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colofon
OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, door en
voor buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis huis aan huis
verspreid in het gebied dat begrensd wordt door Geldersekade,
Oosterdok, Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, en
‘s Gravelandseveer, Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op
Uilenburg.
Stadsdeel Centrum financiert mede het blad met middelen
die met dit doel ter beschikking gesteld zijn aan Wijkcentrum
D’Oude Stadt. Het blad ontvangt sponsorbijdragen van
o.a. Ymere, de Koninklijke Nederlandse Academie voor
Wetenschappen en Rabobank Amsterdam.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie
instemt met de inhoud.
Redactie
Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Jan van Goor, Roos
Hendriks, Martijn van der Molen, Henk Oldeman, Evert van
Voskuilen en Gerrit Wijnhoud.
Medewerking
Therese van Beeck, Pieter Bol, Brordus Bunder, Peter
Commandeur, Carl Everaert, Maarten Henket, Juul Hymans,
Gerrit Key, Gerbrand Korevaar, Sjaak van der Leden, Lise, Erica
de Stercke, Hea Wels en Dunya Willeman

Zoekt u de echte traditionele Chinese massage
en geneeswijze?

Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, Jorge Bolle,
Paula Bosch, Helmi Goudswaard, Cocky de Graaf en Willem
Wijnands, Juul Hymans, Femke Koens, Marten van der Krieke,
Jaap Kroeger, Sjaak van der Leden, Machiel Limburg, Mieke
Lokkerbol, Henk Oldeman, Evelien van Os, Antje Postma, Piet
Seysener, Hans van der Sluis, Johan Suttorp, Evert van Voskuilen,
Dunya Willeman
Omslag
Willem Gorter

Dr. Li helpt u bij o.a: slapeloosheid, spanning,
migraine, maagklachten, gewrichtsklachten, rugpijn,
jicht, schouderpijn, stijve nek, sportblessures,
verstuiking, tennisarm, muisarm, beroerte,
reuma, zenuwpijn, neurose.
U krijgt een behandeling volgens de Chinese
traditionele geneeswijze:
afhankelijk van uw klachten massage,
kruidenbehandeling, acupunctuur, enz.
Voor reserveringen:
020-7723536 of 06-42850388
Dr. Zhi Xiong Li
Gevestigd in Chinatown van Amsterdam
Sint Antoniesbreestraat 74
1011 HB Amsterdam

Behandelingen komen eventueel in aanmerking
voor terugbetaling door de ziekteverzekering
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Bestuur Stichting OpNieuw
OpNieuw is een uitgave van de Stichting OpNieuw. Het bestuur
wordt gevormd door Adriaan Brouwers ,Carl Everaert, Gerda
Kievit en Sandra Rottenberg.
Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam K.v.K.: 41209382
Redactieadres: Recht Boomssloot 52
1011 EC Amsterdam
Fax: 6201096
email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
website: www.opnieuw.nu
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vierkante centimeter.
Inlichtingen en contact: opnieuw.amsterdam@gmail.com
Deadline volgende OpNieuw: 19 november 2012 © Alle rechten
voorbehouden

Bedrijvigheid
‘Weet je dat er meer dan honderd
culturele ondernemers gevestigd
zijn in de Nieuwmarktbuurt?’
Carl Everaert was uit pure
nieuwsgierigheid gaan zoeken
op internet, had langs de straten
geslierd en de naambordjes
geturfd. ‘Kan jij die ondernemers
dan niet meteen strikken om
een advertentie te plaatsen in
OpNieuw?’ knalde ik terug. Als
voorzitter van een buurtglossy moet
je alle kansen aangrijpen om het
blad van financieel draagvlak te
voorzien. ‘Dat wil ik wel proberen’
antwoordde Carl tot mijn verrassing.
Hoedt u dus voor Carl zou ik
zeggen, binnenkort staat hij bij u
op de stoep. U kunt zich uiteraard
ook vrijwillig aanmelden als
adverteerder, zie het colofon op de
pagina links voor u. Nu beschikken
wij dus over een heuse advertentieacquisiteur bij OpNieuw en hij
opent gelijk een eigen rubriek:
Ondernemen in de Nieuwmarkt.
Een gratis huis-aan-huis-verspreid
buurtblad als OpNieuw houd je
overeind door er veel tijd en energie
in te steken. Onze penningmeester
Hedwig Paesbrugge heeft dat
drie jaar lang met volle inzet
gedaan: achterstallige betalingen
geïnd, nieuwe adverteerders en
sponsors gestrikt en de jaaropgave
verzorgd. Dank je wel Hedwig, wij
gaan je missen bij ons strategisch
beraad! Hedwig geeft het stokje
over aan Gerda Kievit, van beroep
boekhouder met een volle baan.
Dank je wel Gerda, dat je met al
je deskundigheid onze gelederen
komt versterken.
Mocht u de OpNieuw in één ruk
uitlezen, doe deze dan niet bij het
oud papier. Bewaar hem tot het
weekend van 6 oktober! Waarom?
Middenin ons blad vindt u de
plattegrond en deelnemerslijst van
de Open Ateliers Nieuwmarkt 2012.
De vakantie is voorbij, we keren
terug naar onze werkbanken,
toonbanken, ateliers en bureaus en
lezen OpNieuw om te weten hoe
we ervoor staan. Wij wensen u een
prachtige nazomer toe.
Naj15
mens redactie en bestuur van
OpNieuw, Sandra Rottenberg
.
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Bij de Voorplaat
Willem Gorter woont al ruim 40 jaar op
de Oude Waal in een sfeervol 17e-eeuws
huis, vol kunst, boeken en rariteiten. Te
midden van deze “geordende chaos”
loopt ook Luce rond, een uiterst vriendelijke, uit zuidelijk Spanje geadopteerde
Bodeguero Andaluz terrier, vaak aangezien voor een Jack Russel, die als ze niet
op een van haar favoriete plekjes ligt te
slapen, moeiteloos de verschillende trapjes in huis op en af rent, op zoek naar een
aai of iets lekkers.
Gorter wordt midden in de tweede wereldoorlog geboren in Krommenie en
verhuist op 3-jarige leeftijd met zijn ouders naar de Amsterdamse Nieuwe Herengracht tegenover het Wertheimplantsoen. Taal – vooral het schrijven met pen
en inkt – en tekenen zijn tijdens zijn
schooltijd veruit de meest geliefde vakken en dat zal zo blijven.
Studeren aan de kunstacademie is dan
ook al vroeg een wens, die pas in vervulling kan gaan na het leren van een degelijk vak – een eis van pa. Het wordt een
opleiding tot opticien.

Daarna volgt de in de tuin van het Rijksmuseum gevestigde Opleiding voor Tekenleraren in Amsterdam, die in vergelijking met de Rijksacademie als fris en
modern uit de bus kwam. Na het eindexamen in 1965 begint een leven als
beeldend kunstenaar en docent.
Intussen komt daar ook het ouderschap
bij, twee dochters worden geboren en de
contacten met gelijkgestemde jonge vaders en moeders in de buurt resulteren
in de oprichting van het “witte kinderplan”, in een verlaten bakkerij in de Keizersstraat.
Als kunstenaar wordt hij al jong lid van
Arti et Amicitiae, waarvan hij ook bestuurslid en later voorzitter zal worden.
Hij gaat Arti vertegenwoordigen in de
Amsterdamse Kunstraad, in de Culturele
Raad Noord-Holland en in de BKR.
Tentoonstellingen volgen in diverse galeries en in het Frans Hals Museum, naast
deelname aan groepstentoonstellingen,
festivals en symposia, o.a. recentelijk het
KlankKleurFestival in Amsterdam en the
International Symposium of Painting in

Rion, Griekenland.
Als docent begint zijn carrière bij de
School voor Banketbakkers, daarna volgen de Opleiding voor Tekenleraren in
Tilburg en Amsterdam, de Rietveldacademie en de Hoge School voor de Kunsten
Utrecht. Bij de laatste is hij ook enige jaren hoofd van de afdeling Fine Art en lid
van de Faculteitsdirectie, met internationale uitwisseling en de Academiegalerie
in zijn takenpakket.
Nu als docent met pensioen, als kunstenaar blijvend actief, doet Willem Gorter
dit jaar ook mee met de Open Ateliers
Nieuwmarkt.
De redactie

Van stuifmeel tot fluitmees
Maarten Henket
de stuifmeelkorrel, uit levende
In ruststand neemt een toerist
materie bestaat, speelt daarbij
niet meer plaats in dan een ander
nauwelijks een rol. Weliswaar
voorwerp van vergelijkbare omheeft hij ogen om te zien, maar
vang, zoals een afvalbak of een
wat hij ziet zijn slechts zijn kaart
lantaarnpaal. Maar zodra hij gaat
van Amsterdam, zijn gidsje en de
bewegen wordt dat anders. Dat
daarin genoemde bezienswaarkomt door zijn manier van lodigheden. Sightseeing heet deze
pen. Slenteren, sjokken, met z’n
vorm van tunnelvisie. En wat zijn
tweeën het hele trottoir in beslag
oren betreft, die staan open voor
nemen, plotseling versnellen, stil
draaiorgels, torenklokken en cablijven staan, achteruit lopen of
rillons, maar niet voor fietsbellen.
van de stoep af stappen (blindeHoe hier als buurtbewoner mee
lings, want altijd met camera of
om te gaan? Je kunt natuurlijk
mobieltje in de aanslag) – ziedaar
blijven bellen, ‘opzij’ roepen
normaal toeristengedrag. Het
en je ergeren, maar daar heb je alleen jezelf mee. De indivilijkt nog het meest op de zogenoemde Brownse beweging. In
1827 merkte de Schotse botanicus Robert Brown bij onderzoek duele massatoerist kan het trouwens niet helpen dat hij deel
van stuifmeelkorrels in een vloeistof op dat de deeltjes, hoewel uitmaakt van die massa. Schik je dus in het onvermijdelijke.
bestaande uit dode materie, een onregelmatige eigen beweging Loop of fiets desnoods een stukje om. Maak van de nood een
deugd en onthaast. Nog beter: beschouw de toerist niet als
vertonen en volgens een toevallig aandoend patroon kriskras
een last maar als een verrijking van het straatbeeld, net als
alle kanten op kunnen gaan.
spelende kinderen en rondhippende vogels. Wees aardig. Wijs
Onze normale anticipatiemechanismen, die ons in staat stelhem de weg, maak die foto van hem en z’n gezin, vertel hem
len min of meer automatisch onze medeweggebruikers te
waar jouw favoriete Chinees is. En ach, waarom niet af en toe,
ontwijken, schieten tekort als het om toeristen gaat. En op
bijvoorbeeld op je verjaardag, een toerist uitgenodigd voor
plekken waar er veel zijn is het vrijwel onmogelijk, zelfs voor
een drankje in je stamcafé? Iedereen wordt daar beter van: de
de geoefende wandelaar of fietser, om zich in een min of meer
toerist, jijzelf, de kroegbaas en de buurt. Want een blije toerist
vloeiende lijn, zonder abrupt afremmen en bijna-botsingen
door het verkeer te bewegen. Het feit dat de toerist, anders dan is geen stuifmeel maar een fluitmees.
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Buren verven zelf bankjes
Henk Oldeman
Een van de aardigste pleintjes in onze
buurt is het Zuiderkerkhof. Met zijn zuidelijke sfeer doet het zijn naam eer aan:
het wit-crème blok, met in het midden
de spiegel annex waterval, waarin de Zuidertoren zo wonderlijk wordt gereflecteerd. De prachtige half-cirkel van twaalf
leiplatanen, bomen die in geen Frans
dorp ontbreken. Die cirkel wordt nog
versterkt doordat de betegeling in stralen
is aangelegd naar de andere wand toe, de
Zuiderkerk. Het doorkijkje naar het Pintohuis via het poortje is ook bijzonder.
Je ziet vaak toeristen door het poortje
lopen en blij verbaasd opkijken en even
stilstaan om de sfeer op zich te laten inwerken.
Er staan zeven bankjes op het plein en
twee aan weerszijden van de toreningang. Die bankjes waren evenzoveel
doornen in de ogen van buurtbewoner
Henri van Poll; om preciezer te zijn, de
toestand van die bankjes, vies, bestickerd
en beklad. Henri is niet iemand die het
laat bij observeren, als hem iets stoort
doet hij er wat aan.
Zo ook nu. Hij is gaan praten met Ulrike Weller, voorzitter van de wijkraad
‘d’Oude Stadt’: “Als wij met een paar
mensen de bankjes nieuw in de verf zetten, zorgen jullie dan voor wat geld?”
Dat kon. Toen naar Domingo Regalado

Het team: Ruben, Jack, Henri en Louke

van Os van de Afdeling Dienstverlening,
Sector Openbare Ruimte voor toestemming van het stadsdeel. Het mocht.
Voor Henri is het niet moeilijk om helpers te vinden en zo zijn ze aan de slag
gegaan: schuren, grondverf, schuren,
tweede laag grondverf, schuren, dekverf,
schuren, tweede laag dekverf. Dat alles in
de dagen van 23 tot en met 26 juli, toen
het mooi, warm, droog weer was.
Hulde aan Henri van Poll en zijn team:
Marcel Elwich (Jack), Ruben Dadal en
Louke Spigt. Ulrike Weller heeft niet alleen voor ’t geld gezorgd, zij en haar man
Rob hebben ook nog bankjes geverfd.
Kom genieten van de prachtig geverfde
bankjes en ons mooie plein. Henri’s motto is: Door bewoners, voor bewoners!
Like it!
Je kunt nu ook Henri’s Facebookpagina
liken. Ga hiervoor naar: www.facebook.
com/doorbewonersvoorbewoners.

Reanimatiecursus op 15 november
Reanimatie verdubbelt de overlevingskans. Wijkcentrum d’Oude Stadt biedt
de mogelijkheid om een reanimatiecursus te volgen. Reanimeren en defibrilleren met de AED is eenvoudig te leren.
Tijdens een reanimatiecursus leert u op
een oefenpop wat u bij een hartstilstand
moet doen.
Kunt u een leven redden? Hulp bieden
binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven
redden.
U leert hoe u:
- een hartstilstand herkent
- het bewustzijn en de ademhaling van
het slachtoffer controleert
- moet reanimeren
- de AED eruitziet, hoe deze werkt en

hoe u dit apparaat moet gebruiken
U kunt zich aanmelden door te mailen
naar wijkcentrum@oudestadt.nl of
te bellen naar 020 - 638 22 05.
De cursus vindt plaats op donderdagavond 15 november van 19.30 uur tot
22.00 uur in het wijkcentrum, Nieuwe
Doelenstraat 55.
Kosten zijn e 35,-- op de avond zelf te
voldoen.
Wijkcentrum d’Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
1012 CP Amsterdam
tel (020)6382205
fax (020)6384026
e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl
web www.oudestadt.nl

OpNieuw bezorgd
over bezorging
In het vorige nummer hebben
wij, de redactie, onze buurtgenoten uitgenodigd ons te
helpen bij het verspreiden van
OpNieuw. Daarop is geen reactie binnengekomen.
Nu wij daarop terugkijken,
vinden wij zelf ook wel dat
die oproep niet prominent
geplaatst was en gemakkelijk over het hoofd gezien kon
worden. Dat moet ook wel de
reden zijn van dit zeer bescheiden resultaat, want zó kennen

wij onze Nieuwmarkters niet.
Hulpvaardigheid en eensgezindheid worden hier hoog in het
vaandel gedragen, om het maar
eens origineel uit te drukken.
Nu dus een hernieuwde uitnodiging. Lieve buurtgenoten, wij
hebben nu precies genoeg bezorgers om het blad in alle brievenbussen te laten glijden. Dat
wil zeggen, genoeg wanneer
allen hun wijk lopen. Echter, er
zijn er altijd wel die hun enkel
breken of onmin hebben met
hun schoudergordel, zodat er
bijgesprongen moet worden.
Wanneer dat samenvalt met een
vakantieperiode, zoals bij het
vorige nummer, zie je uitgeputte bezorgers – veelal redactieleden – strompelend hun vierde
wijk bezorgen.
Daarom: als u recht van lijf en
leden bent, en ook als dat niet
zo is, geef u op als bezorger. Het
verrijkt uw kennis van de buurt
en het geeft u het voldane gevoel dat u een goed werk aan
het doen bent.
Dank u vast voor uw massale opkomst.
Henk Oldeman

