is een flinterdun bij vlagen
geestig verhaal over een groepje lezeressen dat op een literaire reis naar Schotland gaat en daar een ongeloofwaardig
avontuur meemaakt. Mannen lezen
geen romans.Daarom heeft Senia ook geschiedenis leesgroepen opgericht. Hierin
wordt (voornamelijk) non-fictie besproken over geschiedkundige onderwerpen.
Het blijkt dat deze groepen wel mannelijke leden aantrekken.

Facebooktaal
Onze leesgroep gaat in september verder.
Wij koesteren onze enige man, Piet. Zijn
inbreng is bedachtzamer dan de vaak
emotionelere reactie van de vrouwen.
Maar het gesprek verloopt nooit stereotypisch. Daar waken wij voor. En ook voor
een (te groot deel) persoonlijke verhalen.
Het is immers een thematische, namelijk
literaire gespreksgroep. We praten over
boeken; schrijfstijl, inhoud, symboliek,
metaforen, personages, contexten, motieven, drijfveren. Alles passeert de revue.
Zo bespreken we via de boeken uiteindelijk toch weer het hele leven. Want daar
gaat literatuur over. Over de stijl van Niccolo Amaniti (wij lazen zijn boek ‘Ik ben
niet bang’) en andere jonge Italiaanse
auteurs, werd in een recensie geschreven dat het om Facebooktaal gaat. Korte,
snelle, fragmentarische zinnen. Wat een
verschil met de schrijfstijl van Mortier
(een Belg). Zijn zinnen zijn lang en ingewikkeld. Ik kijk met veel plezier uit naar
september wanneer de leesclub weer van
start gaat. We gaan behalve boeken van
de nieuwe Senia lijst, zelf een boek uitkiezen, met een door ons zelf samengestelde leeswijzer.

Bezonning
Evert van Voskuilen
De zon is voor mensen belangrijk. Onder meer als onderdeel van rituelen en
in de stedenbouw. Het bekendste voorbeeld in de rituelen zijn Stonehenge en
de tempels in het oude Egypte. Stedenbouwkundig is het van belang voor de
bezonning van tuin of balkon en de oriëntatie van woningen.
Ook de Nieuwmarktbuurt heeft iets met zon. Midwinter komt de zon op in
het verlengde van de Recht Boomssloot. Op 21 juni, midzomer, duikt hij ’s
avonds achter de bebouwing, ook in het verlengde van de Recht Boomssloot.
Bij een woning in de buurt was de wc in de uitbouw achter in de woning
gesitueerd. Vanwege de leidingen stond de pot op een verhoginkje.
Toen de bewoner een keer op 21 juni ’s bij zonsopgang naar de wc moest
scheen de zon door de woning heen precies in het toilet en zat hij daar als de
hogepriester van Aboe Simbel op zijn troon. Een effect dat een paar weken
later al weer verdwenen was.
Alles ongepland maar wel curieus.
De bezonningsroos op de afbeelding laat vier data zien met momenten
waarop de zon op opkomt en onder gaat. Dat brengt automatisch het aantal
uren in beeld hoe lang de zon boven de horizon staat.
21 december ( het binnenste segment), 21 maart en 21 september
(vergelijkbaar maar verschillend vanwege zomertijd en wintertijd), 21 juni
(het buitenste segment).

Informatie over leesgroepen is te vinden op
de website van de ANBO, van Stichting
Senia en bij de bibliotheek.
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dic ht e r s pa g ina
Huize Nooitgedagt
De gedichten spuiten mijn vingers
uit. In een periode waarin, liefde uit
Nieuw Vennep, ziekte uit Rhenendaal,
dood uit Nigtevecht en geboorte uit
Amsterdam met voorrang vechten
om aandacht pompt mijn dichtader
woorden en zinnen. De hoeveelheid
zegt uiteraard niets over de kwaliteit.
Sterker nog. Ik vrees dat de gedichten uit deze periode zeker een zekere
diepgang zullen hebben,maar geen
rust. Als ik vanuit mijn keuken kijk
naar het Zuiderkerkhof word ik altijd
rustig van de spiegelfontein, die het
nu eindelijk weer doet. En alleen het
geluid van stromend water geeft een
bepaalde kalmte. Soms verschijnt er
een groepje steppers, die dan als toeristische attractie een wedstrijd om de
bomen houden. Of er wordt aan een
touw getrokken. Dan hoor je gejoel
en lawaai. Meestal klinkt het pleintje
als een rustiek dorpje.
Mijn buur zet nu André Hazes net iets
te hard, maar het is het nummer ‘kleine jongen’, gevolgd door ‘de vlieger’.
Ik ga lawaai maken met mijn gedicht.
Ik heb schijt aan niets, maar ik waag
me toch aan een hondenpoepgedicht.
En inderdaad, de aanhef is gejat.

Kelderangst

of beter nog:
een one way ticket naar Timboektoe
gewoon onder een palm
met een cuba libre
en dan zachtjes aan
die lauwe blauwe golven in –
hoho wacht even!
in Timboektoe is de revolutie uitgebroken!
dan sta je in de soos /
een papegaai krijst tegen de stilte op
vier oude mensen aan de koffie en de thee
waaronder Joop /
gebogen boom
van vele winden mee
naar hier –
de aarde zuigt zijn voeten vast –
wij trekken door een onbekend moeras
zijn kamer in
er woont een Chinees meisje hier
zegt Joop
ze ziet of hoort haast niets
maar nu heb ik contact met haar
en haar gezicht . . . .
is hélemaal anders geworden –
zijn eigen uitgebeten kop licht op.
			
dunya

zachte pijn verschijnt
in de spiegelfontein
van de verdwaalde overkant

ontrieft tussen de sterren

niemand kent de omgang
van de kleine klemmen
hersenvaten knellen

de man schuift voor de maan
de vrouw verschuift haar billen
ontrieft tussen de sterren

ze wil niet in de kelder
door een vuile injectienaald
doodgestoken worden
ze wil niet dat we uitstappen
terwijl zij ons nodig heeft

de rechtstaat is voor Geert geen optie
zijn strafbaarheid is rook voor zijn raap
met gedachtegoed in drie minuten gaar

schreeuwpijn
vult de witte kamer
schreeuwpijn
vult het verre plein
schreeuwpijn verdringt
de stilte
in de verlaten
kelder
		
Jorge
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ik spring van het dak af
denk je
terwijl je door de lange gangen dwaalt
op zoek naar Joop

geeft Geert de Geest
dan belt hij zijn advocaat
balt hij zijn vuist
dan groet hij de dingen
hakt hij zijn hand af
dan is dat een bijdrage aan de economie
maar hadden wij Geert niet
dan hebben wij altijd nog Allah
			
Bert Baanders

steen
gekken gooien
tegels van hoge viaducten
stenen rammen door de maag
van dromen die niet lukten
een steen was zand
of door de tijd
gevormd tot harde hoeken
daar bij een bankje
zit ze soms
en na de wolken
lijkt ze beneden nog
iets meer te zoeken
ingemetseld beeld
vangt haar blik
ze lacht
zoals je naar een kind
kunt lachen
steen en gaai
steen en tijd
ingemetselde liefde
die de dag
een adem lang
van traan en tegenwind
bevrijden kan.
		
Jorge

hp
hoeperdepoep zat op de stoep
laten we vrolijk wezen
labrador en poedelpoep
bescheiden zijn de pékinezen
leg um neer die hondendrol
alsof op elf meter
leg um neer en trap er in
dan loopt het leven beter
hoeperdepoep zat op de stoep
laten we vrolijk wezen
schijt en stront, drol en kont
bescheten wie dit lezen
		
Jorge

Vier kinderen
Zoals elk jaar, zijn ook
dit jaar op 12 april bij
Flesseman de kinderen
uit de Nieuwmarktbuurt
herdacht, die in WO II in
het zicht van de Bevrijding
nog slachtoffer werden.
Ook de kinderen van de
Sint Antoniusschool en
de Witte Olifant hebben
aan de herdenking
deelgenomen en enkelen
hebben zelfgemaakte
gedichten gezegd.
Hieronder een selectie .

Vier kinderen zijn omgekomen,
Hier in de Nieuwmarktbuurt.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Voor hen heeft de oorlog te lang geduurd.
Eén van hen was Annie Meijer,
Ze was toen pas 4.
Als dit niet was gebeurd,
Was ze nu misschien nog hier.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Hier in de Nieuwmarktbuurt.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Voor hen heeft de oorlog te lang geduurd.
Eén van hen was Israël Deegen,
Ook hij kwam de dood
Veels te vroeg tegen.

Vier kinderen zijn omgekomen,
Hier in de Nieuwmarktbuurt.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Voor hen heeft de oorlog te lang geduurd.
Eén van hen was Arie Baars,
Ook voor hem
Branden wij hier een kaars.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Hier in de Nieuwmarktbuurt.
Vier kinderen zijn omgekomen,
Voor hen heeft de oorlog te lang geduurd.
Eén van hen was Alex Evers,
Ook voor hem kwam de bevrijding te laat.
Hij was ook nog maar een kind,
Maar hij is wel een herinnering
Die voor altijd in ons hart staat.
		
Frenk Klein Schiphorst

Oorlog
Oorlog wat heb je eraan ……
Waarom dan niet lief zijn tegen elkaar?
Vrede, dat is toch goed?
Dat is volgens mij zoals het echt moet.
Vrede dat is toch mooi?
Bloemen in plaats van geweren.
Handel in plaats van oorlog.
Blauwe lucht in plaats van grijze.
Dat is toch veel beter dan oorlog ……

Oorlog wat heb je eraan ……
Waarom praat je dan gewoon niet met elkaar?
Nooit meer blauwe lucht en zonneschijn,
Geen bloemen met kleuren en geuren.
Dat moet toch vreselijk zijn.
Oorlog wat heb je eraan ……
Sommigen denken dat ze dan naar de hemel gaan.
Oorlog, waarom dan geen vrede?
In plaats van oorlog,
Kun je elkaar dan vertrouwen geven.

