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Zoekt u de echte traditionele Chinese massage
en geneeswijze?

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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Rottenberg.
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De Dag van
de Trui
Vijfhonderd truien breidde Loes
Veenstra uit Rotterdam. Ze begon
in 1955 en al die jaren bleven ze
ongedragen. Tot kunstenares
Christien Meindertsma ze ontdekte
en met die truien een geweldig
straatfeest organiseerde met en
voor de bewoners uit de buurt,
jong en oud, hip en klassiek,
blond, bruin, grijs en zwart.
Bekijk het filmpje en je dag kan
niet meer stuk. (http://www.
christienmeindertsma.com/index.
php?/projects/loes-veenstra/)
Dansend door het leven gaan, dat
zou toch wat wezen. Ik hoef mijn
fantasie niet eens zo heel hard te
laten lopen en zie het voor me.
Van een Rotterdamse volksbuurt
naar de Amsterdamse Nieuwmarkt:
iedereen in een eigen trui in
flashmob (flitsmeute) op een leeg
Nieuwmarktplein. We roepen de
Dag van de Trui uit. Pleinschouten,
buurtconciërges, straatmanagers,
politie, marktkooplieden, caissières
van Albert Heijn, terraszitters,
bewoners van Flesseman,
zangkoren uit de Boomsspijker,
schoolkinderen, vrijgezellen,
kroegtijgers, vrijwilligers van Huis
de Pinto, geredde drenkelingen,
wanhopige bezoekers van het
huurspreekuur en Thomas en zijn
familie.
Iedereen een eigen trui. Verbonden
door een wollen draad, horen we
er allemaal bij. Aardige mensen
die elkaar groeten (zeggen de
Nieuwmarkters over zichzelf, zie
ons middenkatern). Nu hebben we
alleen nog een eigen Loes Veenstra
nodig. Of oprichters van De Eerste
Nieuwmarkt Breiclub. Aan de slag
zou ik zeggen: één recht, één
averecht, doorhalen en af laten
glijden.
En mocht u niet kunnen of willen
breien, dan kunt u natuurlijk
altijd nog wat overmaken op
rekeningnummer 6037046 t.n.v.
Stichting OpNieuw Amsterdam.
Blijven we er allemaal warmpjes
bijzitten deze winter.
Namens redactie en bestuur van
OpNieuw wens ik u fijne feestdagen
en een warm, voorspoedig en
gelukkig 2013!
Sandra Rottenberg
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En toch, het blijft een fijne
buurt om in te wonen
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Bij de Voorplaat
De laatste
OpNieuw
van 2012
moet natuurlijk een
beetje in de
Kerstsfeer
zijn. Geen
eenvoudige opgave: Ballen aan de Zuidertoren, Kaarsjes op de Waag, een Witte
kerstroos, Roos! Grappen genoeg, maar
nog geen idee. Totdat langzaam, als een
glorende zon bij een nieuwe dag, hét
idee opkomt: DE AANKONDIGING!
“Ik heb ooit drukwerken gezien die Annunciaties heten, Je weet wel, de aankondiging door de engel Gabriël dat
Maria onbevlekt zwanger zal raken en
op Kerstmis het Jesuskindje zal baren.”
“Maar dat is al duizend maal gedaan: Fra
Angelico, Giotto, Van Eyck, El Greco en
zelfs Salvador Dali. Inderdaad, maar dit
is van een buurtkunstenaar!” “Oh, dan is
het goed.”
Zodoende staat nu op het voorblad van

deze OpNieuw een bewerking van Annunciatie III van Flip Lambalk.
In zijn atelier aan het Zuiderkerkhof vragen we Flip hoe hij hiertoe is gekomen.
“Ik maak al jaren ‘drukwerken’. Zo noem
ik het werk dat ik in verschillende hoogdruktechnieken maak. Sjabloon druk en
monotypetechniek. Denk aan de druksels van Hendrik Werkman. Je snijdt een
vorm uit karton (sjabloon), rolt die in
met drukinkt en dan onder de pers door.
En dat met allerlei sjablonen en kleuren.
Vermengen, overdrukken, afnemen en
veel weg doen. Het is ambachtelijke manipulatie met een verrassingseffect.”
“Meestal zijn het architectonische voorstellingen, geïnspireerd op gebouwen in
New York, Rome, Berlijn en Amsterdam
natuurlijk. Ik ben docent architectuurgeschiedenis geweest en veel met studenten op reis geweest. Maar ook werk van
kunstenaars als Piranesi en De Chirigo
en sommige individuele architecten mag
ik graag citeren.”
“De Annunciatie serie (I - IV) is ontstaan