Wilt u bezorger worden? Bel OpNieuw: 020-6245559
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Van kerk tot Compagnietheater
Gerrit Wijnhoud

De feestelijke opening van Open Ateliers Nieuwmarkt is op
vrijdag 5 oktober om 17.00 uur in het Compagnietheater
aan de Kloveniersburgwal. Met dit initiatief opent het
Compagnietheater de deuren voor bewoners uit de buurt. Men
wil graag dat Nieuwmarkters de weg weten te vinden, ook al
ligt het theater aan de verkeerde kant van de gracht. Dat laatste
verdient enige uitleg, maar ook, wat is het Compagnietheater?
Op de grens van de centrale stad en
Nieuwmarktbuurt
Eind 15e eeuw wordt de Kloveniersburgwal uitgegraven als stedegracht
van Amsterdam, samen met de Geldersekade en het Singel. Daarmee komt
er een grens tussen de centrale stad en
het daaromheen liggende polderlandschap, grotendeels nog onbevolkt. De
gracht loopt van de Sint Antoniespoort,
tegenwoordig de Waag, naar het zuiden,
waar hij uitkomt op de Amstel. Aan de
stadszijde wordt een muur gebouwd,
met drie kleine muurtorens en een grote
muurtoren, met daaraan grenzend het
Bethaniënklooster en de daarbij behorende tuinen en boomgaarden. De Kloveniersburgwal dankt zijn naam aan een
onderdeel van de schutterij dat kloveniers
werd genoemd, naar het geweer dat de
manschappen gebruiken. Zij komen bijeen in de Kloveniersdoelen op de hoek
van de Kloveniersburgwal en de Nieuwe
Doelenstraat. Later hangt hier ook hun
groepsportret, rond 1640 in opdracht geschilderd door Rembrandt van Rijn. Toen
heette het nog ‘De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant
Willem van Ruytenburgh maakt zich
gereed om uit te marcheren’, maar het
is bekend geworden als ‘De Nachtwacht’
en hangt nu in het Rijksmuseum.
In de loop van de Gouden Eeuw komt
er een aanzienlijke stadsuitbreiding, de
huidige Nieuwmarktbuurt begint zijn
vorm te krijgen, vanaf de Sint Antoniesbreestraat richting het IJ. Er komt bedrijvigheid, er worden woningen gebouwd.
De Oude Schans en Zwanenburgwal
worden aangelegd en er komen nieuwe
stadswallen. De Kloveniersburgwal verliest haar functie als verdedigingsgracht
en de oude stadsmuur wordt gesloopt. Er
komt bebouwing voor in de plaats, waaronder het Spinhuis (de vrouwengevangenis) en het Dolhuis (het gekkenhuis). Op
de hoek van de Oude Hoogstraat komt
het Oost-Indisch Huis, dat dienst doet als
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bestuurs- en administratiekantoor voor
de bewindvoerders van de Amsterdamse
kamer van de Vereenigde Oostindische
Compagnie. Ook zijn hier de bijeenkomsten van de Heren XVII, de centrale directie van de VOC.
En op de plek waar nu het Compagnietheater is gehuisvest, wordt in 1793 de
Lutherse Kerk gebouwd in opdracht van
de Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente. Tot 1956 worden er kerkdiensten gehouden, dan komt er tijdelijk het
archief van de Nederlandse Bank, daarna
komt het leeg te staan.

Van leegstand naar Compagnietheater
Als Theu Boermans, artistiek leider van
het gezelschap De Trust, op zoek is naar
een nieuwe ruimte, valt zijn oog als vanzelf op de voormalige kerk. Tot dan toe
speelt De Trust haar voorstellingen vooral in het voormalige zwembad aan de
Heiligeweg, maar als het gezelschap daar
weg moet lukt het om voor 40 jaar de erfpacht van de voormalige kerk af te kopen
van de gemeente Amsterdam. ‘Zolang er
maar geen lakenhal inkomt’, verzucht
een woordvoerder van de gemeente. Het

is dan 1995, de Trust wordt omgedoopt
tot Theatercompagnie en geeft opdracht
de voormalige kerk te verbouwen tot
theater voor een bedrag van 1,8 miljoen
euro. De gevel blijft onaangetast, terwijl
het gebouw van binnen ingrijpend wordt
verbouwd. Wel worden daarbij de oude
structuren zoveel mogelijk behouden,
maar het orgel is er dan al lang niet meer;
dat is in 1962 verhuisd naar de Grote (of
St. Eusebius)Kerk in Arnhem.
De voorstellingen in het nieuwe theater worden met veel succes ontvangen.
Daarnaast is er ruimte voor gastprogrammering, onder anderen Freek de Jonge is
er regelmatig te zien. Alles gaat goed tot
2008, maar dan wil Theu proberen om
van de Theatercompagnie het tweede
stadsgezelschap van Amsterdam te maken. De gemeente heeft geen belangstelling, en ook het ministerie van OC&W
wil geen tweede stadsgezelschap in Amsterdam. De subsidies vallen weg, en dat
betekent het einde van de Theatercompagnie. Al het personeel moet worden
ontslagen, inclusief acteurs, technici,
productie- en publiciteitsmedewerkers.
Het gezelschap als zodanig bestaat niet
meer, in plaats daarvan komt nu het
Compagnietheater. De nieuwe stichting
slaagt erin om het gebouw te verkopen
aan investeringsmaatschappij Amerborgh, van de kunstzinnige ondernemer
Alex Mulder. Die geeft het Compagnietheater tien jaar huurgarantie, zodat men
tijd heeft om als podium op eigen benen
te gaan staan. Ondertussen wordt Theu
Boermans artistiek directeur van het
Nationale Toneel in Den Haag, maar hij
blijft betrokken bij het Compagnietheater. Bijna alle producties van het Nationale Toneel zijn nu ook in het Compagnietheater te zien, veelal op huurbasis.
En als hij na een gewonnen rechtszaak
alsnog geld krijgt van het rijk, gaat hij
daarmee voorstellingen maken onder
de noemer Het Derde Bedrijf. Voor deze
producties is het Compagnietheater zelfs
weer het huistheater. Overige inkomsten
worden verkregen door (gast)voorstellingen op huurbasis te programmeren.

Hoe nu verder?

Zo rustig kan het zijn als er niets te doen is (1925)

Inmiddels is de situatie redelijk stabiel, je
zou dat rustig een kwestie van goed cultureel ondernemerschap kunnen noemen.
Theu is dan ook niet de minste. Wist u
dat hij als regisseur nauw betrokken is

23 januari 1909, een te water geraakt paard wordt aan wal gebracht

geweest bij de succes-musical ‘Soldaat
van Oranje’ op het voormalige militaire
vliegveld Valkenburg? Samen met Edwin
de Vries ontwikkelde hij het script en het
concept met draaitoneel en –tribune. Het
publiek reist op een immense draaischijf
met de acteurs van het ene tafereel naar
het andere. Theu: ‘Ik wilde kijken in hoeverre je dit genre kunt vernieuwen door
er muziektheater van te maken met de
verworvenheden van nu … En natuurlijk is er spektakel, dat trekt veel publiek.
Maar ik ben blij dat wat inhoudelijk aan
een zekere kwaliteitsnorm voldoet ook
een commercieel succes is.’
Het Compagnietheater is nu het huistheater van Het Derde Bedrijf, dat voorstellingen produceert in regie van Theu
Boermans. Andere culturele partners
van het theater zijn onder andere het
Grachtenfestival, IDFA en het Nationale
Toneel. Per 1 februari 2012 is Jacqueline
van Benthem de nieuwe zakelijk directeur van het Compagnietheater. Zij combineert dit met haar baan als algemeen
directeur van het ITs Festival Amsterdam.
Het ITs wil jong, net afgestudeerd theater- en danstalent in contact brengen
met programmeurs en andere professionals, pers en publiek, in zowel binnen-

als buitenland. Tot nog toe gebeurde dat
vooral in de vorm van het ITs Festival,
maar met de komst van Jacqueline van
Benthem zullen theaterproducties van
het ITs Festival Amsterdam nu ook regelmatig in de rest van het jaar geprogrammeerd worden in het Compagnietheater.
Vanaf nu komt de nadruk steeds meer te
liggen op jong talent, op jonge makers.
U allen bent daarbij van harte welkom,
om te beginnen ter gelegenheid van de
centrale overzichtstentoonstelling van
de Open Ateliers Nieuwmarkt.

Tot slot
Als theater wil je je programmering bekend kunnen maken en eigenlijk wil je
ook dat je gebouw een beetje opvalt en
een welkome uitstraling heeft. Gedurende een aantal jaren wordt dat gedaan
door middel van meterslange lichtbakken langs de voorkant van de gevel, met
daarop de data van de voorstellingen. Na
aanhoudende protesten van een aantal
buurtbewoners moeten deze worden verwijderd; aan de gevel hangen nu affiches
op A-2 formaat en een paar bescheiden
vlaggen. Een beetje een kaal gezicht in
vergelijking met al die andere theaters in
de binnenstad, maar het is niet anders.

Hoewel, bij toeval ontdekt men in een
kelder van het gebouw een viertal manshoge armaturen waaraan lantarens hebben gehangen. En in een andere ruimte
vindt men het skelet van een lantaren,
zonder glas. En als men dan op zoek gaat
in het stadsarchief van Amsterdam ontdekt men een foto uit 1925 met daarop
vier grote lantarens naast de ingangen
aan de voorkant van het gebouw. De armaturen en lantarens, van een type dat
oorspronkelijk in Italië werd gemaakt,
worden nu gerestaureerd c.q. opnieuw
gemaakt door een edelsmid uit Amsterdam. Het is de bedoeling dat ze dit najaar
worden teruggehangen op de oorspronkelijke plaats. Mèt toestemming van de
gemeente Amsterdam en een goedkeurend oog van Bureau Monumentenzorg
en de Vereniging Vrienden Binnenstad
Amsterdam. En is het daarbij niet grappig dat de lantarens hun licht laten schijnen richting Nieuwmarktbuurt?
Jacqueline van Benthem (ITs Festival/
Compagnietheater); Danny van
Zuijlen (Het Derde Bedrijf); Raymond
van den Bogaard (NRC, 31/01/2011);
Nico de Boer, De Stentor, 01/10/2011;
Stadsarchief; wikipedia;
www.compagnietheater.nl

7

“Verkeerbandjir” bedreigt
Evert van Voskuilen
De Nieuwmarktbuurt wordt zeer gewaardeerd om zijn stadschoon en aangename
leefklimaat. Wie nu langs de grachten en
door de straten wandelt, zal zich nauwelijks meer realiseren dat dit alles nog relatief kort geleden zwaar bevochten is. Wie
echter goed kijkt, herkent aan de nieuwbouw de brede voor die door slopershanden door de buurt is getrokken in de
zeventiger jaren van de vorige eeuw. De
meeste bewoners kennen wel het verhaal
van de geplande snelweg boven de metro, kennen ook de foto met het triomfantelijke gebaar van Theo Bosch toen
met de nieuwbouw naast het Pintohuis
een aanzet werd gegeven tot herstel van
het historische stratenpatroon. Minder
bekend zijn de achterliggende gedachten
van die snelweg. Waar kwam die snelweg
vandaan en waar ging die naar toe? En
waarom nu juist door de Nieuwmarktbuurt? Belangrijke vragen, nu de Nieuwmarktbuurt een nieuwe aanval van verkeer te wachten staat.
Het verkeersaantrekkende karakter van
het Centraal Station zorgt al meer dan
tachtig jaar voor hoofdbrekens bij de stedelijke plannenmakers. Al bij het opstellen van het Algemeen Uitbreidingsplan
(AUP) in de jaren dertig van de vorige
eeuw werden grote doorbraken in de bestaande bebouwing voorgesteld om het
station beter bereikbaar te maken voor
auto’s, trams en bussen. Onder meer
werden ten gunste van de route Plantage
Middenlaan – Centraal Station verbredingen van de Jodenbreestraat en Sint
Antoniebreestraat voorgesteld. De daar-

Afb. 1 Het beoogde stadswegennet in 1940 met de IJ-tunnelmond ter hoogte van
de Buiten Bantammerstraat

mee samenhangende verbreding van de
Prins Hendrikkade in 1939 werd in OpNieuw van december 2011 beschreven
en getoond.
Voor de plannenmakers was de Nieuwmarktbuurt op twee aspecten het voor de
hand liggende kind van de rekening. Behalve de bereikbaarheid van het Centraal
Station betrof dat de verkeersverbinding
met Amsterdam Noord – ingegeven door
de aanleg van nieuwe wijken en werkgebieden daar, maar ook vanwege de ver-

keersrelatie met Noord-Holland. Tot de
aanleg van de IJ-tunnel werd die verbinding geregeld via veerponten voor auto’s
en langzaam verkeer.
De verpauperde staat van de Nieuwmarktbuurt – deels door verwaarlozing
van overheid en eigenaren, deels door
de gevolgen van de tweede wereldoorlog toen veel lege huizen werden gestript
voor brandhout – maakte het idee van
doorbraken relatief makkelijk. In het gedachtegoed van de gemeentelijke plan-

Koel
Good old ijssalon Tofani heeft concurrentie gekregen. Maar liefst vier
zaken in de nabije omgeving van de
Nieuwmarkt bieden sinds dit voorjaar consumptie-ijs te koop aan. Een
nieuw soort ijs, gemaakt van bevroren yoghurt, maakt wereldwijd furore. Nu is het de beurt aan Amsterdam
en de Nieuwmarkt er kennis mee te
maken.
Nick en Sophie Zwaan openden op
1 mei jongstleden hun winkel op de
Zeedijk. ‘Het idee hebben wij opgedaan in Hongkong. Daar kun je op ie-
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dere straathoek frozen yoghurt kopen.
Wij kenden het helemaal niet, maar
na de eerste frozen yoghurt waren wij
meteen verkocht. We waren ervan
overtuigd dat het uitstekend in Nederland als zuivelland zou passen. Zo
gezegd zo gedaan, een half jaar later
openden we de deuren van Koel.’ Een
ijsje halen bij Koel is een doe-het-zelf
gebeuren. De yoghurt wordt à la minute bevroren wanneer je het tapt en
daarna mag je er zelf vruchten of andere ‘toppings’ aan toevoegen.
Carl Everaert

opnieuw Nieuwmarktbuurt

Afb. 3 Maquettefoto van de IJ-tunnelmond ter hoogte van de Buiten Bantammerstraat 1950

Afb. 2 Het voorkeurmodel voor de plaats van de
autotunnel en personentunnel 1940.

nenmakers ging men uit van licht, lucht
en ruimte. Daarin paste geen behoud
van historische panden en kleinschaligheid en ging men niet uit van behoud en
herstel maar van sloop en nieuwbouw.
Een planningsrapport uit 1940 en een uit
1950 laten zien hoe in diverse varianten
werd gezocht naar een optimale verkeersontsluiting. In 1940 ging de voorkeur uit
naar een tracé van de Meeuwenlaan naar
de Prins Hendrikkade met de tunnelmond voor de Buiten Bantammerstraat.
Doorslag gaven, ondanks de verkeerstechnische bezwaren, de eenvoud van

aanleg en lagere kosten dan voor alternatieve modellen. Zie afb.3
In dat rapport werd de weg van af de IJtunnel doorgetrokken naar de Zwanenburgwal, Utrechtsestraat en naar wat nu
de A2 is. Zie afb. 1 Als de verkeerskundigen hun zin hadden gekregen, zou
bijvoorbeeld de Utrechtsestraat er uit
hebben gezien als nu de Weesperstraat
en Amsterdam nauwelijks meer te onderscheiden van steden als Charleroi,
Leuven of Rotterdam. In Amsterdam is
de Kattenburgerstraat een uitvloeisel van
dat denken. Geen straat met poëtische
meerwaarde. Of misschien juist wel, als
je inspiratie zoekt voor een gedicht over
troosteloze galerijen en anonieme openbare ruimte.
Een gesplitste verbinding voor snel en
langzaam verkeer was de uitkomst van
het “Ontwerp voor tunnelverbinding
onder het IJ” uit 1940. Een antwoord op
de overbelasting van de pontveren over
het IJ, onder meer als gevolg van de toenemende ontwikkeling van Amsterdam
Noord en de overstap van vervoer per
schip naar vervoer per (vracht)auto. Naar
voorbeelden in Antwerpen en Hamburg
voorzag het plan van 1940 in een voetgangers- en wielrijderstunnel met grote
roltrappen om het hoogteverschil te
overbruggen. Zie afb. 2
De personentunnel kwam er niet. De
overbrugging van het hoogteverschil
door middel van liften en roltrappen
werkte daarvoor te vertragend om de verwachte vervoersstromen te kunnen verwerken.
Nu Amsterdam Noord anno 2012 met de

