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De coöperatieve
gedachte
Hoe krijgen we het in deze moderne
tijden voor elkaar om geheel belangeloos vier keer per jaar zo’n blad
te laten verschijnen? Wat is dat voor
geheime kracht die een groep mensen in beweging krijgt voor een gezamenlijk doel? Om te vergaderen,
stukken te tikken, te redigeren, te
corrigeren, de advertentiegelden te
innen, de sponsors te vriend te houden, het blad persklaar te maken,
het te laten drukken en het huis
aan huis te verspreiden? Omdat het
leuk is en zinnig. Omdat het blad
onze buurt een smoel geeft. Omdat
OpNieuw de chroniqueur is van de
verhalen van vroeger en nu, opdat
we ze niet vergeten. En om elkaar te
leren kennen als bewoners en ondernemers van de Nieuwmarktbuurt
met al onze sores, mazzel en plannen.
Soms is het dan even mooi geweest:
na zoveel coöperatieve inspanning
is het tijd voor een pas op de plaats.
Even de blik op iets anders richten: de familie, eigen lijf en leden.
Daarom bedanken we hier Riet die
nachten en weekenden doorhaalde
en het naar anarchisme neigende
collectief enige orde bijbracht om
de deadline te halen. Die van alle
bijdragen een samenhangend geheel wist te smeden, ieder kwartaal
opnieuw. We bedanken Greet die
haar vingers blauw schreef en die
niks ontging van het leven in onze
buurt; de kinderredactie waarvan de
leden ineens geen kind meer bleken
te zijn; Antje die menig prominent
uit onze buurt portretteerde; Maria
en al die anderen die losse en vaste
bijdragen leverden.
Coöperatief: dat is een predicaat dat
je de bewoners van deze buurt wel
op kan plakken. Ze stonden gewoon
klaar na een simpele vraag: Ietje,
Janne, Nikki, Therese, Jan, Pieter,
Stan, Anneke, Sacha en de kinderen
van de naschoolse opvang. En de redactie zei: ‘We gaan ervoor!’. Hulde
aan Henk, Tom, Evert, Marijn, Jorge,
Dunya en Gerrit.
Dank ook aan dat andere coöperatieve initiatief uit de Nieuwmarktbuurt:
De Aprilfeesten, dat ons verrast met
een gift van € 1000,- ! Samen voor
ons eigen, zeiden Jacobse en Van
Es. Mocht u in een coöperatieve
bui zijn, hierbij ons rekeningnummer: 6037046 tnv Stichting OpNieuw
Amsterdam, het is nog aftrekbaar
van de belasting ook.
Coöperatieve feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar, wensen u redactie
en bestuur van OpNieuw!
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Bij de voorplaat
Martijn van der Molen
Auke Bijlsma: “Als studenten moesten
wij op practica altijd al tekenen om goed
te kijken hoe iets in elkaar zit. Daarvan
leer je: hoe loopt dit en hoe loopt dat?
Hoe lopen de lijnen? Tekenen is echt een
goeie manier om te zien hoe iets precies
in elkaar zit. Wat ik altijd al leuk vond
was om er dan ook meteen een echte
mooie tekening met schaduwen en alles
van te maken. ‘s Avonds thuis maakte ik
dan de tekeningen van de schetsen die ik
overdag had gemaakt.”
Maar waar leerde je tekenen?
“Dat heb ik van m’n moeder die goed
kon tekenen. Beneden in m’n huis hangt

ook een tekening van m’n grootvader die
ik heb gemaakt. Je hebt wel altijd veel
tijd nodig om te tekenen.”
“Op een keer, we waren met biologiejaargenoten in een zomerkamp op
Schiermonnikoog, belde mijn moeder
mij op om te vertellen dat het niet zo
goed ging met mijn vader. Mijn moeder
belde al haar kinderen die met vakantie
waren op, om te zeggen dat ze naar huis
moesten komen, want je weet nooit. De
volgende ochtend zou ik naar huis. Met
de eerste boot naar Holwerd. Vlak na het
telefoontje van mijn moeder vond ik een
Parnassiabloempje in de duinen. Een
Parnassia is een heel mooi wit bloemetje
met hele mooie groene adertjes erop en

met lichtgele stuifmeeldraden en als je er
goed naar kijkt zie je hoe prachtig het is.
Ik dacht, ‘hier maak ik een tekening van’.
Die heb ik toen s’nachts gemaakt en de
volgende dag meegenomen op de boot.
Drie dagen later is m’n vader met al zijn
kinderen om zich heen overleden.
Op zijn begrafenis, en dit weet ik nog
goed, waren de jaargenoten die ook op
Schiermonnikoog in dat zomerkamp waren, allemaal naar Sexbierum gekomen
om m'n vader’s begrafenis bij te wonen.
Dat vond ik echt geweldig. We waren
derdejaars en met twintig biologes en biologen. Dat is mijn herinnering aan de
tekening van de voorplaat.”

Voor boven de 65

Ik had een auto. Hij was groen. Veel
mensen willen dan weten wat voor merk,
maar daar moet ik altijd even over nadenken, dus misschien hield ik toch niet
echt van hem.
Mijn vader hield wel echt van auto’s.
Als we langs een autokerkhof kwamen
begreep hij het niet dat al die auto’s zo
trouw hun baasjes hadden gediend en nu
werden gedumpt. Hij werd er erg treurig
van. Toen hij in het verpleeghuis zat,
haalde mijn vriend hem met de auto op
voor de zondagmiddag. Echt praten kon
hij niet meer, maar hij noemde gewoon
de merken van de andere auto’s rond hen
heen op A10. “Citroen, Renault, Ford,
Volkswagen.” En zo had hij toch nog een
goed gesprek met de man die maar nooit
zijn schoonzoon wilde worden.
Mijn groene auto kwam niet door de laatste APK keuring. Deze keer zou het echt
te veel kosten om hem weer roestvrij en
zo te maken. Ik mocht er niet meer in
rijden, behalve naar de sloop. Nu kun je
makkelijk van je auto af bij de ANWB en
je krijgt er nog 50 euro voor. Dat is beter
dan de deal die je krijgt bij de dierenarts
voor je doodzieke hond of kat. Dacht ik.
Ik maakte dus een afspraak om mijn auto
naar een bedrijventerrein bij Amersfoort
te rijden. Op die ochtend klom ik welgezind achter het stuur voor de laatste rit
en draaide het contactsleuteltje om. Helemaal geen reactie. Nog wat keren, maar
helaas. Ik belde de ANWB die mij voor
70 euro wel iemand zouden sturen. Ja, ik
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Authanasie. foto Jaap van Duyvendijk

Auto

had nooit bedacht dat die auto ook nog
aan de Kalkmarkt assistentie nodig zou
hebben, dus die woonplaats had ik niet
opgenomen in het contract.
De jonge wegenwacht was heel aardig.
Maar rommelen, vastdraaien, opladen
en wat andere handelingen leverden
niets op. “Accu helemaal verrot,” zei hij
en begon de draden weer los te halen.
Wat nu?
“U kunt hem laten slepen.”
“Helemaal naar Amersfoort?”
“Heeft u nog thuis nog een extra accu?”
“Wat moet ik in mijn huis met een extra
accu?”
“Dan moet u een nieuwe kopen.”
“Waar?”

“Nou, ik heb ze hier bij me.”
“Wat kost dat dan?”
“175 euro.”
Au. Even flitste de gedachte aan pijnlijke
kerkhoven door mij heen. Toen kwam ik
bij zinnen.
“Doet u maar.”
“Wilt u hier even tekenen.”
Zo makkelijk kan het zijn. Er kwam ook
nog een enkeltje van Amersfoort naar
huis bij. En voor die hergebruikte Poolse
winterbanden kreeg ik niets extra.
Mijn kleindochter mocht die middag
na school uitrekenen hoeveel het had
gekost om de auto te verkopen. Zou een
spuitje goedkoper zijn geweest?
Heintje D.

Samenwerking Ondernemersvereniging
‘De Koningsstraten’
Janne Buurman

voordat de aanleg van de Metro en de
daaraan voorafgaande Nieuwmarkt rellen
plaatsvonden - waren de Koningsstraat
en de Korte Koningsstraat levendige winkelstraten. De nog overgebleven originele panden getuigen daar nog van, de
oorspronkelijke winkelpui is hier meestal bewaard gebleven. Het economisch
klimaat kenmerkte zich toen vooral door
zelfvoorzienende kleinschaligheid.
Na de aanleg van de Metro en de oplevering van Stadsvernieuwingspanden in
de Nieuwmarktbuurt , is de economische
bedrijvigheidin de Koningsstraten snel
verwaterd en de middenstand zelfs geheel doodgebloed. Het is altijd moeilijk
om de boel weer op gang te krijgen na ingrijpende stadsvernieuwing.
De wonden in het stadshart zijn diep en
helen langzaam. De identiteit is weg.
We hebben dit heel goed kunnen waarnemen bij het herstel van de Zeedijk.
Hoeveel tijd, geld en moeite heeft dat
niet gekost.
Omdat deze elementen er ook daadwerkelijk ingestopt zijn, is het resultaat na
vele jaren zonder meer positief te noemen.
Anno nu… De huidige bedrijvigheid in
de Koningsstraten wijkt sterk af van de
omliggende omgeving. Waar op de Zeedijk, de Nieuwmarkt en de Hoogstraten
horeca en middenstand domineren, vind
men in de Koningsstraten voornamelijk
ondernemingen van ambachtelijke, creatieve en culturele aard. De diversiteit is
ook terug te vinden in de uiteenlopende
nationaliteiten van de ondernemers: een
Chinese Nailstudio, een Spaanse kledingontwerpster, een Duitse vioolbouwer,
een Amerikaanse Art Gallery, een Braziliaanse kapsalon, een Thais restaurant,
een Thaise winkel en een Thaise catering
. Verder vindt men bij de Nederlandse
ondernemers twee café’s, een Yoga Studio, een peuteropvang, een coffeeshop,
een fotograaf, een wijnhandel, een boekenantiquariaat en een vintage meubel
design winkel.
Een totaal van 22 bedrijven van uiteenlopende aard, maar met een duidelijke
bindende factor: een nieuwe identiteit.
Die is tamelijk uniek te noemen. Een
kleurrijk geheel, dat men ook wel in de
zo succesvolle Negen Straatjes aantreft.

foto Sjaak van der Leden

Wat vooraf ging… In het verleden -

De Vereniging… In 2007 is ondernemersvereniging ‘De Koningsstraten’ opgericht. (Inbegrepen zijn ook een stukje
aangrenzend gebied, zoals de Kromboomssloot).
Met als doel het economisch klimaat te
verbeteren. Overleg met het Stadsdeel
inzake infrastructuur, straatverlichting,
verkeer en veiligheid.
Het promoten van naamsbekendheid,
gezamenlijk reclame maken, kerstverlichting etc. En aanpak van langdurige
leegstand.
Koningsstraatfeest… Ook werden de
contacten met bewoners versterkt. Dit
resulteerde o.m. in het gezamenlijk organiseren en sponsoren van het Koningsstraatfeest dat 3 jaar achtereen plaatsvond en een groot succes kende. Tevens
werd overleg gevoerd met de Bewonersraad over verbetering van de infrastructuur.
Ondergeschoven kind… In het overleg
met wet- en portefeuillehouders Anne
Lize van der Stoel en later Erik Koldenhof, werden voorstellen en suggesties
voor onder meer verbetering van de infrastructuur met veel enthousiasme begroet. Hierbij werd voorgesteld om na
de omkering van de rijrichting van de
St.Anthoniesbreestraat en de Geldersekade, de Koningsstraat in de middag af te
sluiten voor algemeen verkeer en na het
verwijderen van de Amsterdammertjes
te herbestraten. Vergelijkbaar en in aansluiting met het 1012 gebied (Bethaniënstraat etc.)
Grote voordelen zijn ongestoord laden
en lossen, meer ruimte voor fietsnietjes,
betere (verkeers)veiligheid en een veel

aantrekkelijkere uitstraling.
Destijds gemaakte notulen hebben ons
nimmer bereikt.
In opdracht van de gemeente is in 2007
een onderzoek gedaan naar de economische haalbaarheid, getiteld ‘Kansen voor
de Koningsstraten’. Hierin werden bovenstaande elementen eveneens aanbevolen. Het grondige en fraai uitgevoerde
rapport ligt waarschijnlijk op een stoffig
Stadhuiskantoor antiek te worden. De
enige waargenomen verandering is het
vervangen geweest van afvalbakken in
de straat, een o.i. meer cosmetische dan
nuttige ingreep.
Terwijl overal om ons heen is geherprofileerd (Wallengebied, de Hoogstraten,
Kloveniersburgwal etc.) en rode lopers
worden uitgerold, bieden de Koningsstraten de treurige aanblik van een ondergeschoven kind.
Conclusie… Inmiddels is - na het aanvankelijk tamelijk frequente verloop - bij
de bedrijven een gezonde continuïteit
ingetreden. Om deze blijvend te kunnen
waarborgen zijn echter impulsen vanuit
de overheid dringend gewenst. Laten we
de moed niet opgeven en gemotiveerd
blijven.
Hoewel het een soms tergend langzaam
proces is, kunnen we toch trots zijn op
het reeds gemaakte verschil sinds een
jaar of tien.
Bij het verschijnen van Opnieuw, zal
mijn taak als voorzitter zijn beëindigd.
Ik hoop vurig dat er een nieuw bestuur
zal worden gevonden, dat evenals ikzelf
blijft geloven in de toekomst.
Het sleutelwoord is en blijft samenwerking.
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Fatsoenlijk proberen te bank

Gesprek met RABO-

INTERVIEW

Eric Traa, sinds maart 2011 de 48-jarige RABO-directeur voor het centrum van Amsterdam, is in
24 jaar tijd van baliemedewerker opgeklommen tot wat hij nu is, bankier bij deze coöperatieve
organisatie.
door Stan van Houcke

‘E

n omdat ik voor een bank werk die van oudsher gebaseerd is op samenwerking wil ik ook een goede band
met de buurt opbouwen. De Rabobank heeft geen aandeelhouders, maar leden. Wij staan dus als van nature
met beide benen midden in de samenleving, de bank is er een
onderdeel van. Dit is geen verkooppraatje, maar een reëel feit
dat er onder meer voor heeft gezorgd dat de RABO zich goed
staande wist te houden tijdens de kredietcrisis van 2008. Zij
behoort nu tot de sterkste banken ter wereld. Voor de leden
is continuïteit doorslaggevend en niet het maken van snelle
winsten, zoals voor aandeelhouders vaak wel geldt. Het geld
dat wij beheren is van onze leden en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Het mooie van mijn vak is dat ik overdag de
bankier ben die particuliere en zakelijke financieringen beoordeelt, klanten spreekt, hem of haar ook helpt om de financiële huishouding op orde te brengen, terwijl ik ’s avonds een
maatschappelijke rol speel. Hoewel dat vaak ook door elkaar
heen loopt. Om een voorbeeld te geven: ik was onlangs bij de
Stichting Oudezijds 100, een fantastische organisatie die daklozen opvangt. De stichting heeft inmiddels de beschikking over
14 appartementen. Laatst ben ik er met leden langsgeweest en
we kijken nu naar mogelijkheden om de stichting verder te
ondersteunen.”

praktijk komt het erop neer dat als iemand zich als potentiële
klant meldt, wij nagaan wie hij/zij is. Bij ons draait het immers
allemaal om vertrouwen. Ik als bankier moet voor u als klant
betrouwbaar zijn, en omgekeerd, anders loopt onze relatie
stuk. Natuurlijk zijn wij commercieel, maar dat is niet ons
hoofddoel. Voor ons is het belangrijkste het leveren van een
bijdrage aan het realiseren van dromen van onze klanten, niet
alleen financieel maar ook maatschappelijk en natuurlijk klanten tevreden stellen. Winst gebruiken we om onze continuïteit
te waarborgen. We willen dat ook de kleinkinderen van onze
klanten klant bij de RABO worden. Die continuïteit is ook
de voornaamste reden dat wij zo geïnteresseerd zijn in jonge
ondernemers die in de stad iets nieuws opzetten. De RABO
moet de hele cyclus met die ondernemers doorlopen. Ik wil
dan ook ten minste 7 jaar op deze post blijven, vooral vanwege
mijn betrokkenheid bij de omgeving. Ik wil het gevoel hebben
dat ik meehelp aan de ontwikkeling van het centrum, van de
Nieuwmarkt. Je moet je Amsterdammer voelen, anders hoor je
hier niet thuis. Ik krijg soms sollicitanten die zich ergeren aan
fietsers en toeristen, en dan denk ik: kom dan hier niet werken,
want fietsers en toeristen zijn een kenmerkend onderdeel voor
deze buurt in de stad. Je moet een band hebben met je directe
omgeving, anders lever je slecht werk af.”