Oorlog wat heb je eraan ……
Waarom praat je dan gewoon niet met elkaar?
Nooit meer blauwe lucht en zonneschijn,
Geen bloemen met kleuren en geuren.
Dat moet toch vreselijk zijn.
			
Thijs van Paridon

Oorlog en vrede
Slachtoffers zijn gevallen,
Jong en oud,
Je raakte mensen kwijt,
Die dag, dat uur, die plek ……

Iedereen zocht naar eten,
Warmte,
En onderdak,
Die dag, dat uur, die plek ……
Nu worden de slachtoffers elk jaar herdacht,
Zo herdenken wij nu ook,
Vier kinderen,
Deze dag, dit uur, deze plek ……
		
Djamé Determeijer

foto Sjaak van der Leden

Allemaal hoopten ze op hetzelfde
Maar vreesden dat dat niet zou gebeuren,
Iedereen was bang,
Die dag, dat uur, die plek ……
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Links Leentje en rechts haar assistent Barbara

Tinctoria in oude paardenstal
Greet van der Krieke
De Zanddwarsstraat ligt een beetje verscholen achter die schitterende monumentale Zuiderkerk. Ga even op het
pleintje zitten, geniet van de waterval
en loop dan nog een stukje richting Kloveniersburgwal, sla linksaf het kleine
straatje in; Zanddwarsstraat. Op nummer
negen vind je ‘Tinctoria, Handmade natural colors’.
Tinctoria is de botanische verzamelnaam
van kleurhoudende planten. Zo noemt
Leentje van Hengel haar ontwerpstudio/
laboratorium en ververij van stoffen. Al
heel jong, op de middelbare school breit
Leentje stiekem onder de les, zodanig,
dat de pennen niet boven de schoolbank
uitsteken. Een tien voor tekenen heeft
ze. Bovendien is ze geïnteresseerd in
scheikunde. Voeg daarbij ook nog eens
de genen van een creatieve familie aan
weerskanten: “grootmoeder borduurde
altijd en ik had een breiende oom, tante
ontwierp ook al textiel”, en de kiem is gelegd. In Engeland gaat ze een opleiding
volgen aan de kunstacademie voor textiel, komt met veel kennis terug en werkt
een paar jaar bij Capsicum.

Zijderups op eik
Dessins ontwerpen is haar hoofdtaak.
Maar dan begint het te kriebelen, “waarom doe ik niets met textiel, ik maak nu
alleen maar plaatjes.” Vervolgens gaat
het in een stroomversnelling, er komt
winkelruimte vrij in het huis waar ze
woont. Die paardenstal van vroeger biedt
ook voldoende ruimte om haar machines
neer te zetten. Een paar jaar nog houdt
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ze de deur dicht om goed haar bedrijfje
op te starten, te onderzoeken hoe ze
met zuiver natuurlijke ingrediënten kan
gaan verven, op uiteraard natuurlijke
materialen. En dat is een lastig procedé,
veel gecompliceerder dan op chemische
wijze verven maar dat is uiteraard ook
veel schadelijker voor mens en milieu.
Leentje heeft bijvoorbeeld vijftig kilo indigo (blauwe kleurstof) op voorraad, hopelijk kan ze daar nog ongeveer zes jaar
mee vooruit. Een nieuwe partij indigo
geeft nooit exact hetzelfde resultaat als
de oude, dat maakt het o.a. zo ingewikkeld. Prachtige natuurlijke materialen
gebruikt ze, de zijde bijvoorbeeld komt
van een zijderups die leeft op de eik. Er
is biokatoen in de collectie, fluweel, linnen, hennep, wol en bamboevezel. Het
zijn de “Open Ateliers” geweest, die haar
1995 hartelijk uitgenodigd hebben, toch
vooral de deur open te doen.
Rijkdom
Het is een bezield mens, waarmee ik
praat. Leentje moet geraakt worden door
iets. Ze moet het gevoel krijgen van: “Oh,
wat is dit prachtig. Het leven zelf biedt
zoveel schoonheid. Dat is waar ik naar
op zoek ben en ik wil me er nog meer in
verdiepen. Mijn schetsboeken staan al
vol onderwerpen voor dessins, dat vormt
meestal de basis maar dan wil ik er nog
meer in kwijt. Die biodiversiteit, slakjes,
insecten, die wonderlijke beestjes, dat
hoort allemaal bij de natuur. Dat zie je
niet veel op standaardgordijnen, vaak
zijn die romantisch getint met bloemetjes en bijtjes en dat is ook prachtig hoor.
Maar het gaat mij om meer; het leven, de

natuur is zo’n rijk gebeuren, het is niet
die ene mooie bloem of plant, maar die
ongelooflijke rijkdom, dat wil ik graag
doorgeven. En daar komt automatisch
het uitsluitend gebruiken van natuurlijke
kleuren vandaan. Het is voorhanden in
de natuur, dat dwingt mij bijna om die
materialen te gebruiken. Het verven beheers ik, en dat is niet eenvoudig geweest
om me dat eigen te maken. Maar nu wil
ik veel meer dat gevoel van schoonheid,
samenbrengen met de dingen die ik
maak.”

Duurzaam
Toegepaste kunst kun je het noemen en
ik zie wonderlijke wingerden, fantasiebloemen en kleine krioelende kruipertjes
door elkaar meanderen. Er zit zoveel in
verstopt, het kijken verveelt nooit. Het
procédé van het verven is al zo oud. Al
heel vroeg, wanneer ze voldoende te eten
hebben en een plek om te slapen, zijn de
mensen gaan versieren, vertelt Leentje.
Ze zijn gaan zoeken waarmee dat kan en
de aarde geeft het. Over de hele wereld
zijn natuurlijke ververs maar het zijn er
maar weinig. De Unesco ondersteunt
congressen voor natuurlijke ververs, dat
is fantastisch natuurlijk. En gelukkig is
er ook een markt voor, mensen waarderen het wat Leentje maakt. Het is niet
goedkoop, hoewel dat altijd arbitrair is.
Het denkproces, de creativiteit, de ongelooflijke zorg en precisie waarmee alles
gemaakt wordt, voeg daarbij het unieke
van de ontwerpen, dat alles kost veel tijd.
En tijd kost nu eenmaal geld. Tot op de
dag van vandaag zijn mensen bereid om

voor kwaliteit, en duurzaamheid, voor
een bijzonder cadeau te betalen.
“Kleuren zijn zo intrigerend, indigo
(blauw), meekrap of wouw (geel), cochenille (rood) en eikenbast, daar werk
ik mee. Tot 1850 waren dit de gebruikelijke grondstoffen om textiel mee te
verven. Het zijn de kleuren die je terugziet in de olieverfschilderijen van Rembrandt en Vermeer. Maar eerst moet de
stof voorbewerkt worden, door middel
van een beitsproces met aluin en galappels, dan een paar keer gedroogd en dan
pas kun je gaan verven.” Dan komt Leentjes scheikundeknobbel aan bod. Zoveel
van dit en zoveel van dat, het eindeloos
uitproberen om de juiste verhouding te
krijgen, een arbeidsintensief proces. Na
het verven en de behandeling met de
dessin stempels en zeefdrukramen wordt
de stof heel heet gewassen. Om er voor te
zorgen dat u nooit bang hoeft te zijn dat
uw wasmachine blauw van de indigo uitslaat. Er wordt heel veel nagespoeld. Dat
het echt handwerk is laat de foto zien. In
een enorme bak met verf wordt de stof vaak gordijnen - met stokken omgeroerd,
wel een paar uur lang.

Coupons
“Het milieu, hoe zit het daarmee Leentje?” De inspecteur van milieuzaken, die
regelmatig op bezoek komt, is tevreden
over haar. Het is alles natuurlijk wat in
het riool verdwijnt, er wordt heel veel
water gebruikt, en uiteindelijk komt dat
weer in het waterzuiveringssysteem terecht. En ja, best lastig, zo met de aan- en
afvoer van je materialen. Soms moet het
overgeladen worden in kleinere auto’s.
Dat is ook duur en maakt alles weer een
tikje ingewikkelder. Maar voor geen goud
zou ze naar een bedrijventerrein willen
vertrekken. “Deze binnenstad, dit stukje
Amsterdam inspireert zo ongelooflijk en
dat heb ik nodig.”
Er is een mooi aanbod van kant en klare
kamerjassen, sjaals, sierdekentjes, kussens en u kunt ook uw gordijnen bij
Leentje laten maken. Er kan gekozen
worden uit het bestaande kleurenpalet.
In overleg kunnen kleine variaties gerealiseerd worden maar zelf vertellen, dat
Leentje nu die andere, nieuwe rode kleur
voor u moet gaan maken, dat gaat niet
meer. U kunt die prachtige stoffen ook
per meter kopen en ook zelf aan de slag
gaan. Wilt u het eerst even uitproberen?
Een mand met coupons staat in de winkel, 8,50€ per 100 gram.
Website: www.tinctoria.nl