Afb. 4 Uitwerking roltrap voor wielrijders in
de personentunnel 1940

ontwikkelingen langs de IJ-oever en de
vestiging van Eye een revival doormaakt,
kunnen de ponten opnieuw de verkeersdruk niet aan. Ondanks dat het uitsluitend fietsers en voetgangers betreft. Een
voet/fietstunnel lijkt ook nu geen uitvoerbare optie. Wellicht wel grotere ponten en/of de Noord-Zuidlijn. Zie afb. 4
Het rapport uit 1950 voorzag – zoals dat
werd genoemd – een toenemende “verkeer“ richting Centraal Station. De verschillende varianten voor de plaats van
de tunnel resulteerden in 1953 tot een
raadsbesluit tot de aanleg van een tunnel
tegenover de Foeliestraat, ongeveer de
plek van de huidige tunnel.
Voor een adequate vervoerstroom tussen IJ-tunnel en Centraal Station werd
de Prins Hendrikkade opnieuw verbreed.
Het verkeer tussen Centraal Station en
het Gooi en Utrecht werd aanvankelijk
via de Nieuwmarktbuurt geleid. Opval-
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AZIATISCHE KOOK WORKSHOPS

RESTAUR ANT LE FOU FOW

Leer authentiek Aziatisch koken in de kook-studio bij Dun Yong.
Elke 2 maanden een nieuwe agenda met leerzame workshops
vol lekkere gerechten.
Ons doel is dat u leert, kookt en geniet! Groepsboekingen voor
verjaardagen, vrijgezellen feestjes enzovoorts zijn mogelijk en
gaan op aanvraag.
Workshop planningen op de donderdag en zondag van 18.3022.00, prijs 59 euro per persoon per workshop, dit is inclusief
diner, thee, fris, begeleidend glaasje bier of wijn bij het diner.
Informatie en aanmelden op:
www.cooking.dunyong.com

De eerste echte Japanse ramenshop in Amsterdam.
Heerlijke eerlijke soep gemaakt zonder kunstmatige
toevoegingen. We serveren Tonkotsu, Shio Ramen
(kip) en vegetarische ramen in shitake bouillon.
Daarnaast zijn de huisgemaakte gyoza’s ook een
ware aanrader!

DunYong.indd 1
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Heropening op 17 oktober in de Stormsteeg 9.
Openingsdagen woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00.

26-08-2012 11:44:19

>

Afb. 7 Verkeersroutes door Nieuwmarktbuurt na invoering Stadshartlus 2014

kwam men daar niet goed uit, stedenbouwkundig noch verkeerstechnisch.
Zie afb. 5 en 6
Ook nu kijken de verkeerskundigen naar
de Nieuwmarktbuurt voor de verkeersstromen van en naar het station en omgeving. Men hoeft geen helderziende te
zijn om te constateren dat met het instellen van de stadshartlus het verkeer vanaf
Afb. 5 Wederopbouwplan Nieuwmarktbuurt
1953
Afb. 6 Plan voor snelweg door Nieuwmarktbuurt in de zestiger jaren

lend zijn de krampachtige oplossingen
rond het Scheepvaarthuis (nu Amrathhotel) dat als een eiland tussen de verkeersstromen zou komen te liggen. Eigenlijk

de Singel maar ook de Vijzelstraat via de
Kloveniersburgwal en Geldersekade sterk
zal toenemen. Dat, terwijl medio 2012
het verkeer daar al behoorlijk belastend
is. Hopelijk wacht de buurt dat niet af.
Maatregelen om het doorgaand verkeer
te belemmeren zijn dringend noodzakelijk. Op een verkeersbandjir ziet niemand
te wachten.

Noot: In de oorspronkelijke betekenis staat Bandjir (Banjir) voor plotseling opkomend hoog
water ten gevolge van zware (moesson-) regen. In het rapport “De IJ-oever verbinding” van de
Dienst Publieke Werken uit 1950 werd de term gebruikt om de toenemende verkeersdruk te
duiden.
Bronnen: Ontwerp voor een tunnelverbinding onder het IJ. Dienst Publieke Werken 1940.
De IJ-Oeververbinding. Dienst Publieke Werken 1950.
Van Jodenbuurt tot Yuppenwijk. Bachelorscriptie Machteld van Voskuilen 2010
De IJ-tunnel. Doctoraalscriptie Open Universiteit L.Schoewert 1996

Chinees koken
Iedereen in de buurt kent Toko Dun Yong,
op de hoek van de Gelderse Kade en
de Stormsteeg, de plaats waar je alles,
nou ja bijna alles kunt kopen voor een
Aziatische maaltijd. Wellicht minder
bekend zijn de kookworkshops die
Soesja Dun-Hu organiseert. ‘Ik krijg
regelmatig vragen van klanten over het
hoe en wat van het klaarmaken van
eten, maar in een drukke winkel heb
je geen tijd om daar uitvoerig op in te
gaan. Daardoor kwam ik op het idee van
de workshops.’ Toen de winkel drie jaar
geleden werd verbouwd, besloot zij op de tweede verdieping
een kookstudio in te richten.
In de workshops passeren bijna alle belangrijke Aziatische
keukens de revue. Een kookles waarin de basisprincipes van
de Chinese en Thaise keuken worden onderwezen, kan in

vervolglessen worden uitgewerkt. Ook
is er een les waarin aandacht wordt
besteed aan vegetarisch koken op basis
van boeddhistische leefregels. Maar
even zo goed worden hapjes geleerd
die je in Aziatische landen overal op
straat kunt kopen. De enige keuken
die nog op het verlanglijstje staat is
de Indonesische, daar wordt nog een
passende chef voor gezocht.
De workshops worden gegeven door
zeven chefs die ieder meester zijn op
hun gebied. Na een uitleg over de
basismaterialen en gereedschappen wordt iedereen aan het
werk gezet. Na tweeëneenhalf uur koken onder toezicht van
de chef breekt het mooiste moment aan van de cursus: het
gezamenlijk nuttigen van de zelf gekookte gerechten.
Carl Everaert
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VRIJDAGMIDDAG BORRELS
PRINS HENDRIKKADE 142
Van 16h00 tot 19h00 alle
MOESserende dranken voor
de prijs van een glas huiswijn.
Speciaalbieren voor een speciale
prijs.
APPELtizers; pinchos per stokje
bij de bar, uitgebreid borrel
assortiment.
+31(0)20 6235477
www.totmoes.nl

TOT MOES!

restaurant
Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl

sinds 1984

Word vrijwilliger bij

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

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

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

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

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

E-mail: info@deregenboog.org / Telefoon: (020) 531 76 00

12

Komt een vrouw bij de dokter
Roos Hendriks
Ik heb het heimelijk streven om minstens honderd te worden, met behoud
van lenigheid en spierkracht. Daarbij
ben ik altijd een groot liefhebber geweest
van massage. Buiten de keren dat ik mij
voor een specifiek probleem laat behandelen, ga ik ook voor de ontspanning.
Met de buurtfysiotherapeute heb ik vaak
gesprekken over verschillende methoden
en technieken, en over de anatomie van
het menselijk lichaam. Zij vertelde mij
over de Chinese benadering van orthopedische vraagstukken en over de toegevoegde waarde van de Tuina massage en
acupunctuur.
Zo kwam ik op haar aanraden terecht bij
Dr. Zhixiong Li. Ik had al enige tijd last
van pijnlijke knieën en was al een paar
keer behandeld door de fysiotherapeute,
toen mijn rechterknie op een dag heel dik
en stijf werd. Dit was de gelegenheid om
eens op veldonderzoek uit te gaan en een
behandeling met acupunctuur te proberen. Er ging een wereld voor me open. Ik
loop al jaren langs de etalages van de vele
Chinese praktijken in onze buurt, die er
van buiten heel anders uitzien dan de gemiddelde Nederlandse dokterspraktijk.
Ik ben dan altijd een beetje nieuwsgierig
naar wat zich achter die druk beplakte,
met neon versierde ruiten afspeelt, maar
had nooit vermoed dat ik er zelf geholpen zou kunnen worden.
De behandeling van mijn knieën bestond
uit een – zeer pijnlijke – massage van de
plek des onheils, gevolgd door acupunctuur en elektro-massage. De zwelling
was de volgende dag verdwenen. Aangemoedigd door dit resultaat, heb ik mij
ook met een aantal andere chronische
ongemakken bij dr. Li gemeld. De persoonlijke aandacht die je in deze kliniek
krijgt en de weldadige effecten van de
behandeling, is wat ik miste bij de bezoeken aan mijn huisarts: je staat gewoonlijk binnen vijf minuten weer op straat,
al dan niet met een recept voor pijnstillers. Dr. Li daarentegen gaat een uur of
langer aan het werk met zijn handen en
de naalden. In de dagen daarna blijf je
je (pijnlijk) bewust van de behandelde
plekken en daardoor ga je automatisch
op je houding letten en die indien nodig
corrigeren.

Dr. Li gaat tegenwoordig elke donderdag mee naar tafeltennisvereniging PingPong in de
Boomsspijker.

Voor OpNieuw hield ik een kort interview met dr. Li, waar ik sindsdien regelmatig terugkom voor een behandeling.
Dr. Li is geboren in Guangzhou, China.
Daar heeft hij de 4-jarige Acupuncture
& Tuina opleiding gevolgd aan de Guangzhou University of Chinese Medicine (GZUCM). Tuina is een medische
therapie die in China al meer dan 2000
jaar wordt uitgeoefend. Deze therapie
is gebaseerd op de traditionele Chinese
medische theorie van de stroom van
Qi (levensenergie, spreek uit: Chi) door
de meridianen. Door de toepassing van
massage en manipulatie beoogt Tuina de
stroom van Qi door het systeem van meridianen te harmoniseren, waardoor het
lichaam zichzelf op natuurlijke wijze kan
herstellen.
Dr. Li is na het behalen van zijn diploma
als arts werkzaam geweest in verschillende ziekenhuizen in China . Gevraagd
naar zijn reden om naar Nederland te komen, zei hij: “Ik had gehoord dat Nederland een mooi land is, vrij en open, en
dat de mensen er vriendelijk zijn.”
Eenmaal hier heeft het enige tijd geduurd
voordat hij een eigen praktijk kon beginnen. Dr. Li moest hier eerst erkenning

vinden, en zorgen dat de patiënten hem
wisten te vinden. Om in aanmerking te
komen voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraars, heeft hij een 2-jarige
opleiding gevolgd bij de “Nederlandse
Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen” (NBCG YI). Inmiddels wordt zijn
praktijk druk bezocht, zowel door Chinese als Nederlandse patiënten.
Zijn praktijk is gevestigd aan de Sint Antoniebreestraat. Een display met ledverlichting geeft aan of de praktijk OPEN
is. Op de vensterbank staat een monitor
waarop filmpjes worden getoond van het
soort behandelingen die in deze praktijk
worden gegeven. Iedereen kan elk moment van de dag gewoon naar binnen
stappen om een afspraak te maken. Soms
zijn dat mannen die op zoek zijn naar
een erotische massage, en dan moet dr.
Li uitleggen dat hij een medische praktijk heeft. Dat komt overigens steeds
minder voor. Hij vindt het wel vervelend
dat Chinese massage tegenwoordig zo
vaak wordt geassocieerd met Happy Ending, waardoor echte beoefenaars zoals
hijzelf zich ongemakkelijk gaan voelen.
“Als je seksuele diensten verleent, zeg dat
dan gewoon en gebruik daarvoor niet de
term Chinese massage.”
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Gayparade
Revisited
Tekst en foto’s Sjaak van der Leden
Al menig jaar krijg ik op de een of andere
manier wat mee van de Gay Parade op de
eerste zaterdag van augustus. De eerste
keer voor mij was in 1998, toen óók de
Gay Games (sport!) in Amsterdam werden gehouden*. Meerdere malen heb ik
de botenparade van begin tot eind gezien; in 2007 bijvoorbeeld zaten we eerste rang bij vrienden, die hun woning op
de begane grond van het Pentagon hebben: verwend met hapjes en drankjes zaten we op het privé-terrasje op de hoek
Zwanenburgwal / Raamgracht. Andere
jaren trok ik met het fototoestel naar
andere plekken vanwaar goede foto’s te
maken waren. De redactie van OpNieuw
vroeg me, nu eens over de hele week Gay
Pride te berichten.
De mensen op wie dit festival betrekking heeft zijn homo’s, lesbo’s, bi’s en
transgenders van over de hele wereld. In
Amsterdam kunnen mensen die in vele
landen op vervolging en verguizing kunnen rekenen, zichzelf zijn en zich uiten
met foto’s, films, performance. In de
festivalweek van 29 juli t/m 5 augustus
kon iedereen met hen en hun werk kennismaken. Een keur aan galerieën in de
binnenstad deed mee, er waren openbare
filmvertoningen op de Nieuwmarkt en
zondag een slotfeest met marktkraampjes
en optredens op het Rembrandtplein.
De Gay Parade is flink van karakter veranderd sinds de eerste edities en het
Publiek bij Gayparade 2000

Gezellige sfeer aan de wal bij Pentagon, 4 augustus 2007

kleinschalige is de das omgedaan door
het succes. Toen nog vriendenclubjes
en louter homo-organisaties, die iets
bijzonders lieten zien, nu doen bedrijven en overheidsinstellingen met grote
versierde boten mee. Die zijn weliswaar
homo-vriendelijk, maar het percentage
niet-homo’s neemt elk jaar weer toe en
je zit meer te kijken naar mensen die aan
het feesten zijn op hun KPN of ING boot.
Kun je zeggen: dat is juist goed, daaruit
blijkt acceptatie en integratie, maar het
specifiek charmante is een beetje verdwenen. Daarom is het goed dat er steeds
meer flankerende activiteiten worden geprogrammeerd.

Flankerende activiteiten
Zoals de Pinto-bibliotheek, die meer activiteiten organiseert naarmate de sluiting
nadert. Liesbeth Pijper had twee auteurs
geboekt voor lezingen over eigen werk

op 29 juli: Ton of Holland met een tekeningenboek van mensen in het Berlijnse
gay-uitgaanscircuit en Ype Driessen, die
z’n fotostripjes over situaties in z’n eigen
leven op Internet bundelt en als stripboeken uitgeeft. Het leuke van zo’n avond zit
hem in de toelichting op het werk: aan
de hand van diaprojecties werd over de
ontstaansgeschiedenis verteld. Dan leer
je twee totaal verschillende mensen kennen, die ook weer anders zijn dan andere
gays die je kent en dat is leuk, en ze geven
hun publicaties een extra dimensie. Ik
zag ook foto-exposities in het kader van
de “gay week”; dat brengt je binnen in
de Montelbaanstoren bij Secret Garden
of in Restaurant Moes in het souterrain
van Galerie De Appel aan de Prins Hendrikkade, plekken waar ik anders niet zo
snel kom. Ik moest naar de Vinkenstraat
om een foto van de Iraanse fotografe
Rabta — afgedrukt op canvas van 2,50 bij
1,50 meter — te zien. Die was aanvankelijk afgehangen aan de buitenmuur van
de Montelbaanstoren, maar moest daar
weggehaald worden omdat het te gevaarlijk voor de scheepvaart zou zijn.