“Hoewel er in grote lijnen geen grote zakelijke verschillen
meer bestaan tussen de diverse banken, is er toch één groot
verschil met bijvoorbeeld de ING of de ABN/AMRO, te weten:
een deel van onze winst wordt ieder jaar weer in ons Coöperatiefonds teruggestort, en dat geld geven wij via onze leden
weer terug aan de samenleving. Ik heb het Stadsdeel Centrum
erop gewezen dat wij dit geld gebruiken om de stad te ondersteunen in haar ontwikkeling. Daarbij zetten we ook ons netwerk en onze mensen in en stellen we faciliteiten ter beschikking.”

In zijn Volkskrant-column van vandaag schrijft Arnon Grunberg:
‘Wedden is een ander woord voor beleggen. Of we het nu leuk vinden
of niet, we leven in een casino, met Mario Draghi als ons hoogsteigen croupier,’ dus onder aanvoering van een Italiaanse bankier die
aan het hoofd staat van de Europese Centrale Bank. Hoe functioneert een bank in een dergelijke werkelijkheid?
“Door zorgvuldig en verantwoord met het geld van de leden
en klanten om te springen, door geen onnodige risico’s te nemen. Beleggen kun je wel degelijk verantwoord doen. Je moet
beleggingsklanten altijd wijzen op de risico’s die ze kunnen
lopen. Door de kredietcrisis zijn wij nog voorzichtiger geworden. Wij zijn geen casino, absoluut niet.”

“Wij hebben 200.000 klanten in de stad en 20.000 leden. Voor
het centrum wil ik het aantal leden verdubbelen om op die
manier de wederzijdse betrokkenheid te vergroten. Op die
manier kunnen we een nog sterkere band met de samenleving
opbouwen. Dit is geen onbaatzuchtigheid, maar puur pragmatisme, als het met de stad goed gaat, gaat het met de RABO
goed, het vormt de kern van onze coöperatieve gedachte. Onze
leden hebben inspraak, zij adviseren over de toekomst van de
bank.”
Wat te doen tegen zwart geld, en wat te doen met allerlei zaakjes
in het centrum die een dekmantel lijken te zijn voor het witwassen?
Wat te doen met de buitenlandse onderwereld die zich in Amsterdam heeft ingekocht?
“Bij de bank kennen we het begrip klantintegriteit. In de
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Maar toch, meer dan 90 procent van alle geldtransacties wereldwijd
heeft niets meer te maken met het verstrekken van goederen of diensten, maar louter en alleen met speculeren. Economen schatten dat
slechts 8 procent van al het geld in de wereld daadwerkelijk bestaat
als cash, de rest bestaat uit digits op een computerscherm. Hoe kan
de Rabobank in een dergelijke wereld fatsoenlijk functioneren?
“Allereerst door te weten met wie je zaken doet. Waar u het
over heeft is het macro-economische verhaal. Waar ik als directeur van de Rabobank in het centrum van Amsterdam mee
te maken heb is de alledaagse micro-economische realiteit.
Wat ik dus doe, is uitzoeken met wie ik in gesprek ben. Hoe
groot de verleiding ook mag zijn, men dient te weten met wie
zaken wordt gedaan. En je dient zuinig te zijn met het geld van

ieren in een corrupte wereld

Foto Tom Blits

-directeur Eric Traa

“Wij zijn geen casino, absoluut niet”
je leden en klanten. Daarnaast bieden wij de expertise aan die
we hebben, omdat we in het centrum van Amsterdam maatschappelijk verankerd zijn. We weten beter dan andere banken
wat er speelt, ook achter de schermen. Wij leiden onze medewerkers hiertoe op. Deskundigheid wat informatievoorziening
betreft is absoluut doorslaggevend.”
“Ik ben heel trots en blij dat we een kantoor op de Nieuwmarkt
hebben die door samenwerking met de Chinese ondernemers
in de buurt tot stand is gekomen. Voor ons is dit buitengewoon belangrijk, omdat veel ondernemers grote waarde hechten aan dat kantoor. Maar liefst 80 procent van alle Chinezen
in de buurt bankiert bij ons. Ik heb samen met de burgemeester in mei 2011 een voordracht gehouden voor de Dragons
Businessclub, de eerste landelijke zakenclub van jonge Chinese
ondernemers. In aanwezigheid van 250 Chinese zakenmensen
en de Chinese ambassadeur vertelde ik met gepaste trots dat
onze bank in de jaren zestig samen met de Chinese ondernemers het filiaal op de Nieuwmarkt heeft opgezet, omdat de
Chinezen alleen in hun eigen buurt bediend wilden worden
en niet op de Dam, en dat zij als klanten heel trouw blijken te
zijn als ze goed bediend worden. Die samenwerking was goed
voor de buurt want zij zijn buitengewoon ondernemend. Het

leuke is dat om een goede band met hen op te bouwen je moet
eten, drinken en dansen. Zo bouw je vertrouwen op. Je dient
een hele middag uit te trekken als je met ze in zee gaat, want je
wordt eerst gefêteerd. Dit alles sluit goed aan op ons motto, te
weten: bankieren is vertrouwen.“
“De grondgedachte van de RABO is historisch altijd geweest:
hoe kunnen de leden elkaar het beste helpen? Daarom hebben wij ook een samenwerkingsovereenkomst met ACE, het
Amsterdam Center for Entrepeneurship, die jonge ondernemers
in de stad op allerlei manieren steunt. Amsterdam bruist, iedereen wil in centrum zitten, onze rol is dit zoveel mogelijk
faciliteren. Wij hebben vier vestigingen in het Centrum en
denken nu na over het distributiebeleid. Daarbij sluiten wij
sluitingen niet uit, dat kan ook omdat onze virtuele bank zo
snel groeit en klanten daar steeds meer gebruik van maken.
Die virtuele bank werkt vanuit de Mondriaantoren waar tientallen van onze medewerkers dagelijks telefonisch contact
hebben met particuliere en zakelijke klanten. Maar toch blijft
de Nieuwmarkt voor mij een buitengewoon belangrijk punt. Ik
strijd ervoor dit kantoor open te houden, het is namelijk van
groot belang voor de buurt, 18 van de 20 ondernemers van de
Nieuwmarkt zijn klanten bij ons, en dat willen we zo houden.”
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Een dorp in de stad
Tekst en foto’s Gerrit Wijnhoud

D

e Nieuwmarktbuurt zoals wij die
kennen wordt omgrensd door Prins
Hendrikkade, Oude Schans, Zwanenburgwal, Amstel, en weer terug via
de Kloveniersburgwal en Geldersekade.
Daar dwarsdoorheen loopt de Sint Antoniesbreestraat, aangelegd op de Sint Antoniesdijk, in de vijftiende eeuw de enige oostelijke toegangsweg naar de stad
Amsterdam. In die tijd beschermen Sint
Antoniesdijk en Zeedijk samen de stad
tegen het wassende water van de Zuiderzee. Tussen de dijken in staat de Waag, de
vroegere Sint Antoniespoort, die ’s nachts
gesloten wordt om het gespuis buiten te
houden, in het oosten ligt moerasland,
met her en der grazende koeien. Als de
Gouden Eeuw komt heeft de stad meer
ruimte nodig, er komt bedrijvigheid,
maar ook steeds meer bebouwing, van
zelfgetimmerde onderkomens tot heuse
woonhuizen.
Op de Kromme Waal worden schepen
afgemeerd uit oost en west, met allerlei
handelswaar die weer wordt doorgevoerd
naar weer een andere kant van de wereld.
De strook tussen Zwanenburgwal, Amstel, Kloveniersburgwal en
Raamgracht wordt aangeplempt,
en daar tussenin wordt de Groenburgwal uitgediept. Steeds meer
rijke kooplui uit Amsterdam laten
hier hun huizen bouwen, hier is
nog plek. Omdat de bevolking toeneemt wordt nu ook de bouw van
een kerk noodzakelijk geacht. In
1602 begint de bouw van de Zuiderkerk, de eerste niet-katholieke
kerk na de reformatie. De eerste
kerkdienst wordt gehouden in
1611, dat is nu alweer vierhonderd
jaar geleden. Ter hoogte van de
huidige Nieuwe Amstelstraat staat
het inmiddels verdwenen Leprozenhuis, het poortje is herplaatst
op de Sint Antoniessluis, tegenover
de Theaterschool.

Opkomst van een winkelstraat
In 1680 bouwt een rijke zuivelkoopman een groot huis op de Sint
Antoniesbreestraat, zo’n vijftig jaar
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Rechtboomssloot 42, een
gevelsteen met een
dichtgetimmerde Waag, jaartal
1971. Impressie van de
kunstenaar tegen de afbraak?

later wordt het aangekocht door de rijke,
van oorsprong Joods-Portugese koopmansfamilie De Pinto. Er komen meer joden uit Zuid- en Oost-Europa, de joodse
godsdienst is hier niet verboden, waar zij
vandaan komen is er veel meer discriminatie. Velen zoeken steun bij geloofsgenoten in de omgeving van Nieuwmarkt
en Waterlooplein, in de negentiende
eeuw is 40 procent van de bewoners hier
van joodse afkomst.
Er komen textielzaken, tapperijen, groentewinkels, een notaris, zilversmid en een
kruidenier. Van sommige sjoelen kun je
lid worden, voor 5 centen per week, andere zijn gratis en worden aan huis gehouden. Op de hoek van de Nieuwmarkt
zit een bakkerij, naast textielgroothandel
Flesseman. Bij de laatste hangt een koperen plaat aan de muur, met daarop de
inscriptie: Dames-modeartikelen, kantenfournituren, garens-band en bébé-artikelen.
Het bord is nu nog te zien in de hal van
het huidige verzorgingshuis.
Het Leprozenpoortje aan de Antoniesluis geeft
nu toegang tot de zijkant van het Pintohuis.

De Nieuwmarkt zelf wordt een drukke
weekmarkt, met een vishal aan de kant
van de Geldersekade. Straatventers markeren de route naar het Waterlooplein,
winkeliers en textielhandelaren zetten
‘stoupiers’ voor de deur om zo de klanten naar binnen te lokken.

Aftakeling in de oorlog
Verschillende bevolkingsgroepen en
meerdere culturen leven en werken naast
en met elkaar, er heerst een tolerant klimaat. Maar in 1940 begint de NSB met
provocaties in buurten waar veel joden
wonen. De Duitse bezetter laat borden
plaatsen met ‘Joodsche Wijk’, bruggen
worden opgehaald, er komt een hek
met prikkeldraad. Maar het lukt ze niet
de buurt volledig af te sluiten, het wordt
geen getto, zoals in Warschau. Wel worden ook hier de joden met razzia’s uit
hun huizen gehaald, veelal met steun
van Nederlandse politieagenten. Ze worden tijdelijk in doorgangskamp Westerbork ondergebracht, van daaruit gaan
ze op transport naar ‘Vernichtungslager’
in Duitsland en in Oost-Europa.
In 1944 zijn nagenoeg alle joden
uit de buurt verdwenen, een groot
deel is dan al omgekomen, hun
huizen staan leeg.
Dan breekt, na de invasie in Normandië en Dolle Dinsdag in september in 1944 de Hongerwinter
aan, de Duitsers leggen de toevoer
van levensmiddelen naar de Randstad volledig stil. Er sterven heel
veel mensen, en omdat ook geen
hout meer is komen er doodskisten
met een scharnierend onderstel.
Totdat er in de maanden januari
en februari nauwelijks nog wordt
begraven, de grond is bevroren en
transport ontbreekt. Veel lichamen
worden opgeslagen in de Zuiderkerk, met hun namen op een label
aan de enkels. Eens in de zoveel
tijd worden de lijken opgehaald en
begraven met ongebluste kalk, op
de Oosterbegraafplaats.
Het is stervenskoud, er is geen

hout, eierkool of turf meer te krijgen, ook
de houten blokjes tussen de tramrails
zijn al lang verdwenen. Uit wanhoop
beginnen mensen de leegstaande huizen
te slopen, op zoek naar hout voor de kachel, vloer na vloer wordt weggebroken.
Door ondeskundigheid worden sommige
houtzoekers onder het vallende puin bedolven.

Leegstand en ‘wederopbouw’
De oorlog heeft in alle opzichten diepe
sporen nagelaten, het is een tijd waar niemand aan terug wil denken. Analoog aan
Rotterdam, waar een wederopbouwplan is
gelanceerd voor het weggebombardeerde
centrum van de stad, komt de gemeente
Amsterdam in 1953 met het ‘Wederopbouwplan Nieuwmarkt’. Het denken is
toekomstgericht, zeer ingrijpend is het
voorstel voor een vierbaans snelweg, via
Wibautstraat, Jodenbreestraat en Sint
Antoniesbreestraat richting het IJ. Voor
de Zuiderkerk een bocht naar rechts, en
je bent al bijna op de Prins Hendrikkade.
Maar anders dan in Rotterdam moet er wel
heel veel worden gesloopt, het woord afbraakplan zou beter op zijn plaats zijn geweest. Van de aanleg van en metro is dan
nog geen sprake, dat komt pas in 1962,
samen met het ontwerp van de Bijlmermeer. Volgens de tekeningen moet de tunnel worden aangelegd onder de geplande
snelweg, twee vliegen in een klap, er hoeft
maar weinig extra te worden gesloopt.
Amsterdam is dan al begonnen met
het opkopen van de huizen die
gesloopt moeten worden. Bewoners wordt een verhuiskostenvergoeding aangeboden, bedrijven
worden weggesaneerd. Veel leegstaande panden staan op de lijst
van beschermde monumenten,
dus worden ze dichtgetimmerd, in
afwachting van een sloopvergunning.
Dat draagt niet bij tot het aanzien
van de buurt, en het bestaan van
de plannen alleen al draagt bij tot
verdere verkrotting. Wie wil er in
zo’n buurt blijven wonen, wie gaat
investeren in zijn pand als hij weet
dat het moet worden afgebroken?
En natuurlijk zijn er eigenaren die
bewust een sloopvergunning afwachten om vervolgens te verkopen aan een speculant. Zo is er een
Engelse projectontwikkelaar die
veel huizen opkoopt omdat hij een
vijfsterren hotel wil bouwen tussen
Zwanenburgwal en Groenburgwal,
nabij het geplande stadhuis.

Verzet tegen de afbraak
Bij veel oorspronkelijke buurtbewoners
leeft het idee dat wat de gemeente zegt
ook moet gebeuren. Maar op de leegstaande en dichtgetimmerde panden komen veel krakers af, studenten, kunstenaars, buitenlanders. Zij realiseren zich
dat het absurd is om een snelweg aan te
leggen dwars door de Nieuwmarkt, van
oudsher een woon- en werkgebied. Er
komt een breed gedragen initiatief tegen
de aanleg van de metro en tegen de snelweg. In de Smederij zijn wekelijks vergaderingen van de bewonersraad, onder
voorzitterschap van onder anderen Piet
van Harn, Auke Bijlsma en Tjebbe van
Tijen, en van daaruit ontwikkelt zich wat
door Tineke Nijenhuis ‘de beste aktiegroep ter wereld’ is genoemd. In het gelijknamige boekje staan interviews met
40 toenmalige buurtbewoners, nieuwkomers en autochtonen, die zich samen
sterk maken voor het behoud van de
buurt. Want de aanleg van de vierbaanssnelweg, met daaromheen gebouwen zoals het inmiddels gesloopte Maupoleum
in de Wibautstraat, zal het einde betekenen van de leefbaarheid van dit historisch stukje Amsterdam.
In de drukkerij van Rob Stolk komt Woningbureau De Kraker, dat de toewijzing van leegstaande woonruimte gaat
De Groenburgwal met uitzicht op de
Zuidertoren, de huizen rechts hadden moeten
wijken voor een groot hotel.

regelen, er komen pamfletten, er komt
Radio Sirene, er komen demonstraties,
feesten en ludieke straatveegacties. In
1971 verschijnt het eerste nummer van
het blad Nieuwsmarkt, een fusie van het
blad Lastage en het Geïllustreerd Bethanieënnieuws. Er komen zeefdrukaffiches
van Atelier Populaire, met mensen als
Albert Blitz, Steef Davidson, en Bert Griepink. Het verzet richt zich vooral tegen
de metro, een rij huizen in het midden
van de Jodenbreestraat is dan al gesloopt
ten behoeve van de snelweg vanaf het
Mr. Vissersplein. Maar dan komt er een
streep door de plannen voor de snelweg,
mede dankzij de toezegging dat het Pintohuis zal worden gespaard.