door met sjablonen van de Romeinse
rondbogen door te fantaseren op bladen
die ik met inkt en terpentine had voorbewerkt (monotype). Er ontstond een
chaotisch stedelijk beeld waarin van alles
kon gebeuren. Ineens was er de associatie
met de Annunciatie van Fra Angelico,
een sereen renaissance fresco waarvan
ik de twee figuren geleend heb: de engel
Gabriel in rood en Maria natuurlijk in
blauw.
Het feest van deze ‘Maria Boodschap’ is
op 25 maart. Negen maanden later is het
Kerstmis. (Lucas 1 26:38)
De afbeelding op het voorblad is een
zwart-wit reproductie met één steunkleur. In de etalage van PRENT&BOEK
op het Zuiderkerkhof 3 zijn twee originele versies te zien, in de gloedvolle kleurenpracht die bij deze wonderbaarlijke
gebeurtenis hoort. Er kan nog van alles
gebeuren.
Meer ‘drukwerken’ en afbeeldingen op
www.fliplambalk.nl.

Even stilte astublieft
Maarten Henket

S

ommige mensen slikken bij het
spreken hun woorden gedeeltelijk
in. Eigenlijk wordt dan ‘eik’, mogelijk
wordt ‘mook’, natuurlijk wordt ‘tuuk’.
Mannen doen dat meer dan vrouwen,
lees ik in de krant terwijl ik op de metro
wacht. Dan klinkt een vrouwenstem uit
de luidsprekers: ‘Beste reigers, metro 53
heeft een traging van vijftienuten en zal
niet stoppen op sjon Hoondrech’. Ik kijk
naar mijn medereigers maar zie geen
vraagtekens in hun ogen. Trouwens, ook
ik weet precies wat er bedoeld wordt. Net
als wanneer de weerman het heeft over
wisselende wolking en overdag middeld 14 graden.
Deze spreekstijl biedt schillende mookheden. Zo kan men er
per tijdseenheid meer mee zeggen, maar ook kan de gewonnen
tijd benut worden voor het inlassen van pauzes. Kleine onderbrekingen van woordenstromen. Momenten van rust. Heerlijk. Want ja, stilte is een zeldzaam goed geworden.
De Nieuwmarkt, dertig jaar geleden nog vrijwel onbekend bij
buitenstaanders, een plek waar geen vreemdeling te bekennen
was en geen evenement zijn heil zocht, is nu … och, dat
weten we allemaal. Ondanks dat het verkeer in de buurt mede
moeilijk gemaakt wordt door de gemeente met behulp van
telkens weer andere straatprofielen en verkeersplannen, blijft
de drukte toenemen. Zaterdagmarkt, zondagmarkt, woensdag-
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markt, beach volleybal, circus, gewoon
Oudjaar, Chinees Nieuwjaar, aprilfeesten, ga zo maar door. Allemaal leuk
en aardig, maar het is te veel en te vaak.
En dat bovenop de activiteiten waar
geen vergunning voor nodig is, zoals
puzzeltochten en vrijgezellenfeestjesongein. Af en toe een pauze, een gelegenheid voor de gewone buurtbewoners om
op adem te komen, is er niet. En hoewel
het in sommige hoekjes van onze buurt
stiller is dan in menig natuurgebied,
dreigt met name het Nieuwmarktplein
en directe omgeving te bezwijken
onder de drukte.
Moeten we dan, net als in ziekenhuizen en winkelcentra, een
Stiltecentrum inrichten om nog ergens rust te kunnen vinden?
Kan het niet gewoon wat minder, gemeentebestuur en
bedrijfsleven? Mogen de buurtwoners tussen prilfeesten en
andere evenementen door niet af en toe even e ment voor
zichzelf hebben? En kan er naast Moederdag, Koninginnedag,
Valentijnsdag en Halloween niet af en toe eens een Dag van
Niks zijn? Zoiets.
U, lezer, kunt dan van uw kant uw steentje bijdragen door
voortaan uw woorden deeltelijk in te slikken. Zelfs als u iets
langrijks te zeggen hebt maakt dat niets uit. Want een goed
staander heeft aan een haf woord noeg.