Hoog horeca-gehalte
Na de botenparade zaterdag, die heel gezellig was, ging ik nog naar de slotmiddag op het Rembrandtplein om de sfeer
te proeven. Veel DJ-muziek, een paar
optredens en marktkraampjes op het
Thorbeckeplein. Het horeca-gehalte was
hoog, dus veel “verdieping” vond ik daar
niet, helaas.
*In 2013 wordt bekend wie het sportevenement voor homo’s in 2018 mag organiseren. Amsterdam heeft zich kandidaat
gesteld.
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Een ode aan de stad

Rembrandt leeft
Dat kan alleen maar beginnen met een
hartgrondige verzuchting: ‘Wat doe ik
hier in Godsnaam?
Ik zit bij het mooiste weer dat een mens
maar kan bedenken binnenshuis en zuig
iets uit mijn duim. Wat een doffe ellende!
Als het even kan probeer ik erop uit te
trekken als ik vrij ben. Maar waar moet
je heen als je tot rust wilt komen? Altijd
moet je eerst een eind over hobbelige
drukke straten vol drollen, junks en idioot uitgedoste mensen. Je moet jongleren tussen de stinkende herrie makende
auto’s. Je moet de etalages en reclameborden weerstaan die je het gevoel geven
sowieso nooit van je leven aan de huizenhoge wereldomspannende verwachtingen te voldoen. Kortom, nietig ga ik
me voelen, minder dan een korrel zand,
bozer dan een horzel.
Een krioelende, herriemakende mensenmassa komt hier uit alle hoeken van de
wereld naar toe. Je bent de deur nog niet
uit of ze vragen je: ‘please, can you tell
me the way?’ Nee, ik weet hem toch zelf
niet, en dan nog als ik hem weet moet ik
hem vrijmaken met toeters en bellen en
geschreeuw. Uitermate kunstige slaloms
moet ik uitvoeren. Trottoirs, stoepranden, amsterdammertjes, tramrails, geparkeerde auto’s en walkanten zijn hierbij
vervaarlijke obstakels.
Rust krijg je nooit, ook niet als je thuis
blijft in de hoop dat alle buren buiten

van het mooie weer genieten. In het
pand naast mijn huis hebben ze de muziek keihard aanstaan en als ik daarvoor
mijn ramen zou sluiten zou ik stikken.
Sinds tien jaar vraag ik me af wat me in
’s hemelsnaam hier houdt. Hoe heeft dit
kunnen gebeuren?
Het enige wat ik weet is, dat ik bezweken
ben voor de narcissen in de rotonde van
het Haarlemmermeerstation. Dat was in
de eerste lente van mijn tijdelijk bedoeld
verblijf hier. Misschien dat ik hier nooit
meer wegkom, want er vertrekken al lang
geen treinen meer vanaf het Haarlemmermeerstation. Tenzij je de museumtramlijn voor lief wilt nemen. Die gaat
over stilgelegde rails in het weekeinde
door achtertuintjes tot Amstelveen. Op
die manier kom je niet ver.
Trouwens ik ben hier helemaal niet met
de trein gekomen maar met de fiets. Van
achter de Achterhoek uit de diepste provincie ben ik na een vierdaagse tocht
Amsterdam binnengekomen. Over de
Cuyp of Dappermarkt ben ik gewandeld
met mijn fiets aan de hand. Ik wil aannemen dat het de Dappermarkt was, want
een beetje dapper moet je wel zijn wil je
hier leven. Als het niet meer zou gaan, als
het me echt te bont zou worden, dan is
die fiets misschien nog wel een ontsnappingsmogelijkheid.
Maar ja, het was gebeurd met mij toen ik
die narcissen had gezien. Toen wist ik dat
ik hier niet meer weg wilde en sindsdien

ploeter ik door deze stad. Het is me niet
duidelijk wie hier wie heeft veroverd of
overwonnen. Ik weet alleen dat het me
steeds weer opnieuw overkomen is. Er
zijn jaren geweest dat ik haar vervloekt
heb vanuit de trein die me steeds weer
hier bracht. Er zijn momenten dat ik
denk dat ík haar heb veroverd, vooral
wanneer ik wandel met ‘iemand van buiten’. Gaandeweg sprokkel ik dan de afgelopen 10 jaar weer bij elkaar: hier een
kamertje waar ik woonde, daar een wijk
waar ik werkte, daar heb ik gewoond en
daar en daar, en hier ben ik altijd langsgefietst, en daar woont die en die en daar
is dat en dat gebeurd. Dan is die stad helemaal van mij.
Na zo’n wandeling ben ik een keer naar
de avondwinkel van Piet gegaan. Ik
stond te wachten en ik hoorde hoe hij
tegen een jongetje zei: ‘zo Rembrandt,
wat mag het zijn?’ Eerst dacht ik nog,
hij maakt een grap omdat dat kind graag
tekent of omdat we in de Nieuwmarktbuurt wonen. Maar nee, dat kind blijkt
gewoon zo te heten! Rembrandt leeft
en ik sta naast hem in de winkel. Daarnet had ik nog het gevoel, dat ik de stad
had veroverd en nu sta ik daar helemaal
overdonderd. Zij heeft mij gekozen. Die
stad van de Nieuwmarkt en Rembrandt
en Piet heeft míj veroverd.
20 jaar geleden geschreven door Therese van
Beeck

Japans lunchen
Liefhebbers van de Japanse keuken
kunnen sinds enige hun hart ophalen
voor een Ramen lunch in Le Fou Fow
op de eerste verdieping van Dun Yong.
Ramen, een Japanse bouillon met
noedels, bestaat in een groot aantal
varianten, van stad tot stad, van
provincie tot provincie en natuurlijk
van kok tot kok. Verschillende soorten
bouillon, noedels en toevoegingen
van groente en vlees of vis maken de
diversiteit groot. Ramen is niet zo maar
een soepje. Koks zijn jarenlang in de leer
bij Ramen chefs om de fijne kneepjes
van het vak onder de knie te krijgen en
iedere stad heeft wel een top Ramen

restaurant dat z’n plaats plotseling
kan kwijtraken aan een nieuwkomer die
een nog specialere Ramen serveert.
Bij Dun Yong kookt de Chinees Fow
Ping, getrouwd met een Japanse en
afwisselend wonend in Japan en ons
land. Hij serveert de noedels in een
bouillon getrokken van varkensbotten,
tonkotsu, de klassieker onder de ramen.
Daarnaast serveert Fow ook een
vegetarische- en een kippenbouillon.
De Ramenshop is inmiddels een
ontmoetingsplaats voor Japanners en
vele expats. Maar ja, dat is niet zo gek als
het goede soep is.
Carl Everaert
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Bianca Castafioreplein

Frédérique Schopenhauer en Hans Douwes

Het is 1990 of 1991. De ingrijpende verbouwing van de woongemeenschap ‘Konijnenberg’ in de Verversstraat is juist voorbij.
Voor de oorlog was in dit voormalige kraakpand een spiegelfabriek gevestigd.
Geïnspireerd door het lied: “Ik lach bij het zien van mijn gezicht in deez’ spiegel” komt bewoonster Frédérique Schopenhauer
op het idee om het pleintje tegenover het pand te vernoemen naar de beroemde operazangeres Bianca Castafiore uit de
Kuifje-stripboeken.
Op een zonnige middag voltrekt zich de ceremonie. Een doek wordt weggetrokken en we zien het naambordje. Dan zingt
Frédérique samen met Hans Douwes een door haar gecomponeerd duet. Zij heeft een prachtige lage alt, bijna zo mooi als die
van Kathleen Ferrier.
Onlangs vond ik de daar uitgedeelde tekst terug. In haar handschrift. Zie de afbeelding. Helaas is zij niet meer onder ons. En de
naam van het pleintje is nooit door de gemeente erkend. Het wordt eens tijd …
Pieter Bol

Herstel fundament de Waag
In het voorjaar van 2013 begint de gemeente met de werkzaamheden voor het herstel van de fundering van de Waag. Eerst
wordt de hoofdpoort (aan de kant van de Geldersekade) aangepakt. Na het terrasseizoen wordt de voorpoort (aan de kant van
de Kloveniersburgwal) hersteld.
De bereikbaarheid en vuilophaal blijven, eventuele met tijdelijke voorzieningen. De markt en activiteiten die aan de voorkant
plaatsvinden, zullen met wat kleine aanpassingen zoveel mogelijk gewoon kunnen functioneren. Aan de achterkant, waar de
minste activiteiten plaatsvinden, zullen de tijdelijke voorzieningen en het bouwterrein worden geplaatst. Aan de voorkant zal
ook een klein en tijdelijk bouwterrein komen.
Vragen en aanvullende informatie
Er is een informatiepagina op www.amsterdam.nl/dewaag. Hierop worden alle actuele ontwikkelingen bijgehouden. Mocht u
nog vragen hebben of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met projectmanager David Brandwagt of Rob van
Ritbergen op tel: 020-5529833. Ook voor het melden van ongeregeldheden rondom de Waag kunt u bellen met dit nummer.
Foto Jan van Goor
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Feestelijke opening in het Compagnietheater op vrijdag 5 oktober, 17.00 uur

Open Ateliers Nieuwmarkt
Nog steeds houden ieder jaar kunstenaars in deze buurt een
weekend ‘open atelier’. Tijdens dit evenement ontvangen
ruim 40 kunstenaars persoonlijk hun gasten in hun atelier,
tonen daar hun kunst, hun werkruimte en werkwijze. Een
unieke kans om op een andere manier kennis te maken met de
oude binnenstad van Amsterdam en met de kunstenaars die er
wonen en werken. Op de middenpagina’s van deze OpNieuw
vindt u de plattegrond met de namen en adressen van de deelnemers; u heeft natuurlijk zelf de keuze om de route al dan
niet geheel of gedeeltelijk te volgen.

nietheater deel uitmaakt van de buurt en directeur Jaqueline
van Benthem zich daarbij betrokken voelt, stelt zij de ruimte
om niet beschikbaar aan de kunstenaars. De werken blijven
gedurende de hele maand oktober in het theater hangen, toegang is gratis.

Hans Puts

Lida Blijdenstein, foto's Sjaak van de Leden

Daarnaast is er een centrale expositie die elk jaar op een andere locatie wordt gehouden. Deze groepsexposities hebben
eerder onder andere plaatsgevonden in de Oude Kerk, het
Trustgebouw, De Waag, De Smederij, Tandwielenfabriek Blom,
de Boomsspijker en in verschillende galeries in de Nieuwmarktbuurt. Het plein op de Nieuwmarkt stond in 1997 garant
voor een grote openlucht ‘Pornoshow’ in samenwerking met
de kunstenaarskolonie Ruigoord, en in 2006 werd een videoinstallatie op de Waag geprojecteerd. De centrale expositie is
meestal ook het vertrekpunt van de Kunstroute.
Dit jaar is de overzichtstentoonstelling te zien in het gebouw
van het Compagnietheater op de Kloveniersburgwal. Hier
wordt van alle deelnemers een werk getoond, kunstenaars
mogen door heel het gebouw exposeren. Omdat het Compag-

Naast de kunstroute worden er ook workshops georganiseerd,
zoals in eerdere jaren ‘creatief schrijven’ in Perdu, ‘Filosofie
van de kunst’ en ‘Architectuur in de Nieuwmarktbuurt’ in het
Pintohuis. Voor iedereen gratis toegankelijk. Gelijktijdig zijn
er extra exposities in hotel Double Tree (voorheen Mint) en
het Radisson Blu hotel (voorheen SAS). We zien er naar uit om
ook dit jaar nieuwe verbanden te leggen met andere disciplines en instellingen. Met vereende kracht gaan we door met het
tonen van eigentijdse kunst in ateliers zonder drempels. Meer
informatie vindt u op onze website.
Let op, de feestelijke installatie van de centrale expositie vindt
plaats op vrijdag 5 oktober om 17.00 uur in het Compagnietheater. De expositie aldaar duurt nog de hele maand oktober,
U bent van harte welkom! De deelnemende kunstenaars zelf
openen hun deuren op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2012
van 12.00 tot 18.00 uur. Ook zij zullen uw komst zeer op prijs
stellen.
Bovenstaande tekst is terug te vinden op: www.ateliersnieuwmarkt.nl
Gerrit Wijnhoud

Tijdens de opening van de Open Ateliers Nieuwmarkt speelt
de Amsterdamse Straatband: voor velen bekend, met haar
roots in de Nieuwmarkt; goed voor een vol plein tijdens de
Aprilfeesten en ze geven dansgarantie!
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ZATERDAG 6 EN ZONDAG 7 OKTOBER VAN 12

OPEN ATELIERS NIEUW

FEESTELIJKE OPENING IN HET COMPAGNIETHEATER VRI

Kunstenaars uit de Nieuwmarktbuurt houden
ook dit jaar weer een weekend 'open atelier'.
Tijdens het evenement ontvangen zij u in hun
atelier, tonen hun kunst, werkruimte en werkwijze. Een unieke kans om kennis te maken
met de vele kunstenaars uit onze buurt.

Bezoek ook de overzichtstentoonstelling in het
Compagnietheater op de Kloveniersburgwal.
De feestelijke opening met de onvolprezen
Amsterdamse straatband is op vrijdag 5 oktober
om 17.00 uur. De expositie duurt de hele
maand oktober. Toegang is gratis.

Deelnemende kunstenaars Open Ateliers Nieuwmarkt 2012
1. Claire Begheyn
13. Inge de Haan
Nieuwe Uilenburgerstr. 106 Oude Waal 23
fotografie, ruimtelijk
ruimtelijk

25. Inger Kolff
Kloveniersburgwal 111
schilderen, tekenen

37. Ben Vollers
Zanddwarsstraat 24b
schilderen, keramiek

2. Lida Blijdenstein
Recht Boomssloot 101
keramiek

14. Johanna de Haan
Keizerspleintje
schilderen

26. Iet Kortschot
Krom Boomssloot 73
keramiek

38. Pau Voûte
Kloveniersburgwal 111
keramiek

3. Roland Broekhuis
Geldersekade 60
schilderen

15. Sophia Harms-van Estrik 27. Marietje van der Leest 39. Roos Westhoff
Amstel 134
Kloveniersburgwal 111g
Krom Boomssloot 55
beeldhouwen
keramiek
fotografie, textiel

4. Marja Broersen*
16. Carl van Hees
www.ateliersnieuwmarkt.nl Groenburgwal 63
fotografie, textiel, drukken ruimtelijk

28. Sacha de Leeuw
40. Gerard Wiersum
Binnen Bantammerstraat 4 O.Z.Voorburgwal 230-b2
beeldhouwen
schilderen, ruimtelijk

5. Nannie Cordes
Recht Boomssloot 42
fotografie

29. Gerda Lont
Koestraat 5e
schilderen

41. Anneliese Wolf
De Ruyterkade 110-4
fotografie

30. Margaretha Louwers
Kloveniersburgwal 50
tekenen

42. Ada van Wonderen
Geldersekade 86-s
beeldhouwen

6. Heidi van Dijk
Leidekkerssteeg 13
schilderen
7. Beatrice van Dorp
Koestraat 5
schilderen, tekenen

17. Peter Heij
Warmoesstraat 99
schilderen, tekenen,
fotografie
18. Leentje van Hengel
Zanddwarsstraat 9
tekenen, textiel, drukken
19. Tina Herslund
Krom Boomssloot 55
audio-visueel

8. Margriet Eijgenraam*
www.ateliersnieuwmarkt.nl 20. Luc van der Hoeven
Geldersekade 88e
schilderen, tekenen
schilderen
9. Marian van Essen
21. Eric Ipenburg
Oudeschans 35
Staalstraat 14
schilderen, wandobjecten
ruimtelijk
10. Mylo Freeman
22. Jeltje de Jong
Korte Keizersstraat 18
Raamgracht 41
tekenen
tekenen
11. Loïs van Gemerden
23. Bart Kleen
Kloveniersburgwal 112
Kloveniersburgwal 15a
schilderen
schilderen, tekenen
12. Willem Gorter
24. Welmoed Koekebakker
Oude Waal 34c
Krom Boomssloot 69
schilderen, tekenen,
beeldhouwen, fotografie
fotografie
18

31. Els van der Monde*
43. Christian Zanotto
www.ateliersnieuwmarkt.nl Rusland 22
fotografie
schilderen, fotografie
32. Harm Mouw
Koestraat 5d
schilderen, tekenen
33. Hans Puts
Krom Boomssloot 39b
schilderen
34. Vincent R.W.H. Rijs
Koestraat 5e
fotografie
35. Denise Rosenboom
Geldersekade 83a
schilderen, tekenen,
drukken
36. Mies
Oudeschans 23
schilderen

44. Carla Zevering
Koningsstraat 44
schilderen
45. Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50
centrale expositie
46. DoubleTree hotel
Oosterdoksstraat 4
expositie
47. Radisson Blu hotel
Rusland 17
expositie

* Locatie nog niet bekend.