Een historisch besluit
Onder druk van het steeds breder gedragen protest tegen de afbraak besluit
de gemeenteraad op 5 februari 1972 dat
de Nieuwmarktbuurt weer een woonbestemming moet krijgen en dat het daarom noodzakelijk is 1) dat boven het metrotracé geen weg zal worden aangelegd,
2) dat de buurt zoveel mogelijk volgens
het oude stratenpatroon zal worden herbouwd en 3) dat - waar mogelijk - leefbaarheidvoorzieningen voor de buurt
zullen worden aangelegd, zoals speelplaatsen, groenvoorzieningen e.d. De
winst is vooral dat de geplande snelweg
stopt bij de brug en dat bestaande rooilijnen (maat en schaal) moeten worden
gehandhaafd. De voorbereidingen voor
de metro gaan gewoon door en
uiteindelijk is die er na enkele zeer
gewelddadige ontruimingen ook
gekomen.
Van de beloofde voorzieningen
voor de buurt is niet zoveel te zien,
maar toch is de Nieuwmarktbuurt
wel degelijk weer een plek waar het
fijn is om te wonen. Een dorp met
een internationaal allure, vanwege
de combinatie van soms zeer gevarieerde nieuwbouw met historische
stadsgezichten. Voor de beloofde
groenvoorzieningen zorgen de bewoners tegenwoordig zelf, zie ook
het artikel over de Geveltuinen elders in dit blad.

Bronnen:
‘De beste aktiegroep ter wereld’ Tineke Nijenhuis (Wijkcentrum
d’Oude Stadt 1984)
‘Dit volckje seer verwoet’- Flip ten
Cate (Panthion Boekhandel 1988)
Wikipedia
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Getikte tijd
Roos Brouwer
Mijn grootouders hadden in hun flat op
de derde verdieping in Leusden, veertien
klokken staan, exclusief wekkers. Als ik
bij ze op bezoek was, kon ik niet anders
dan letten op de tijd. Tik-tak. Tik-tak.
Vanaf elke plek in de kamer kon je zien
hoe laat het was, en als je de ene klok
dan niet vertrouwde, kon je het nog even
checken op een andere klok. Ik spreek in
de verleden tijd.

In de tegenwoordige tijd
Heb ik geen tijd. Veel te doen hebben,
betekent geen tijd hebben: raar. Ik heb
zo ongeveer nog 82,7 - 17,7 = 65 jaar om
te leven. Ik heb dus nog heel veel tijd.
Tijd om dingen te bereiken, boeken te
schrijven, verhalen te vertellen, dingen
te beleven zodat ik die verhalen kan vertellen, de wereld te veranderen, over de
wereld te leren, te slapen, te eten, kinderen te krijgen, te reizen, tv-programma’s
kijken over het vergaan van de economie
en daarmee het vergaan van de wereld,
mij daar onprettig bij te voelen, en weer
te redeneren dat het allemaal wel meevalt, maar ik heb vooral veel tijd om naar

klokken te staren, kijkend naar het verstrijken van tijd.
In het leven van mijn grootouders is er
veel tijd verstreken. Het verstrijken is alleen te merken aan het tikken van een
klok. De gevolgen van de tijd zijn daarentegen merkbaar: als kind ben je na een
jaar langer dan in het vorige, en als je
volwassen bent, ben je na een jaar rimpeliger dan in het vorige. Als wij niet rimpeliger zouden worden, als baby’s niet zouden opgroeien, als er niet elk jaar nieuwe
blaadjes aan de bomen zou groeien, zouden we de tijd niet voelen, zien, proeven,
horen of ruiken. Zou de tijd dan stilstaan
of zouden wij niet meer veranderen?

Dat elke minuut die je leeft een minuut
afhaalt van je leven is een vrij deprimerende gedachte. Lijkt mij. Als je niet gelooft in God of een hiernamaals. Dan
moet je eigenlijk elke minuut, elke seconde koesteren, en er iets nuttigs mee
doen. Genieten van het moment. Carpe
Diem. Maar wat als ik daar nou geen zin
in heb?
Mijn grootvader geloofde niet in het
hiernamaals en is sinds zijn vijftigste
bang geweest om dood te gaan. Mijn
grootmoeder geloofde in een wereld na
de dood. Maar toch luisterden ze samen
naar het tikken van de tijd. Tik-tak. TikTak.

Hoed, Vlieger en Fiets
in Nieuwe Hoogstraat tijdelijk op andere plaats
Riet Paasman
Wegens renovatie van de panden waar
ze zitten hebben De Hoed van Tijn, De
Vliegerwinkel en Bankras Tweewielers
tijdelijk een eindje verderop, meer aan
het begin van de straat, hun intrek genomen. De Hoed van Tijn en De Vliegerwinkel delen nu één pand. Ernaast is
“De Fietsenmaker”, in de buurt meestal
Bankras geheten, ingedikt van de drie

Henk ‘hoed’ en Wil ‘vlieger’. Foto Carla Kloet

panden die hij had op nummer 21, 23 en
25, naar één pand.
Over een jaar zou de renovatie klaar
moeten zijn. “Maar”, zegt Henk van
‘Hoed’, “zoiets loopt altijd uit, dus houd
ik rekening met anderhalf jaar.” Dat hij
voor die periode samen met Wil en haar
zus van ‘Vlieger’ in één winkel zit is aan
de ene kant een beetje behelpen. Ieders
afzonderlijke uitstalling van allerlei typen in allerlei kleuren is nu bijvoorbeeld

beperkt. Aan de andere kant: ouders met
kinderen die een hoed komen kopen nemen vast gemakkelijk een vlieger mee als
cadeautje en ouders die met of voor hun
kinderen een vlieger komen kopen vallen wellicht als een blok voor een van de
talloze aparte hoeden in de winkel. Het
tijdelijke pand beschikt bovendien over
een hoge etalage met een wel heel royale uitstraling: de kleuren van hoeden en
vliegers spatten eraf.

René ‘fiets’ Bankras. Foto jan Goor

‘Fiets’ moet echt bezuinigen op zijn werkplaats, die is een stuk kleiner dan wat hij
had. Dus waar je normaal gesproken ’s
ochtends je fiets brengt en hem aan het
eind van de dag of de volgende ochtend
weer kunt ophalen, is een kleine klus als
een band plakken nu in een uur klaar en
een wat grotere klus zeker aan het eind
van de dag. Maar de fietsenmaker blijft
er blijmoedig onder: “met goed plannen
lukt het allemaal wel”
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Oude Waal 11
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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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Polen aan de Rechtboomssloot
Anneke Hesp
Veel kinderen hier hebben een vader of
moeder die ergens anders vandaan komt.
Door de week gaan ze naar de Sint Antoniusschool of De Witte Olifant. In onze
buurt zijn verschillende weekendscholen
waar kinderen meer te weten komen over
dat land waar ze op familiebezoek gaan.
In deze aflevering – De Poolse school
Centrum Lokomotywa.
De muziek gaat aan en enthousiast zoeken de kinderen de sleutel die ergens in
het lokaal is verstopt. Eentje struikelt
bijna over een stoel. “Uwaga, uwaga,”
klinkt het, “pas op”. Een jongen heeft
een T-shirt met ‘Beam me up, Scotty’. Dit
zou een kleine Nederlandse klas kunnen
zijn waarin toevallig de meeste meisjes
een blonde paardenstaart hebben. De
sleutel blijkt een document dat eerst met
de strijkbout moet worden behandeld
voor het zijn taalgeheimen prijs geeft.
De meeste van de 36 kinderen op de
Poolse zaterdagschool in de Boomsspijker komen uit samengestelde gezinnen.
Een van de ouders is Pools, de ander
Nederlander, Italiaan, Amerikaan, Engelsman of Algerijn.Ze zijn tussen de 5
en 11 jaar oud en worden naar leeftijd,
maar ook naar niveau ingedeeld over
drie klassen. Dat gebeurt door middel
van een intake gesprek. Een enkel kind
is dit jaar afgewezen. Bestuurslid Monika
Fennema legt uit: “Sommige kinderen
krijgen thuis nooit Pools te horen. Dan
is het niet reëel om te verwachten dat zij
dat wel onder de knie krijgen door ze één
keer in de veertien dagen bij ons op les te
sturen. We adviseren ouders dan eerst de
kinderen de basisbegrippen bij te brengen zoals tellen tot tien, ‘hallo’, ‘mijn
naam is’, ‘ga maar even zitten’ en ‘mag ik
naar de wc?’ Over een half jaar kunnen
ze het dan weer proberen.”

Meer talen in een gezin
Er zijn in Nederland ongeveer 15 Poolse
schooltjes; een daarvan staat in Osdorp
en is meer kerkelijk georiënteerd. Naar
de school in de Nieuwmarkt komen
kinderen van ver weg, uit Purmerend of
de Bijlmer, maar ook uit de buurt en de
Jordaan. In maart van dit jaar werden de
eerste les gegeven. De ouders vonden elkaar door mond tot mond reclame of via
de website van Dom Polski, de Stichting
Nederlands Pools Huis. De Poolse Ambassade ondersteunde het initiatief en

In Speeltuin De Waag

schonk een schoolbord.
De drie docenten worden ondersteund
door drie assistenten, vertelt bestuursvoorzitter Marta van der Haagen. ”Binnen iedere klas zitten een groep jongere
kinderen en een groep oudere. Net als
op een Montessori-school bijvoorbeeld.
Door de hulp van de assistenten is meer
passend onderwijs mogelijk.”
Zofia Boinska, student in Krakau, loopt
stage aan de school. “Ik had geen idee
dat les geven zo zwaar is. Die kinderen
hebben zoveel energie, hun ideeën gaan
maar door.” Wat ze heel leuk vond was
om na de les leuke mailtjes te krijgen van
de ouders. “Dan weet je dat het de moeite waard is van al die liedjes en kaartjes
die je moet voorbereiden.”
Andere assistentie komt van taalstudenten van de Universiteit van Amsterdam.
Voor hen is meelopen met de lessen erg
interessant. Veel kinderen spreken van
huis uit al twee, drie of zelfs vier talen.
Huidig wetenschappelijk onderzoek laat
steeds meer de positieve kanten zien van
meertaligheid op jonge leeftijd. Men begint te beseffen dat niet zozeer de talen
op zich problemen geven, maar dat kinderen vaak op achterstand zitten vanwege hun sociale achtergronden.

Chopin
De ouders van deze school werken hier
als musicus, ingenieur of ontwerper.
Zij sturen hun kind niet naar de Poolse
school om een definitieve terugkeer van
het gezin naar Polen mogelijk te maken.
Zij willen de kinderen de wortels van

hun cultuur meegeven, het mogelijk maken dat ze ook met oma en opa kunnen
praten en natuurlijk, om te ontdekken
dat er andere kinderen zijn die in dezelfde situatie zitten als zij.
Bestuurslid Bozena Kopczynska: “We
noemen ons Lokomotywa, Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur. Wij
willen graag de goede kanten van Polen
en Poolse immigranten laten zien. In de
pers word veel geschreven over de slechte kant van Poolse mensen in Nederland
maar wij zijn een hoog opgeleid volk
met een rijke cultuur en geschiedenis.
We hebben daarom aan het eind van vorige schooljaar een tentoonstelling over
Polen door de ogen van kinderen georganiseerd. Maar we zetten we bijvoorbeeld
ook een muziekuitvoering rond Chopin
op.”
Natuurlijk zijn er ook zorgen. Penningmeester Fennema zucht. “Vooral financieel. We zijn erg dankbaar dat Speeltuin De Waag het begin mogelijk heeft
gemaakt door een gratis plek te bieden
voor de lessen. Nu kunnen we terecht
in De Boomsspijker tegen een redelijke
vergoeding. Maar ook de docenten worden betaald.” Ook voor hun bijscholing
slaagt Lokomotywa er in de reiskosten te
vergoeden.
Iedereen is tevreden omdat alle kinderen
van vorig jaar ook dit jaar terugkwamen.
Van der Haagen: “Ze vinden het dus
leuk.” Bestuurslid Bozena Kopczynska
lacht: “Het is spannend om iets nieuws
op te bouwen en te zien groeien.”
Voor meer informatie zie www.lokomotywa.nl
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Speech bij de Geveltuinen Prijsu

D

it is de vierde keer dat de
Nieuwmarkt geveltuinen
prijs wordt uitgereikt en ik
ben blij dat ik dat ook dit jaar weer mag doen. Je merkt wel dat
het inspirerend werkt op mensen want er komen steeds meer
geveltuinen bij en ze worden steeds mooier.
Ik wil deze keer in m’n verhaal drie dingen benadrukken, allereerst: waarom zijn geveltuinen zo belangrijk voor een buurt?
En ten tweede: wat is het bijzondere aan planten? En m’n
derde punt: hoe kunnen we ook de jongeren en dus de scholen
er meer bij betrekken?
Waarom zijn geveltuinen zo belangrijk voor een buurt?Als je
in een buurt woont zoals bijvoorbeeld de Nieuwmarkt, een
buurt met maar vijf tot zes duizend mensen die elkaar voor een
deel niet kennen, hoe maak je dan kennis met de mensen uit
je omgeving? Nu, dat is allereerst door de scholen en door de
kinderen, dat is het belangrijkste. Maar ook worden mensen
lid van verenigingen, hoewel tegenwoordig veel mensen naar
de televicie kijken en het verenigingsleven hier en daar is
teruggelopen.
Je hebt ook een catagorie mensen die een hond nemen, want
als je met een hond over straat loopt dan spreken de mensen je
eerder aan en zeker mensen die daar ook met een hond lopen.
Zo raken mensen met elkaar in contact.
Het is ook heel belangrijk voor een buurt om elkaar te kunnen
leren kennen door een geveltuin. Wanneer mensen zien dat jij
in je geveltuin aan het planten bent dan komen de vragen
vanzelf over hoe je bepaalde planten moet behandelen of
zaaien. Mensen ruilen dan ook stekken en genieten bovendien
van elkaars tuin.
Als je bijvoorbeeld eens naar de Nieuwe Jonkerstraat kijkt en je
ziet daar al die prachtige geveltuinen terwijl het eerder toch
een onooglijk straatje was waar bijna niemand doorheen liep.
Je ziet daar vandaag juist meerdere mensen doorheen lopen en
buiten zitten en op deze manier leren mensen door de geveltuinen elkaar kennen.
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Wat zou het toch mooi zijn als je Amsterdam zo als geheel zou
kunnen zien. Als je bijvoorbeeld naar AmsterdamWest kijkt
met zijn strokenbouw, waar je vaak van die onderhoudsvrije
doornstruikjes ziet met grasvelden ertussen, wat zou het dan
toch prachtig zijn wanneer je daar tuinen van maakt. Dit
zouden woningbouwverenigingen en ook de gemeente gemakkelijk kunnen doen. Je legt ergens gewoon twintig of dertig
centimeter teelaarde neer en zet vervolgens een laag hek eromheen, zodat de honden eruit blijven, en er moet natuurlijk een
waterkraan op. Dit alles vergt weinig investeringen. Men
verbouwt er dan groente op of bloemen en ja geef iedereen
dan maar een moot van die tuin. Men krijgt dan de prachtigste
tuinen op de stroken tussen de flats, tuinen waar echt iedereen
van kan genieten en de mensen raken dan bovendien met
elkaar bekend.
Als je sla bijvoorbeeld volgroeid is, dan heb je vaak ineens vier
of vijf of meerdere kroppen en die kan je niet allemaal tegelijk
opeten dus dan deel je die uit.
Mensen gaan ook zeker stekken en producten ruilen, raken
met elkaar in gesprek en het ziet er ook prachtig uit. In West
wonen veel mensen uit dorpen van mediterrane gebieden
zoals Marokko of Turkije. Deze mensen hebben vaak een landbouw-achtergrond en zijn het verbouwen van bijvoorbeeld
groenten nog niet verleerd, dit zie je goed in volkstuinen.
Mensen moeten daar vaak lang op wachten, er zijn enorme
wachttijden. Men ziet daar dat mensen allerlei groentes
verbouwen en opnieuw: het is een hele goeie manier om elkaar
te leren kennen .
Kinderen leren in schooltuinen wat de waarde van planten is
en dat je sommige ervan kunt eten. Heel jammer dat iedereen
altijd maar roept dat dit allemaal echt niet kan omdat er steeds
van alles wordt gejat.(gestolen)
Toen bijvoorbeeld de Koningstraat, nog voordat de huizen
daar werden teruggebouwd, een open plek was, was het een
zanderige vlakte. We hebben toen gezegd: “Leg daar nu een
laag teelaarde neer met een hek eromheen”. Destijds was daar