OVERAL BEELDEN AAN DE MUUR
Expositie van fotos en schilderijen in de oba
In de Openbare Bibliotheek Amsterdam
aan het Oosterdokskade 143, exposeren 7 schilders en 8 fotografen uit de
Nieuwmarktbuurt.
Het initiatief voor beide exposities komt
van Alida Verheij, zelf schilder in de
Nieuwmarktbuurt, en organisator van
deze exposities. Curator van de schilderijententoonstelling is Aad Carp, curator
fototentoonstelling is Jan van Goor,
eveneens buurtgenoten uit de Nieuwmarkt.
De schilderijen worden getoond op de
3e etage van de OBA, aan je linkerhand
als je met de roltrap op de verdieping
komt. Er is werk te zien van: Roland
Broekhuis, Loïs van Gemerden, Johanna
Luc van der Hoeven
de Haan, Luc van der Hoeven, Inger
Kolff, Alida Verheij en Ben Vollers.
De foto’s zijn te zien in de fotogalerij, tussen de begane grond
en de 1e etage. Aan de fotoexpositie nemen deel: Annelieze
Wolf, Els van der Monde, Eveline Renaud, Hes van Huizen, Johan Koelman, Marin van Veen- de Rijk, Su Tomesen en Willem
Gorter. Het thema van de fotografie is WOORDEN.

Sean Bergin, Tristan Honsinger en Andreas van Elburg. Foto Anneliese Wolf

Beide exposities worden geopend op donderdag 7 februari
2013 om 17.00 uur. Om 18.00 uur wordt er een rondleiding
gegeven langs alle werken. De exposities zijn te bezichtigen
van 7 februari tot en met maart 2013.
De OBA is elke dag geopend van 10.00 - 22.00 uur.
Alida Verheij

Stolpersteine
10x10 cm met daarin gestanst een aangrijpende tekst: “Hier woonde Abraham
Bilderbeek, geboren 3 februari 1886, vermoord 19-2-1943 in Auschwitz”.
Nieuwsgierig naar meer informatie belde
ik met een medewerkster van het Joods
Historisch Museum en zij vertelde dat
het hier een STOLPERSTEIN betreft.
Sinds 2011 een project van de Duitse
kunstenaar Gunter Demnig.

Ineens zag ik er één; in het trottoir aan
het eind van de Nieuwe Hoogstraat ter
hoogte van snackbar Jan en een winkeltje ‘Time Machine’ genaamd (!).
Je oog moet er opvallen; maar ik had eerder, in Berlijn, een dergelijk koperkleurig
tegeltje in de bestrating gezien. En nu
ook in de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt: een onopvallend tegeltje van

Stolperstein betekent in de Duitse taal:
struikelsteen; iets waar je over valt. Niet
letterlijk in dit geval, maar in je hoofd en
met je hart. ‘Hier woonde een mens.......’
Een paar weken later zag ik er drie in de
Nieuwe Uilenburgerstraat, van één familie.
Deze onnadrukkelijke wijze van herinneren is indrukwekkend en aangrijpend. In
Amsterdam zijn er, naar mijn weten, nog
niet veel geplaatst.
Op Internet is te vinden hoe je kunt deelnemen aan dit project en een steen kunt
adopteren om te laten plaatsen. ‘Een
mens is pas vergeten als zijn naam verdwenen is.’
www.stolpersteine.nl
Flip Lambalk

Wat is de spreekbuis
als je aan de bel wilt
trekken?
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
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Andere tijden
Gerrit Wijnhoud

Toen ik in Amsterdam kwam, niet als toerist, maar om er te
studeren, was ik 20 jaar oud. Ik had het wel gehad in Zwolle en
keek uit naar de grote stad. Ik had mijn baan opgezegd, maar
met een behoorlijke studiebeurs kon ik een goedkoop kamertje
huren bij Oma Wiertz op de Oudezijds Achterburgwal, midden
in de hoerenbuurt. Een hele overstap voor iemand die tot dan
toe bij zijn ouders in de provincie heeft gewoond.