Ga voor meer info naar
www.ateliersnieuwmarkt.nl
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TOT 18 UUR

WMARKT

IJDAG 5 OKT 17 UUR

46

Niet alleen in het Compagnietheater maar
ook in het Radisson Blu en het DoubleTree
hotel is gedurende de maand oktober werk
van kunstenaars uit de Nieuwmarktbuurt te
bewonderen.
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Meer informatie en het laatste
nieuws over de Open Ateliers
Nieuwmarkt is te vinden op
www.ateliersnieuwmarkt.nl
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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.

de tussenbibliotheek

Zeedijk127 Amsterdam. Geopend iedere dag van 12.00 tot 22.00 uur

www.knaw.nl

Te ruil aangeboden: Aantrekk.& rust. 2-kmr.huurwoning
(b.g.) in hartje Jordaan, 51 m2 + plaatsje 13 m 2
uitkomend op gem.sch. tuin. Bouwjr.1992.
Gevraagd: Gelijkw. huurw. (indien boven: met lift en
balkon) in: Centr.-Oost, Nieuwmarktbuurt, Plantage of O.
parkbuurt. Bouwjr. na 1980. Reageren: 06-27132520 of
email: Rosepad1941@gmail.com

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

www.remcopanman.nl - Telefoon: 06-53 81 6281
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Nieuwe exploitant Zuiderkerk
De nieuwe exploitant van de Zuiderkerk, ondernemer Gerrit Key, heeft goede
plannen met betrekking tot het gebruik
van het prachtige gebouw uit 1611. Om
de loop er in te krijgen verhuurt hij de
Zuiderkerk aan kleine en grote huurders.
Het is mogelijk te flexwerken of te vergaderen vanaf twee personen en er worden
colleges van de UvA gegeven. Vooralsnog
huurt Key de kerk gedurende 2012.
Er zijn onder andere diners, seminars
en gemeentelijke bijeenkomsten en er
komen wellicht modeshows in de toekomst. Ook wordt gewerkt aan een aantal concerten.
De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt,
aldus Key. Die eraan toevoegt dat hij
graag groot en klein onderdak biedt om
het gebruik zo divers mogelijk te houden. De Zuiderkerk was ook een van de
locaties voor de kinderconcerten van het

Grachtenfestival in augustus.
Het is zijn bedoeling de Zuiderkerk meerdere jaren te huren van het Stadsdeel,
om op die manier continuïteit te realiseren in het gebruik en het gebouw levend
houden in het belang van alle betrokkenen, te weten huurders, buurt, stadsdeel
en exploitant. Uitsluitsel van het Stadsdeel daarover wordt dit najaar verwacht.
Een van de plannen die zowel bij een
aantal buurtgenoten als bij Key leven, is
de viering van het 400-jarig bestaan van
de toren, in 2014.
Vooruitlopend op dat bijzondere feit
wordt aanstaande december reeds een
kleine tentoonstelling georganiseerd.
Hiervoor is buurtgenoot Henri van
Poll ook al druk bezig. Elders in deze
OpNieuw staat een oproep om objecten
en afbeeldingen voor de tentoonstelling
aan te leveren.

MOES eet- en drinklokaal
In het souterrain aan de Prins
Hendrikkade 142 in Amsterdam zit
sinds mei van dit jaar MOES eet- en
drinklokaal. De naam is een knipoog
naar de bovenburen van kunstencentrum De Appel (eerder het onderkomen van achtereenvolgens jongerencentrum Het Anker, Fantasio, De
Kosmos en Het Nederlands Popcentrum).
Seizoensgebonden en regionale
producten vormen de basis van de
internationale kaart. Er is veel
aandacht voor groentebereidingen,
met elke eerste maandag van de
maand Meatless Monday, een geheel
vis- en vleesloos menu. Met de eigen
groente- en kruidentuin levert MOES
een bescheiden bijdrage aan het
verkleinen van de afstand tussen
grond en mond. Er is een eigen wijnkaart, maar kom je dineren dan mag
je ook een fles wijn uit je eigen voorraad meebrengen (10 euro kurkengeld).
De afgelopen maanden heeft foodtrendwatcher Vincent van Dijk meer
dan honderdveertig Amsterdamse cafés, restaurants en hotelbars bezocht, op zoek naar de beste bitterbal. Dat Luxembourg
heeft gewonnen met een kalfsbitterbal van patisserie Holtkamp mag geen verrassing zijn. Die zijn natuurlijk verdraaid
lekker. MOES heeft de prijs voor beste vegetarische bal

gekregen, dus dat belooft wat voor
de rest van de kaart.
Duurzaamheid speelt niet alleen een
belangrijke rol bij het samenstellen
van het menu. Deze zorg voor de
omgeving vertaalt zich ook in het
interieur. 2012Architecten uit
Rotterdam ontwerpen volgens de
filosofie wat je van dichtbij haalt, is
goed. Van kabelhaspelhout is een 20
meter lange bank gebouwd, met
halverwege een boog die de ruimte
oversteekt. De stalen platen, stangen
en sluitringen van diezelfde haspels
zijn tot tafels gelast. Die tafels zijn
bekleed met printvellen uit de offset
industrie, onder het gat in het
midden past een wijnkoeler. Lichtbakken van Schiphol hangen boven
de tafels en doen tevens dienst als
wijnopslag. De menukaart is geprint
op uitnodigingen voor tentoonstellingen en performances in De Appel
uit de jaren ’70 en ’80.
Nog een knipoog naar de appel,
maar dan letterlijk het stuk fruit, is
de ruime keuze aan ambachtelijke
Franse en Engelse cider. Op 21 oktober vindt bij Moes een
ciderfestijn plaats met fruittelers, producenten, importeurs en
pomologen. Liefhebbers kunnen deelnemen aan een masterclass, zelf cider maken en natuurlijk alles proeven.
Carl Everaert
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Een goed geluid of een
gigantische ‘Tutti’
Juul Hymans

Mijn kleinzoon is nu
zes jaar oud. Hij woont
in Oud West en ik sinds
jaar en dag in het Pentagon. Natuurlijk komt hij
al vanaf zijn prilste babytijd bij mij op
bezoek. Hij komt dan, meestal met zijn
moeder, op de fiets. Als baby lag hij, heel
ingenieus, in een lange doek gewikkeld
op zijn moeders buik, daarna in het gebruikelijke fietsstoeltje voor op het stuur,
inmiddels zit hij natuurlijk achterop of
komt hij steppend (over de stoep, moeder soms vader, ernaast op het fietspad).
Op een mooie lentedag, ergens in zijn
tweede levensjaar, reden ze op weg naar
mij over de Kloof (Kloveniersburgwal)
en schijnt hij geroepen te hebben: “we
zijn bij Juultje’s * huis!”. Zijn moeder,
verbaasd over zijn sublieme oriëntatiegevoel: “jaaaa, wat weet je dat goed”. Waarop hij brabbelde: “Ik hoor Juultje’s klok
.... van de toren!”.
Ja, ja, het luiden van De Zuiderkerkklokken, een geluid dat voor mij inmiddels
zo vertrouwd is als mijn eigen hartslag,
was nu ook al vertrouwd voor mijn kleinzoon; en een uit duizenden herkenbaar
geluid!
Vanaf z’n tweede tot z’n
vierde jaar – toen begon
z’n schooltijd – was hij
eens in de week een hele
dag bij mij, zeg maar
omadag. We deden, afhankelijk van
het jaargetijde, van alles: duplo spelen,
boekjes lezen, kids tv kijken (hij heeft
thuis geen tv), ramen wassen d.w.z. met
de plantenspuit de ramen natspuiten,
muziek luisteren, Artis, enzovoort, enzovoort.
Een van onze favoriete uitjes was op de
fiets naar het IJ, achter het CS, gewoon
aan de kade staan en naar het hijskranenballet kijken. Hoe ze, soms wel 4 of 5
tegelijk, hoog, hoog in de lucht net langs
elkaar schoven en weer terug.
Op een goede dag vond ik dat je ze eigenlijk net zo goed, misschien wel beter,
vanaf de Prins Hendrikkade kon zien,
dus stelde ik voor ons daar ergens te posteren. Dat vond het mannetje ab-so-luut
geen goed idee.
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Mannetje: (heel pertinent) “Neeee nee,
ik wil onder die brug.”
Oma : (oprecht onbegrip) “Brug, brug, wat
voor brug ... wat bedoel je?”
M: (wanhopig) “Die brug met de trein”
O : (opgelucht) “Oh, oh de spoorbrug”
M: “Jaaa, de spoorbrug”
O: “Waarom wil je dan zo graag onder de
brug door?”
M: (draaiend met z’n handen, z’n woorden
kracht bijzettend) “Omdat ... als er een
trein over gaat en wij gaan eronder, dan
vind ik dat zo’n goed geluid!”
O: (onthutst maar toegeeflijk) “Oh, oh ok,
dan gaan we onder de spoorbrug door.”
En laat er nou inderdaad een trein overrijden ... konden we dat allebei op onze
eigen manier beleven.
Ik zal u vertellen, ik ben zelf een groot
muziekliefhebber, eclectische smaak: hedendaagse geïmproviseerde muziek, in
de volksmond ook wel piep-knor muziek
genoemd, kan ik vaak zeer waarderen,
maar het gedender van de trein over de
spoorbrug: neeee, dat had mij nooit eerder op die manier geraakt.

Alles voor de kunst
Een paar jaar later, in
juni 2011 om precies te
zijn, hadden we weer een
opmerkelijke geluidservaring. Onze huidige regering had luid
en duidelijk te kennen gegeven dat het
maar eens afgelopen moest zijn met al
die kunst: klaar, basta, genoeg, terug naar
AF: beeldend, podium, muziek, dans ...
alles op de schop! Dat weet u nog wel. Er
zijn in die tijd verschillende soorten demonstraties tegen geweest. Schreeuwen
op het Leidse plein (Een Schreeuw om
Cultuur), De Mars van de Beschaving,
enzovoort.
Zo hadden dansers van verenigd pluimage ook een ludieke actie bedacht,
geskypet, gefacebookt, ge-sms’t, georganiseerd: zo veel mogelijk dansers en liefhebbers, in een zwart T-shirt met daarop
een groot wit kruis; verzamelen bij de artiesteningang van het Muziektheater. We
werden via sluipdoor-kruipdoor-gangen
en -trappen naar een grote studio geleid. Alles heel stilletjes want er was een

voorstelling aan de gang. Ik denk dat er
uiteindelijk zo’n 200 man/vrouw en een
paar kinderen waren: meest professionele dansers, ook wat meelopers waaronder
mijn dochter, mijn kleinzoon en ikzelf.
De naam van de actie was Silent Bow.
Het was premièreavond van het Nationaal Ballet. Er stonden drie stukken
op het programma, van verschillende
choreografen. Nadat het eerste stuk was
afgelopen, de dansers hun applaus in
ontvangst hadden genomen en het doek
voor de eerste keer gevallen was, zouden
wij met z’n allen razendsnel en geruisloos, het immense podium optrippelen,
onze positie innemen. De rechterarm
langzaam, in vier tellen, gebogen boven
het hoofd tillen en dan allemaal tegelijk
buigen. Dit alles hadden we een paar
keer geoefend in de grote studio waar we
bijeengekomen waren.
Het ging fantastisch, het publiek in de
zaal wist van niks ... de mensen waren
verrast, we kregen applaus. De zaal werd
na onze buiging toegesproken door een
bobo uit de danswereld. Hij vroeg aandacht voor de draconische maatregelen
die hun/ons te wachten stonden. We kregen nog een keer applaus. Toen moesten
we snel aftaaien, want het decor voor het
tweede stuk moest worden opgebouwd.
Als een soort bonus was ons beloofd dat
wij, toch eenmaal binnen, het tweede
stuk zouden mogen zien; er waren nog
genoeg lege stoelen.
Kleinzoon zat toen al
ruim een jaar op school,
maar had in dat jaar ook
een fanatieke lust voor
dansen (breakdance) ontwikkeld; extra reden om hem ook met
andersoortige dans (moves) kennis te laten maken.
En zo geschiedde ... wij naar het tweede
balkon, voorste rij, mooie inkijk in de orkestbak.
‘t Was een modern klassiek stuk, met veel
vallen en opstaan, ook veel mooie sprongen kwamen er in voor. De naam van de
choreograaf en van de betreffende componist ben ik vergeten. Ik zelf vond het
een matige voorstelling, maar het kind
zat geboeid te kijken, slaakte af en toe

een “wow” en dat vond ik leuk.
In de volgende pauze zijn wij weg gegaan. Hij had het wel gezien en het werd
ook zijn hoogste bedtijd. Hij zou bij mij
logeren. Toen we buiten kwamen was
het nog lekker licht en wij slenterden
over het plein naar huis. Ik vroeg hem
hoe hij het had gevonden. Bedachtzaam
antwoordde hij: “Mooiii”.
“En wat vond je het allermooiste?” “Toen
alle instrumenten heel erg, heel erg door
elkaar gingen spelen … ”
“Ja, dat vind ik vaak ook
heel spannend, dat heet
‘tutti’ als ze zo hard door
elkaar spelen. Hij vervolgde z’n weg naar huis,
rennend, springend, terwijl hij luidkeels
‘tutti, tutti’ riep ... alsof hij de hele wereld wilde enthousiasmeren.
Eenmaal thuis (beneden aan de trap) begon ik over zijn naderende bedtijd. “Ja,
maar ik wil eerst nog even dansen op echt

vette muziek!” (De term vet kende hij in
de tijd van de spoorbrug nog niet).
Nou kon ik wel doen alsof ik die opmerking niet begreep en allerlei didactische/
pedagogische vragen gaan stellen, maar
ik zei: “OK, een nummer dan ...”
Uiteindelijk is hij na twee vette nummers Michael Jackson - nog steeds zijn
“all time favorite” in bed getold.
De volgende ochtend stond hij voor het
raam naar buiten te kijken over de Zwanenburgwal. Ik was aan het rommelen in
de keuken. Opeens roept hij opgewonden: “Juultje, kom, kom ... kijk, de vogels
maken een fantastische tutti!”
Inderdaad, de mussenkolonie – het zijn
er echt veel – die normaal gesproken in
de lage struiken beneden mij woont,
wordt soms door een roofvogel of een
kat of ik weet niet wat enorm opgejaagd
en dan vliegen ze met heel veel heisa,
getweet en gekwetter op en landen in de
boomtop vlak voor mijn raam. Zelf had

ik dat ook een paar keer meegemaakt,
wat een lawaai die beestjes met z’n allen
kunnen maken. Een tutti, hij had gelijk.