itreiking 2011 door Auke Bijlsma
al zoveel belangstelling voor dat we die moten grond zelfs nog
onder hele groepen mensen hebben moeten verdelen. De een
had daar aardbeien op staan en een ander snijbiet en die zijn
nooit door anderen ervan afgehaald. Mensen kunnen zich
soms niet eens voorstellen dat aardbeien zomaar in de stad
groeien en dat je die zou kunnen eten.
Andere mensen hadden bloemen in hun tuin in de Koningstraat staan en het zag er als geheel al snel prachtig uit. Veel
groenten en tuinplanten zijn eenjarig en het hoeft daarom
geen jaren te duren voordat alles er heel mooi uitziet. De
tuinen zien er altijd meteen mooi uit.
Wat is er toch zo bijzonder aan planten? Wel, planten zijn de
oudste levende wezens op aarde. Sommige planten zoals
bijvoorbeeld ‘the Bristlecone pine’ dit is de Borstelkegel-pijnboom, die hoog in de bergen van Amerika groeit, zijn wel
zesduizend jaar oud. Het grootste deel van het jaar liggen deze
planten onder de sneeuw maar in de drie maanden van het
jaar dat ze niet onder de sneeuw liggen maken ze wat blaadjes.
Deze Borstelkegel-pijnboom groeit erg langzaam en hij lijkt
bijna dood maar hij is niet dood, integendeel. Precies
diezelfde plant groeide daar al op precies diezelfde plek toen,
zeg maar, Christus of Mohammed hier op aarde rondliepen,
en ze groeien daar nog steeds.
Andere planten leven juist heel erg snel. Sommige algen leven
zelfs maar twintig minuten en dan delen ze zich. De blauwalg
lijkt zo zelfs wel een laag verf bovenop het water. Vooral in
stilstaand water zie je vaak een enorme verscheidenheid aan
planten. Wij hebben hier vlakbij in de buurt een prachtige
tuin waarin op een kleine opvlakte veel planten staan: de
Hortus. Op een oppervlakte van 100 meter bij iets meer dan
100 meter staan daar echt onvoorstelbaar, wel 6000, verschillende soorten planten. In de Hortus groeien de planten uit
tropische landen in de kassen en er staan planten van
honderden jaren oud. Deze Hortus is na die van Leiden, de
oudste Hortus in Nederland. Vanuit deze Amsterdamse Hortus
is de koffie over de gehele aarde verspreid want op een gegeven
moment zijn vanuit Jemen twee koffieplantjes gesmokkeld

naar Indonesië en vervolgens naar de Amsterdamse Hortus.
Waarna ze naar Parijs en daarna naar de Franse Caraïben en
voorts naar o.a. Brazilië zijn gegaan.
Zeer de moeite waard en je kunt je dan ook nauwelijks voorstellen dat de universiteit 25 jaar geleden de Hortus wilde
vervangen door een parkeerplaats. Dankzij de strijd van bewoners is dat toen gelukkig niet doorgegaan. Het is een prachtige
Hortus waar iedereen van geniet.
Als je naar planten kijkt dan zie je hoe groot ook hun verscheidenheid is en met name door ze te tekenen leer je goed naar
planten kijken. Ik heb in mijn opleiding biologie veel planten
moeten tekenen en daarvan leer je veel beter hoe een plant er
uitziet dan wanneer je zomaar even een foto van een plant
maakt.
Ik zou het geweldig vinden als de volgende keer bij de Geveltuinen prijs ook de scholen zouden worden ingeschakeld,
wanneer bijvoorbeeld ook een prijs zou uitgelooft voor
diegene die de meeste planten en bloemen soorten in de geveltuinen van de Nieuwmarkt zou kunnen onderscheiden. Daar
kunnen we de Anthonieschool en de Witte Olifant bij inschakelen. Je kunt ook tekenwedstrijden organiseren voor wie de
mooiste tekening van een plant of een bloem kan maken.
De zaal is vol en ik vind het dan ook ontzettend leuk om de
oorkondes met de jury-oordelen uit te reiken. Ik zal ze voorlezen. We beginnen met de aanmoedigingsprijzen en daarna
met de eerste, tweede en derde prijs. Peter Pasnegger heeft
prachtige foto’s gemaakt die ik jullie ook zal laten zien zodat
jullie weten om welke thuin bij welk adres het gaat. Het lijkt
me een goed idee om ook in de OpNieuw wat aandacht
hieraan te besteden zodat mensen kunnen zien welke tuinen
dit jaar de eerste prijs en de wisselbeker en ook de andere
prijzen hebben gewonnen. Ik hoop dat dit alles ieder jaar op
deze manier door kan gaan en ik vind het prachtig dat er ieder
jaar meer belangstelling voor is en dat mensen elkaar op deze
manier inspireren. Dank jullie wel.
Auke
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Prijzen, Eervolle Vermeldingen
De Geveltuinenjury bestond dit jaar uit de volgende
buurtbewoners: Els Agsteribbe, Veronika Esser, Ton Flaton,
Mieke Lokkerbol, Liesbeth Pijper, Peter Paschenegger (foto’s)
en Onnie Veltman. Zij hebben de hieronder beschreven prijzen,
eervolle vermeldingen en aanmoedigingsprijzen toegekend.

Op zondagmiddag 19 juni
hadden enkele juryleden al
een rondgang door de buurt
gemaakt om de geveltuinen te schouwen. Dat waren Els Agsteribbe, Veronika
Esser, Ton Flaton en Onnie
Veltman met fotograaf Peter
Paschenegger. Enkele opmerkingen van de wandelaars
over de later gehonoreerde
geveltuinen volgen op de jurytekst (cursief).

1e prijs

Kalkmarkt 13 /
Hoek Binnenkant
“De geveltuin van Kalkmarkt
13 is al vele jaren een plezier
voor het oog en een sieraad
voor de Kalkmarkt. Geen
plekje van de hoekgevel blijft
onbenut. Aan de zuidkant
zorgt een gele, prachtig onderhouden klimroos samen
met een druif en klimop voor
een romantisch aanzicht. Op
de natuurstenen plaat aan de
oostkant van de gevel ligt het
accent op een dichte en bonte verzameling potten en
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bakken. Hier treft men de
meest uiteenlopende soorten
planten, bloemen en struikjes aan. Dit geïmproviseerde
geheel van vaste en eenjarige
planten verandert door het
jaar heen van beeld en kleur.
De jury spreekt haar waardering uit voor de uitstekende
verzorging van het geheel en
de originaliteit van plantenverzameling.”
De wandelaars op 19 juni
merkten op: “Dit jaar een
indrukwekkende opstelling
over de twee gevels. Veel
variatie, veel aparte bloeiers, uitstekend onderhouden.
Kanshebber in 2011?”

2e prijs

Sint Antoniessluis 2
“Voor de jury is de geveltuin van Sint Antoniessluis 2
dit jaar een bijzondere verrassing. Er wordt met veel
liefde en aandacht voor detail gewerkt. Naast een grote
gele klimroos en klimplanten langs de gevel, zien we
prachtig verzorgde bakken
op stoep en trapniveau, met
verfijnde kleurcombinaties en

een bijzondere plantenkeus
zoals de donkerrode stokrozen met een rafelrandje. “
De juni-schouwers: “Een indrukwekkend beeld dit jaar.
Er is een werkelijk poëtisch
geheel gecreëerd. Uit alles
blijkt de goede smaak van de
tuinierder. Een kanshebber in
2011.”

3e prijs

(gedeeld)
Raamgracht 43
“De geveltuin bij Raamgracht
43 is door zijn gunstige ligging eerder een volledige
tuin, hierdoor zijn er veel
mogelijkheden. De bewoners
hebben er alles aan gedaan
om al deze mogelijkheden te
benutten, en bereiken een
kleurrijk en uitbundig resultaat. We zien veel eenjarige bloeiers in hangbakken,
groene en klassieke rozenstruiken. De jury complimenteert de bewoners met hun
tomeloze inzet om hier hun
eigen paradijsje te scheppen. Hiervan genieten ook
voorbijgangers en buurtgenoten.”
Op 19 juni vond men het al
een uitbundige tuin en dacht
men nog over een aanmoedigingsprijs.

3e prijs

(gedeeld)
Kromboomssloot 24
“De jury is ervan gecharmeerd hoe de bewoners, zonder mogelijkheid voor een
echte geveltuin, met eenvoudige middelen tot een vrolijke en kleurrijke trapversiering zijn gekomen. Ze bereiken een geweldig effect met
het plaatsen van enkele bakken met bloemen en struikjes
op de traptreden .”
Op 19 dacht men nog over
een aanmoedigingsprijs.

eervolle
vermeldingen
1. Kromboomssloot 69
“dit adres is genomineerd
in alle voorgaande jaren en
was de winnaar in 2010. De
jury kan wederom niet om
deze prachtige geveltuin
heen: Bewoonster is er ook
dit jaar weer in geslaagd om
met sprookjesachtige effecten buurtbewoners en voorbijgangers te betoveren. Dit
lukt haar dankzij haar gedrevenheid, fantasie en gedegen
plantenkennis. Door haar
deskundigheid is zij inmiddels
al jaren het aanspreekpunt
voor veel groenminnende
Nieuwmarktbewoners.“
In juni was deze tuin al getipt
als kandidaat voor een eervolle vermelding.

en Aanmoedigingsprijzen 2011
2. Hotel Eureka,
’s Gravenlandse Veer
“Ook dit jaar weer verfraait
de gevel van Hotel Eureka,
met zijn klassieke geraniumbakken, de omgeving van het
’s Gravenlandse Veer. De jury
is het er unaniem over eens
dat een Eervolle Vermelding
(weer) op z’n plaats is.”
De wandelende juryleden:
“Wederom onder de indruk
van het effect van de traditionele versiering, met een
groot aantal bakken met
roze geraniums tegen de
witte gevel.”

3. Oudeschans 44
“Dit adres was de winnaar
in 2008. Opmerkelijk is de
eigenzinnigheid waarmee
getuinierd wordt. De eigenzinnigheid toont zich onder
andere in grenzenloze plantenliefde: bewoners geven
ook ruimte aan toevallige
zaailingen en onkruiden. Het
beeld van deze geveltuin
wordt bepaald door grote
klimplanten (wingerd) langs
de gevel. Planten in bijzondere bakken versieren de stoep
en vertonen een opmerkelijk
grote scala aan groentinten.
Binnen dit groen wordt door
enkele felgekleurde bloemen een vrolijk accent gezet.
– Een onconventionele maar
toch charmante aanpak.”

In juni werd deze tuin al aangemerkt als kanshebber voor
een eervolle vermelding.

4. Nieuwe
Jonkerstraat
“Deze enscenering is en blijft
een van de topstukken van
de Nieuwmarktbuurt. Ook dit
jaar is er weer door meerdere
bewoners met grote inzet en
creativiteit getuinierd: het
resultaat mag er wezen: aan
allerlei plekjes, zon – en schaduwkant is er veel zorg besteed en valt er veel te zien
en te beleven. - Dankzij de
autovrije status van de straat
kunnen bewoners volop gebruik maken van de mogelijkheid om elkaar daar, tussen
de bloemen- en plantenstillevens in, te ontmoeten.”
19 juni: “Prijswinnaar uit eerdere jaren. De variëteit is onovertroffen. Een geweldige
prestatie en een lust voor het
oog. Eervolle vermelding?”

hangbakken.”
Ook deze tuin werd in juni
beschouwd als kanshebber
op een eervolle vermelding.

aan
moedigings
prijzen
1. Rechtboomssloot
100
“Bewoners hebben in een
zelf aangelegd en vormgegeven geveltuintje een kleursensatie weten te bereiken
door het - dicht op elkaar- te
beplanten met felle schaduwbloemen. Hierdoor is, ondanks de wat lastige ligging
van de tuin op het noordoosten, toch een groots effect
bereikt. Op een hoekje worden ook tomaten gekweekt.
- Dit tuintje blinkt uit door
originaliteit en speelsheid.”
In juni vonden de wandelaars
de tuin al goed voor een aanmoediginsprijs.

5. Kalkmarkt 11

2. Balkon Pentagon

“Deze stoeptuin sluit aan op
de tuin van Kalkmarkt 13.
Bij elkaar vormen de tuinen
een liefelijk geheel en zijn
ze een prachtige entree naar
de Kalkmarkt. Bewoners van
Kalkmarkt 11 leggen zich
toe op het behalen van felle
en vrolijke kleureffecten van
vooral eenjarige, bloeiende
planten in potten, bakken en

”Dit jaar heeft de jury getracht de in de buurt aanwezige balkonnen mee te nemen in de beoordeling. Het
balkon van Pentagon nr. 44
springt het meest in het oog,
door de eigenwijze en uitbundige manier van versiering. We zien fel gekleurde

Geraniums en Afrikaantjes in
hangbakken. Dit balkon verdient een Aanmoedigingsprijs
en kan als bron van inspiratie
dienen voor veel balkoneigenaren in de buurt.”
Deze uitslag is conform de
positieve indruk die dit balkon op de wandelaars in juni
maakte.

3. Oudeschans 36
“De jury kan – op de valreep
– niet om deze geveltuin
heen. Vooral deze nazomer
zien wij hier een verfijnde
kleurcombinatie van diverse soorten hoge, feloranje
bloeiende Dahlia’s, Lathyrus
en Oost-Indische kers, gerangschikt tegen een paars
Chinees bessenstruikje. Een
extra accent vormen de gigantische en uitbundig bloeiende, lichte Dahlia op een
lager niveau. Naast het bijzondere kleureffect dat de
bewoner weet te bereiken,
is het ook keuze voor ouderwetse zomerbloemen, die
deze geveltuin zijn geheel
eigen charme geeft.”
Aardig genoeg had deze tuin
in de natte juni de wandelcommissie nog niet bewogen
tot het overwegen van een
aanmoedigingsprijs.
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ook leuk zijn, kunnen we ze
vragen niet zoveel afval op
straat te gooien, of zelf ook
iets op te ruimen.

Simone Zijlmans
Kalkmarkt
Ook deze winter gaat het
weer glad worden, en om dat
te beperken, kan de buurt
goed samenwerken! De stoepen, treden naar deuren. En
de straat is voor de gemeente. Mooi verdeeld zo.

Yunus Kuyucv
Zeedijk
Dat cafébezoekers rekening
houden met slapende bewoners als zij ‘s nachts op straat
zijn. Bezoekers en de cafémedewerkers kunnen meer
samenwerken, bedank de
mensen voor hun bezoek en
vraag of ze niet veel lawaai
te maken op straat.

Wat zijn je ge
samenwerkin
voor 2

Er zitten mooie winkels in de
Oude en Nieuwe Hoogstraat.
Als deze winkeliers samen
gaan werken, worden het
straten waar je niet alleen
goede en mooie dingen
kan kopen, maar waar lekker geslenterd kan worden.
Kortom, het zou goed zijn
eenWinkeliersvereniging te
hebben

We vallen voor elkaar in, helpen met op- en afbouw. Het
gaat gewoon heel goed.

Helen Knopper
Sint Anthonie Sluis

Christien Boeles
Frequent bezoekster
Nieuwmarkt

Cor Poelman
Oostersekade
Samenwerken door minder
tegenwerking! Een klein
maar mooi voorbeeld: Weer
eens puinzakken op een
straathoek. Bleef er dagen
staan. Tot iemand een briefje
ophing met het verzoek dit
niet meer te doen. Daarna
gebeurde het niet meer.

Mischa Boon
Later, ergens in de
Nieuwmarkt

Meer optredens van muziekgroepen in de openbare
ruimte, zoals van het Amsterdamse Volks, Amusement en
Salonorkest, dat in 2012 maar
liefst 40 jaar bestaat!

Ik wil wonen ergens waar ik
de buren ken, en zeker een
keer per jaar een burendag
willen houden, met m’n buren natuurlijk. Het woont
veel prettiger als je je buren
kent.

René Bankras
Nieuwe Hoogstraat
Fred Cairo en
Dennis Hoessein
Hele Nieuwmarkt
Meer straten die ‘van ons
zijn’ om schoon te maken,
zodat we kunnen zeggen
dat wij die straat zo schoon
houden. En soms een kopje
thee van een bewoner zou
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Mensen leven hier dicht opeen, maar kennen elkaar
nauwelijks. Elkaar enigszins
kennen is ook een beetje
elkaar in de gaten houden.
Maar dan in een goede vorm
van sociale controle: hoe gaat
het met iemand die een tijd
niet is gezien, is er iets aan de
hand, kan ik iets doen? Is een
vorm van samenwerken.

Freek Toorop
Ex bewoner
Ververstraat
Mirjam Duijker
Nieuwmarktplein
Tsja, eigenlijk ben ik heel
tevreden. En wens ik dat de
samenwerking met de andere kraamhouders op de
Nieuwmarkt zo goed blijft.

Uitbreiding van de kunstroute in de Nieuwmarkt, samen
met kunstenaars en kunstliefhebbers, daar wordt de
buurt nog mooier van! Ook
meer kunst als onderdeel van
de architectuur, toegepaste
kunst. Dat is pas mooi samenwerken!

edachten over
ng in de buurt
2012?
Doriet de Jong
Oude Zijds
Achterburgwal

Woon in een huis waarvan
de eigenaren een Vereniging
van Eigenaren vormen.
Die praten vaak over zaken
waar andere VvE ook over
praten. Misschien een een
platform van VvE’s een handig iets, dan kunnen zij gebruik maken van elkaars ervaringen.

Arie Hoekstra
Oude Schans
Woonbootbewoners wonen
ook in de Nieuwmarkt, maar
iets geisoleerd, want op een
boot. Zou graag met andere
bootbewoners een Open dag
willen organiseren voor mensen die niet op een boot wonen. Maar,... ook om eens bij
elkaar te kijken. En na afloop
een buurt-barbeque, op pontons op de Westlandgracht.