H

et kamertje mat twee bij drie-eneen-halve meter en leek in niets
op wat studenten onder een hok
verstaan. Het was meer een hol, er stond
een bed en er hing een boekenplank en
dat was het dan. Het bevond zich aan
de achterzijde, schuin boven het steegje
naar café Cul de Sac van kunstschilder/
bohemien Jack de Rijk, schoonzoon van
Oma Wiertz, die boven het café zijn atelierruimte had. De gordijnen hield ik
meestal dicht, vanwege het uitzicht, je
keek uit op een platje met daarop meestal huisvuil van de pensiongasten aan de
andere kant van de steeg.
Naast mijn kamer ligt de keuken, met
links een tafel die nooit wordt gebruikt
en aan de andere kant het gootstenen
aanrecht, en daarboven weer een plank
met borden en pannen en daaronder een
groen geruit valletje dat met punaises is
bevestigd. Rechts de ijskast, met daarop
een vierpits-gastoestel. Onder de tafel een
stapel kranten als kattenbak. Oma heeft
vier katten en zo’n beetje om de andere
dag gaat er een nieuwe krant bovenop de
andere. Dat kan behoorlijk stinken.
In het verlengde van het aanrecht is een
doucheruimte zonder licht, die zelden
wordt gebruikt. Tegenover de douche
de deur naar de grote donkere kamer die
verhuurd is aan twee homostudenten.
Frank studeert rechten en Koos is coassistent gynaecologie aan de VU. Oma zelf
woont in de voorkamer en slaapt daar
ook, achterin staat een ouderwets ledikant met een driedubbele laag matrassen. Verder in de woonkamer een bank,
een tafel en wat stoelen, voor de ramen
twee grote zitmeubels, en er staat een piano waar nooit iemand op speelt.

Seksparadijs
Als je uit de ramen kijkt heb je uitzicht
over brug 214 naar de Stoofsteeg, met
links op de hoek Café de Pul en rechts
een hoerenkast. Even verderop in de
steeg is er een kruidenierszaak. Een paar
ramen daarnaast zit een vrouw die zo te
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zien al meer dan veertig jaar in het vak
zit. ’s Middags loopt ze over de brug de
Stoofsteeg in, op metershoge naaldhakken en met het haar opgestoken als een
zwarte suikerspin. Zweepjes en andere
zwartleren seksattributen heeft ze dicht
bij de hand, de klanten komen soms wat
moeilijk lopend weer naar buiten. Maar
blijkbaar genieten ze van haar specialiteit, ze komen steeds terug. Ook in de
steeg zit Zwarte Lola, al voor de oorlog
meegenomen door zendelingen vanuit een kinderverpleeghuis in Paramaribo, om hier te werk te worden gesteld
als dienstmeisje, maar al snel verzeild
geraakt in de prostitutie. Zij is een ware
bezienswaardigheid voor mensen uit de
provincie die nog maar zelden een Surinaamse hebben gezien, en al helemaal
niet achter het raam. Haar laatste jaren
in Nederland brengt ze door in verzorgingstehuis De Flesseman, alvorens terug
te keren naar haar geboorteland Suriname. Andere tijden, nietwaar, nog redelijk
rustig en kleinschalig, maar dat zal niet
lang meer duren.
Als je verder naar rechts kijkt zie je de
rode lichten van de Casa Rosso, de eerste
seksclub met live seks op het podium, in
1969 begonnen door Joop de Vries, alias
Zwarte Maupie. Hij is de bedenker van de
term ‘real fucky fucky’, als lokkertje voor
de potentiële klanten op straat. De tent
wordt wereldberoemd, het wallengebied
krijgt internationaal naam als Red-Light
District, toeristen uit de hele wereld komen erop af. Dat heeft ook alles te maken met goedkope vliegtickets en betaalbare overnachtingen. Het geld stroomt
binnen, wel of niet legaal, dat blijft lang
onduidelijk.
De politie heeft haar handen vol aan de
zich steeds meer uitbreidende drugshandel en de daarmee gepaard gaande bendeoorlogen tussen Turken, Chinezen en
Surinamers. De Zeedijk is het tafereel
van woeste kloppartijen van Bureau Warmoesstraat (‘effe wat junkies pakken’) en
wordt een no-go area voor toeristen. In