Tutties in meer smaken
De afgelopen zomer hebben wij Pentagonbewoners veel last gehad van
heel andersoortige vogels.
Ze komen als het donker is, en hangen
in de schaduwen van de Pentagonpoortjes. Schichtige schimmen. Ze scharrelen,
blabberen, blebberen, boibaidjoeberen,
meestal moderato, altijd hoorbaar, altijd verontrustend. Regelmatig gebeurt
er iets, foute handel, politie of ik weet
niet wat. Dan klinkt er een enorm geschreeuw, gekrijs .... een gigantische tutti... gek word je ervan.
Gelukkig hoeft mijn kleinkind die tutti
vooralsnog niet te horen.
*Mijn kleinkind noemt mij Juultje

Had u altijd al bezorger willen worden, grijp dan uw kans. Bel OpNieuw: 020-6245559
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Paaltjes
Tekst en foto's Henk Oldeman
Natuurlijk had ik wel over ze gehoord,
de vier paaltjes bij de brug over de Krom
Boomssloot, bij de Korte Koningsstraat.
Op- of neerklapbare paaltjes, afhankelijk van de opvatting van de beschouwer. Ik heb ze nooit in volle glorie zien
staan of liggen, want ze zijn nu al weer
weg, maar werd aan hun bestaan herinnerd door het ‘te nemen verkeersbesluit
geslotenverklaring Korte Koningsstraat’.
Zulke koppen in de Stadsdeelkrant (die
van 23 augustus) fascineren mij; iemand
heeft nagedacht over een titel boven een
stukje over verkeer en is tot dit resultaat
gekomen. “Tja . . . ”, zou Simon Carmiggelt gezegd hebben.
Dapper ben ik begonnen het artikel te
lezen. Daaruit bleek dat de paaltjes niet
voldeden, bepaalde verkeersstromen

verplaatsten zich en dat leidde tot overlast. Na overleg met de buurt werd door
onze bestuurders besloten om de Korte
Koningsstraat voor motorvoertuigen op
drie of meer wielen gesloten te verklaren
op werkdagen van 12.00 tot 07.00 uur en
tijdens het gehele weekeinde. Bij wijze
van proef, van 1 september 2012 tot 1
maart 2012. Een paal, uitneembaar ditmaal, zal het onmogelijk maken de Korte
Koningsstraat vanaf de Oudeschans in
te rijden. Bewoners met een garage of
gehandicaptenparkeerplaats krijgen een
sleutel van die paal.
Zelf heb ik geen auto. Ik woon al in de
mooiste buurt van de wereld, dus waar
zou ik in zo’n ding naar toe moeten rijden om nóg gelukkiger te worden? Ik
zou het niet weten. Toch vraag ik mij af,
als je nu op het Meester Visserplein bent

Oproep beeldmateriaal Zuiderkerk
De Zuiderkerk is met trots een van de mooiste
kerken van Amsterdam! Al bijna 4 eeuwen staat de
bijzondere toren in ons midden. Om dit heugelijk
feit te vieren, wordt er in december een kleine
tentoonstelling georganiseerd met vele prenten,
tekeningen, etsen, ansichtkaarten, schilderijen
en meer, die er in de afgelopen 400 jaar van de
Zuiderkerk gemaakt zijn. Hiervoor doen wij ook een
oproep aan de bewoners van de Nieuwmarktbuurt,
en alle Amsterdammers! Een aantal antiquariaten en boekhandels heeft hun
medewerking inmiddels al toegezegd.
Doe mee! Wilt u uw beeltenis van de Zuiderkerk in bruikleen geven, mail dan voor
15 november 2012 (graag met een foto) naar info@zuiderkerkamsterdam.nl , of
stop een briefje in de bus aan het Zuiderkerkhof nummer 72. Wij nemen dan zo
snel mogelijk contact met u op.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Gerrit Key

en je wilt naar de Nieuwmarkt en je bent
onverstandig genoeg om dat per auto te
willen doen, hoe dan?
In mijn verbeelding rijd ik de Jodenbreestraat in. Daar stuit ik op een wegversperring vanwege de herbestrating
van de Sint Antoniesbreestraat. Rechtsaf
dan maar bij de Uilenburgersteeg, doorrijden en bij de Oostersekade twee keer
linksaf de Oudeschans op. De brug over
de Oudeschans mag ik niet over vanwege eenrichtingverkeer, maar ik waag het
er op. Ik heb gehoord dat niemand zich
aan het inrijverbod houdt en dat dat ook
nauwelijks gehandhaafd wordt.
Dus, de brug over. Daar stuit ik op het
Korte Koningsstraatpaaltje, waarvan ik
geen sleutel heb. Ik moet dus wel linksaf, want rechts is een inrijverbod. Aan
het einde rechtsaf de Snoekjesgracht op.
Linksaf kan ik de Snoekjessteeg niet in,
want die is opgebroken. De hoek om,
rechtsaf, de Krom Boomssloot. En wat zie
ik als ik bij de Koningsstraat kom? Geen
paaltjes op de brug, geen verbodsborden,
koninklijk strekt de Koningsstraat zich
voor mij uit als onbelemmerde toegang
tot de Nieuwmarkt.
Dat is me echter alleen gelukt omdat ik
het verbodsbord bij de Oudeschansbrug
heb genegeerd. Het blijkt dus dat het
voor wèl deugende mensen niet mogelijk
is om door onze buurt heen de Nieuwmarkt te bereiken.
Dan maar via Waterlooplein, Blauwbrug,
Amstel, Halvemaansbrug en Kloveniersburgwal.
Bijna was ik vergeten dat ik geen auto
heb. Waar maak ik me ook druk over?
Leve de fiets!

Doe de OpNieuw bij uw buren in de bus. Bel OpNieuw: 020-6245559
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De buurt in het hart geraakt
Therese van Beeck
Dagboeknotitie vrijdag 29 juni
Uit bed gestapt, even wat kleren aan en
dan maar gaan. Een inspectieronde door
de buurt. Via de Kromboomsloot wil ik
in een wijde boog om die rampplek heen
lopen. Daar op de Kromboomsloot zit
een buurvrouw voor haar deur te genieten van de ochtendstilte.
Ik vraag haar hoe zij die explosie gisteren
heeft ervaren. Zij weet nog van niets, is
pas een uurtje terug van een lange reis
voor een mensenrechtenorganisatie
naar Azië, Hongkong en Afghanistan.
Ze biedt me een kop koffie aan en stukje
bij beetje halen we elkaar ‘naar het nu’.
We zeggen tegen elkaar hoe zeer we van
die ochtendstilte houden en van ons zo
vredige buurtje. Hoe bevoorrecht we ons
voelen en hoezeer dat in contrast staat
met wat zij net heeft beleefd en wat hier
is gebeurd.
We benoemen wat er op dat moment zo
allemaal leeft in ons en in de buurt: de
gierzwaluwen, dat ochtendlicht, dit uitzonderlijk dorpse sfeertje en aan de andere kant de agenten die de gehavende
huizen in de gaten houden en de ambachtslieden die met opruim- en herstelwerkzaamheden bezig zijn. Hoe broos
is alles in wezen, in een fractie kan alles
heel anders zijn.
Ik vertel van die explosie gistermiddag
op de Oudeschans. Zij vertelt dat zij het
leed dat zij heeft gezien bij de politieke
gevangenen en gemartelde mensen nog
een plaats zal moeten geven.
We besluiten samen naar de plek van de
ramp te lopen. Even later staan we daar
aan de overkant. Een verslaggever van de
radio houdt ons opeens een microfoon
onder de neus: ‘er wordt gezegd … en
wat vindt u?’

Beiden gaan we niet zozeer in op wat er
wordt gezegd, maar zeggen wij wat ons
op dat moment het meest beweegt: het
besef hoe dicht diepe stilte/vrede en
diepe ellende naast elkaar bestaan, hoe
broos het bestaan is.
De buurman van de ontplofte boot komt
aanfietsen. Hij vertelt dat hij een half uur
voor de ontploffing naar de sportschool

Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!
Het personeel is slecht en onbeschoft!
De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!
Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27 Tel 6278804
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was gegaan en daarna naar het park.
Pas bij thuiskomst zag hij de ravage. Hij
wordt door de politie in de gelegenheid
gesteld zijn boot te betreden.
Tot zover de dagboeknotitie van enkele
weken geleden.
Inmiddels zijn er nog maar weinig sporen
van de ramp te zien – als je het niet weet.

foto Ko Terra

Her en der nog wat dichtgetimmerde ramen in het huizenfront langs de gracht.
Alleen de stomp van de iep naast de plek
waar de boot lag, is nog te zien. Die grote
lege plek, waar af en toe een boot(je) ligt
afgemeerd. De botenparade van de Gay
Pride kon er weer onbekommerd langs
met een heleboel vrolijke mensen langs
de kant en op de boten.
Een onwerkelijk gevoel is gebleven als
ik naar die plek kijk – vooral omdat ik

weet dat er een jongen zwaar gewond is
geraakt. Ik weet niet hoe het met hem
gaat. Het is bijna alsof dat me weerhoudt
te schrijven. Maar juist daarom schrijf ik
dan toch. Omdat de buurt in zijn hart is
geraakt, in de eerste plaats door dit zwaar
gewonde kind. Die lege plek doet me altijd aan hem en zijn familie denken.
Het was kwart voor 5 in de middag toen
ik die dreun hoorde. Ik wist meteen: hier
is iets vreselijk mis! Ik ben de straat opgegaan, trof daar andere buren, zag mensen
rennen op de Oudeschans. Het vermoeden dat het om een explosie ging werd
gauw bevestigd.
Mijn eerste zorg was: waar zijn de kinderen van de buurvrouw? Ik heb haar op
haar werk gebeld: ‘ze zijn op school en
op het toneelclubje’ – gelukkig!
Omdat ik op dat moment toch niets kon
doen ben ik naar de kerk gegaan – dat
was ik van plan geweest, een eucharistieviering in de Nicolaas bij het station. Een
merkwaardig gevoel: terwijl alles zich
naar die rampplek toe lijkt te bewegen ga
ik de andere kant op naar een grote, lege,
koele halfdonkere kerk waar zo’n 15 tot
20 piepeltjes bij elkaar komen om te bidden.
Als ik een uur later terugkom is mijn
straat afgezet. Een agent leidt mij naar

mijn voordeur enkele meters achter de
afzetting. Daar in het portiek tref ik mijn
buurvrouw. We zitten daar vaker samen
in de zomer. Daar bespreken we ‘god en
de wereld’. Dat komt neer op het uitwisselen van ons persoonlijke wel en wee.
Het blijkt dat haar dochtertje wel thuis
was tijdens de explosie, gelukkig niet
helemaal alleen want bezig met de zorg
voor de kat van weer een andere buurvrouw. De kat en het kind hadden tenminste elkaar. Had ik het geweten dan
was ik naar haar toe gegaan.
’t Is die avond daar in het portiek alsof
we een vinger aan de pols van de buurt
houden. De buurt is patiënt geworden.
Het hele bestaan is overgeschakeld op
een andere modus. patiënt, patience –
geduld, dulden, luisteren, wat is er aan
de hand? Hoe gaan we hiermee om? De
agent op de hoek bevestigt dat er een
kind heel zwaar gewond is.
‘Onze’ kinderen komen aanzetten van
buiten de afzetting, een kleine falanx van
zo’n 6 á 8 kinderen, de kleinste voorop
in het midden. Ze willen graag naar de
speeltuin ‘de Waag’. Door de afzettingen
mogen ze niet, maar er is een oplossing:
de buurman twee huizen verderop zet
zijn voor en achterdeur voor hen open.
Zij mogen door zijn huis naar de speeltuin. De agent werkt professioneel en
heel vriendelijk mee. Ook hij laat blijken
dat het hem raakt en dat doet goed, dat
hij echt meeleeft met de mensen.
Het gewone, buren zijn, wordt die middag en avond bijzonder. ’t Leek echt even
een hartstilstand die klap. Daarna voel ik
het hart van de buurt des te krachtiger
kloppen.
Dit gevoel blijft ook de komende dagen
en zelfs weken.
De boot naast het wrak wordt bevrijd

van de grote brokstukken die erop liggen en weggesleept. Om de wrakdelen
heen komt een afzetting die verhindert
dat brokken wegdrijven. Een groot stuk
schroot steekt uit het water, bijna als een
kunstobject, een waarschuwingsteken
ook. De eerste dagen is er vooral drukte
aan de walkant, waar de ruiten van minstens 8 panden vervangen moeten worden. Ook verderop in de buurt zijn ramen
gesprongen. Mensen staan vaak te kijken
op de brug. Ze bevragen elkaar: ‘weet jij
hoe het met die jongen is? Waar was jij
toen het gebeurde? ’t Is toch een wonder
dat er niet meer ernstig gewonden zijn
gevallen…’. Op een van de eerste avonden zie ik oververmoeide mensen druk
bezig met de opruimwerkzaamheden. De
opluchting weer hun huis in te kunnen
en de lotsverbondenheid is duidelijk te
voelen.
Nog een dagboeknotitie van woensdag
25 juli
Gisteren en vandaag gekeken naar het
bergen van het wrak van de ontplofte
boot. Op zo’n moment valt ook op hoe
breed het water van de Oudeschans wel
niet is. De rondvaartboten blijven varen,
de andere woonboten liggen er, de ponton en de duwbak liggen er. Twee grote
machines, grijpers op de ponton zijn bezig. Het lijken wel sauriërs of grote oervogels. Ze vissen grote en kleine stukken
plaatijzer uit het water. Met zorgvuldige
precisie, met grijp- en duwbewegingen,
verplaatsen ze de restanten van wat ooit
een boot was via de ponton naar het
ruim van de grote duwbak. Vooral die
ene grijper doet me echt aan een oervogel denken die een nest aan het bouwen is of zijn eieren zorgvuldig keert en
plaatst in het nest. Je zou denken grof
geweld, maar je kan ook denken dit is tederheid. Tederheid uitvergroot.

Tot ver in de omtrek sneuvelden ramen
als gevolg van de gasexplosie op de
Oude Schans. Zo ook een grote etalageruit aan de zijkant van het voormalige Café ’t Hoekje met de ingang op de
Kromboomssloot hoek Dijkstraat. Er is
nu een winkel in kinderkleding in gevestigd, tot verdriet van de voormalige
klandizie. Op de spaanplaten waarmee
het grote raam is dichtgetimmerd staat
dan ook met grote zwarte letters het
woord CAFÉ gekalkt.

Als OpNieuw uitkomt, bent u drukker. Bel OpNieuw: 020-6245559
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Geachte Redactie,
Bijna 39 jaar woon ik op de Oudeschans
28II. Ik ben verknocht aan deze buurt.
Heb in de loop der jaren mijn appartement verfraaid en het echt mijn huis
gemaakt. Toen Mevr. Koperberg, na het
overlijden van haar echtgenoot, het huis
verkocht aan de heer P. Ramnath, veranderde er veel voor mij. Dit gebeurde in
1996. Daarvoor had ik nooit enig probleem, noch met de verhuurder, noch
met de buren.
Het begon er mee dat Ramnath (hierna
R.) van mening was dat ik veel te weinig
huur betaalde. Ik heb met hulp van de
huurcommissie duidelijk gemaakt, dat
de jaarlijkse maximale huurverhoging de
enige mogelijkheid was. Toen er aan het
achterstallig onderhoud niets gebeurde,
werd (…) mij een bedrag van 1547 euro
toegekend. Tevens een huurverlaging
(…) tot alle gebreken waren opgelost.
In die tijd ging ik ’s winters voor enige
maanden naar Bali waar goede vrienden van mij wonen. Ik wilde graag mijn
huis in bewaring geven. Maar dit werd
mij niet toegestaan. Ik heb toen afgezien
van de 1547 euro alsook de huurverlaging, indien R. mij schriftelijk toestemming zou verlenen voor huisbewaring.
Die verklaring heb ik. Wie schetst mijn
verbazing en verontwaardiging toen
R. mij meedeelde dat op grond van het
verleden hij mij geen toestemming kon
geven. Overlast heette het. Waaruit die
dan wel bestond? Nimmer een duidelijk
bewijs. Buren hadden nooit enige klacht
geuit.
Toen wilde R. mijn zolderkamer hebben.
Dat heb ik geweigerd, want ik vind het
prettig eventuele gasten te kunnen huisvesten. (…) Ik heb verschillende keren
vrienden op de kamer laten wonen. (…)
Ik werd door zijn advocaat van illegale
onderhuur beticht.
Maar wat is er nu echt aan de hand? Na
aankoop van dit huis heeft hij de 1ste
etage (…) onttrokken aan de sociale
huursector. Die verhuurt hij voor 1550
euro. De zolderkamer die bij de 1ste etage hoort, voor 500 euro.
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Ik betaal 340 euro, dus U begrijpt dat hij
alle middelen inzet mij weg te pesten.
Het huurteam zegt dat ik een gedeelte
van mijn huis (dus mijn zolder) kan/mag
verhuren mits ik geen schriftelijke huuroverkomst heb. Die heb ik niet. Dus toen
ik (…) het verzoek kreeg een vriend (…)
de kamer aan te bieden, zag ik geen probleem.
Dit nu, is voor de heer R. aanleiding mij
(…) voor de kantonrechter te dagen met
het verzoek mijn huurcontract te ontbinden en tevens een forse boete op te
leggen. (…) Ik maak me natuurlijk grote
zorgen. Ik ben 78 jaar en moet er niet aan
denken te moeten verhuizen. Daarbij, ik
ben mij van geen kwaad bewust. Voor
de zolderkamer vroeg ik een bescheiden
huur. Deed de was voor het joch. Kortom, geen woekerprijs.
Deze brief komt misschien wat warrig
over maar u begrijpt dat ik nogal van
streek ben.
Met vriendelijke groet,
J. Welbergen