Mohammed
Jodenbreestraat
Doorgaan met de goede
samenwerking met collegaZ-krant verkopers, met de
verkoop van de Z-krant. En
behoud van goede contacten
met de klanten van de AHwinkel en dat ik af en toe een
klein beetje extra mag doen
voor hen, ensoms zij voor mij!

Samenwerken? Samengaan!
De Nieuwmarkt is een heerlijke buurt om lekker autonoom een eigen leven te
leiden. Elkaar daarin respecteren is ook samengaan en
samenleven. Fijn om mijn eigen gang te gaan en iemand
te spreken als ik dat wil.

Janne Buurman
Koningsstraat
De Koningstraat is mooie
straat, met veel creatief, cultureel en ambachtelijke bedrijvigheid, met vele nationaliteiten. Samen met andere
winkeliers en de gemeente
kan het nog mooier gemaakt
worden, met een vierde
Koningsstraatfestival en de
herprofilering van de straat.

Lance&Zeb van Duin
Groenburgwal
Wij voetballen graag, maar
soms hebben anderen daar
last van. Komt de bal in de
bloemen. Willen graag met
mensen praten over een
voetbalveldje op straat waar
niemand last van ons heeft
en waar wij lekker kunnen
voetballen.

Mies
Nieuwe
Uilenburgerstraat

Rens Tol
Zwanenburgwal

Meer betrokkenheid van
mensen die elkaar kennen
van het wonen in de buurt
en de Open Ateliers. Elkaar
dag zeggen en vragen hoe
het gaat, heel eenvoudig. En
samenwerken, wat ik wel kan
en jij niet, doe ik voor jou. En
wat jij kan en ik niet, doe jij
voor mij!

Zou graag met buren en gemeente willen afspreken dat
straatmuzikanten niet lange
tijd op dezelfde plek blijven
met hetzelfde nummer. Is
voor bewoners hinderend,
ook al zijn zij liefhebbers van
straatmuziek. Afwisselende
muziek, en af en toe geen
muziek, is ook heel mooi.

Foto’s © W1F / Jan van Goor   www.w1f.nl

Pieter de Haes
Oude Zijds
Voorburgwal
Sunta Overvliet
Later, ergens in de
Nieuwmarkt
Er wonen zoveel leuke mensen in deze buurt. Als ik hier
later kom wonen, krijg ik vast
ook leuke buren en wil ik samen met hen gaan pick-nicken. Daar zijn geschikte plekken voor, heb ik al gezien.

door Evert van Voskuilen

I

edereen weet, zou moeten weten, dat terugverlangen naar een
zeventiende-eeuws stadsfront even
irrationeel is als het verlangen naar
een tandmeestersbehandeling uit die
tijd. Niettemin, de gedachte prikkelt.
Nu er wordt nagedacht over de afronding van de herinrichting van het
Oosterdok en de Prins Hendrikkade
in het bijzonder, komen veel mensen
in beweging. Begrijpelijk, want het
Oosterdok behoort tot het collectieve
geheugen van de stad. Zoveel mensen
zoveel meningen. Ze denken allemaal
mee over de verkeerskundige inrichting, de herinrichting van de pieren en
de verblijfskwaliteit van het gebied. In
de geschiedenis van het Oosterdok is
vaker sprake geweest van beslissingen
die het beeld sterk hebben veranderd.
Naar huidige opvattingen is het de
kunst de functionele eisen te verbinden aan de historische identiteit van
de plek.

Verkeerskundige eisen geven richting
aan veranderingen
Medio 2011 heeft de Prins Hendrikkade
de twijfelachtige eer één van de meest
milieuvervuilende verkeersaders van Nederland te zijn. Door de komst van de
Noord–Zuidlijn en de Stadshartlus komt
de Prins Hendrikkade in een nieuw perspectief te staan. Of de overlast dan minder wordt is nog maar de vraag. De bedoelingen zijn goed maar de praktijk zou
wel eens weerbarstiger kunnen zijn.
In de huidige situatie kunnen auto’s in
oost–westelijke richting en vice versa,
zowel voor als achter het station langs
rijden. (Zie afb.1)
Met de realisering van de Stadshartlus
(zie afb. 2) wordt de route voor het station langs doorgeknipt ten gunste van een
kruisingsvrije voetgangersverbinding
tussen station en stad (de Rode Loper).
Het autoverkeer moet dan via de IJboulevard achter het station langs rijden.
Het operationeel worden van de Noord–
Zuidlijn in 2017 zorgt er voor dat veel
busverbindingen, vooral van en naar de
steden aan de noordkant van het IJ, hun
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De transformaties
van het Oosterdok en de
Prins Hendrikkade
eindhalte zullen krijgen op het Buikslotermeerplein.
In dat beeld zou de Prins Hendrikkade
een stuk minder verkeer te verwerken
kunnen krijgen.
Afbeelding 3 laat de beoogde situatie
zien. De Nieuwmarktbuurt ligt als een
eiland tussen de hoofdroutes. De toegedeelde ruimte voor het autoverkeer op
de Prins Hendrikkade wordt anders ingericht maar niet veel verminderd. Los daar
van, verkeersonderzoeken laten zien dat
na de invoering van de Stadshartlus het
verkeer op onder meer de Kloveniersburgwal zou kunnen toenemen. Het zal
daarbij nog heel wat inregeling van verkeerslichten en aanvullende maatregelen
vragen om ongewenst sluipverkeer via
de Prins Hendrikkade, de route St. Anthoniesbreestraat - Geldersekade en Kloveniersburgwal - Geldersekade te voorkomen.

Heimwee naar het verleden
Tijdens het symposium in ARCAM ter
gelegenheid van de boekpresentatie van
Het Oosterdok, verhalen van een Amsterdamse haven maakte een vertegenwoordiger van de erfgoedvereniging Heemschut gewag van de wens tot meer wateroppervlak in het Oosterdok. Immers, zo
betoogde hij, behalve door de aanleg van
het Oosterdokseiland is veel water verloren gegaan door verbredingen van de
Prins Hendrikkade. In 1939 ten bate van
louter verkeersmaatregelen, in 1967 ten
bate van de IJtunnel en de daarmee verband houdende extra ruimtevraag voor
verkeer. Naar zijn mening zou de kade
weer teruggebracht moet worden naar
de breedte van de negentiende eeuw. Zie
afb. 5.
Los daar van duiken in allerlei artikelen
heimweegevoelens op naar het open
havenfront uit zeventiende eeuw. Nog
steeds zijn er mensen die vinden dat het
Centraal Station nooit op de huidige plek
gebouwd had mogen worden. Dat juist
door de aanwezigheid van het station
de binnenstad economisch opbloeide en
werd gevrijwaard van grootschalig verval
wordt gemakshalve vergeten.

Historische beslissingen
De geschiedenis leert dat de huidige situatie een gevolg is van onontkoombare
beslissingen. Meerdere malen werd de
ruimtelijke situatie drastisch veranderd
ten gunste van de economie van de stad.
De sinds de middeleeuwen in het IJ geslagen palen - de zogenaamde Walen - genereerden relatief rustig water. Gunstig
voor laden en lossen maar tegelijk de
reden waarom in de getijdenbewegingen van de Zuiderzee slib kon neerslaan.
Er was niet tegenop op te baggeren. In
1828 werd naar de ideeën van Jan Blanken door de gemeenteraad besloten tot
de aanleg van sluizen en dijken langs
de IJ-oever. Het havenfront tussen de
Singel en Waalseilandgracht werd vrijgelaten. Zie afb. 4. Ondanks deze dijken
zette de verlanding van de oude havens
zich voort. Dat, terwijl ook de schepen
groter werden en meer diepgang kregen.
Het antwoord was de ontwikkeling van
nieuwe havenbekkens in het westelijk –
en oostelijk havengebied.
Door de aanwezigheid van de dijken lag
het ondertussen voor de hand daar de
toen nieuwe spoorlijnen op te projecteren. De aanleg van drie nieuwe eilanden
ten gunste van een station en aanverwante activiteiten voor het open havenfront was een relatief kleine stap maar
wel een principiële. De gemeenteraad
kwam in 1868 pas na zware discussies
en aanwijzingen van de regering in Den
Haag tot haar besluit.
Een relict uit die periode is onder meer
de sluis ten oosten van Oosterdokseiland. Al is de sluis na de eerste aanleg
sterk vergroot.

De pieren
Toen het Oosterdok een binnenhaven
werd, was het een uitstekende plek voor
de kleinschalige beurtvaart. Daartoe
werden nog in de vijftiger jaren van de
vorige eeuw vijf betonnen pieren aangelegd, afgedekt met kinderhoofdjes. Na de
teloorgang van de beurtvaart vanwege de
verbetering van het wegenstelsel en de
opkomst van het autoverkeer vestigden
zich steeds meer bewoners met schepen

Afb 1. Bestaande Oost - Westroute voorlangs het Station

Afb. 3. Ontsluiting Nieuwmarktbuurt na realisering Stadshartlus

Afb 2. Stadshartlus met knip bij het station . IJboulevard neemt
meeste verkeer op.

Afb. 4 Kaart uit 1842 toont de dijken in het IJ. De sluisnaar het Oosterdok
bestaat nog steeds, hoewel verbreed. Op de plaats van de Marinehaven
ligt nu de ingang van IJ-tunnel.

Afb. 6. Situatie 1955 na verbreding van 1939 en met pieren. Het plantsoen
is in 1967 versteend in het kader van de aanleg van de IJtunnel.
Afb. 5. De verbreding van de Prins Hendrikkade ca 1939
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werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 toonbeeld.praktijk@zonnet.nl
www.mariarijnbout.nl
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.

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

Zeedijk 129
www.zeedijk129.nl

de tussenbibliotheek

Telefoon 020 – 624 20 70

www.knaw.nl

Een Frans Gesprek

S PA A N S

LEERT U BIJ JOSEPHINE! 2010005.indd
Cursussen voor beginners en gevorderden.
Korte Koningsstraat 18, tel. 6385088

OOK ADVERTEREN IN
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Franse Conversatie
en Cultuur
Info: 020 6220810 mvenne@planet.nl

opnieuw.amsterdam@gmail.com

1-3-2010

Afb. 7 Plan Openbare Ruimte geeft contouren nieuwe inrichting Prins Hendrikkade. De busparkeerplaats verdwijnt. Daar voor in de plaats nieuwe
parkeergarage onder water. Fietspad in twee richtingen aan de huizenzijde (stippellijn). PHKade krijgt boulevardachtige trekjes.
Tekeningen en afbeeldingen: Evert van Voskuilen

en woonboten langs de pieren. Hun onduidelijk status leidde bij het plannen
van de nieuwe inrichting van het Oosterdok tot veel discussie met de gemeente.
Een vaker voorkomend ritueel wanneer
informele zaken moeten worden geformaliseerd. In zijn artikel in Opnieuw
uit 2010 deed Piet van Harn daar uitgebreid verslag van. In dat licht is het niet
vreemd dat de pieren er bijliggen als een
ontbijttafel waar de resten van het diner
van de vorige dag nog op staan. Momenteel overleggen de bewoners met de gemeente over een betere inrichting van de
pieren, toch een openbare ruimte, en de
ligplaatsen.

Over de garage onder het Oosterdok
heerst nog onduidelijkheid
Complicerend is nog de inpassing van de
parkeergarage. Deze parkeergarage, aanvankelijk gedacht onder de Geldersekade
als ondersteuning van de economische
bedrijvigheid op en rond de Zeedijk, was
daar niet inpasbaar. Daarom werd door
stadsdeel Centrum gekozen voor een
plek onder het Oosterdok, aanvankelijk
naast de Odebrug nu ongeveer onder de
huidige busparkeerplaats. Zie afb. 7
Inpassing van die garage levert het Stadsdeel Centrum nog de nodige technische
en financiële hoofdbrekens op.
In het voorjaar van 2012 valt de beslissing of de garage al dan niet gebouwd
wordt.

De nieuwe inrichting van de Prins
Hendrikkade
Bij de nieuwe inrichting van de Prins
Hendrikkade is het de bedoeling dat het

nautische verleden van de plek voelbaar
blijft en als overgang gaat fungeren tussen de historische binnenstad en de
grootschalige ontwikkelingen langs de
IJ-oevers. Supervisor Michael van Gessel
streeft daarbij naar water, heel veel zichtbaar water, als verbindende factor, stoere
kades, zorgvuldige detaillering en krachtige eenvoud.
Voor de auto en het openbaar vervoer
blijft de Prins Hendrikkade de verbinding
tussen de oude binnenstad en de IJtunnel. Twee keer twee rijstroken, waarvan
de middelste twee worden gereserveerd
voor bussen. Langs de rijbaan aan de
huizenzijde komen laad en los havens.
Een belangrijk verschil met de bestaande
situatie is het weghalen van het fietspad
aan de kadezijde ten gunste van meer
ruimte voor voetgangers. Voor de fietsers
komt daarvoor in de plaats tweerichtingen fietspad aan de huizenzijde. Zie afb.
7. De nieuwe situatie biedt meer ruimte
voor brede trottoirs met monumentale
bomen aan beide zijden van de weg. Dat
aan de waterzijde krijgt een boulevardachtig karakter.

Conclusies
Het Oosterdokseiland nadert zijn voltooiing. De reeds gerealiseerde voorzieningen, in het bijzonder de bibliotheek,
zijn nu al een succes en een nieuwe
hotspot in de stad. Nu al, met slechts de
bibliotheek en het conservatorium in bedrijf en geïmproviseerde toegangroutes,
begint de Oosterdokskade boulevardachtige trekjes te krijgen. Die atmosfeer zal
naar verwachting invloed gaan krijgen
op de rest van het Oosterdok. In eerste

instantie op de omgeving van het Nemo
en de ligplaatsen daar, later mogelijk ook
voor de Prins Hendrikkade.
Ondanks dat de verkeereisen leidend zijn
geweest bij de inrichting van de Prins
Hendrikkade, wordt het meer een stadsstraat en neemt het verblijfskarakter toe.
De pieren blijven, niet in het minst vanwege de afgegeven vergunningen, grotendeels bestemd voor woonschepen.
Het gaat zoals het gaat maar gezien de
redenen waarom het Oosterdok ooit is
aangelegd en in stand gehouden zou een
passantenhaven een logischer bestemming zijn voor de plek en veel meer recht
doen aan het huidige functioneren van
de binnenstad en het Oosterdokseiland
dan de statische woonboten.
Rationele beslissingen? Deels. Er wordt
nog veel geschipperd.
Bronnen:
http://www.opnieuw.nu/html/page.
php?page=604 Artikel Piet van Harn over de
woonboten in het Oosterdok.
Beleidskader hoofdnetten 2005 (auto). DIVV
Meerjarenanalyse Werkzaamheden 2010 - 2012.
Gemeente Amsterdam
Het Oosterdok, Verhalen van een Amsterdamse
haven. Titus Bakker e.a. Te koop in de
boekhandel.
Beurtvaarders trekschuiten en overzetveren. Theo
Bakker
Parkeergarage Geldersekade/Oosterdok. Website
Stadsdeel Centrum
Rondje Oosterdok: water en cultuur. 8 december
2009 Stadsdeel Centrum.
Plan Openbare Ruimte. Projectgroep Zuidelijke
IJ-oevers

23

Wegens familieomstandigheden is Café Captein
& Co gesloten op 25, 26 en 31 december.
Op 1 januari zijn wij geopend vanaf 17 uur. Als
wij fit genoeg zijn zullen we u van enige gratis
hapjes voorzien. Ook zal Frans de Wit, (zeikerig
streng als altijd) weer een lullig
muziekquizje leiden!

Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 6278804

Verhuisplannen? Bel Remco Panman
Zelfstandig makelaar & specialist van de Amsterdamse binnenstad

www.remcopanman.nl - Telefoon: 06-53 81 6281
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dic ht e r s pa g ina
De OpNieuw lijkt het echte leven wel. Ik schreef deze zin vorige week
al op en, geloof het, ik ben er nog steeds zelf over aan het nadenken.
Er werken en schrijven in ieder geval echte mensen van vlees en bloed.
Als het blad straks weer op uw matje, tegel ligt of in uw mandje floept
bedenkt u maar dat het opnieuw niet vanzelfsprekend is. Bloed, zweet
en traneninkt komen er aan te pas! En geduld. Zeker met zulke deadlineborderliners als ik. Gisteren kwam ik van mijn drukke kleuterklas.
Sinterklaastijd! En mijn vermoeide hoofd wist nog niet welke groente
ik wilde kopen bij degroentenstal op het Waagplein. Voelde me ook
een beetje hongerig en herfstig. Waarschijnlijk zag de verkoper van de
vers maïs dat. Lekker met boter en een beetje zout mocht ik het spiesje
zo mee nemen. Mooi gebaar.Op de dam geen mooi gebaar. De politie
had midden op de stoep haar fietsen neer gezet, om zo mensen te kunnen fouilleren. Maar de drommen mensen moesten zo de drukke straat
op om er langs te kunnen. Levensgevaarlijk! En vlak bij het monumentje
van Margit Widlund, een prachtige jonge vrouw die daar werd dood gereden. Ik zei er, vanwege deveiligheid, wat van tegen de agenten. Dat
ik binnen een minuut bijna handboeien om had en werd opgepakt vanwege het woord ‘imbecielen´ is historie. Had ik ook niet moeten zeggen
tegen die gezagmisdragers.