het verlengde daarvan wordt de handel
in seks gedoogd, er komen steeds meer
winkeltjes met lingerie, fotoblaadjes,
filmpjes, seksartikelen en wat dies meer
zij. Joop de Vries zorgt voor veiligheid
op de wallen met zijn eigen particuliere
schoonmaakdienst en de Hell’s Angels,
die dan nog hun vaste stek hebben in
Café Angel’s Place op de Oudezijds Voorburgwal. Als toerist kun je je op de wallen ongestoord vergapen aan de dildo’s.

Drugsparadijs
De ‘War on Drugs’ die even verderop
gaande is, gaat vooral om de handel in
heroïne. Die is nergens zo goedkoop als
hier in Amsterdam. Gebruikers komen
uit heel Europa naar Amsterdam, en zorgen voor onrust en overlast in portieken
en op speelplaatsen en waar al niet. Er
wordt gedeald en gestolen, overal kun
je gebruikte naalden zien liggen. Reden
voor de overheid om een speerpunt te
maken van de strijd tegen harddrugs, in
combinatie met betere opvangmogelijkheden, de inzet van de methadonbus en
het spuitomruil-project. De handel in
softdrugs wordt voorlopig gedoogd, gelaten voor wat het is.
Het gebruik van hasjiesj en marihuana
neemt toe, er wordt veel geblowd, vooral
thuis. Johannes van Dam maakt er een
heel ritueel van. Hij zei, op plechtige
wijze, ‘we gaan nu een reis maken’. De
waterpijpen voor thuisgebruik zijn niet
aan te slepen en er wordt min of meer legaal geblowd in tenten als Paradiso, De
Melkweg en Fantasio, waar nu Galerie De
Appel is gevestigd. Legendarisch zijn de
psychologenfeesten in De Brakke Grond,
lang voor de verbouwing, waar Harry
de Winter optreedt als één van de eerste
discjockeys in Nederland. De huisdealer doet zijn intree, in Paradiso heeft hij
zelfs een eigen kantoortje in de kelder. In
steeds meer cafés in de binnenstad is het
niet moeilijk om aan softdrugs te komen
en voor studenten op de Universiteitsbibliotheek is het een leuke bijverdienste.
De eerste coffeeshop in Amsterdam
wordt in 1972 geopend in een voormalige bakkerij aan de Weesperzijde, onder de
naam Mellow Yellow, al vrij snel gevolgd
door coffeeshop Rusland en The Bulldog
bij het Oudekerksplein. Ook in andere
plaatsen in Nederland komen er coffeeshops, het roken van wiet wordt immens
populair, ook onder toeristen. Die snelle

FOTO: ZAPDELIGHT

‘Aprilfeesten op de Nieuwmarkt, commercieel of niet?’
opkomst heeft alles te maken met de tijdgeest, de flowerpower en de popcultuur
van toen, van de Beatles tot Bob Marley,
van Woodstock tot Kralingen, van Poptempel Sarrasani op Texel tot de Factory
in New York. En voor de ‘back packers’
zijn er nóg weer goedkopere slaapgelegenheden, er is een Sleep Inn op de hoek
van de ’s-Gravesandestraat (nu: hotel
Arena), en eentje op de Rozengracht. Bij
het Zandpad naast het Vondelpark kun je
een bed op zaal huren, en ook Camping
Zeeburg doet goede zaken. Al die bezoekers waaieren uit over de stad.