Voetbal Vandalisme
Zaterdag 9 juni 2012, toen we de eerste
wedstrijd tegen Zweden met 1-0 verloren, heeft voor mij een heel nare bijsmaak. ’s Avonds om 11 uur een steen
door mijn balkondeur. Ik lag gelukkig al
in bed, want dat is het plekje waar ik altijd zit. Een buur hoorde het rinkelen en
zag de jongens weghollen. Ze heeft direct
de andere buren gebeld. Die zijn meteen
gekomen en hebben alles opgeruimd en
Jan Ari, één van hen, heeft er een plank
met leuke stripfiguren voorgedaan. Ik
had niet eens een plank in huis. Tot besluit zaten we allemaal aan de advocaat.
Dit is de tweede keer dat ik zoiets bijzonders te melden heb.
Een dankbare Nieuwmarktbewoner,
Jos Dulmers

Parkeerprobleem
[…] Ik ben gehandicapt, maak veel gebruik van openbaar vervoer, maar soms
heb ik echt ik mijn auto nodig. Ik heb
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken voor mijn huis. “Mijn” parkeerplaats is dus bestemd voor mij. De boete
voor onterecht parkeren op een gehan-

dicaptenplaats is fors verhoogd. Je zou
zeggen dat dat afschrikt, maar helaas is
de pakkans nogal gering. De controle op
handhaving berust bij Stadstoezicht, niet
bij Cition. Cition controleert alleen parkeerplaatsen waar betaald moet worden.
Controleurs van Cition zie je heel vaak.
Op de frequentie van Stadstoezicht heb
ik geen zicht. “Mijn” parkeerplaats is geliefd bij automobilisten die al of niet weten dat er niet vaak gecontroleerd wordt
en die geen andere parkeerplaats kunnen vinden. Gevolg voor mij is dat mijn
plaats alleen veilig is zolang mijn auto er
staat. Als ik wegga met de auto is mijn
plaats “vrij”.
[…] De onzekerheid over mijn parkeerplaats wordt steeds meer een hindernis
voor mijn dagelijkse en mijn sociale leven. Ik kan (na een ongelukkige val van
mijn fiets) niet meer fietsen en niet ver
lopen. Ik woon bijna 40 jaar tot (bijna)
volle tevredenheid in mijn grachtenpandje. Sinds Parkeerbeheer is vervangen door Cition in combinatie met Stadstoezicht ben ik bang om thuis te komen,
want de dreiging is altijd: Waar laat ik
mijn auto en hoe bereik ik mijn huis?
[…] Ik heb vele brieven gestuurd naar
gemeente, dienst Stadstoezicht, politie.
Iedereen reageert begrijpend en meelevend, maar het probleem is niet op te
lossen. Ja, de afdoende oplossing zou
zijn: mijn huis verkopen en zelf ook verhuizen. Maar dat wil ik niet!
Marijke Verhaak
Oude Waal 7
Amsterdam

We krijgen toch een hek!
In de vorige OpNieuw schreven we over
de weigering van een portiekhek voor
Zwanenburgwal 102 t/m 116. De welstandscommissie heeft nu een andere
versie – voorgesteld door IJmere – goedgekeurd. Iets kleiner, maar afdoende.
IJmere laat weten dat het vóór de winter
geplaatst wordt. We zijn dolblij als dat
gebeurt. Want het is hard nodig.
De bewoners van de Zwanenburgwal
102 t/m 116
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dic ht e r s pa g ina
Hersenspinsels hebben wel iets weg van wegopbrekingen. Of ik
het uit ga leggen in dit stukje weet ik nog niet. Ook een gedicht
hoef je niet te begrijpen om er door geraakt te worden. Een
vriend van mij zei dat ik maar niet meer moest dichten, want
er gaan veel dichters dood de laatste tijd. Koprij en Komland
waren grote dichters. Nu samengesmolten op de eeuwige
jachtvelden van woorden, letters en zinnen.
Grillige gaten en gedoe rondom halte Nieuwmarkt. Bibberend
zeil, kapotte tegels, houten planken, lelijke hekken zorgen voor
overlast. Maar je weet ook dat de straat er straks weer mooi
uit komt te zien. Wel lastig voor de winkeliers, die de omzet
waarschijnlijk tijdelijk zien dalen. Hopelijk geen vertraging bij
deze werkzaamheden. Ik denk aan de Metrohalte Nieuwmarkt,
die nu gelukkig weer in gebruik is.
Ik zag een nieuwe pizzawinkel op de plek waar vroeger de
lekkerste appeltaart, cakes en taarten gebakken werden. Ik zag
thee en chocolade op de plek waar vroeger informatie werd
uitgewisseld. Nu zie ik een gedicht over verandering.
Jorge

Poëzie uit Vlaanderen
Erika De Stercke is dichteres te Gent.
Zij leest geregeld uit haar gedichten
voor, ook in Nederland. Speciaal in
Amsterdam komt zij vaak omdat hier
veel culturele bijeenkomsten zijn waar
zij kan voordragen, al of niet begeleid
met een gitaar.
Erika heeft aangeboden een gedicht
te maken, gericht op en geïnspireerd door onze
buurt. Natuurlijk hebben wij dat graag aangenomen,
benieuwd als wij zijn naar de in poëzievorm gegoten
kijk op de Nieuwmarktbuurt van een Vlaamse, Gentse
kunstenares.
U vindt haar gedichten hieronder.

Afval

geen zoete appelmeisjes meer
maar zure appels vol verdriet
door de gezondheid die de bakker
meedogenloos in de steek liet

Met lege zakmagen wachten ze
de grijze vuilbakken
lang zal het niet duren want handen
proppen flessen naar binnen, etensresten, blikjes,
kranten, luiers en plastieken objecten volgen
alles krijgen zij te slikken
met als dank een doordringende stank

geen Joodse verhalen meer
maar een foto op de deur
hoewel ze nog veel stof tot praten had
en haar garen nog vol van kleur

een sigarettenpeuk, nog net brandend gooit een gast
in hun lijf
een andere wurmt glasscherven tussen het papier
vuilbakken, zij zwelgen tot ze niet meer kunnen

geen Riet en zachtjes ruizen meer
geen Piet en plechtig pluizen meer
andere namen in ons blad
de dood die de deadline niet vergat

tegen de avond puilen ze uit
een deel ligt aan hun voeten
voor insecten een feestmaaltijd

verandering

straks geen biep en blad meer
geen plek voor oud en jong
even waaide overal een zomerbries
toen Kromowidjojo in het diepe sprong
jorge, augustus 2012

Overspoeld
Aan de randen van het strand
Staan de namen in het zand
Van geliefden van weleer
Geschreven, uitgewist en weer
Neergeschreven, keer op keer
Pieter Bol

Gespot in een etalage op
de Weesperzijde. De bewoner stempelt letter
voor letter gedichten die
hem raken op een groot
vel papier. In dit geval een
gedicht van de pas zeventienjarige scholiere Kenza
Bolsius.
De Nieuwmarkt telt nog
veel oude winkelpanden
met etalages. Daar kan
best iets prachtigs in worden tentoongesteld.
Evert van Voskuilen

het was een succesvolle dag

Regenboogkleuren
Het leven op de Nieuwmarkt is als een mozaïek
die blinkt in de zon en zwijgt in de regen
geroezemoes, exotisch fruit, gehaaste fietsbanden,
een lachende vrouw in fleurige T-shirt, roepende
mannen
hier spreken de kramen en de terrassen elk hun taal
de drempel is laag
gezelligheid troef

het leven op de Nieuwmarkt
dagelijks
voor jong en oud
vermaakt
Erika De Stercke
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De trein maakt een portret van mijn dochter

Nieuwsmarkt
Nieuwmarkt

twee rijen ramen flitsen: weg weg!
in haar zonnebril
– synchroon gelopen race – is dit een film?
de lijnen van haar smal gezicht
voortsnellend lichtgeraakte kwetsbaarheid
haar voorhoofd in de bril verschanst
focus onzichtbaar achter wirwar lijnen
neusbrug
donker gangpad
iemand speelt verdwijnen
de trein giet donker over ons
– ik teken door de tunnel heen –
een bokkensprong
de trein giet water over haar gezicht
nu stroomt er water over haar volmaakt gezicht
zodat de schaduw vloeibaar wordt en zacht
dunya

Elfje 1

Elfje 2

Alles
vliegt: kogels
bommen granaten en
ook vliegt de tijd
voorbij!

Europa
is herboren
doof stom blind
voorwaar een kneus dit
kind
Hea Wels

Gedichtje

‘Er was eens een koning,
Hij bezat vier woorden:
Vrouw
Dochter
Paard
Kasteel.

In ’t nest van de wielewaal
of van de nachtegaal
legt de koekoek blij
haar bevruchte ei
Ai! dat wordt een illegaal.
Hea Wels

Tot de de dag dat hij zweeg
toen had hij hen niet meer...’
Etalise 2012)

Onlangs kreeg de redactie van OpNieuw
een exemplaar onder ogen van Nieuwsmarkt. Nieuwsmarkt is een uitgave van
de Ondernemersvereniging Nieuwmarkt
en wordt in een oplage van 50 stuks verspreid onder ondernemers op en rond de
Nieuwmarkt. Daarin stonden een aantal interessante artikelen, die zeker ook
de moeite waard zijn voor de lezers van
OpNieuw. Zo lazen wij over de aanstelling van pleinmanagers en straat managers, een initiatief voor slim en schoon
vrachtvervoer en een voorstel tot het
snoeien of knotten van de bomen op de
Nieuwmarkt.
Deze plannen worden besproken in de
beheergroep Nieuwmarkt, een overleg van ambtenaren van het stadsdeel,
buurtbewoners en ondernemers uit de
buurt. De beheergroep wordt georganiseerd door Stadsdeel Centrum en komt 4
maal per jaar bijeen als afzonderlijk onderdeel van de vergadering van de Bewonersraad Nieuwmarkt.
Wij zijn benieuwd, wat is de beheergroep
Nieuwmarkt, waar staan zij voor, hoe
ligt de relatie met de bewonersraad? En
natuurlijk zijn ook wij geïnteresseerd in
slim en schoon stadsvervoer en hoe dat
te verwezenlijken. Wat is verder het verschil tussen snoeien en knotten en wat is
een pleinmager, wat is een straatmanager.
De redactie heeft alvast contact opgenomen met Peter Mattie, straatmanager bij
de Ondernemersvereniging Nieuwmarkt
en wil in het volgende nummer meer
aandacht besteden aan dit onderwerp.
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De Appel Arts Centre
Gerbrand Korevaar
We hopen dat u het al heeft gezien, gehoord, gelezen of zelf opgemerkt: de
buurt is een nieuwe culturele instelling
rijker – en dat ondanks de bezuinigingen.
Sinds eind mei is de Appel arts centre –
huis voor hedendaagse kunst – gevestigd
aan de Prins Hendrikkade 142. Het is
voor de Appel even zoeken geweest naar
een nieuwe thuisbasis. In zo’n zes jaar
hebben we tientallen panden in Amsterdam gezien. Van Noord tot de Baarsjes,
tot het Westerpark. Het wat kille gebouw
waar de Appel arts centre in zat aan de
Nieuwe Spiegelstraat voldeed niet meer
en was bovendien onbetaalbaar geworden. Na een kortstondig verblijf in een
sfeervolle oude school in de Pijp, heeft
de Appel arts centre nu een vaste plek
gevonden in de Nieuwmarktbuurt. En
daar zijn we trots op. Het monumentale
pand, schuin tegenover NEMO, is de gedroomde huisvesting.
Verscholen achter een typisch Amsterdams classicistische gevel, herbergt het
gebouw een eigenzinnige architectuur
met ruimtelijk zeer uiteenlopende tentoonstellingszalen en riante gelegenheid
voor huisvesting van bibliotheek, boekwinkel, kantoren, het Curatorial Programme en Eet- en Drinklokaal MOES in
het souterrain. Groots maar toch gemoedelijk. Een karakteristiek gebouw en goed
gelegen aan het ‘Blauwe Museumplein’,
in de nabijheid van andere culturele instellingen zoals het NEMO, het Scheepvaartmuseum en de Openbare bibliotheek. Het gebouw is op 23 mei feestelijk
geopend door Prinses Maxima. En nu is
de Appel – ‘een nieuwe culturele hotspot
aan het IJ’, aldus het NRC – voor iedereen geopend.

De Appel is geen museum
Wat is de Appel arts centre? Kernactiviteit is het laten zien van hedendaagse
kunst, van ‘klassieke’ schilder- en beeldhouwkunst tot video’s en films tot kunst
in de gedaante van ideeën, concepten en
acties. Dat doet de Appel al sinds 1975,
toen het is opgericht op initiatief van de
tentoonstellingsmaker Wies Smals. Daarmee is het een van de langst bestaande
hedendaagse kunstinstellingen in Nederland. De Appel arts centre dankt haar
naam aan haar allereerste onderkomen,
pakhuis De Appel, op de Brouwersgracht
in Amsterdam. Onder Smals’ bevlogen

32

Opening met Koninklijke
Hoogheid Prinses Maxima,
directeur van de Appel
arts centre Ann Demeester
en kunstenaar Allard van
Hoorn, poserend voor het
werk ‘Skies over Snaefell’.
Rechts: pentekening van
Louis Weijts ‘Berge lat d’r
eige aannemers naar de
maan gaan’ (1959).
Foto’s Cassander Eeftinck
Schattenkerk.

leiding groeide de Appel uit tot een internationaal gerenommeerd centrum voor
performance, installatie- en videokunst.
Kunstvormen die toen nog in de kinderschoenen stonden. Onder het directeurschap van Saskia Bos (1984-2006) werd
de Appel een centrum van internationale
allure met een programma dat was gefocust op het promoten van jong artistiek
talent. Sinds 2006 staat Ann Demeester
aan het roer, die de drijvende kracht is
geweest achter deze nieuwe huisvesting
en van de Appel een toegankelijke plek
maakt waar eenieder kennis kan maken
met actuele kunst in al haar verschijningsvormen.
De Appel is geen museum, zoals het Stedelijk of het Rijksmuseum, want er wordt
geen kunst verzameld of actief beheerd,
en is ook geen galerie met een commercieel oogmerk. De Appel organiseert tijdelijke tentoonstellingen, performances, lezingen en debatten, waarbij een breed en
nieuwsgierig publiek kennis kan maken
met de nieuwste ontwikkelingen in de
hedendaagse kunst. Iedereen is welkom!
Er wordt nationaal samengewerkt met
allerlei instellingen, zoals in Amsterdam
met het Stedelijk Museum, theater Frascati, de Universiteit van Amsterdam of
Witte de With in Rotterdam. Internationale partners en samenwerkingsverban-

den zijn er van New York tot Hong Kong,
van Leuven tot New Delhi, van Rio de
Janeiro tot Sydney. Daarnaast geven we
boeken uit en organiseren een studieprogramma (het Curatorial Programme) voor
jonge tentoonstellingsmakers, die vanuit
de hele wereld in de rij staan om deze
intensieve eenjarige opleiding te mogen
volgen. Het is een broedplaats van internationaal talent. Vanaf dit jaar begint
een soortgelijk programma voor aspirantgaleriehouders (Gallerist Programme),
kunstprofessionals die zich meer willen
richten op het commerciële circuit.