Grijs Goud in Aktie

Geboren in de Nieuw-marktbuurt ben ik
niet, maar ik woon er al wel vanaf 1974.
Ik ben geboren in 1954 en was daarmee
een jong studentje toen ik “lid” was van
de “Aktiegroep Nieuwmarkt”. De meesten
waren wel 10 jaar ouder en ik keek daar
ook wel tegenop (en qua leeftijd is dat zo
gebleven!) en die waren de straat al opgegaan in de jaren 60. Je kon met die mensen over Sartre praten, met de vrouwen
ook over Simone de Beauvoir. Sartre en
De Beauvoir kozen ook voor de aktie en
de diskussies, vanuit een diep gewortelde
overtuiging dat je als mens zelf verantwoordelijkheid draagt. In aktie komen is
een drijfveer in jezelf Met dat permanente gevoel en in die overtuiging heb ik tot
nu toe mijn leven gesleten in deze buurt
Mijn buurt is een fijne buurt, dat is de uitkomst van akties tegen de zuidoostlijn en
protesten tegen grootscheepse afbraak
van woonbuurten. Waar het om te doen
was, staat nog altijd goed samengevat in
de leus: “ Wij willen een stad met buurten
waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor
jonge en oude mensen.” Die leus prijkt
steevast op de agenda van de bewonersraadvergadering die ik in de bus krijg. ( Ja,
dat rondbrengen ondersteun ik graag!)
Ik mag in metrostation Nieuwmarkt
ook graag een paar extra passen zetten
om over de woorden te lopen van Tini
Hofman: “Wonen is geen gunst, maar een
recht’” Hoe aktueel is dat.
De leeftijdscategorie van de (jonge) aktievoerders van toen, dat zijn de huidige
babyboomers, dat is de grijze golf. Er is
steeds onduidelijkheid over wat de definitie daarvan is. Nou, het zijn de mensen die
geboren zijn van 1946 tot en met 1968. Die
categorie is Het Grijze Goud
Ik behoor tot die groep en ik ben duidelijk anders sociaal, politiek, economisch
en filosofisch gevormd dan mijn ouders.
Mijn ouders zijn de naoorlogse consumenten geworden, wij protesteerden tegen

dat consumentisme. Wij eisten democratie
en mondigheid kreeg met ons smoel. Als
je durft te kijken naar de grijze golf die
er aan komt, zie dan een groep mondige,
veeleisende en politiek relevante oudere
volwassenen. Ik denk dat het slappe beleid tot nu toe plaats gaat maken voor de
vastberadenheid van de aktievoerders van
weleer.
Deze wijsheid, dit wensdenken haal ik uit
een Belgisch boek over dit thema. HET
GRIJZE GOUD. Hoe babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal kunnen maken. ( zie bijgaande foto). Ik raad u dat van
harte aan, op basis van harde cijfers, goed
wetenschappelijk onderzoek, worden concrete beleidsvoorstellen gedaan om de ouderenzorgsector af te stemmen op ONS.
Daar is Aktie voor nodig. Ikzelf heb de
handen al uit de mouwen gestoken: ik ga
een studie doen. Ik start ( als fysiotherapeut) een Master Opleiding revalidatie in
de Geriatrie aan de Vrije Universiteit van
Brussel. Ik wil (voor mezelf en voor u, generatiegenoten) alles weten over fysiologie van de oudere volwassene, omdat ik er
op uit ben het idee van de eigen verantwoordelijkheid gestalte te geven en het
streven naar onafhankelijkheid gestand
te doen. Het middel dat ik inzet is spierkrachttraining.
Spierkrachttraining is een cruciaal instrument om dingen zelf te kunnen doen. Er
moet een basiskracht opgebouwd worden
en ook onderhouden worden. Het is de
basis voor een goede houding, voor werking van hart en longen, voor stofwisseling
en orgaanfuncties. Natuurlijk, je kunt ook
andere dingen doen, wandelen, in de tuin
werken, fietsen, muziek maken, zingen)
maar spierkracht is de basis voor onafhankelijk bewegen. Dat wordt het thema van
mijn afstudeerproject.
In het kader daarvan ga ik in september
een SPIERKRACHT-circuittraining starten,
waar buurtgenoten aan deel kunnen nemen. U hoort daarover nog van mij!
Gertrud Pijnenburg
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werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 toonbeeld.praktijk@zonnet.nl
www.mariarijnbout.nl

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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.

Zeedijk 129
www.zeedijk129.nl
de tussenbibliotheek

Telefoon 020 – 624 20 70

www.knaw.nl

2010005.indd 1
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Iedereen kan zingen
Evert van Voskuilen
Dirigent en zangeres Marianne Selleger benadrukt dat zingen voor alle
mensen mogelijk is. Zelfs voor diegenen die vroeger op school hun mond
moesten houden.Op zoek naar de
geheimen van het zingen sprak ik met
haar en nam deel aan een repetitie van
het Antoniuskoor.
Marianne Selleger komt uit een muzikale familie en droomde als tiener van
een grote podiumtrap waarvan zij net als
Barbara Streisand met gitaar in de hand
zou afdalen voor een optreden. Maar
pas tijdens haar studie Culturele Antropologie aan de universiteit ontdekte ze
dat zingen “haar werkelijke ding” was en
is. Ondanks het muzikale nest moesten
thuis de nodige weerstanden overwonnen worden voor ze kon gaan studeren
aan het Sweelinckconservatorium en het
Mozarteum in Salzburg. Haar website
maakt gewag van een omvangrijk repertoire.
In haar beeld zingen mensen vanwege de
bevrijdende werking. Of je nu als amateur een keer per week deelneemt aan een
koor of, zoals zijzelf, dagelijks repeteert
voor een optreden. Los daarvan heeft
zingen iets te maken met overdracht van
gevoelens of een boodschap..
Door vooral regelmatig te zingen kan de
stem vanuit de basis ontwikkeld worden.
Oefeningen leren de buik te ontspannen,
houden de adem flexibelen ontwikkelen
de stemtechniek. Één van de geheimen
van het zingen zit in het gebruik van de
tong. Wat voor kleine kinderen vanzelfsprekend is moet bij volwassenen weer
worden ontwikkeld. Wat dat oplevert is
voor iedere cultuur en naar aanleg verschillend. De natuurlijke klankkleuren
van mensen uit Azie zijn anders dan die
uit Afrika of Europa. Dat maakt wereldmuziek ook zo boeiend. Voor Marianne

is haar stem professioneel gereedschap
dat met behulp van een kno arts onderhouden wordt als de spieren van en topsporter door een fysiotherapeut.
Het door Marianne gedirigeerde Antoniuskoor komt voort uit ouders van leerlingen van de gelijknamige basisschool.
Het koor is tussen de vijftien en twintig
mensen groot en heeft de veel gebruikte
onderverdeling in bassen, tenoren, alten
en sopranen. In februari waren ze gastkoor bij een Engels toneelgezelschap dat
optrad in het Nieuwe de la Martheater.
Er wordt gerepeteerd in de voormalige
Satanskerk aan de Oudezijds Voorburgwal. Inzingen kun je op vele manieren.
Marianne liet die avond het koor de
toonladders neuriën en tegelijk met de
vingers de stembanden masseren. Hoewel harmonieus zouden voorbijgangers
het geluid als satanisch kunnen hebben
geïnterpreteerd. Nochtans was het een
goed begin voor het echte werk.
Opvallend waren de vele persoonlijke
muziekstandaards. In plaats van de teksten in de hand te houden worden de
teksten op standaards neergezet. Geriefelijk als ook de teksten in passende lettergrootte beschikbaar zijn. Het koor
reageert alert en adequaat op de aanwijzingen van de dirigent. Geconcerteerd
als het moet, ontspannen als het kan. Als
een specifieke stemgroep aan het repeteren was, konden koorleden tussendoor
voor zichzelf thee inschenken. De sopranen vallen op door hun contingent,
krachtige stemvolume en het plezier. Het
zijn moeders, maar giebelende moeders,
in een koor dat ook in zijn geheel niet
schroomt voluit te zingen. Het krachtige
voorzingen en de aanwijzingen van de
dirigent zijn daaraan niet vreemd. Stevig zingen is naar haar mening ook goed
voor de stem.

Zowel de Antoniusschool als basisschool de Witte Olifant werken aan
een traditie met zingen. Van de eerste is de kerstmusical binnen de buurt
wereldberoemd; het nummer “Op
de Nieuwmarkt”een “hit” met volksliedachtige potentie.
Uit de Witte Olifant zijn meerdere koren voortgekomen. Het Lastagekoor
begon als koor van ouders van leer-

Het instuderen van een nummer begint
met het gezamenlijk hardop lezen van
de tekst. Dan wordt het per stemgroep
“onder stem” genomen. Die avond werden “Jeannine” van L.Wolfe Gilbert, het
Jiddische bruiloftslied “Di Mesinke ojsgegebn” en “One hand one hart” van
Purcell ingestudeerd. Ook klassieke componisten hebben voor amateurs toegankelijke en haalbare muziek geschreven.
Aan de kritische aandacht voor de interpretatie en uitspraak van de tekst is op
te maken dat veel koorleden gestudeerd
hebben.
Verrassend was dat het eerst gezamenlijk
gelezen en langzaam gezongen bruiloftslied tijdens de repetitie evolueerde in een
aanstekelijk danslied.
De avond werd afgesloten wat bij het
voetballen wel de derde helft wordt genoemd. In de kroeg werd wat gedronken,
bijgepraat en ervaringen uitgewisseld.
Meer informatie op antoniuskoor.wordpress.
com of www.marianneselleger.nl

lingen maar evolueerde tot een vrouwenkoor. Er zijn twee jeugdkoren.
Kinderen uit de bovenbouw repeteerden hard voor een optreden in
de opera Noye’s Fludde van Benjamin
Britten. 19 juni in de Uilenburger Sjoel.
De kleuters studeren liedjes in voor
de toneelvoorstelling ‘Spaghetti van
Menetti”.
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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

Studio Floor de Haan
Koningsstraat 2
Total Body Care
Ontgiften/cellulite behandelingen

Tegen inlevering van deze bon 10% korting op deze behandeling!
Maximaal 1 bon per persoon

Medische en cosmetische pedicure, manicure

Ook mannen zijn welkom voor iedere behandeling!