Andere attracties
Ik ben inmiddels via via met mijn vrouw
en eerste kind terechtgekomen in een
wat grotere woning op de Oudeschans.
Het is een woningruil, maar niet heus,
want de mensen met wie wij ruilen gaan
niet naar de Binnen Oranjestraat, waar
wij twee jaar gewoond hebben, zij gaan
naar De Bilt, waar hij een nieuwe baan
heeft gekregen. Wij hebben 1.000 gulden
‘overname’ betaald, veel geld voor niet
meer dan een planken vloer met resten
zeil erover. Maar wij zijn blij met een redelijke ruime woning aan het water, ook
al laat de buurvrouw in het begin regelmatig blijken dat zij in het trappenhuis
de oudste rechten heeft. Andere mensen
zijn toeschietelijker, de naaste buren,
Tante Beppie van het snoepwinkeltje,

Cor van de bakkerszaak, Gerrit van Beeren van de groentewinkel op de plaats
van het huidige café Van Beeren. Het is
een leuke buurt met nog veel kleine middenstand, maar we zeiden wel tegen elkaar dat het nog zeker tien jaar zou duren voor je echt wordt geaccepteerd.
Het is dan 1973, de hele Nieuwmarktbuurt wordt beheerst door het verzet tegen de aanleg van de metro en de daarbovenop geplande vierbaansweg. De rellen
zijn op hun hoogtepunt, wij hebben de
ontruimingen meegemaakt, en de veldslagen op de Krom Boomssloot en St Antoniesbreestraat. Als uiteindelijk de slag
is gewonnen begint de wederopbouw,
zo kun je dat heus wel noemen. Wij zien
hoe vervallen panden worden opgeknapt en hoe de gaten en openstaande
plekken worden ingevuld, volgens het
bestaande stratenpatroon. Daar werken
veel architecten aan mee, Aldo van Eyck,
Theo Bosch, Hans Haagenbeek, Paul de
Ley, Hans Borkent, Dick Tuinman, teveel
om op te noemen. Op deze nieuwe ontwikkelingen komen weer mensen van
over de hele wereld af. Het kleinschalige
karakter wordt mooi gevonden, ook de
mengeling tussen oud- en nieuwbouw.
Met name het Pentagon aan de St Antoniesbreestraat en de atelierwoningen in
de Dijkstraat zijn ware trekpleisters.
Tussen Krom Boomssloot en Oudeschans
valt het nog wel mee met de drukte, en

ook de Nieuwmarkt zelf is nog niet druk
met toeristen van buiten. Ook hier nog
veel kleine middenstand en gewone
broodjeszaken, en nog Simon de Wit in
plaats van Albert Heijn. Het sekstoerisme speelt vooral op de Wallen, de buurt
krijgt steeds vaker met drugstoerisme te
maken, vooral in de vorm van overlast.
De Nieuwmarkt is ook niet ingericht op
grote groepen mensen, er zijn geen terrassen en het plein voor de Waag is een
enorme door de gemeente gedoogde
parkeerplaats en staat helemaal vol met
auto’s.
Dan komt er herprofilering, ook op het
plein. De auto’s moeten weg, en alleen
aan de even zijde worden kramen met
levensmiddelen toegestaan, als ze maar
met de rug naar het plein zijn gekeerd.
Er komt weer leven in de buurt, terrassen
schieten op als paddestoelen, er komen
nieuwe cafés met steeds meer terrassen,
toeristen waaieren uit richting Nieuwmarkt. Maar niet alleen de toeristen, ook
de Amsterdammers komen in steeds grotere getale naar het mooiste plein van de
stad. Er ontstaat een soort gezelligheidscultus, met de ene manifestatie na de andere. De Aprilfeesten, Hartjesdagen, Chinamarkten, Boeddha’s verjaardag, Circus
Rigoletto, de buurtbrunch en de boerenmarkt op zaterdag, de rommelmarkt
op zondag. Het wordt drukker dan ooit,
ook op de openbare weg, een chaos met
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scheurende scooters en clubjes fietsers
op de Yellow Bike en de bierfiets, grote
groepen wandelaars onder begeleiding
van een gids met megafoon. Iedereen
rijdt zo hard die kan, niemand schijnt
zich te bedenken dat de buurt daar niet
op is gebouwd. Je moet drie, vier keer kijken voor je de weg oversteekt en dan nog
ben je je leven niet zeker. Soms is het
niet leuk meer om op de Nieuwmarkt te
komen.