-die hartslag
-die ondag
-te laat om stil te staan
bij recht of redenbleek reden wij de vloed de diepte in –
er is gezegd: laat deze nacht
de lampen aan?

in presidentiële staat
verlaat hij geeuwend het beraad

december in portugal

op dit plein
werd ik geboren
maar niet afgemaakt

de reden dat wij reden
bleek zo duister als de nacht

dit plein loop ik
soms voorbij
het maakt de
lichtval zachter
een lijn in de lucht
reikt naar zee
op dit plein loop
ik altijd langs de
pilaar van de dood
zoek altijd ons paleis
soms voetballen kinderen
op te ruwe stenen
sta ik stil
bij winst en verlies
bij herfst en winter
bij paal en lat
bij blad of geen blad
Jorge Bolle

hoe vaak gebeurt het niet dat
taakstraffen in de vrije natuur
de rust verstoren van de automobilist die
voortgejaagd door reeën en herten
het poreuze wegdek van de vrede zoekt en
rechts en links geel en groen meesleurt
in zijn zucht naar huiselijk geluk
een diplomaat die zijn hond
uitlaat in het hakhout zal
de dictator van een
schurkenstaat niet gauw
herkennen als de boswachter die
hem vanuit het gebladerte
tegemoet komt
eerder zal de president een keukentafel
aan stukken slaan en daarmee zijn kabinet
ombouwen tot hondenhok voor een zondebok die
oog in oog met de staatsmacht
wat scharrelt langs de rand van de afgrond

plein

in dit schemerlicht
werd ik vermist
Maar niet gevonden
muziek uit de verte
verborgen gebaren
in stille tijd
achtervolgen mij
van dag naar nacht

mocht U met uw idealen
geen aansluiting vinden bij
de geopolitiek of leiden uw
politieke reflexen tot een
explosieve situatie in uw
denktank dan kunt U ze kwijt bij
groenlinks dat embedded
in de NAVO zwaarden omsmelt
tot bonnenboekjes en verschillen
tussen rijk en arm met taakstraffen
te lijf gaat

Bert Baanders
drie engelen zijn opgestaan:
een oude vader en een moeder
en hun kwijlend oude kind

Elfjes
ze kijken hoe hij struikelend
de tafel dekt
de tijd gehoorzaam
aan zijn zijde

Sint
op’t dak
met een zware
zak. Help Piet! Helpt
niet

het oude kind – het houten kind
brengt ons het brood
de wijn
de dag
dunya

Het
jaar zweeft
tussen hemel en
aarde. Nu oud straks
nieuw

Kosten / Baten
De kosten rennen voor de baat uit
De trappen af, de straat uit
In een zucht en een vloek
Zijn ze alreeds om de hoek
De ene vlucht, de ander zoekt
De ene zucht, de ander vloekt
En aan het einde van het jaar
Zijn ze misschien bij elkaar
Pieter Bol

Limerick
Een staat in ’t failliet
wie treft zoiets niet
Voorkom het met geweld
het gaat toch om ons geld
Ach heden, wat verdriet
Hea
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Vandaag ga ik op bezoek, ik ga buurten aan de overkant, in de Boomspijker
en tref Annigje, Juliejet en Nadine. Zij
werken bij ‘Buurtzorg’ en hebben hun
lunchpauze in hun kleine kantoor op de
tweede verdieping van de Boomspijker. Ik
wil achterhalen, wat dat is, ’Buurtzorg’.
Hartverwarmend is het enthousiasme
waarmee die drie mij te woord staan – en
waarmee ze ook gáán voor hun werk.
Sinds ruim twee jaar heeft dit team van
‘Buurtzorg’ zijn uitvalsbasis in de Boomspijker. Begonnen zij in een team van
vier personen, nu zijn zij al met zijn achten plus nog twee leerlingen erbij. Hun
wijk omvat de Nieuwmarkt, een deel van
de grachtengordel en ook een deel van de
oostelijke eilanden. Op dit moment ondersteunt het team 33 cliënten. De zorg
kan zeer divers zijn: van 3 uur per jaar tot
2 à 3 uur per dag per persoon.
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie en heeft in Amsterdam nu al
14 teams aan het werk. Zij leveren zowel
zorg die door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gefinancierd en eveneens zorg via het Persoonsgebonden Budget (PGB) – zolang
dat nog tot de mogelijkheden behoort.
Kenmerkend voor Buurtzorg is, dat er zo
min mogelijk overhead kosten zijn. Er
is geen uitgebreid management, zo min
mogelijk kantoorfuncties; de teams regelen alles zo veel mogelijk zelf: intakes,
(een huisarts, ziekenhuis of de cliënt zelf
vraagt de hulp aan), indicatieaanvragen,
de planning van de zorg, registratie van
geleverde zorg. De centrale zit in Almelo, met een goed computerprogramma
wordt van daaruit gecoördineerd en geadministreerd wat onmisbaar of onvermijdelijk is.

Zelfstandig en mondig
Waar de dames enthousiast over zijn, is
dat er ruimte is voor zelfstandig en mondig werken. Juliejet geeft als voorbeeld:
‘Als je als leerling een idee hebt over bepaalde dingen, je denkt bijvoorbeeld dat
een overleg met alle betrokkenen bij de
zorg voor een bepaalde cliënt handig
zou zijn, dan wordt naar je geluisterd, je
kan altijd met elkaar bedenken hoe het
werk zo efficiënt en plezierig mogelijk
gedaan kan worden. Annigje vult aan:
‘grote organisaties zijn steeds met formele ‘verbetertrajecten’ bezig, wij doen dat
de hele tijd tussen de bedrijven door in
nauw overleg met cliënten en collega’s.
Dat maakt het werk ook aantrekkelijk
en uitdagend. Je kan je eigen inzicht en
ervaring goed inbrengen. Ik heb eerder
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Morgens kijk je thuis op de mail na wat
je te doen staat en dan begin je met je
huisbezoeken. In de lunchpauze kan je
soms collega’s ontmoeten. Anders doe
je overleg via computer of mobiel. En als
het nodig is vergaderen we 1 á 2 keer in
de maand.

Klein maar fijn

vlnr Annigje, Nadine en Juliet’.

Eerst
buurten dan
zorgen
Therese van Beeck
in een ziekenhuis gewerkt en vandaar
uit heb ik bepaalde ervaringen met medicatie, als ik dan opeens vragen heb bij
medicatie van cliënten dan ga ik zelf een
overleg met apotheek of huisarts regelen
zodat ik zo goed mogelijk kan adviseren
en ondersteunen.
Het credo ‘eerst buurten, dan zorgen’ vat
de opzet bondig samen. Zorgverlening
doen we samen met de cliënt. Zonder
hem of haar was ons werk er niet. Zij
geven aan wat nodig is. Wij willen dan
zorgen dat dat dan ook gedaan wordt.
Helaas is er soms wel meer zorg nodig
dan wij kunnen bieden. Soms is en blijft
‘t fragiel in de thuissituatie, dat toveren
wij niet weg. Tja, dat blijft lastig dat wij
onszelf niet kunnen opdelen of vermenigvuldigen. Ook wij zijn aan taak en
tijd gebonden – wel iets vrijer dan elders
maar toch.
Iedere cliënt krijgt een eerste verantwoordelijke zorgverlener maar het hele
teamverzorgd afwisselend de diensten.
Er is ook geen splitsing in verpleegkundige handelingen en andere zorgtaken.
Eén medewerker levert alle zorg die nodig is. De medewerkers zijn goed opgeleid: HBO en MBO verpleegkundigen en
ook helpenden werken in de teams. Een
dagdienst loopt van 8 uur tot 16.30, de
avonddienst gaat van 17.30 tot 23 uur
en er is een bereikbaarheidsdienst in de
nacht. Eén collega heeft de mobiele telefoon voor het geval er calamiteiten zijn.
De overdracht doe je via de computer. ’s

De kleine teams maken ook, dat men
zich verbonden weet met elkaar: Je weet,
dat je altijd bij je collega’s terecht kunt
als je indrukwekkende dingen hebt meegemaakt, je hebt elkaars privénummers
op zak voor het geval dat nodig is. Kenmerkend is ook dat het vaak teams zijn
van ‘vrije vogels en mondige tantes’
met dikwijls heel diverse achtergronden
aan opleiding of levenservaring. Als een
team groter dan 12 collega’s is, wordt
er een nieuw team opgezet EN DE WIJK
GESPLITST. Daardoor blijft het overzichtelijk.
En dan – er zijn toch creatieve collega’s
in sommige teams: in Oost hebben ze
bijvoorbeeld ‘radio steunkous’ opgericht, daar kan men op dinsdag naar luisteren via de kabel, je kan erheen bellen
met vragen, opmerkingen, ideeën, daar
is dan ook geld voor vanuit Almelo voor
de duur van een jaar. Ze hebben daar in
Oost ook al twee keer rollator-races gehouden in het Oosterpark – dat lijkt me
nu toch ook wel wat om dat eens hier op
de Nieuwmarkt op touw te zetten. Dan
kunnen kinderen, kleinkinderen en buren gewoon staan aanmoedigen aan de
zijlijn.’
Nu weet ik zelf even niet of ik per se een
rollator-race zou willen rijden als ik er
eentje had maar wat ik wel weet: Als ik
nu hulpbehoevend zou zijn, ik zou me
graag aan de zorg van dit team willen
toevertrouwen: ze zijn zo vertrouwd, zo
dichtbij, zo ‘gewoon in de buurt’. Dat
geeft een heel goed gevoel en dat is wederzijds. Nog in het weggaan, als ik de
dames nog even op de foto zet terwijl
zij op hun fietsen stappen zegt Annigje:
”Ik ben zo blij dat ik dit werk hier in het
centrum van Amsterdam mag doen. Zelf
ben ik net naar de Zaanstreek verhuisd
maar dat ik hier kan zijn en bij al die zo
verschillende mensen kom, rijk en arm,
hoogopgeleid of niet - het is me een lief
ding waard, dan ben ik toch nog thuis in
Amsterdam.”
En zo snijdt het mes aan twee kanten: de
mensen die thuis hulp krijgen kunnen
daardoor zo lang mogelijk thuis blijven
en Annigje voelt zich eveneens thuis – in
haar element, in haar stad, haar werk.

Centrum van Ouderen Flesseman

Foto Tom Blits

door Els Agsteribbe
Samen maakten we ons sterk voor het behoud van onze Nieuwmarktbuurt. Voor
de mensen die er woonden. Dus ook voor
ouderen. Voor renovatie, restauratie en
herbouw, tegen sloop en vernieling. Voor
het karakter en de schaal van de buurt
en de binnenstad. Voor de leefbaarheid,
voor doorschuiven en voor de terugkeer
van bewoners en bedrijven. We voerden
actie op alle mogelijke manieren met
heel veel verschillende mensen.
”Wij willen een stad met buurten waar
wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor
jonge en voor oude mensen”. Dat was
ons devies. Tijdens het kleurproject werd
dat in 1974 op de muur gespoten van
gebouw Flesseman in de Sint Antoniesbreestraat. Daar is deze tekst onzichtbaar
geworden, in de door sloop voor de metro oost-lijn en de snelweg ontstane gaten zijn huizen gebouwd. Dezelfde woorden zijn nu op de rechter muur in de hal
van Flesseman te lezen.
In het concept bestemmingsplan werd
geen rekening gehouden met ouderenhuisvesting. We vonden dat een grote
tekortkoming. We lieten weten dat
ouderen zolang mogelijk in de buurt
moesten kunnen wonen. Zowel zelfstandig als in een verzorging-

huis. In het definitieve bestemmingsplan
werd deze eis van de buurt opgenomen.
Er werd geijverd voor een centrum van
ouderen in het gebouw Flesseman. Door
inzet van velen kwam dat tot stand. Het
eerste bestuur van de Stichting verzette
bergen werk met het bedenken en ontwikkelen van het plan en het begeleiden
van de bouw. Er werd een aantal verzorgingsplaatsen omgezet in voorzieningen.
Daardoor kwam er geld vrij voor een
buurtconciërge, voor ouderenadviseurs,
en voor onderzoek naar medicijngebruik
door ouderen. Ouderen uit de buurt hadden voorrang bij plaatsing.
Buurtbewoners zaten in het bestuur en
er werd verslag gedaan in de bewonersraad. Er kwam een enthousiaste staf.
Het hoofd verzorging wist altijd wel een
oplossing als mensen in nood waren of
plotseling opgenomen moesten worden.
Vrijwilligers hadden een ongekende inzet. Zij hebben zich het vuur uit de sloffen gelopen. Ons buurtcentrum van ouderen Flesseman werd “wereldberoemd”.
De bewoners waren enthousiast. De gemeente was blij. Delegaties kwamen de
kunst afkijken. De minister verrichtte de
officiële opening.
Flesseman was zelfstandig. Het kon zijn
eigen beleid voeren. Het viel niet onder
een koepel. In de loop der jaren werd de
druk van buiten steeds groter. Iedereen
wilde Flesseman wel inlijven. Daar kon
je eer mee inleggen. En dan zou het
ook nog efficiënter en dus goedkoper kunnen. Samenwerking met
andere huizen was niet omstreden. Inlijving wel. Successievelijk
verloor deze bijzondere instelling echter haar zelfstandigheid.
Nieuwe mensen van ver buiten
de stad werden in het bestuur
benoemd en ten slotte waren
de Nieuw-

markters in de minderheid. Vele malen
werden zij voor voldongen feiten gesteld. Directeuren volgden elkaar op.
Flesseman kreeg een regiomanager, die
binnen het beleid van de koepel diende
te werken.

Van coöperatie naar bureaucratie
Managers op grote afstand bepalen nu
het beleid. Buurtbewoners worden als
lastig gezien. Op het beleid kan de buurt
geen of nauwelijks invloed uitoefenen.
Inspraak van de bewoners van Flesseman
wordt terug gedrongen. Vrijwilligers worden beperkt in hun mogelijkheden. Ook
initiatieven van medewerkers verzanden
in de bureaucratie van de moedermaatschappij. Inmiddels is Flesseman een afdeling van een gewoon verzorgings- en
verpleeghuis concern Amsta geworden.
Er gebeuren geen bijzondere dingen
meer. De recreatie- en eetzaal is om acht
uur uitgestorven. De bewoners moeten
vroeg binnen zijn. Te weinig personeel.
Of misschien ook te ingewikkeld. Als je
gewoon doet doe al gek genoeg.
De coöperatieve gedachte die tot de oprichting van het Centrum van ouderen
Flesseman leidde is bij Flesseman goeddeels verdwenen. Van echte samenwerking met de buurt, de bewoners en de
medewerkers is geen sprake meer. Zeer
incidenteel wordt er op punten met anderen samengewerkt. Maar het moet niet
te tijdrovend of lastig zijn en vooral in
het schema passen.
En zeg nou zelf solidariteit dat is toch uit
de tijd. Dat zie je terug in de hele zorg, bij
voorzieningen voor ouderen en bij ziektekostenverzekeringen. Meer eigen risico
en eigen bijdrage en hogere premies. Op
alles wordt beknibbeld. Kwaliteit komt
in het gedrang. Efficiëntie staat voorop.
Te weinig personeel moet te veel in te
korte tijd doen. Schaalvergroting is in,
zeggenschap en inspraak is lastig. Zorg
is een product en bewoners zijn consumenten. Drie tellen voor het opruimen
van een kamer, twee voor het reinigen
van de douche, één voor het verschonen
van een bed. Geen tijd voor een praatje.
Personeel dat zich niet aan het tijdschema aanpast krijgt op z´n baadje. Of erger
raakt gedemotiveerd.
De behandeling van iedere aanvraag
voor zorg duurt verbijsterend lang
De wachttijden zijn lang, vaak veel te
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lang zelfs. Overal controleert iedereen
elkaar. Vertrouwen in de professionaliteit
van huisartsen en verzorgers is vervangen
door wantrouwen. Anderen in de nieuwe
bureaucratische burchten moeten hun
werk nog eens overdoen. De achterdocht
tegen zorgvragers is massief. Zij zouden
wel eens massaal kunnen overvragen.
Ook dat dient natuurlijk zeer grondig en
dubbel te worden nagelopen. Het instellingsbelang gaat voor.
Voordat op de aanvraag voor krukken
voor iemand die een ongelukje heeft gehad wordt beschikt gaan weken voorbij.
Wat daaraan zelf door de geblesseerde
moeten worden bijgedragen is blijkbaar
schier onmogelijk uit te rekenen. Daarover wordt weken diepgaand nagedacht.
Waarom zijn bij de ouderencentra geen
goed onderhouden hulpmiddelen voor
handen, zoals rollaters, krukken en rolstoelen die direct uitgeleend worden.
Goede kans dat het gips van de gebroken
voet al is verwijderd voordat de krukken
zijn toegekend. Ontmoedigend.
Zorg en verzorging op kleine schaal dicht
bij de ouderen, die in een instelling of
op zichzelf wonen zou toch vanzelfsprekend moeten zijn. Het zou snel en adequaat verleend moeten en kunnen worden. Zonder onnodige bureaucratie. Zorg
is geen fabrieksproduct maar een dienst
die aan mensen door mensen wordt verleend. Zelfstandigheid en zelfbeschikkingsrecht mogen niet worden vervangen door betutteling.
Nog steeds vindt de buurt Flesseman
“ons” centrum van ouderen. Dat is bijzonder. Van die betrokkenheid kan gebruik worden gemaakt. Er is gelukkig al
een werkgroep ouderen. Die verdient de
steun van middelbaren en jongeren. Samen staan we sterker en kunnen we verbeteringen bewerkstelligen. Dat moet iedereen een zorg zijn. Wie niet goed voor
zijn ouderen en zieken zorgt, doet anderen en uiteindelijk zichzelf te kort.