www.floordehaan.nl

tel: 06 24 12 66 89

SPAANS IN DE BOOMSPIJKER,
op MAANDAGAVOND.
Cursus, BEGINNERS. 13 lessen:. van 19.00-20,30 uur
Kosten:€.119,-- Stadspas €.95,--,start 19 Sept.
==============
Speciale SNELCURSUS “op reis”,van 20,30-22.00 uur
12 lessen,kosten €.120,-- (inkl.lesmateriaal)start 19 Sept.
===============
Tevens gevorderden,-básico,medio y avanzado op dinsdagen woensdagavond op locatie.
DOCENTE: Josephine Roosen
INSCHRIJVING: 12 SEPT. 19.00 uur in de Boomspijker
INLICHTINGEN: vanaf 1 augustus tel.020-6385088
(docente)

aans-1.indd 1
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Fragment uit ‘Russisch water’
Zoals hier alles langzaam ging, zo drong het nu pas tot me door
dat Alma een totaal ander leven voor ogen had dan ik. Plotseling besefte ik dat ik me zorgen moest maken over gretige eierstokken. Ik verafschuwde mijn laksheid. Hoe was het mogelijk
dat ik niet langer had doorgedacht over zo’n belangrijke beslissing? Waarom moest alles in mijn leven eerst voor mijn voeten
geworpen worden zodat ik erover struikelde voordat ik actie
ondernam? Afgezien daarvan, waarom moest er eigenlijk een
kind komen? Kinderen genoeg, er was een overschot aan eenkennige baby’s, slecht lerende kinderen, onmogelijke pubers,
contact verbrekende adolescenten. Moest zij die per se van
zichzelf hebben? En, belangrijker nog, waar zou ik dan blijven?
Van partner naar vader, geen prettig toekomstperspectief.
‘Waarom wil jij eigenlijk kinderen?’ vroeg ik aan Alma die
thee aan het zetten was. Ze draaide zich met een ruk om.
‘Hoezo?’
‘Nou, een hele normale vraag, lijkt me. Waarom je een kind
wil.’
Ik zag aan haar uitdrukking dat ze twijfelde tussen ruziemaken en serieus antwoorden.
‘Het leven doorgeven. Onsterfelijk worden.’
‘Dus het moet op jou lijken.’
‘Of op jou.’
‘Dan klopt dat dus niet.’
‘Het gaat om het idee. Het leven doorgeven, daarvoor ben ik
hier tenslotte.’
Ze durfde niet te zeggen ‘op aarde neergezet’, omdat ze wist
dat ik het belachelijk zou maken. Onsterfelijkheid en een bestaansreden. Mooie eenvoud. Ik wilde dat ik zo zeker was van
mijn zaak en mijn leven. Ik begon Waarheen, waarvoor te neuriën. Alma goot water op en draaide zich weer naar me toe.
‘En jij?’
‘Wat: en ik?’
‘Waarom wil jij een kind?’
Een goede vraag. Maar eerst moest een andere beantwoord
worden. Waarom wilden vrouwen altijd progressie in een relatie? Waarom was het nooit genoeg? Het begon met elkaar meer
willen zien, dan wilden ze samen op vakantie, samenwonen en
opeens was het tijd voor een kind. En daarna nog één, zodat je
uiteindelijk werd gedegradeerd tot de vader van haar kinderen.
Voor altijd op de tweede plaats. Welke man wilde dat nou?
Voor de zekerheid hield ik mijn mond, dat was niet goed.
‘Wat zit je dom te kijken.’
‘Ik zit dom te denken.’
‘Wat?’
‘Weet ik nog niet.’
‘Laat maar,’ zei ze en draaide zich naar het aanrecht. Laat
maar betekende toe alsjeblieft en daar deed ik niet aan, behalve
als we in bed lagen, dan deed ik alles wat ze wilde. Ik was nergens vies van, een maatstaf voor echte liefde.
‘Voor het geval je eraan twijfelt: ik vind het erg dat je daar
geen antwoord op hebt,’ zei ze tegen de geiser.
‘O,’ zei ik.
Mooi woord. Het zei niets en toch zeg je iets.
Ik stapelde een aantal kussens en ging gestrekt op de bank
liggen.
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Datsja aan de Wolga

Voor het interview ontmoetten we elkaar op de Nieuwmarkt. Bij het café dat
ook een rol speelt in het boek. We kenden elkaar niet, herkenden elkaar echter direct en het gesprek liep inderdaad
goed. Zij bestelde spa rood en ik bestelde spa blauw. Geen Russisch water.
Water speelt overigens een belangrijke
rol in het boek. De titel verwijst niet alleen naar het water van de Wolga, waar
de hoofdpersoon Gijs een datsja heeft,
maar ook naar het vruchtbaarheidswater
dat hij speciaal voor zijn vriendin Alma
gaat halen, en natuurlijk naar de wodka.
Haar blog vertelt over ons gesprek:
Vandaag werd ik voor het eerst geïnterviewd.

Foto: Quintalle Nix

Jorge Bolle
Caroline Ligthart leek mij, toen ik een
eerste blik op haar webblog wierp, een
gerenommeerd schrijfster. Met onder
meer een aantal korte verhalen had ze
al enkele Belgische prijzen in de wacht
gesleept. Maar midden mei maakte ze
eindelijk haar werkelijke debuut met een
roman genaamd ‘Russisch water’. Na drie
jaar sleutelen en wikken en wegen en
daarna enkele afwijzingen bij gerenommeerde uitgeverijen werd de roman eindelijk ten doop gehouden.
De presentatie van het boek was niet in
haar Nieuwmarktbuurt, maar bij boekhandel Schimmelpennink, op de Weteringsschans. Volkomen logisch, want ze
werkte daar drie jaar als boekverkoopster.
Volgens de eigenaar Ton had ze een verbluffend geheugen en herkende ze alle
klanten altijd direct. Ook als een klant al
een tijdje niet geweest was.

We zaten in de zon op de Nieuwmarkt en
het beviel me wel, dit nieuwe leven. Ik kon
mijn neiging hem vragen te stellen (eens een
redacteur, altijd een redacteur) niet onderdrukken, dus of er veel over mijn boek in het
uiteindelijke stuk terecht komt is de vraag. Ik
had in ieder geval veel plezier. Hij ook.Op een
gegeven moment zei hij: ‘O, nu komt er een
goede vraag.’ Ik moest daar erg om lachen,
maar het was waar. Of ik voorbeelden had
van zinnen waarbij ik echt juichend achter
mijn computer had gezeten. Die waren er. Ik
kon meteen twee noemen.
De beginzin: ‘Ik ben tamelijk dik en redelijk lui.’En:’Ik geloof niet in schuld. Ik geloof in onvermogen.’
Ik was wederom erg tevreden. Maar toen
paste hij ‘mijn’ trucje toe. Soms eindig ik een
interview met: ‘En welke vraag had ik je
eigenlijk moeten stellen?’
Een luie vorm van bang zijn iets gemist te

hebben. Hij deed er een schepje bovenop.
‘Welke vraag zou jij jezelf nooit stellen,
en welke wel.’ Ik heb hem geen antwoord
gegeven.
Ze noemt niet haar minachtende blik
toen ik ook maar wees in de richting van
de mogelijkheid van autobiografische
elementen in het boek. Wel is me bij gebleven dat ooit een leraar een negen gaf
voor een opstel en dat een oom altijd geloofde in haar talenten als schrijver.
De reacties op haar debuut mag ze met
vertrouwen tegemoet zien. Het boek
leent zich ook voor verfilming. Dit is
echter geen recensie. Maar ik heb het
boek in één adem uitgelezen en laat met
het fragment op de bladzijde hiernaast
het boek zelf spreken. Ik denk dat ik nu
nog snel even naar de bakker ga. Warm
aanbevolen heet dat geloof ik.
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Geen sloopvergunning Binnengasthuis
Bettie Ruigrok
Al jaren strijden buurtbewoners tegen
de sloopplannen van de Universiteit van
Amsterdam. Zijn de rijksmonumenten
nu eindelijk veilig?
Op 30 maart deed de rechtbank uitspraak
over een eventuele sloopvergunning
voor de rijksmonumenten van het Binnengasthuiscomplex.
“De loutere keuze van de UvA voor clustering dan wel voor een bibliotheek op
het BG is naar het oordeel van de Rechtbank onvoldoende om het belang van de
UvA zwaarwegend te maken. Dit zou anders kunnen zijn als er geen geschikt alternatief voor de gewenste bibliotheek is.
Het stadsdeel heeft in dit stadium de mogelijkheid het motiveringsgebrek te herstellen, maar ook om daarvan af te zien.”
Het dagelijks bestuur heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom in afwijking
van een ernstig bezwaar van de Rijksdienst en een pro forma bezwaar van
de Monumentencommissie kan worden
overgegaan tot sloop van twee rijksmonumenten, die onderdeel zijn van een
ook als complex aangewezen rijksmonument.
Het dagelijks bestuur heeft niet deugdelijk gemotiveerd waarom het belang van
de UvA in redelijkheid dient te prevaleren, aangezien niet deugdelijk is onderzocht of er voor het thans gewenste volume met de thans gewenste functie een
geschikt alternatief aanwezig is.
Het dagelijks bestuur heeft ten onrechte
niet in de belangenafweging betrokken
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de vraag of de inbreuk op de monumentale waarden in redelijkheid gerechtvaardigd kan worden in het licht van de
voortgaande digitalisering.
In de commissie Bouwen & Wonen op
17 mei hebben de Vereniging Vrienden
van de Amsterdamse Binnenstad, de
Bond Heemschut, de Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein
e.o. en de Initiatiefgroep Burgwallen
Zuid aan de leden van de commissie verzocht om de uitspraak van de Rechtbank
te respecteren en in overleg te gaan met
de UvA voor een nieuw plan met behoud
in plaats van sloop van de beschermde
rijksmonumenten. In de commissie was
een kleine meerderheid voor dit verzoek.