Oud en Nieuw-markt
Tot het midden van de jaren tachtig is
Oud en Nieuw op de Nieuwmarkt voornamelijk een buurtgerichte aangelegenheid, met veel vooral Chinees vuurwerk.
Buurtbewoners zoeken elkaar na twaalven op om elkaar de hand te schudden
en vervolgens een rondje te doen langs

de vele kroegen die na twaalven gewoon
geopend zijn, soms tot zes of acht uur in
de ochtend. Het wordt al heel snel een
traditie, maar dan eentje die geen lang
leven beschoren blijkt. In 1984 is er voor
het eerst een locatievoorstelling van de
inmiddels legendarische Dogtroep op de
Nieuwmarkt, daarna zijn er met enige
regelmaat voorstellingen geweest, tot
en met de jaarwisseling van 1992. En elk
daaropvolgend jaar weer ging het nieuws
van mond tot mond: ‘Op de Nieuwmarkt
moet je wezen, daar is het altijd leuk.’
En ook al komt de Dogtroep al jaren
niet meer, de roep heeft inmiddels de
hele wereld bereikt. ’If you’re looking
for a memorable party, Amsterdam is
the place to go. The streets and squares
of central Amsterdam will be filled with
people and there are plenty of parties in

bars and clubs. Nieuwmarkt is especially
wild, as this is the heart of the Chinese
community in Amsterdam and the fireworks are plentiful. Not the place to be
if you don’t like crowds.’ Nee, dat klopt,
het begint al aan het eind van de middag. Fransen, Italianen, Duitsers, Engelsen, allemaal jong en allemaal met een
fles bubbels in de tas. Zelfs de cafés gaan
tegenwoordig vroeger dicht, die hebben daar al lang geen trek meer in. Om
12 uur’s nachts kun je over de hoofden
lopen, de mensen staan tot op de daken
van de kramen waar overdag de groenten en de bloemen worden verkocht. De
gewone buurtbewoner mijdt het als de
pest, blijft lekker thuis of bij de buren.
En toch, het blijft een fijne buurt om in
te wonen.

Zieltjes winnen
Toen ons woonblok aan de Brandewijnsteeg, Koningstraat en Recht Boomssloot
in de jaren tachtig werd opgeleverd, lagen er aan het begin van de steeg op de
hoek met de Koningstraat 4 tegels met
de tekst: “HIER UW HUISVUIL”. Dit om
te voorkomen dat de bewoners van de
Brandewijnsteeg hun huisvuil voor de
eigen voordeur zouden zetten, buiten
bereik van de vuilniswagen. In de loop
der jaren zijn deze tegeltjes echter voor
bewoners uit de wijde omgeving een
uitnodiging gebleken om hun afvalzakken, huisraad, etensresten en zelfs hele
koelkasten hier te komen afleveren. En
niet alleen op de daarvoor afgesproken
maandag- en donderdagochtend. Met als
gevolg dat er altijd wel wat rondslingert,
en meestal heel veel. Je hebt nooit eens
een gevoel van: “Fijn, de vuilniswagen is
langs geweest. Opgeruimd staat netjes!”.
Veel mensen in mijn omgeving ergeren

zich hier net zo aan als ik en ik ben er
van overtuigd dat meesten van ons zich
hier ook niet aan bezondigen. Wat bezielt dan toch die anderen? Wie zijn dat?
Je ziet zelden wie iets neerlegt. Onlangs
trof ik op een zaterdagochtend weer eens
5 vuilniszakken en een kartonnen doos
aan. Je kon zien aan de vorm van de zakken en de manier waarop ze waren dichtgemaakt, dat ze van dezelfde eigenaar
afkomstig waren. Op de doos zat een etiket met een naam en een adres een stuk
verderop in de Koningstraat. Ik besloot
eens bij de man aan te bellen. Het bleek
een heel vriendelijke jongeman. Op mijn
vraag of hij die spullen daar had neergezet, antwoordde hij een beetje onnozel:
“Dat zou best wel eens kunnen”. Ik heb
hem toen vriendelijk verzocht het voortaan voor zijn eigen deur te leggen, en alleen op maandag- en donderdagochtend.
Hij beloofde dat in het vervolg te zullen