Flesseman, Nieuwmarkt 77
Activiteiten December 2011
22 december 14.00 uur
Het Jordaanensemble, het Rembrandt
Duo, the Lelysisters en Ronnie Tober.
23 december 12.00 uur
kerstlunch; hiervoor opgeven bij de
receptie van Flesseman, 020-6204890.
01 januari 14.00 uur
Nieuwjaarsbingo
Op 6 februari start een computercursus
voor 55-plussers. Drie dagen in de
week twee uur, zes weken lang.
Inlichtingen bij Flesseman.
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De Kinderpagina is gemaakt door ‘BSO Oude Schans 8+’.
BSO staat voor ‘Buitenschoolse Opvang’ en 8+ betekent dat
de kinderen 8 jaar en ouder zijn

Drie interviews
1. De interviewers, juf Uma en
juf Amy, interviewen hun eigen
collega-juf Chantal:
Interview met juf Chantal

Hoe gaat ‘t met de samenwerking tussen de kinderen?
“Samenwerking is een van de dingen in
de klas die supergoed gaan. Iedereen
gaat serieus aan de slag en helpt elkaar
heel goed.”
Wat vind je goede samenwerking?
“Samenwerking vind ik het als de kinderen goed naar elkaar luisteren en de tijd
nemen om uit te leggen zodat iedereen
het begrijpt. En verder dat ze het werk
serieus nemen, en niet ondertussen over
TV kletsen - dat ‘t geen theekransje
wordt.”
Hoe zorg je ervoor dat er goed wordt
samengewerkt?
“Eerst leg ik uit wat samenwerking is.
Zodat de kinderen weten hoe ze het aan
moeten pakken. Verder zorg ik ervoor
dat steeds verschillende kinderen met
elkaar samenwerken. Zodat niet steeds
de één de ene soort vragen oplost en de
ander de andere soort, want op een gegeven moment weet je waar je goed in
bent. Maar dat je steeds weer met een
nieuw iemand werkt, zodat je iedere
keer weer opnieuw moet uitzoeken hoe
je samen moet werken.”
Heb je ook een voorbeeld wanneer de
samenwerking mis kan gaan?
“Als er kinderen zijn die niet zoveel
durven te zeggen, en eigenlijk zitten te
wachten tot de ander het oplost. En als
de ander het dan leuk vindt om het op
te lossen, dan doet de één alles en de
ander niets.”
Vind je het moeilijk om de kinderen stil
te houden?
“Soms in het begin wel - als iedereen
uit enthousiasme veel door elkaar gaat
praten. Soms doe ik dan als oplossing
een minuutje ‘mimen’ - proberen te praten met gebaren in plaats van woorden.
Vaak gaan kinderen dan, omdat ze het

mimen moeilijk vinden, met elkaar fluisteren.”
Juf: “En hoe vinden jullie het zelf om samen te werken?
Amy: “Ik vind het wel leuk om samen
te werken. Alleen soms moet ik dan wel
heel hard nadenken. Maar ik probeer
wel om het zelf te snappen.”
Uma: “Soms zijn we het niet eens met
een antwoord en dan krijg je weleens
een soort van ruzie.”
Juf: ”Ja, dat is best lastig, hè. En hoe
heb ik gezegd dat je dat op kunt lossen?”
“Dat ieder zijn eigen antwoord opschrijft.”
Juf: “Ja, als je het echt niet eens kunt
worden schrijf je allebei zelf op wat je
denkt, en dan hoor je later wel wie het
goed had en wie niet.”
2. De interviewers interviewen
elkaar.

Interview met juf Amy
en juf Uma
Hoe gaat het met de samenwerking tussen de kinderen?
juf Amy: “De kinderen doen het altijd
heel erg goed en geven goede antwoorden. En als ze even over iets anders gaan
praten roep ik ze bij me en praat ik met
ze.”
En als ze ‘t dan weer doen?
“Dan geef ik ze nog een kans. En als ze
het dan weer doen, dan weet ik het niet
meer.”
juf Uma: “Als de kinderen niet goed
samenwerken word ik heel erg boos en
dan zet ik ze meteen op de gang. En
na een minuutje laat ik ze weer komen
en vraag aan ze of ze het nog een keer
kunnen proberen.”

juf Uma en juf Amy

ERKRANT
Ruben Boers - Een goed gesprek

Vind je het lastig om de kinderen stil te
houden?
juf Amy: “Ja. Ik zeg dan dat ze moeten
stoppen. En als ze niet luisteren, ga ik
hun tafels een beetje uit elkaar halen.”
juf Uma: “Ja, soms wel. Dan tel ik eerst
tot drie en dan ga ik over de kinderen heen schreeuwen. En als ze door
mij heen praten word ik echt boos en
schreeuw ik heel erg hard. En als dat
nog niet helpt, dan pak ik een krijtje
en ga daarmee over het bord zodat het
heel hard gaat piepen!”
Gaat het ook weleens niet goed met de
samenwerking?
Juf Uma: “Als ze een fout maken moeten ze alles overdoen en mogen ze die
fout niet meer maken.”
Juf Amy: “Als ze een fout maken geef
ik ze 1 sticker en als ze 5 fouten maken
geef ik ze 10 stickers. Want het is juist
goed om fouten te maken. Daar leer je
juist van.”
3. De binnenplaats.
Gesprek tussen kinderen van de
naschoolse opvang en
de buurvrouwen.
Waar hebt u precies last van gehad bij
de opvang?
Buurvrouw A: “Van het voetballen tegen de muren en schutting, en van het
geschreeuw.”
Buurvrouw B: “Stil als muizen hoeven
de kinderen ook weer niet te zijn. Een
koe moet nooit vergeten dat ze ook kalf
is geweest.”

Ike van Bergen - Geef de jam eens door

Buurvrouw A: “Maar als ik moe thuis
kom en er is van vier uur tot half zeven
lawaai, dat vind ik echt te lang.”
Wij proberen de laatste tijd zachter te
doen Vindt u dat het beter gaat?
Buurvrouw A: “Ja, sinds deze zomer is
het beter. Het scheelt dat er niet meer
gevoetbald wordt. Alleen in de vakanties is er wel meer lawaai.”
Buurvrouw B: “De bootjes aan de voorkant zijn ook erg. Die draaien allemaal
keiharde muziek.”

Buurvrouw A: Zoals nu. Er met elkaar
over praten. En dan proberen om de
dingen die we afspreken ook na te leven.”
Buurvrouw B: We moeten gewoon aardig zijn tegen elkaar. Het leven is geven
en nemen. Ik woon al vijftig jaar in deze
buurt en tegenwoordig is het niet meer
zo gewoon dat mensen elkaar groeten
op straat. Maar nu kennen wij elkaar
en als we elkaar op straat tegenkomen
kunnen we elkaar gedag zeggen.”

Welke veranderingen heeft u in gedachten voor de binnenplaats?
Buurvrouw A: “Er zouden van die
zachte tegels onder het basketbalnet
gelegd kunnen worden. En jullie kunnen met een zachtere bal spelen.”
Wat een goed idee! Wij zouden de hele
binnenplaats wel met zachte tegels willen.
Buurvrouw A: “Ja, dat loopt lekker
op die tegels. Ik loop er zelf ook graag
overheen.”
Hoe denkt u dat we samen oplossingen
kunnen vinden?

Hebt u nog een vraag voor ons?
Buurvrouw B: “Hebben jullie je schoen
al gezet?”

Jael Tjen A Kwoei - Blijf lachen

Susa Andrea - Honger

interview: Bezi van Bergen en Sjoerd
Gunneweg

Als u ook aan de binnenplaats woont,
en u hebt toch nog last van de BSO,
kom gerust even met ons praten op de
Oudeschans 35. Op maandag, dinsdag
en donderdag om 13.45 uur.
Contactpersoon voor deze pagina is
Sasha, 06-14507068, sash@chello.nl
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ei g en d om i s di efsta l
“La propriété c’est le vol”, aldus Proudhon, een Franse anarchist uit de 19e
eeuw: eigendom is diefstal. Aan deze uitspraak moest ik denken toen ik een vonnis van een Amsterdamse kantonrechter onder ogen kreeg. Deze had €45.000
toegewezen aan een eigenaar als schadevergoeding omdat zijn huurder een deel
van het gehuurde in de onderhuur had
gedaan. Deze huurder huurde een pand,
waarin hij een restaurant had en de verdiepingen erboven had hij in de verhuur
gedaan. Volgens de eigenaar was dit gebeurd zonder toestemming, en in ieder
geval voor heel wat meer dan de maximale huur van de woning volgens de
puntentelling. De onderhuurders kende
ik wel en die vroegen zich af waarom zij
dat geld niet hadden gekregen, want ze
hadden die huur tenslotte betaald. Maar
zo ging het niet. Volgens de rechter had
alleen de eigenaar er recht op. Toen bedacht ik dat er toch veel waars school
in de uitspraak van Proudhon. Niet alleen omdat de huurders meer recht op
dat geld hadden dan de eigenaar, maar
ook omdat het hoe dan ook te veel was.
De restauranteigenaar had de huur die
hij ontvangen heeft, natuurlijk niet bewaard. Er was alle kans dat hij met zijn
bedrijf moest stoppen, en dan is er alleen
maar één vernietigd leven meer in deze
stad: eigendom is diefstal.
Een paar maanden geleden was er iemand op het spreekuur gekomen die
uit Iran afkomstig was en hier al 30 jaar
woonde, waarvan 20 jaar op een woning
van een corporatie. Nu was zijn moeder
in Iran, bijna 80 jaar, ernstig ziek geworden en moest worden verzorgd. De enige
die dat kon doen was hij. Hij wilde daarom een jaar naar Iran, zocht een huisbewaarder en had daartoe zijn woning op
Kamer.nl gezet. Maar die advertentie was
ook door de corporatie gesignaleerd en
die vond dat een poging tot onderhuur.
Ook pogingen tot onderhuur hebben in
de jurisprudentie tot ontruiming geleid.
Maar in eerste instantie werd geprobeerd
om de huurder via Woningnet een andere woning te laten krijgen; hij had een
woonduur van 20 jaar. Tegenwoordig
heeft men dan echter een zogenaamde
verhuurdersverklaring nodig: een bewijs
van onbesproken huurdersg edrag. De
corporatie wilde die niet afgeven, vanwege die vermeende poging tot onderhuur.
Het maakte niet uit dat er alleen nog een

beschuldiging was, die door de huurder
werd tegengesproken. Want hij zei dat
hij toestemming van de corporatie had
willen vragen, maar daar niet meer aan
toegekomen was.
Het komt vaker voor dat beschuldigingen
die door de huurder worden ontkend,
niettemin reden zijn dat hij via Woningnet geen andere woning meer kan krijgen. Er bestaat een klachtencommissie
over de toewijzing van de corporatiewoningen. Daar hebben we een klacht hierover ingediend, omdat het niet alleen
aan de mening van een toevallige corporatiemedewerker moet liggen of iemand
een woning kan krijgen.
Inmiddels is de zaak voor de kort-gedingrechter geweest; uitspraak volgt.
De laatste situatie is minder dramatisch

dan het eerste geval, maar in beide gevallen is er sprake van een naar mijn smaak
veel te sterke reactie op onderhuur. De
juridische reden dat onderhuur niet is
toegestaan, is dat de eigenaar geacht
wordt een bepaalde persoon te hebben
uitgezocht die hij zijn woning wil laten
gebruiken. Die persoon mag dan niet zomaar iemand anders in zijn plaats zetten.
Maar niettemin is het in het algemeen
ook weer niet zo belangrijk dat één bepaalde persoon een woning in gebruik
heeft. De keuze van de eigenaar telt in
de waardering van onderhuur te zwaar,

eigendom telt te zwaar en de reactie op
onderhuur wordt veel te sterk.
Corporaties hebben het extra argument
van de wachtlijsten: de onderhuurder
dringt voor. (Voor particulieren geldt dit
overigens niet.) Maar ik heb hier al eerder betoogd dat de wachtlijsten van Woningnet niet zijn gebaseerd op wachten
maar op wonen. Mensen komen aan een
woning in onze buurt omdat ze ergens
30 jaar hebben gewoond, niet omdat ze
30 jaar hebben gewacht. Sinds een jaar of
12 is wonen gelijkgesteld aan wachten.
Maar ook al zegt dit de gemeentelijke
wetgever en al praten alle verantwoordelijken dat na omdat het juridisch zo is,
op het feitelijk niveau blijft het onzin en
wordt slechts het sprookje van Andersen
herhaald over de nieuwe kleren van de
keizer. Want als iemand 30 jaar op een
woning heeft gewoond, heeft hij dat met
een zeker genoegen gedaan, anders was
hij eerder weg geweest. Hij heeft echt
niet gewacht. Wachten is geen wonen.
En als er niet wordt gewacht, wordt er
ook niet voorgedrongen.
Natuurlijk hebben die wachtlijsten
evengoed best een zekere ordenende
betekenis, net zoals ook de persoonlijke
verhouding van huurder en verhuurder een zekere betekenis heeft. Maar die
rechtvaardigen volstrekt niet de hierboven beschreven reacties van rechters en
corporatie. Eigendom heeft een vanzelfsprekende arrogantie, die de blik beperkt
tot het eigen belang en zo slachtoffers
maakt. De op zichzelf wereldvreemde
stelling dat eigendom diefstal is, wordt
hierdoor een stuk aantrekkelijker.
Peter Commandeur
Huurspreekuur ‘D Oude Stadt
Woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
Woensdagavond van 7 tot 8 uur

Aanvraag Geveltuin Voorjaar 2012
Bewoners uit de Nieuwmarktbuurt die
een geveltuin voor hun woning willen,
kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij Wijkcentrum d’Oude Stadt. De
geveltuintjes worden in de maand april
aangelegd door de stratenmakerij van
stadsdeel Centrum, zodat ze plantrijp
zijn in mei. De belangrijkste voorwaarde voor een geveltuin is een resterende
doorloopruimte op de stoep van minimaal 1,50 m en de toestemming van de
bewoner van de begane grond. Aan de

aanleg zijn geen kosten verbonden.
De aanvraag voor uw geveltuin
kunt u richten aan Veronika Esser,
Wijkcentrum d’Oude Stadt, Nieuwe
Doelenstraat 55, 1012 CP Amsterdam
(tel. 6 38 22 05) of veronika@oudestadt.nl, op het wijkcentrum kunt u
ook informeren of de door u gekozen
locatie voldoet aan overige regels van
het stadsdeel.
Sluitingsdatum voor aanvragen is vrijdag, 2 maart..
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Plannen Droog Design
Groenburgwal
De onderstaande brief, die Droog Design
aan de bewoners van de Groenburgwal
heeft gezonden, geeft de stand van zaken
duidelijk aan.
Beste Buurtbewoner,
Hierbij willen we u informeren met betrekking tot de invulling van het pand
Groenburgwal 44. De eerder gecommuniceerde hotelambities zullen op een andere locatie worden ontwikkeld.
In de nieuwe invulling zal het pand de
volgende onderdelen herbergen: een
galerie, een atelier, een uitbreiding van
de winkelruimte, een body care voorziening, additionele horeca, kantoorruimte
en een appartement dat als verblijf voor
‘artists in residence’ zal fungeren.
De invulling heeft plaatsgevonden na afstemming en overleg met Stadsdeel Centrum en Monumentenzorg en genoemde
functies passen in het bestaande bestemmingsplan. De komende maanden zullen herstelwerkzaamheden aan de binnenzijde plaatsvinden. Ook de betegelde
binnenplaats wordt middels een nieuw
tuinontwerp heringericht.
Zoals u misschien weet is het pand gekoppeld aan Staalstraat nr 7 (de Droog
winkel) alwaar ook de entree zich bevindt. De openingstijden zijn gelijk aan
de winkeltijden van Droog.
We hopen in het vroege voorjaar klaar
te zijn met de werkzaamheden. Mocht
u vragen hebben dan kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen.
Met vriendelijke groet
Machiel Brautigam
Namens de bewoners hebben Pim van
den Berg, Jan-Joost van Hemel en Ingmar
Scheiberlich nog extra vragen gesteld;
deze en de antwoorden vindt u hieronder.
1. Zou je kunnen mailen hoe de additionele horeca er uit gaat zien: wat wordt de
aard en de schaalgrootte, en wat zijn de
openingstijden?
Antwoord: additionele horeca, m.a.w. als
een café gekoppeld aan de winkel, zoals
een Hema of Bijenkorf een additionele
horeca component hebben. Als gemeld
lopen de openingstijden gelijk aan die
van de winkel.
2. Wordt dit Horeca-3 of -4, of Horeca C?
Antwoord: dit kan ik je niet vertellen, het
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betreft additionele horeca; ik weet niet
wat voor categorie additionele horeca is.
3. Kan je bevestigen dat de hotel-ambities niet in dit deel van de binnenstad
worden ontwikkeld?
Antwoord: dat kan ik niet, dan zullen we
eerst definitie ‘dit deel van de binnenstad’ moeten formuleren. Als je duidt
op de Groenburgwal/Staalstraat dan is
het antwoord ja, tenzij we een bestaand
hotel zouden overnemen, wat niet waarschijnlijk is.
4. Komt er een (manshoge) kelder onder
het gebouw?
Antwoord: nee, dat is niet gepland, we
vragen in dit stadium ook geen bouwver-

gunning aan, daar slechts herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.
5. Wordt het pand, na de verbouwing,
ook overdag of ‘s avonds gebruikt voor
feesten of events etc?
Antwoord: net zoals het pand en de
Droog winkel nu gebruikt worden zullen
er gelegenheden zijn, zoals de opening
van een tentoonstelling of een productlancering of een lezing, waarbij we overdag of ‘s avonds met genodigden bijeenkomen. Net zoals dat bij elke andere winkel en of galerie gebruikelijk is.
6. Welke activiteiten komen er op de binnenplaats, en is dit alleen overdag of ook
‘s avonds?
Antwoord: de binnenplaats wordt een
tuin zoals je hebt kunnen lezen. Hier zijn
noch overdag noch ‘s avonds activiteiten
gepland.‘