Laatste nieuws
Op 31 mei heeft de raad van stadsdeel
Centrum, op voorstel van de fracties
van GroenLinks, PvdA en SP, besloten
geen steun te verlenen aan instelling van
hoger beroep tegen de uitspraak van de
Rechtbank tot vernietiging van de monumentenvergunning (die nodig is om
monumenten te kunnen slopen). Daarmee kan de UvA haar plan om op het
BG-terrein een nieuwe grootschalige bibliotheek annex studiecentrum te bouwen, ten koste van twee rijksmonumenten, niet zondermeer doorzetten.
De portefeuillehouder Boudewijn Oranje
heeft verklaard dat het DB de Raad zal
volgen.
Volg voor verder nieuws de website:
www.volbg.nl

Nieuwmarkt
Oproer: fiasco of
succes?
Een van de heftigste episodes in
de naoorlogse geschiedenis van
Amsterdam was het jarenlange verzet
van de Nieuwmarkt tegen de afbraak
van hun buurt. Toenmalig actieleider
Auke Bijlsma maakt de balans op
in het kader van de Dag van de
Geschiedenis.
zondag 26 juni 2011
Amsterdams Marionetten Theater
Nieuwe Jonkerstraat 8
aanvang 13.00 uur en 14.30 uur
Meer informatie op www.
dagvandeamsterdamsegeschiedenis.
nl

Activiteiten
Pintobieb

Van atoom naar kosmos

Donderdag 19 augustus – 20.00
uur – feestelijke opening van het
nieuwe Culturele Seizoen.
Dichter, archeoloog én componist Louis Lehman wordt 91. Met
Guus Janssen aan de piano en
Rien Goettsch als gitarist.
Cd’s van de musici zijn aan de zaal
verkrijgbaar, ook zullen er dichtbundels van Louis Lehmann te
koop zijn.Toegang is 5 euro.

September
Sheng Scheijen: ‘Sergej Diaghilev
– een leven voor de kunst’. De legendarische Rus Sergej Diaghilev
(1872 – 1929) - oprichter van de
vermaarde Ballets Russes in 1909
– behoort tot de invloedrijkste
artistieke pioniers van de twintigste eeuw. Het boek werd door
The Sunday Times verkozen tot
één van de beste biografieën van
2009. Voor de mensen die ‘Vaslav’
van Arthur Japin hebben gelezen
zal dit een heel boeiende avond
worden.

Exposities
Ruimtelijke textielkunst van
Marja Broersen in juli en augustus
op de eerste etage. Zij laat een eigen poëtische en speelse wereld
zien in ruitvormen, ruimtelijke
paarden en portretten van textiel. Als de schoolvakantie voorbij
is zal zij enkele collageworkshops
geven.
In het Pinto-notitie-voor-debuurt-boek, neergelegd door
kunstenaar Hanneke Dikboom
(ruimtelijk werk, hout, was, metaal, olietempera, assemblages,
materieschilderijen, schrijft ook
gedichten), staat al heel veel geschreven en getekend. Als het
boek vol is – is het zeker niet ‘uit’,
maakt de kunstenaar er een monumentaal werk van.
In september en oktober exposeert Frédéric Martin met werk
uit Frankrijk.
Zijn stijl is direct verwant
aan de Art Brut (ook wel
‘Outsiderkunst’). Te zien zullen
zijn werk op papier en een aantal
sculpturen.
Liesbeth Pijper

Maria de Graauw
Opnieuw op zoek naar bijzondere inwoners van onze buurt. Ik hoef niet lang na
te denken. Bij toeval kwam ik in contact
met Roland Broekhuis, schilder, begenadigd kunstenaar en woonachtig in de
Nieuwmarktbuurt. Zijn werken nodigen
uit tot een artikel.
Leven. Zonder aarzeling komt dit woord
bij mij op bij het zien van de schilderijen
van Roland Broekhuis. Zelf gebruikt de
kunstenaar de term: energie. Dit begrip is
nog ruimer dan leven, want ook levenloze materie bevat energie.
Op microscopisch niveau bestaat energie uit de krioelende cellen, waarin zich
raadselachtige processen afspelen, beheerst door de wetten van de biochemie.
Deze dynamiek wordt treffend weergegeven op de doeken van Roland Broekhuis.
De indringende kleuren, het reliëf van
de verf versterken de levende indruk van
het werk. Je ziet als het ware de activiteiten die plaatsvinden op atomaire schaal.

Kosmos en mensbeeld
Maar ook op de schilderijen van de kosmos, is de energie tastbaar. Heldere kleuren, weidse vormen verbeelden de kracht
en grootsheid van de ruimte.Onder de
indruk en overtuigd van de eigen nietig-

heid blijft de kijker achter.
Meer ingetogen vormen van leven zijn
te zien op de ‘mensbeeld’ schilderijen.
Kwetsbare maar tegelijkertijd sterke figuren zijn verbonden met hun omgeving.
Harmonieuze gestalten hebben en bieden houvast aan elkaar of aan zichzelf..

Onderhuids
In de schilderijen die de kunstenaar onderbrengt in de categorie ‘sferen’ is zowel
sprake van uitdaging als van verstilling.
De kleur en vorm composities dringen
diep naar binnen. Er valt niet aan hun
invloed te ontkomen. Soms levert dit
een gevoel van serene rust op, een andere keer is de sfeer geheimzinnig, sprookjesachtig. In ieder werk, figuratief of abstract, is sprake van vitaliteit: krachtig,
grillig, of meer kalm en onderhuids.
Sinds enige tijd siert een werk van de
kunstenaar onze wand. Het gaat om een
bloeiende tuin. Een natuurlijk verlengstuk van de tuin waarop we uitkijken.
Roland Broekhuis doet mee aan de komende atelierdagen van de Nieuwmarkt
op 2 en 3 oktober.
Het atelier van de schilder is gevestigd
aan de Mauritskade 24 te Amsterdam.
Raadpleeg de website: www.rolandbroekhuis.nl.
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Schrijven door scheur in het behang
Helmi Goudswaard
“Het is hier nog kleinschalig, de boeken spreken nog.” In de grote zaal van
de Pintobieb met uitzicht op de prachtige gerestaureerde binnenplaats spreek
ik met Diet Verschoor en Otteline van
Panthaleon van Eck. In het gewone leven psychotherapeut leidt Diet alweer
bijna dertig jaar schrijf-cursussen en psychologe Otteline zo’n zes jaar: “Samen
geven we hier vorm aan onze liefde voor
de literatuur.”
Hoe verloopt zo’n cursus?
Diet: “In de basisgroep beginnen we met
het lezen van door de deelnemers zelf gekozen gedichten. Zo’n tien mensen in de
leeftijd tussen de vijfendertig en vijfenzeventig doen mee. We geven in de acht
bijeenkomsten oefeningen aan de hand
van een thema dat ieder jaar wisselt. Dit
jaar is die rode draad bijvoorbeeld ‘Het
Hotel der Verbeelding’. In elk van de
acht kamers zit een schrijfopdracht, zoals: ‘Het Gescheurde Behang’ . De literaire vorm varieert van dialoog, monoloog,
gedicht, naar beschrijving. In kamer acht
van het hotel heeft de cursist een ontmoeting. Je ziet dat onze deelnemers
zich steeds meer vereenzelvigen met het
hotel.”
Waar mikken jullie op?
Otteline: “Onze bedoeling met de cursus
is dat mensen een eigen stijl vinden en
uitbouwen. Vaak zie je dat een cursist uitbreekt en een nieuwe stijl ontwikkelt. In
het begin heeft bijna iedereen de neiging
om de werkelijkheid te willen beschrijven of het eigen leven, terwijl wij juist de
fantasie willen stimuleren. Het huiswerk
lezen we in de groep aan elkaar voor, dat
kan helpen om de angst om te schrijven
die we allemaal kennen, te overwinnen.
Het vertrouwen groeit daardoor. Delen
met elkaar is van essentieel belang. We
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bespreken waar mensen in vastlopen en
zoeken naar andere ingangen. Maar ook
gewone discipline is belangrijk: doorzetten en afmaken. Het is niet vrijblijvend,
je verbindt je echt. En het verlangen
wint het op den duur meestal van de zenuwen!”
Kun je een hoogtepunt uit de cursussen
noemen?
Diet: “Hoewel we niet gesubsidieerd zijn,
blijven mensen vaak jarenlang komen.
Uit de deelnemers kwam ooit de wens
naar voren om een vervolggroep te starten. In zes bijeenkomsten werkt men aan
een eigen manuscript. Streven naar een
publicatie kan. Belangrijk is de vraag: hoe
lukt het, heb je een goed spoor te pakken? We hebben hier doorbraken meegemaakt... dat vind ik een van de mooiste
dingen. Neem bijvoorbeeld de vrouw die
wekenlang worstelde en ineens met een
prachtig gedicht kwam. Ze kon ontvouwen doordat ze haar muzikaliteit kon gebruiken. In het begin heeft iedere cursist
wel de neiging om zijn eigen producten
af te kraken. Dan pakken we dat met humor aan.”
Wat is jullie rol?
Otteline: “Naast het geven van de opdrachten geven wij commentaar op wat
mensen schrijven. Wij geven in het begin zachte maar op den duur iets scherpere feedback. Ook brengen we grenzen
aan als het gesprek te persoonlijk dreigt
te worden. Op persoonlijke geschiedenissen en ingrijpende gebeurtenissen in het

leven van een cursist gaan wij nooit diep
in. Daar is de cursus niet voor bedoeld.
Als een thema te broos is dan hoort het
hier nog niet thuis. Je komt in deze cursussen veel over mensen te weten, het is
heel intiem maar het gaat om wat je wilt
maken. Het plezier dat je aan taal kan
beleven, de mogelijkheid om te experimenteren, het spelen met taal, dat is de
bedoeling van de cursus.”
Hoe is jullie liefde voor de literatuur
ontstaan?
Otteline: “Ik ben DOOR boeken opgevoed. Toen ik ver van huis op kostschool
zat en het gedicht ‘Musée des Beaux Arts’
van Auden las, dacht ik: ‘als dit kan, dan
is de wereld toch in orde’. Een moment
van genade!” Diet: “Ik ben MET boeken
opgevoed. Op mijn vijftiende las ik ‘Keer
en Tegenkeer’ van Camus en dat gaf een
beslissende draai aan mijn leven. Dat
moment dat de hoofdpersoon naar zijn
moeder kijkt, dat sloeg in als een bliksem. De groten uit de wereldliteratuur
hebben ons meer geleerd dan alle psychologische theorie. “
Eind september start een nieuwe schrijfcursus.
Informatie:diet.verschoor@hetnet.nl;
otteline@hoofdwerk.nl.

foto P.iet Veling

In 1979 komt hij weer naar Amsterdam,
waar hij door Ria wordt opgewacht bij
het Scheepvaartmuseum, met een enorme bos bloemen in de hand. Hij studeert
door voor elektrotechnisch ingenieur en
maakt berekeningen en tekeningen voor
de constructie van gebouwen. Hij krijgt
een goede baan, controleert ook verdedigingssystemen van NAVO-vliegtuigen,
en komt regelmatig in café’s als De Pool,
‘t Hoekje, ‘t Hooischip, De Engelbewaarder, Van Beeren, Café Stopera, De Vriendschap.