Een open vizier
De Appel speelt in haar programmering
niet op safe, maar laat dingen zien die elders nog niet aan bod komen. Het is een
kraamkamer voor de kunst, een scout
voor toptalent. De Appel is een soort
buurtsuper waar je exclusieve en nieuwe
producten kunt krijgen die niet te vinden
zijn in de Albert Heijn of de Dirk van den
Broek. Kunstenaars die het nu goed doen
internationaal zoals Marina Abramovic,
Chris Burden, Vito Acconci, Anri Sala,
Katharina Grosse, Maurizio Cattelan, Jonathan Meese en Mika Rottenberg kenden er hun Nederlandse debuut.
In de Appel kunt u van alles verwachten,
van ruimtevullende installaties tot ver-

fijnde schilderijen en van poëtische films
tot barokke beeldhouwwerken. Het soort
kunst dat we laten zien is misschien niet
altijd eenvoudig of eenduidig te interpreteren, maar een goed kunstwerk is dan
ook geen sudoku of kruiswoordraadsel, er
is niet één oplossing. De kunst biedt een
bijzondere (esthetische) ervaring, stemt
tot denken, of ontlokt simpelweg een
glimlach of een frons. Het laat je vaak
dingen zien die je nog nooit eerder hebt
gezien. De crux bij hedendaagse kunst
is: als kijker moet je ervan overtuigd zijn
dat je eigen oordeel waardevol is en tegelijkertijd moet je er moeite voor doen om
met het kunstwerk in contact te komen.
Niet bang zijn dus! Een open vizier is het
beste wapen.
Het tentoongestelde werk kan vaak nieuwe ideeën of een nieuw perspectief bieden, en je leren open te staan voor het
andere, voor wat je niet begrijpt en niet
kent. In een samenleving als de onze is
zo’n vaardigheid – omgaan met wat je
niet kent – een groot goed.

Een openbare ontmoetingsplek
Sinds de 19de eeuw was De Zeemanshoop een openbare ontmoetingsplek
waar vele mensen van divers pluimage
– van socialisten en zeemannen tot hippies, ambtenaren en yogabeoefenaars

– samenkwamen. De Appel hoopt deze
magneetwerking in de komende jaren
verder te zetten. Het najaar staat daartoe
in het teken van de vaderlandse politiek.
In een tijd waarin het politieke landschap aan grote verandering onderhevig
is, vlak na de Nederlandse verkiezingen
op 12 september, organiseren de Appel
arts centre en theater Frascati het festival
en de tentoonstelling Stem terug! Vote
Back! De hele maand oktober presenteren we een festival over de staat van de
democratie en de rol van kunst als aanjager van nieuwe politieke ideeën en idealen. Hoe kunnen de kunsten een motor
van ideologie en verandering zijn? In de
Appel is een tentoonstelling te zien met
werk van onder meer Jonas Staal, Dood
Paard, Toneelgroep Amsterdam, Gabriel
Lester, Arthur Zimjewski en Sam Durant.
In de stad en in Frascati zijn er debatten,
performances en theatervoorstellingen.
Stemmig werk voor de koude en korte
winterdagen
In de winter verschuift de aandacht van
politiek naar poëzie, naar stemmig werk
voor de koude en korte winterdagen.
Van 17 november tot 31 maart zijn er
tegelijkertijd twee solotentoonstellingen
te zien van de Belgische fotograaf Dirk
Braeckman (1958) en de Indiaas/Oegandese/Britse fotograaf, filmmaker en in-

stallatiekunstenaar Zarina Bhimji (1963).
Braeckman maakt hele grote zwart-witgrijze foto´s van ‘gewone’ dingen in zijn
naaste omgeving: een fles op tafel, een
schilderij aan de wand, of een groot gordijn voor een raam. Maar dit alledaagse
verwordt in zijn foto’s op bijzondere wijze tot een mysterieuze wereld, scènes die
van alles suggereren zonder dat ze heel
veel laten zien. Hij laat je goed laat kijken naar details en naar de schoonheid
in het alledaagse. Braeckman maakt sinds
geruime tijd ook films, die hij op deze
tentoonstelling voor het eerst zal laten
zien. Zarina Bhimji, die haar Nederlands
debuut beleeft in de Appel, maakt films
waarin verleidelijke en sensuele beelden
op rake wijze de lange en vaak inktzwarte
schaduw van het kolonialisme in Afrika,
India en Europa verbeelden. Voor mensen die van beeldende kunst houden die
het oog streelt, en niet enkel de geest stimuleert, is een bezoek aan de Appel deze
winter daarom zeer zeker aan te bevelen.
Met een kopje koffie en appeltaart of een
bord stomende soep in Restaurant Moes
toe!
P.S. Heeft u bijzondere herinneringen
aan het pand dat vroeger bekend stond
als Fantasio of de Kosmos – stuur ons
uw verhaal via info@deappel.nl en maak
kans op een gratis maaltijd in Moes!
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De Pintobieb in zijn
huidige vorm zal
ophouden te bestaan
(begin december).
Komt allen die door Liesbeths
vriendelijke inzet zoveel mooie
avonden mochten beleven in de
unieke Pintozaal. Met poëzie,
muziek, boeiende lezingen en
beeldende kunst. Deze maanden
nog de poëtische werken van
Cocky Zouteriks met ‘Work in
Progress’ (bovenzaal vooral).

De allerlaatste lezing in het Pintohuis
Met Tosca Niterink (Ja, zij van Theo en Thea) en Anita Jansen
op donderdag 25 oktober om 20:00 uur zal gaan over hun
pelgrimstocht te voet naar Santiago de Compostella.
Op YouTube alvast een voor proefje van deze spannende hilarische onderneming.
Reserveren aanbevolen
Toegang 10 euro, OBA leden 5 euro
Hartelijk dank lieve Liesbeth & medewerkers voor al die ontroerende avonden in een sfeer van Dickens – dat vind je niet
in een mega-doos van glas. We gaan dit heel erg missen.
Dunya

Markant, centrum voor mantelzorg in
stadsdeel Centrum
Markant helpt mantelzorgers met raad en daad om de zorg
vol te kunnen houden. De hulp is gratis.

Inloopspreekuur

Mantelzorgers in stadsdeel Centrum kunnen wekelijks
op twee plaatsen terecht op het inloopspreekuur. In het
Claverhuis: elke maandag van 13.00 tot 15.30 uur en in
De Witte Boei: elke woensdag van 12.30 tot 15.00 uur.
Een afspraak maken kan ook. De mantelzorgmakelaar
geeft informatie en advies. Hij is vertrouwd met wet- en
regelgeving, zoekt zaken uit, neemt zonodig regeltaken
over, biedt emotionele ondersteuning en komt op voor
persoonlijke belangen van de mantelzorger. Tijdens het
spreekuur is de mantelzorgmakelaar telefonisch bereikbaar
op: 06‑52414751.

Vrijwilligerszorg

Vrijwilligers van Markant kunnen de zorgtaken van de

Cocky Zouteriks, ‘Work in Progress’

mantelzorger een paar uurtjes per week overnemen. De
vrijwilliger kan de verzorgde gezelschap houden, samen iets
leuks ondernemen en voor gezelligheid zorgen. Vrijwilligers
worden ingezet bij volwassenen en kinderen met een
chronische ziekte of beperking, dementerende ouderen en bij
ongeneeslijk zieken.

In balans blijven

In cursussen en themabijeenkomsten van Markant kunnen
mantelzorgers leren beter met hun situatie om te gaan
en kunnen zij ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
Bijvoorbeeld in de gratis cursus ‘De Zorg de Baas’ die op 29
oktober weer van start gaat. Maar ook tijdens de informatieve
lunches op 17 september, 22 oktober en 17 december van
10.30 tot 12.30 in het Claverhuis.

Verwendag

Op 10 november – de Dag van de Mantelzorg – worden
mantelzorgers in het hele land in het zonnetje gezet. Markant
organiseert een verwendag voor alle mantelzorgers in
Amsterdam Centrum.

Informatie en aanmelding

Markant, Centrum voor Mantelzorg, tel. 020 – 886 88 00 of
e-mail naar info@markant.org. Meer informatie vindt u ook
op www.markant.org

Vele handen maken licht werk. Bel OpNieuw: 020-6245559
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wa a rh e i d e n re cht
Onlangs had ik een zitting in kort ge
ding, die de rechter met een nogal ver
stoord gezicht opende. De verhuurder
had namelijk gevorderd dat mijn cliënte
haar woning zou verlaten, omdat zij een
verk laring zou hebben ondertekend,
waarin stond dat ze instemde met ver
trek uit de woning binnen zes weken.
Maar volgens mijn cliënte was de verkla
ring verzonnen en haar handtekening
gekopieerd. De rechter was boos. Partijen
zeggen wel vaker verschillende dingen,
maar in dit geval was het wel heel duide
lijk, aanstootgevend duidelijk, dat er één
partij nogal onbeschaamd aan het liegen
was.
Nu is de waarheid onderdeel van een
samenh angend geh eel, een soort sy
steem, als men wil, terwijl de leugen daar
dwars op staat. De leugen past niet. Mijn
taak was het om aannemelijk te maken
hoezeer die verklaring uit de lucht was
komen vallen en geen context had, en
daarom onwaar was. Mijn cliënte had
bijvoorbeeld geen reden om die verkla
ring te ondertekenen: ze had een huur
contract voor onbep aalde tijd, haar
arbeidscontract was een maand voor de
ondertekening met een jaar verlengd, er
waren over die kwestie geen onderhan
delingen geweest, of zelfs maar e-mails,
er was geen uitkoopsom aangeboden of
tenminste een andere woning. De cliënte
had weinig geld; een nieuwe woning in
de stad is dan heel moeilijk te vinden. En
zo waren er nog wel meer dingen aan die
verklaring, die niet pasten.
C.S. Lewis, het meest bekend als schrij
ver van de verhalen over Narnia, heeft
eens geschreven: “The basic philosophy
of hell is that one thing is not another
thing.” In de hel, de plaats van de leugen,
hebben de dingen niets met elkaar ge
meen. Men deelt niets met elkaar en leeft
in onverschilligheid. Er heerst chaos. Het
woord ‘duivel’ is een oude verbastering
van het Griekse ‘diabolos’, een afleiding
van ‘diaballein’, letterlijk: uit elkaar wer
pen, scheiden: samenhang verbreken en
chaos veroorzaken.

Die samenhang van de dingen, waar de
waarheid in aanwezig is, is gebaseerd
op noodzaak, gezond verstand en een
zekere normaliteit. Ik moest mij op de
plek van de cliënte stellen en haar ‘be
grijpen’, dat wil zeggen, aannemelijk
maken wat iemand in haar situatie zou
doen en vooral niet zou doen, zoals die
verklaring ondertekenen. Begrijpen is
best iets wonderlijks: je moet een beetje
degene worden die je aan het begrijpen
bent. Volgens Aristoteles is de ziel in ze
kere zin al het zijnde, omdat je al dat zij
nde in principe kon begrijpen, maar dan
moest je het in zekere zin worden. Dat
deed je met de ziel, niet louter met het

In de hel, de plaats
van de leugen,
hebben de dingen
niets met elkaar
gemeen
verstand, omdat je de dingen ook moest
aanvoelen en sympathie ervoor hebben.
Het woord ‘begrip’ is veelzeggend. Het
komt van begrijpen maar het is niet zo
zeer een intellectuele actie, het drukt uit
dat je sympathie koestert voor iemand of
iets: je zou het ook zelf zo doen, omdat je
dezelfde voorkeuren hebt, en dat schept
een band. Als je echt begrijpt, gaat dat
gepaard met toeneiging, met genegen
heid. Daarom was het voor Aristoteles de
ziel, die in zekere zin al het zijnde was.
Het is een soort verstandsmatige mys
tiek, die best mooi is.
In het recht wordt mystiek -uiteraardniet gevraagd, maar de problem atiek
raakt eraan, en het feit dat het recht al
tijd praktisch is, maakt zulke mystiek

zichtbaar. Enige tijd geleden alweer had
de huurcommissie een huurverlag ing
uitgesproken, zodat de huurder een fors
bedrag aan huur terugkreeg. Hij betaalde
de huur altijd cash en kreeg geen ont
vangstbewijs. Dat was jaren goed gegaan.
Maar toen hij het geld terug wilde heb
ben, werd gesteld dat hij negen maan
den geen huur betaald zou hebben. Weer
ging het erom aannemel ijk te maken
dat die wanbetaling geen context had:
er was niet eerder huurachterstand ge
weest, de huurder was niet slecht bij kas
geraakt; wie laat er nu negen maanden
huurachterstand ontstaan; er waren geen
herinneringen verstuurd en pas nadat de
huurder had laten weten dat hij huur te
rug wilde hebben, kwam die vordering
van negen maanden huurachterstand uit
de lucht vallen.
Ik hoor zulke verhalen natuurlijk van
één kant; er kan meer aan de hand zijn,
maar gesteld dat mijn cliënten gelijk
hebben -in beide zaken moet nog een
uitspraak volgen- dan staat tegenover de
harmonie van al die zijndes, waarover
de ziel zich kan uitstrekken in een lief
devol begrijpen, de onverwachte, brute
slag in het gezicht, die niet begrijpelijk
is, maar zinloos en geen sympathie kan
wekken. De mogelijkheid van een nieu
we huurder, die meer huur betaalt, kan
voor zulke leugens wel de motivatie zijn,
maar dan nog is het niet te “begrijpen”
hoe iemand in staat is om ze daartoe te
verzinnen. U ziet dat het woord ‘begrij
pen’ hier weer gaat naar de betekenis van
‘sympathie hebben voor’. Men zegt ook
wel: het kwaad is niet gemotiveerd. Maar
misschien wil men het onfatsoen wel
niet begrijpen, wat ook niet zo gek is. Mij
in ieder geval lijkt de laconieke karakte
risering van Lewis heel geschikt: “one
thing is not another thing.”
Peter Commandeur
Woonspreekuur D’ Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
Spreekuur: woensdagmiddag 2-5 uur
woensdagavond 7-8 uur
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Zeg NEE tegen de Kunstraad
De Amsterdamse Kunstraad heeft gesproken, Theater
De Engelenbak moet dicht per 31 december 2012. Als
belangrijkste argument wordt aangevoerd dat men de
opdracht heeft het aantal podiumaccommodaties in
de stad te verminderen. En dan vallen er nu eenmaal
klappen, aldus de Kunstraad. Bij De Engelenbak is die
boodschap slecht ontvangen: “Onbegrijpelijk dat een
theater dat al zolang wordt gewaardeerd nu
ineens overbodig zou zijn geworden.”
De Kunstraad stelt verder

dat de functies van De Engelenbak kunnen worden
overgenomen door buurtaccommodaties, ook daar
is men het niet mee eens, dat wordt weer zoiets als
optreden tussen de schuifdeuren. Daarom is er nu een
actie om het theater te behouden en het advies aan te
vechten bij de rechter en bij de gemeente Amsterdam.

De Engelenbak
biedt een hoogwaardig
professioneel podium voor amateurkunstenaars en beginnend talent binnen alle
mogelijke soorten theaterdisciplines. Er treden
theatergroepen op die juist daar hun première willen
spelen, zoals de Amsterdamse groepen Toetssteen,
Studio 5 en De Plankeniers. En bij de Open Bak zijn er
iedere dinsdagavond gemêleerde optredens van (semi-)
professionals die een idee voor een nieuw programma

willen uitproberen en ambitieuze jonge talenten die
nu eens in een echt theater willen spelen. Ook voor
Paul de Leeuw, Brigitte Kaandorp, Youp van ‘t Hek,
Lebbis & Jansen, Plien & Bianca, Lenette van Dongen,
Marc-Marie Huijbrechts, Maarten van Roozendaal, Hans
Teeuwen, Carlo Boszhard, Mark Rietman en Paulien
Cornelissen was De Engelenbak de springplank voor
hun carrière. Zij allen zeggen NEE tegen de Kunstraad.
Vindt u ook dat De Engelenbak moet blijven?
Teken dan de petitie op www.engelenbak.nl!