Voor boven de 65

Niet
onvervangbaar
“Kankermens, kun je niet uitkijken?”
Woedend kijkt de man in mijn richting
en trapt door. Ik reed bijna tegen hem
aan toen ik van de Koningsstraat de
Nieuwmarkt opzwaaide. Ik kijk beteuterd en trek mijn pruik wat rechter. Zo’n
eerste keer weer op de fiets na een chemo
maakt je toch wat bibberig. Meestal heb
ik er niet zo’n last van, maar je gedachten zijn er niet altijd helemaal bij.
Moet ik stilstaan en heel hard achter
hem aanroepen: –“Ja hoor, dat ben ik
en dat is heel erg. Ga jij maar eens even
sorry zeggen, stomme yup, met alleen
maar zorgjes aan je hoofd over je creatieve loopbaan en de nieuwe fietsbak
voor je kindjes!”
Maar helemaal eerlijk is dat nou ook
weer niet. –“Grote kans op herstel”, zeiden ze in het OLVG, en het valt eigenlijk
reuze mee allemaal. Als ik thuis kom na
een behandeling, ga ik rustig op de bank
liggen wachten op de misselijkheid die
tot nu toe niet is gekomen. Aan de muur
alle kaarten van lieve mensen die het
wat uitmaakt of ik er ben of niet. En bij
het aanrecht een van die vriendinnen
die mij bij toerbeurt ophalen en nog
even bij me blijft. In feite krijg ik meer
aandacht dan toen ik zwanger was veertig jaar geleden.
Nee, ik heb niks te klagen. Iedereen
maakt het me naar de zin. Gisteren nog
zaten Julia en ik in speeltuin De Waag.
“Oma”, zegt ze, “het is helemaal niet erg
hoor als je dood gaat. Ik heb toch altijd
nog een andere oma en die kan ook heel
goed voor me zorgen.”
Is dat zielig voor mij om te horen? Echt
niet. Mijn Julia papegaait alles na wat er
in de familie besproken wordt. Het betekent dat in de familie alle mogelijkheden
op een rijtje zijn gezet, besproken zijn en
gerelativeerd. Niet onvervangbaar zijn is
ook een opluchting.

Op de
Zeedijk

nen? Ook als er niets te lachen valt blikkeren haar tanden in de zon. Ik zie haar
graag zitten, de dikke buik hangt gezellig over haar rok. Zij draagt altijd een
slipover van haar echtgenoot over haar
jurken. Maar ze zit daar niet te zonnen.
Bruin is ze al. Mama heeft maar één gouden tand. Dat vind ik heel mooi. Later als
ik groot ben neem ik er ook een.

Mariejette Catz-Lin
Op de Zeedijk zitten mensen op hun
stoep bij zonnig weer. Een van hen is
mevrouw Yang Tsa, die we Tante Jansa
noemen. Zij heeft een serie gouden tanden die ze graag toont Daarom lacht ze
bijna altijd. Haar hoofd is bezaaid met
korte haartjes, de schedel zie je erdoorheen glimmen. Haar piepkleine voeten
zijn in gevlochten muiltjes gestoken.
‘Jij schoene uitdoen?’ vroeg ze me eens.
Wat ik verbaasd deed. Ze moest opnieuw
lachen. ‘Jij hele glote voeten, niet Chinees’. Haar man Yang Ming, natuurlijk
Jamin genoemd, keek bedenkelijk, dus
ik trok snel mijn schoenen weer aan. En
schaamde me.
Dat hoort blijkbaar bij de cultuur. Ik
schaam me bijna overal voor. Tegenover
Nederlandse mensen voor mijn Chineeszijn en tegenover Chinezen dat ik zoveel
niet begrijp omdat ik er niet in ben opgevoed. Maar uit een boek weet ik dat
de vrouwen in dat verre land hun voeten moeten laten binden, dat betekent:
je grote teen naar onderen gevouwen
tegen de voetzool aan, zodat na de vergroeiing de onderdanen op het gewenste
formaat zijn. Het door mannen gewens-
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te formaat wel te verstaan. Ik griezel bij
de gedachte. De voeten van tante Jansa
houden mij jarenlang bezig. Ik wil ook
van die gevlochten pantoffels en omdat
ze goedkoop zijn krijg ik die. Tante Jansa
ziet dat met veel genoegen en lacht weer
breeduit.
Rijk zijn ze niet volgens mij, en toch zoveel gouden tanden. Ook dat blijft intrigeren. Zit ze soms aldoor op de stoep
voor hun huis om hun welstand te to-

Mijn moeder wil graag net als haar
kroost zo’n mooie lichtbruine teint krijgen. Daarom gaat ze – wanneer de kostgangers aan het werk zijn – in hun kamer
op zolder op de vloer liggen, want daar
alleen komen de zonnestralen. Zij heeft
een blanke sproetenhuid en het resultaat
van haar pogingen is jammerlijk; rood
als een kreeft en kermend van de pijn
komt ze weer beneden. Omdat ik met
haar het bed deel, word ik geregeld wakker van haar gewoel en gemopper dat ik
tegen haar zere vel aanlig. Ze smeert zich
in met Nivea-crème, wat de zaak geen
goed doet. Wij kinderen zijn in april al
koffiebruin, wat haar met jaloezie vervult. Zuchtend leg ik wat plakjes komkommer op haar schouders, dat helpt
tegen de pijn.
Maar wanneer we een dagje Zandvoort
doen, begint het ritueel van voren af aan,
insmeren met het vette goedje en maar
liggen braden. In dat opzicht is mama
hardleerser dan ik.

Pintohuis activiteiten
Op dinsdag 17 januari ontvangen wij
Wanda Reisel n.a.v. haar nieuwste boek
‘Nacht over Westwoud’. Over dreiging,
agressie en vreemdelingenhaat die een
dorpsidylle verstoren.

Gedichtendag
Traditiegetrouw doen wij ook mee met
de nationale Gedichtendag. Die is altijd op de laatste donderdag van januari
(nu 26 januari) en Tjitske Jansen zal met
haar gedichten de avond ‘inkleuren’.
Haar debuutbundel: ‘Het moest maar
eens gaan sneeuwen’ (2003) beleefde
drie herdrukken binnen het jaar. De best
verkochte dichtbundel sinds jaren. Haar
werd de Anna Bijns prijs in 2009 toegekend voor haar tweede bundel ‘koerikoeloem’. Haar gedichten hebben een
kinderlijk perspectief, andere een laconieke humor. Reserveer meteen!
Over de volgende auteurs zijn we nog in
onderhandeling en dat zijn:

Peter Buwalda voor februari. Hij ontving
met zijn debuutroman, ‘Bonita Avenue’,
de Selexyz Debuutprijs. “Zelfmoord,
porno, moord en doodslag: met deze
weinig verheffende ingrediënten heeft
Buwalda een zeldzaam levendige en lijvige roman gebrouwen”.
En voor maart hopen wij op Jannetje
Koelemeijer met haar roman ‘De hemel
bestaat niet’, een boek over het leven
van haar ouders.

van Cilia zijn te zien bij kunstenaarsvereniging St. Lucas en AVK Amstelland
kunstenaars.
In maart exposeert Sonja Zuurbier maar
daar komen we in het lentenummer uitgebreid op terug.
We hopen in het nieuwe jaar door te
kunnen gaan met het Open Podium; iedere eerste woensdag van de maand om
20.00 uur. Entree 3 euro: www.poeziepodium.nl
Liesbeth Pijper

Tentoonstellingen
Dan de exposities: in januari zijn dat:
Joke Hulsman en Gwen van Iersel:
met o.a. aquarellen en landschappen,
’Hannekes vogels’ in olieverf en aquarel,
‘Ode aan het water’ (olieverf & videoinstallatie) en ‘In deze wereld’ (fotografische ets) .
In de vitrines sieraden van Cilia
Groenveld die zich laten omschrijven als
draagbare kunst. Elk heeft een eigen
verhaal en is uniek. Andere exposities
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Jeanine van Pinxteren bij de Bewonersraad. Foto Sjaak van der Leden

Politie
Per 1 januari nemen Tom
Sikkens en Edwin Munier
afscheid als buurtregisseur. Zij worden opgevolgd
door respectievelijk Micha
Nouman en Dick Jansen.
Dick Jansen heeft gewerkt
in het eerste wijkteam van
de Nieuwmarkt. Later was
hij hier buurtregisseur en
dat was hij vervolgens ook
in Uilenburg/Valkenburg en
de Utrechtsestraat-buurt. Hij
wilde altijd nog een keer terug naar de Nieuwmarkt – en
dat is nu gelukt. Tom Sikkens
wordt nu buurtregisseur in
de grachtengordel Zuid.
Hij vindt dat de Nieuwmarkt
Noord er behoorlijk op vooruit is gegaan, mede dankzij
de inzet van de bewoners.
Op een vraag waarom er
zoveel helikopters boven de
buurt vliegen (geluidsoverlast) antwoordt Dick Jansen
dat het vaak te maken heeft
met roofovervallen.

Verkeerscirculatie
Door de omkering van de
rijrichting zijn er knelpunten ontstaan; er is een sluiproute van de Kalkmarkt via
de Koningsstraat naar de
Nieuwmarkt en een sluiproute over de even zijde van
de Geldersekade naar de
Nieuwmarkt. De bewoners
waren het eens met de omkering van de rijrichting, maar
wezen toen al op de knelpunten. Daar is niets mee gebeurd. Jeanine van Pinxteren,
stadsdeelvoorzitter en verantwoordelijk voor onder
andere de veiligheid en als
portefeuillehouder openbare ruimte ook voor verkeer
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en milieu, geeft een toelichting. Over de sluiproute via
de Koningsstraat zegt ze dat
het plan is om in deze straat
voor de brug over de Krom
Boomssloot paaltjes neer te
zetten. Ook komen er borden
bij de ingang van de buurt
die aangeven hoe vrachtverkeer moet rijden. Dit plan
wordt eind december begin
januari uitgevoerd, al moet
er nog wel een verkeersbesluit genomen worden.
Op de Geldersekade zijn met
name aan de westzijde onplezierige toestanden. Er is
onderzoek gedaan naar de
verkeerscirculatie voor de
hele binnenstad en ook apart
voor het stadshart. In januari
2011 is een telling gehouden
in de Nieuwmarktbuurt en er
komt er nu weer een, nu de
Nieuwe Doelenstraat weer
open is. Uitgezocht wordt
of er verschil is met de vorige keer. De telling wordt
op 17 november gehouden,
overdag. Er komt nog een
specifieke telling voor de
Geldersekade, maar dan ook
’s avonds, ’s nachts en overdag. In de buurt bestaat behoefte aan oplossingen voor
de toeterfiles. Een bewoonster van de Geldersekade
zegt dat de Kamperbrug
veel geluidsoverlast veroorzaakt: het Oosterdokseiland
is een soort klankkast geworden. Jeanine van Pinxteren
antwoordt in de toekomst
veel gaat veranderen als de
knip voor het Victoriahotel
er komt, als de NoordZuidlijn gaat rijden en als het
Stationseiland opnieuw is
ingericht. De ambitie van het
stadsdeelbestuur is om al het

overbodige verkeer de stad
uit te krijgen.
De Centrale Stad is bezig oplossingen te bedenken voor
de overlast door touringcars.
Momenteel is er overleg met
touringcarondernemers en
met de reders om ze op hun
eigen verantwoordelijkheid
te wijzen. Er komt een plan
voor parkeerplaatsen en ook
voor bufferplaatsen (op korte
afstand van waar men klanten moet ophalen) en ophaalplaatsen (waar groepen
opgehaald kunnen worden);
dat plan zal naar de gemeenteraad gaan. Ook aan het
rijden van touringcars op de
grachten zal iets worden gedaan, al was het alleen maar
omdat zwaar vrachtverkeer
de bruggen vernielt. Jeanine
van Pinxteren geeft toe dat
er veel te veel auto’s een ontheffing hebben gekregen. De
ontheffingen worden verleend door andere overheden. Dat moet beperkt worden.
Om parkeren op de Nieuwmarkt, ook door auto’s van
de handhavers, tegen te gaan
gaat Jeanine van Pinxteren
binnenkort met alle handhavers om de tafel. Ze zal dan
ook bespreken dat je niet altijd maar op de Nieuwmarkt
kunt parkeren. Er is een
strengere aanpak nodig bij
het beboeten. Ook ondernemers zullen aangespoord
worden om hun leveranciers
aan te spreken.

Herprofilering
De commissie Openbare
ruimte van het stadsdeel
heeft belangstelling voor het
plan van Hans Hagenbeek.
Ook het DB neemt de opvattingen van de commissie en
van de bewoners serieus. Wat
eruit komt weet Jeanine van
Pinxteren nog niet, maar als
het DB een besluit neemt
komt dat weer in de commissie. Hans Hagenbeek heeft
zijn plan voor de bestrating
aangepast met een strak regelmatig patroon, in een
soort visgraat in gedempte
kleuren. De herprofilering
is gepland in het tweede of

derde kwartaal van 2012.
Tijdens de herprofilering
komt er ook een goed plan
voor de bereikbaarheid van
de buurt.

Fietsen
Jeanine van Pinxteren is van
mening dat oplossen van het
parkeerprobleem van fietsen
en scooters het belangrijkste is voor de komende tijd.
De deelraad heeft een extra
budget toegekend om weesfietsen in een extra actie op
te halen. Juridisch is het niet
mogelijk bewoners weesfietsen te laten stickeren. Een
oude fiets kun je wel aanmelden bij het algemene nummer van Openbare Ruimte
020-551 95 55.

Picknicktafel
Een bewoner heeft geklaagd
over de overlast van de picknicktafel – die is al tien jaar
punt van discussie. Een ander
zegt dat alleen het ’s nachts
rondhangen van dronken
mensen hinderlijk is. Er is in
de buurt geen breed draagvlak om de picknicktafel
weg te halen. Jeanine van
Pinxteren vindt het een nederlaag om dingen die leuk
zijn weg te halen. De voorzitter stelt voor om met de nieuwe buurtregisseur te overleggen hoe we de overlast ’s
nachts en ’s avonds kunnen
bestrijden.

Horeca
Met ingang van 1 januari
wordt geregistreerd wanneer, waar en hoe laat er
overlast van enigerlei aard
gemeld wordt. Nog niet goed
geregeld is hoe de melding
wordt afgehandeld. Horeca
Overlasttelefoon: 020 421
45 67. Jeanine van Pinxteren
zegt dat er een voorstel ligt
om het stappenplan dat gehanteerd wordt bij de aanpak
van de horeca en dat uiteindelijk leidt tot intrekken van
de vergunning te verkorten,
ofwel dat men sneller overgaat tot intrekking van een
vergunning of tot sluiting.
Mieke Lokkerbol,
met dank aan Riet Paasman
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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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