Muthanna Alhamad
Geboren 26 mei 1950, Wasat, Irak
Op woensdag 11 mei zien bouwvakkers
die een steiger bouwen aan een hoekpand op het Zuiderkerkhof in een van
de woningen een lichaam op de grond
liggen en waarschuwen de politie. Ook
de dokter wordt gealarmeerd, deze constateert dat er een plotselinge hartstilstand is opgetreden, twee of drie dagen
daarvoor, de juiste datum kan niet worden vastgesteld. Het betreft buurtgenoot
Muthanna Alhamad, die vlak daarvoor
nog vertelde hoezeer hij verlangde met
vroegpensioen te kunnen gaan. Op 17
mei is hij begraven op Santa Barbara, een
week voordat hij 61 jaar zou zijn geworden.
Zijn broer vertelt een week later dat
Muthanna op 29-jarige leeftijd Irak heeft

verlaten en daarna nooit meer is teruggeweest, hij had er niets meer te zoeken.
Via Griekenland reist hij naar Nederland,
waar hij Ria ontmoet, met wie hij later
een hechte relatie zal opbouwen. Maar
eerst monstert hij aan op een vrachtschip
naar Amerika, en opstandig als hij is verzamelt hij de schoenen van iedereen aan
boord en gooit ze in het kolkende water.
Bij aankomst in Amerika springt hij zelf
van de boot, om de laatste driehonderd
meter naar het vasteland zwemmend af
te leggen. Hij blijft er niet lang, vanuit
Amerika gaat hij door naar Libië, waar
hij als landbouwkundig ingenieur wordt
ingeschakeld bij de aanleg van een groot
bosgebied in het midden van de woestijn.

Voor mij is hij vanaf de eerste ontmoeting een beetje raadselachtig gebleven, ik
versta hem ook niet altijd even goed. Vier
weken voor zijn dood spreek ik hem voor
het laatst, het gaat over zijn ervaringen
als buitenlander in Amsterdam. Maarten
Henket, ook aanwezig, vraagt hem om
het verhaal van de poppendokter nog
eens te vertellen. Oh ja, ‘de poeppendokter’, zegt hij waarop Maarten zegt dat hij
toch echt zijn uitspraak moet verbeteren.
Dat zit er dus niet meer in, maar het verhaal is als volgt, voor zover ik het goed
begrepen heb.
Hij trouwt met Ria, ze krijgen een dochter, en die dochter krijgt een pop. Op een
dag wordt de pop ziek, en met zijn drieën
gaan ze met de pop naar de poppendokter in de Reestraat. De dokter ‘behandelt’
de pop en stel vervolgens een diagnose
in de trant van enige dagen rust houden
en dan zal het wel weer beter gaan. Het
kind is tevreden, maar Muthanna heeft
het hele gebeuren met stijgende verbazing zitten bekijken. Van een poppendokter heeft hij nog nooit gehoord, in
Irak zijn er te weinig dokters voor mensen en de dokters die er zijn, zijn voor gewone mensen niet te betalen. En hier in
Nederland hebben ze zoiets als een poppendokter!
Voor hem is dat verhaal een illustratie
voor cultuurverschillen tussen de westerse wereld en het Midden-Oosten. Ik
spreek met hem af dat we het daar nog
eens over moeten hebben en dat we dan
een artikel plaatsen in OpNieuw. Dat
interview is er niet meer van gekomen,
maar de anekdote is bij deze wel verteld.
Beste Muthanna, waar je ook bent, het
ga je goed.
Gerrit Wijnhoud
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Martijn van der Molen
Zodra ik af en toe begin te mijmeren dat de
meeste mensen toch
eigenlijk best goed en
welwillend zijn, begint
altijd meteen een stemmetje van binnen ‘Ergerlijk en onnozel’ te
roepen, ‘de mensen zijn
slecht en ook heus wel
eens goed…dus gewoon
allebei!’ Denk maar eens
aan Kadaffy en aan corrupte bankiers en aan
kortzichtige en haatzaaiende beleidsmakers en
ja…aan zure buren.
Maar toch…Soms lijkt
het net alsof het overgrote deel van de mensen gewoon keihard
werkt en alleen het goede wil.
Het wereldbeeld dat de
media voortdurend opdist is misschien wel een
beetje scheef want het
meeste nieuws is sensationeel en vreselijk anders
is het geen nieuws. Niet
veel op aarde dat rustig
z’n gangetje gaat wordt
ooit nieuws; wanneer je
bijvoorbeeld tweeduizend zestien jarigen
neemt en daar dertig hopeloze kwaaie
schreeuwers tussen zitten, komen uitsluitend die laatste dertig in het nieuws,
de overige 1970 niet. Mede daarom lijkt
het vandaag allemaal fout te lopen en de
tijd wordt maar steeds ongewisser- nee,
daar mag je niet mee spotten. De jeugd
deugt niet meer (alsof zij dat ooit wel
heeft gedaan) en er zit nu een rechts kabinet. Goede inzet van jaren en velen
lijkt overschaduwd door een voortdurend naderend onheil veel erger dan de
Mexikaanse griep.

boeien geslagen. Maar
waarom? Misschien is
er wel iets vreemds aan
de hand. De beboete dames- en deze in de boeien geslagen heer-, zij
hebben allen naar hun
buurtkrant geschreven,
maar je kunt wel nagaan
dat er nog een en ander
plaatsgrijpt dat nooit
wordt opgeschreven.
Op de bewonersraad in
de Boomsspijker, Rechtboomssloot 52, kan men
dit soort zaken aankaarten en met buurtgenoten, politie en gemeente
in contact komen.

Massagesalon
En dan heb je ook nog
Floor de Haan uit de Koningsstraat maar dat is
een heel ander verhaal.
Omdat in mijn dorp de
massagesalons de laatste
jaren als paddenstoelen
uit de grond zijn geschoten is er nu gelukkig een
verbod op nieuwe massagesalons van kracht.
Maar alle massagesalons die de laatste tijd
zo plots opdoken zijn volgens mij nog
iets anders dan massagesalons en Floor
uit de Koningsstraat is een echte goeie
sportmasseuse met een degelijke opleiding die heilzame massages kan leveren.
En dat kan zo lekker zijn als je b.v. ineens
je hoofd niet meer kunt draaien en zo...
Maar die Floor komt er niet meer in. Nou
ja… zij kwam er natuurlijk wel in want
het probleem lijkt grotendeels een alleen
een kwestie van namen te zijn. ‘MassageSalon’ dat mag je vandaag de dag niet
meer op je raam schilderen. Maar ja…
nu weet dus niemand uit mijn dorpje
dat wij vlakbij een ontzettend goeie masseur hebben en dat bedoel ik. De goeden
lijden nog altijd onder de slechten. Het
kaf en het koren. Het kind en het badwater… Niks nieuws onder de zon. Dus
hoe kom ik er dan bij dat het merendeel
van de mensen heus wel goed is? Nee dat
snap ik niet, daar ben ik nog niet helemaal uit.

Goed en slecht

Beboete dames, heer in boeien
Ooit stond ergens: Als ik wist dat morgen
de wereld verging dan zou ik vandaag
nog een appelboom in mijn tuin planten…Vandaar dus al die geveltuintjes?
Verbeter de wereld en begin bij jezelf
blijft toch een sterk en mooi cliche en,
‘Wie in zijn eigen tuintje wiedt ziet het
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onkruid bij een ander niet’ kan er meestal ook nog mee door. In mijn dorp was
kortgeleden een vrouw haar geveltuintje
aan het wieden en zij veegde daarbij wat
iepenblaadjes op en liet deze met een
voor de hand liggende beweging even in
het water van de Kromboomsloot dwarrelen. Mijn buurtgenoot kreeg €100 boete voor dit zware vergrijp want het beleid
van jaren lijkt tegenwoordig om te slaan
of draaft een beetje door naar scherp,
hoog en streng. En een andere mevrouw
die van haar A.O.W rond wil komen en
die haar hondje op een bekend plein een
paar minuten los liet, een plein waar dat
hondje al jaren af en toe eventjes mag
rennen, ook deze mevrouw kreeg een
nog veel hogere boete. Weer een ander
persoon uit mijn dorpje aan het IJ, die
op Rapenburg nog maar kortgeleden met
zijn hond wandelde en die duidelijk bij
een of ander opstootje alleen maar even
wilde passeren, werd hardhandig in de

Brief aan deelraad Centrum
via de rijweg weer op de stoep te komen.
Graag wil ik hem vertellen over de Waag,
over de mensen die hier vroeger gewoond
hebben maar het is lastig mij verstaanbaar te maken. Die drinkende en feestende, veelal jonge mensen bespreken hun
belangrijke zaken luidruchtig, al dan niet
omlijst door muziek uit de café’s. Heel
soms treffen we een vrije doorgang maar
meestal zijn de punaises bedolven onder
stoelen en tafels en waaiert het terras tot
aan de stoeprand uit. Het oversteken is
een lastig karwei. Die vrolijke menigte,
waarvoor de Nieuwmarkt, ‘the place to
be’ is, komt uitsluitend op de fiets. En ja,
die moet je kwijt, dat is simpel. Je pleurt
(excusez le mot) ‘em gewoon ergens neer.
Vervolgens stort je je in het feestgedruis
en: na mij de zondvloed.
Mijn kleinzoon en ik voetballen graag
even en de bal gaat altijd mee; het plein
is leeg, er wordt niet illegaal geparkeerd
vandaag. Het terras van café- restaurant
De Waag is tot op de centimeter uitgemeten. Men zit in een soort box voor volwassenen aan een kopje koffie. Kleinkind
en ik hopen vurig dat het plein verder

gevrijwaard zal blijven van die drang om
iedere centimeter in eurocenten om te
zetten. Er zijn vandaag nog bankjes vrij
en te midden van de genietende toeristen kijken we naar het lege plein en naar
de meer dan vijfhonderd eeuwen oude
Waag. Tenslotte bereiken we het beloofde ijsje bij Tofani.
Ik schrijf u deze brief met het oog op
onze kleinzoon. De stad is niet van ons
alleen maar ook van onze kinderen. Uw
kleinkinderen hebben ook “recht” op de
Waag. En met al die hordes toeristen en
jongelui, die soms weinig oog voor de
schoonheid van de stad hebben meegekregen, slijt de stad onrustbarend. Ook
de uitbaters lijken zich hier niet van
bewust. Als u, politiek en bestuur, zegt
te handhaven, doe dat dan ook! Ga die
binnenstad eindelijk eens koesteren, ga
zorgvuldig met haar om. Weg met die
eenzijdigheid van alweer een restaurant
met alle overlast van dien, weg met dat
schaamteloos inpikken van die centimeters openbare ruimte. Houd het hier
klein maar fijn; de Nieuwmarkt groots en
meeslepend is uit.
Greet van der Krieke

Illustratie Nico Lute

Geachte deelraad,
Als u even geen zin heeft in een chagrijnig stukje, laat deze brief dan ongelezen.
Maar ik moet het kwijt, de zomer is dit
jaar vervroegd ingetreden, met daarbij de
‘gebruikelijke usance’ (Van Kooten en De
Bie); men recreëert massaal buitenshuis.
Lekker de ramen open, het lawaai binnen. Daar zijn ze weer, de bralboten. Met
hun herrie treden ze met voeten de verstilde schoonheid van ons grachtje. De
mensen erop zijn uitsluitend met elkaar
bezig, vaak met de armen in extase omhoog. Niet vanwege die eerder genoemde schoonheid maar vanwege…. nou ja,
u mag het zeggen. Ook het waterkoetengezin schrikt zich een ongeluk en zoekt
pijlsnel een goed heenkomen.
Lawaai en drukte in alle toonaarden ook
weer op de Nieuwmarkt. Bij de zomer horen terrassen en een ijsje. Met kleinzoon
Lucas ga ik naar Tofani. Dat blijkt een
hachelijke onderneming. Het is om te
beginnen al knap lastig om zonder kleerscheuren de hoek te ronden. Het café om
de hoek neemt iedere centimeter van de
stoep: een stoel extra betekent namelijk
veel euro’s meer in het laatje. Ik moet het
kereltje stevig vasthouden en probeer
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-20
Liefde, bananen en koffie

Ik moet iets bekennen. Ik schrijf gedichten. Goed. Misschien is
dat niet zo erg. Tenminste, vroeger was het niet zo erg. Vroeger
schreef ik gedichten over filosofie, de lucht, vogels, het leven
en dergelijke.
Er is iets veranderd, en ik vind het zeker geen positieve
verandering. Ik schrijf gedichten over de liefde.
En de reactie: “Ooh wat leuk Roos, je bent verliefd”is zeer
ongepast. Ik herhaal: Zeer ongepast. Vooral omdat mijn liefdes
bereikbaar zijn, en het enige probleem mijn zieke geest is.
Dus ik worstel met een persoonlijkheidsprobleem, waardoor
alles totaal doordraait en je hele rare, onnavolgbare maar
vooral misselijkmakelijkend zoete gedichtjes krijgt. Dat is het
probleem.
Het allerergst van dit probleem is, dat ik het probleem zie. Met
beide ogen. En het bewust meemaak als een probleem. Ik heb
niet de luxe dat liefde blind maakt. Ik zie dat alles wat ik neer
kwak op papier een soepje is van zoetsappig gezwijmel. Het is
niet gezond.
Sowieso is het allemaal niet gezond. Ik krijg geen woord
op papier. Ik kan alleen maar denken aan bananen, hoe
lekker koffie ruikt en de liefde. Dat is handig in tijden van
schoolstress. Yeah. Heel handig. Ik mag me lekker gaan
concentreren op de driehoek van Patrick terwijl ik alleen maar
kan denken aan de geur van koffie. Ik had laatst een gesprek
met mijn mentor over school. En schoolsystemen. En hij
betoogde dat wij structuur nodig hadden, omdat dit in de
natuur de tijd was om een mattie te vinden, daarmee battie te
hebben en kindjes te krijgen. En dat onze hersenen helemaal
niet naar school staan. Misschien is dat ook wel zo. Toch hoop
ik dat mijn hersenen iets beter zijn dan dat, en dat ze met deze
veeleisende maatschappij zijn meeveranderd, of geëvolueerd.
Zodat ik me wel kan focussen op de driehoek van Peter.
Binomenale verdelingen. Ja. Dat alle interessante filosofen,
wiskundigen en... ik weet niet of er andere slimme mensen
zijn geweest, maar dat die al hun werk voor niets hebben
gedaan. Dat ik dat allemaal in de prullenbak gooi. Omdat ik
alleen maar aan de smaak van bananen kan denken. En ik
weet het. En ik onderken het. Waarom is het leven zo wreed?
Mijn vrienden hebben me ook bijna allemaal al verlaten.
Omdat er eigenlijk helemaal geen zinnig woord uit me te
krijgen is. Ik kijk om me heen en ik zie alleen maar blauwe
luchten. De vrienden die ik na al dat gezwam nog over heb
verklaren me voor gek, omdat ik in mijn T-shirt naar school
kom, terwijl het regent. Ik heb het nauwelijks door. Niemand
snapt er ook maar iets van. En ik nog het minst.
Ik denk dat ik dit keer maar een kort stukje schrijf. Want
verliefde schrijvers zijn irritant. Ik ga weer terug naar mijn
geliefde driehoek van Pascal.
Roos Brouwer
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Programma
De Boomsspijker is een buurtcentrum met een lange traditie in buurtparticipatie voor
jong en oud.De nieuwe wetgeving en een nieuw politiek
klimaat dwingt een nieuwe
stijl af.
Voor het buurtcentrum ligt
er een opgave om nieuwe
groepen gebruikers aan zich
te binden. We willen dat het
buurtcentrum ook voor mensen met beperkingen beschikbaar is. Beroepskrachten
ondersteunen hierbij en organiseren activiteiten voor
mensen die ideeën hebben:
ouderen die elkaar willen
ontmoeten, mensen die willen bewegen, zingen,
dansen, filosoferen, film kijken of gewoon over dagelijkse zaken en beslommeringen
willen praten. Maar ook het
psychiatrisch café.
Bij een nieuwe stijl van werken hoort ook een ‘re-styling’. Begin mei is begonnen
met een verbouwing in beide
trappenhuizen van ons gebouw uit de periode van de
Amsterdamse School.

Een greep uit de komende
activiteiten

Film met maaltijd
Elke tweede vrijdag in de
maand kunt u in de benedenzaal en het buurttheater
terecht voor een film met
maaltijd. Het bijzondere van
deze avonden is dat de maaltijden altijd in de sfeer van
de film zijn en dat zorgt vaak
voor verrassende en originele
maaltijden.
De eerstvolgende avonden
zijn gepland op 9 september en 14 oktober van 17.30
- 22.00 uur. Reserveren kan
vanaf 5 september in De
Boomsspijker. Daarna iedere
maandag 10 dagen van te voren. Kosten: € 12,50 / € 10 met
stadspas
Psychiatrie Café
Elke laatste vrijdag van de
maand voor (ex)cliënten,
en overige betrokkenen:

60+

Mond

Boomsspijker
uitwisseling van ervaringen, ontspanning, informatie en discussie. Tevens
wordt er voor belangstellenden een eenvoudige,
voedzame maaltijd gekookt door de Amsterdamse
Vriendendiensten.
Voor meer informatie SCIP:
Dini Glas dini@scipweb.nl.
De eerstvolgende keren zijn
gepland op 24 juni en 30 september van 17.30-20.30 uur.
Mee eten kan: bel vrijdag
vóór 12.00 uur naar 0206839260 of info@vriendendiensten.
Ouderensoos 70+
Op maandagmiddag, 1 x in
de 14 dagen. Deze zomer
worden er voor Senioren 70+
zomeruitstapjes georganiseerd, omdat het buurtcentrum vanwege bouwwerkzaamheden gesloten is.
Maandagmiddag van 13.0016.00 uur. Start van het nieuwe seizoen op maandag 5
september. Kosten maandagmiddag € 1,00, Kosten
Zomeruitstapjes € 35,Reserveren kan aan de balie
of via de contactpersonen:
a.uittenbogaard@ijsterk.nl of
Ko Bijker tel 020-626 40 02

Workshop Spinoza
U maakt tijdens de workshop kennis met Baruch
de Spinoza, een groot filosoof en tijdgenoot van
Rembrandt. Hij is geboren en
getogen op de Vlooienburg,
als tweede generatie
Amsterdammer van Joodse
afkomst. Spinoza leefde van
1632 tot 1677. Iedereen kan
deze cursus volgen, ook zonder voorkennis van Spinoza.
Start: dinsdagavond 20.0022.00 uur datagroep 1 2027sept en 4-11-18 okt, datagroep 2: 1-8-15-22-29 nov.
Kosten: 5 bijeenkomsten €
35,-. Inschrijven kan via info@
amsterdamsespinozakring.nl .
Docent en contactpersoon is:
Frank van Kreuningen
Expositieruimte
Wisselende tentoonstellingen
te zien in de benedenzaal.
Contactpersoon:
j.boots@xs4all.nl

Gisteren heb ik me laten inschrijven in de vacaturebank
voor vrijwilligers. Ik had al een idee. Mijn buurvrouw Lies
is na een lange amateurloopbaan in de operette overgestapt
op LOTUS, de landelijke opleiding tot uitbeelding van
slachtoffers. Niet langer komt ze, ook vanwege haar figuur
natuurlijk, in aanmerking voor de hoofdrol van de schalkse
gravin die potentiële minnaars met haar stem verbijstert. Maar
nu vind zij het erg leuk om op gezette tijden onder aan een
trap te liggen kreunen met een bloedende hoofdwond en een
gebroken been. In de hoop dat iemand haar zal opmerken en
aan beademing helpen.
Dat lijkt mij ook wel wat en ik hoopte op een positieve intake.
Dus trok ik mijn colbertje aan. Bijna had ik mijn fiets van het
slot toen toch nog even naar binnen ging om mijn cv uit te
printen en in een nette envelop te duwen. Misschien zou ik
dan zelfs wel in een bestuur komen.
Jongeren van vandaag moeten zich trouwens voorbereiden
op een grote golf grijze en kale vrijwilligers die, net als ik,
behoefte hebben aan een doel in het Zwitserleven. Wie
immers opgegroeid is in de vijftiger jaren, heeft nog weet
van het heilige moeten aan de wortels van onze katholieke,
protestante of socialistische jeugd. Het grote genieten gaat
echt niet beginnen op de ochtend van je 65ste verjaardag.
Integendeel, er opent zich een groot gat van doelloosheid dat
het vroeger zo gevreesde pensioengat overschaduwt.

Met al dat gedoe was ik natuurlijk net even te laat, want in
de haast kon ik mijn fietssleutels niet meer vinden. Maar dat
was niet erg want er was al een vacature voor me uitgezocht.
Mijn intaker schoof mijn zorgvuldig bijgewerkte cv terzijde
en had nog nooit van de LOTUS gehoord; toch vond ze mij
wel geschikt voor het Rode Kruis. Even zag ik rammelende
collectebussen op de Nieuwmarkt voor me, deurstickers en
reisjes langs de Rijn met de Henri Dunant.
Maar nee, ik ben ingedeeld bij de rampenbestrijding. Als
er brand is, of een ramp, of er vallen bommen, dan moet
ik mensen opvangen en gerust stellen, bijvoorbeeld in
bejaardentehuizen. “Er is niets aan de hand, we gaan gewoon
even met uw rollator de trap af naar de kelder.”
Ik moet wel goed tegen stress kunnen en situaties overzien.
Wat zal ik doen als Lies onder aan die trap ligt te kreunen om
mond-op-mond-beademing?
Heintje D.

De Boomsspijker is dicht van
23 juli t/m 4 september. U
kunt ons vinden op
www.ijsterk.nl.
tel 020-626 40 02
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Bijeenkomst Bewonersraad
19 mei
Werkgroep Ouderen
De werkgroep Ouderen opteert voor een woonservicebuurt. Maar de Nieuwmarkt
is te klein hiervoor, dus zou
men het gebied willen uitbreiden; bijvoorbeeld samen
met Waterloopleinbuurt
en de Burgwallen. In de
Nieuwmarktbuurt zijn er
maar weinig woningen die
verbouwd kunnen worden
voor ouderen (bijvoorbeeld
liften erbij bouwen) Wellicht
zijn er meer mogelijkheden
in het gebied 1012 en in de
Waterloopleinbuurt. Marijke
Storm (van Groot Waterloo)
vindt dit heel zinnig en zal
zich aansluiten bij de werkgroep.

Droog
De lopende bouwaanvraag
en aanvraag omgevingsvergunning zijn door Droog
ingetrokken, omdat beide
aanvragen eigenlijk in één
aanvraag thuishoren. Er moet
feitelijk opnieuw worden
begonnen met de procedure.
En Droog moet ook nog een
aanvraag tot bestemmingswijziging indienen. Het maken van een nieuw bestemmingsplan duurt vanaf het
moment van aanvragen negen tot twaalf maanden.

Herprofilering Sint
Antoniesbreestraat
Presentatie van het voorstel
voor de herprofilering van de
Sint Antoniesbreestraat door
Fred Rietkerk van de dienst
Openbare Ruimte stadsdeel
Centrum.
Automobilisten en fietsers
versnellen als ze vanaf de
Antoniessluis naar beneden
rijden. Er zou nog een drempel bij moeten, of een drempel moet dichter bij de sluis.
Kunnen er geen fietssuggestiestroken (aan een kant
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van de rijweg dicht en aan
de andere kant met stippels)
komen? Nieuw West heeft ervaring met fietssuggestiestroken, daar kan het stadsdeel
informatie over inwinnen.
Een voorstel komt om de
Antoniesbreestraat alleen toegankelijk te maken voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer vanaf de
Jodenbreestraat.
Er zijn fietsnietjes gepland
op het smalste punt van het
trottoir in de bocht van de
Antoniessluis. Kan dat ook
niet ergens anders? Er is
ook een parkeerplaats gepland vlak bij het hek van de
Pintobieb – ook niet zo handig omdat dat hek dient als
fietsenstalling, dan slibt het
dicht.
Een vraag is waarom er juist
parkeerplekken komen voor
de winkeltjes die het toch al
zo moeilijk hebben. Het is
toch veiliger om parkeervoorzieningen aan één kant te
maken?
Er komen natuurstenen
stoepranden, in de rijweg
komen rode klinkers in keperverband, op het voetpad
komen gele klinkers in elleboogverband. De parkeervakken komen op stoephoogte. Het fietspad op de
Antoniesbreestraat krijgt ook
klinkers en de afscheiding
van de rijweg is met een rij
witte klinkers.
Hans Hagenbeek heeft een
alternatief, liever gezegd
een variant op het ontwerp gemaakt. Met minder parkeerplekken in de
Antoniesbreestraat waarvoor er parkeerplekken
bijkomen tegenover het
Rembrandthuis. Per saldo
blijft het dan gelijk. Het ontwerp van Hans Hagenbeek is
een toevoeging op het plan
van het stadsdeel. De fietsstrook is in beide gevallen
een ononderbroken strook
De inrichting van de straat is

bij Hans Hagenbeek en het
stadsdeel hetzelfde. Volgens
Hans van Os is het plan
Hagenbeek een poging om
iets speciaals met de straat te
doen.
In het ontwerp van Hans
Hagenbeek zijn er nog minder parkeerplaatsen als in het
ontwerp van het stadsdeel
namelijk 34 tegenover 38. Nu
zijn er nog 43 parkeerplaatsen. Een meerderheid van de
vergadering is voor 34 parkeerplaatsen. Els Agsteribbe
vindt het stemmen voorbarig.

Herprofilering
Antoniessluis en deel
Jodenbreestraat
Er komt een scheiding
in uitvoering van de
herprofilering van de
Jodenbreestraat en die van
de Sint Antoniesbreestraat:
de Jodenbreestraat is een
boulevard – met betontegels en Apollolantaarns, de
Antoniesbreestraat is een
stadsstraat en die wordt
uitgevoerd in klinkers. De
brug over de Antoniessluis
hoort bij de Jodenbreestraat.
Ronald Regensburg heeft
een tekening gemaakt van
de overgang tussen beide
straten: de betontegels lopen over de brug (vanaf het
Waterlooplein gezien). Op
de Sint Antoniessluis liggen
daaromheen klinkers (de afscheiding wordt een betonnen rand).
Er wordt gezegd dat een
tweedeling op het plein geen
mooi gezicht is, liever een
schuine lijn.
Fred Rietkerk heeft geprobeerd om de brug aan te
laten merken als een bijzondere plek; dat is niet gelukt.
De buurt zou de brug in de
inspraak alsnog kunnen voordragen als bijzondere plek.
De meningen zijn verdeeld
of de brug bij de oude straat
hoort. Er wordt voorgesteld
om te laten zien dat het een

brug is: een strook in natuursteen, met aan de ene kant
klinkers en aan de andere
kant betontegels. De meningen worden gepeild..
Er zijn ook aanmerkingen
over het verloop van het
fietspad aan het einde van de
Jodenbreestraat, met name
over de overgang naar de
rijweg. Er wordt voorgesteld
om een soort afscheiding te
maken, om het autoverkeer
te laten zien dat er fietsers op
de rijweg komen.
De muppies worden verplaatst, er komen twee drempels, en de schildpad met zuil
wordt verplaatst.
Waarom is de hoek bij de
Uilenburgerstraat zo afgerond? Dat is om die kant in
te kunnen rijden, ook voor
vrachtauto’s. Er wordt ook
gezegd dat het jammer is dat
er parkeerplaatsen bijkomen
in de Jodenbreestraat. Het is
zo mooi open.
Met dank aan Mieke
Lokkerbol

WONEN IN DE
NIEUWMARKTBUURT

M
MAKELAAR IN MOKUM

WWW.REMCOPANMAN.NL

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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