doen. Een zieltje gewonnen?
Afgezien van die malle tegels, gebeurt
dit natuurlijk op veel meer plaatsen in
de buurt en in de rest van de stad. Mensen denken misschien dat de gemeente
meerdere malen per dag komt kijken of
er nog iets ligt om opgeruimd te worden.
Het schijnt dat de aanwezigheid van een
prullenbak dit ook suggereert. In New
York heeft onlangs een interessant experiment plaatsgevonden. Daar kampte
men met enorme hoeveelheden afval in
en rond de vuilnisbakken in de metro.
Op één traject werden alle vuilnisbakken
weggehaald en wat bleek? De hoeveelheid afval verminderde aanzienlijk. Ook
in de subway van London is nergens een
vuilnisbak te vinden. Misschien moeten
wij iets dergelijks ook eens in de Nieuwmarkt uitproberen. Ik ga alvast die tegeltjes overschilderen.
Roos Hendriks

Huisartsen dreigen te verdwijnen uit de buurt
Sinds 1 januari 2006 zitten de huisartsen Dekens en Oudemans in het pand van Cordaan aan de Zwanenburgwal 206.
Hun contract loopt tot juni 2014 maar ze hebben te horen
gekregen dat ze er tegen die tijd uit moeten. Cordaan zegt de
ruimte zelf nodig te hebben. Beide huisartsen namen de praktijk over van Lakmaker en van der Meulen op de Kromme
Waal en hebben dus een groot en vast patiëntenbestand opge-

bouwd in de loop der jaren. Ze hebben al contact gehad met
het stadhuis en Stadsherstel maar tot nu toe tevergeefs. Voor
de buurt zou het slecht zijn als ze zouden verdwijnen om nog
maar te zwijgen van de 2300 patiënten
De oproep aan iedere lezer te helpen zoeken naar een nieuwe
ruimte, zie de advertentie, die goed toegankelijk is, eventueel
met lift en liefst met een parkeerplaats.

Altijd al eens uw naam in druk willen zien?
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
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Mensenredders zijn nog barre noodzaak
Herman Vuijsje

W

onen aan het water is een voorrecht, zeker als je uitkijkt op de eeuwenoude
grachten van de Lastagebuurt. Maar er komt
ook een vaag gevoel van
verantwoordelijkheid bij
kijken. De grachtwanden
in onze buurt zijn hoog,
doordat ze werden aangelegd toen de Lastage
nog buitendijks lag. Als
iemand in het water valt,
kom hij er niet zo gauw
uit. Dus wat te doen als
je ‘s nachts een zware
plons hoort? Of als je
een dronken Brit of tukker vervaarlijk zwaaiend
aan de wallenkant ziet
staan om daar een onzekere straal overheen te
mikken?
Als doorgewinterd bewoner van de Recht
Boomssloot voel ik me een beetje verwant met ‘De Menschenredder’, ooit
door schrijver Godfried Bomans geportretteerd in zijn boekje Kopstukken. De
menschenredder woonde ook aan zo’n
grachtje, en op zijn borst rinkelden niet
minder dan 95 medailles. ‘Allemaal eerlijk verdiend met mensen redden,’ verklaarde hij met een waakzaam oog op
het raam gericht. ‘Het gebeurt wel eens
dat er ‘n roeiboot met drie tegelijk omslaat, maar die buitenkansjes zijn toch
zeldzaam.’
Mijn eigen prestaties als mensenredder
zijn minder indrukwekkend. Eenmaal
heb ik een dronken soldaat uit de gracht
gevist, maar daarvoor hoefde ik alleen
maar in een roeibootje af te dalen. Mijn
buurman verderop daarentegen zou zonder meer het Iepenloof en de rupsen verdiend hebben. Hij sprong ‘s nachts een
drenkeling na, dook een paar keer naar
de bodem, maar tevergeefs. Het was een
van de verdrinkingsgevallen die iedere
grachtbewoner kent en die dat onbestemde gevoel van alertheid teweegbrengen.
O, wacht even, u kent het Iepenloof en
de rupsen niet? Het was een onderscheiding die Parooljournalist Henri Knap in
zijn ‘Amsterdams Dagboek’ uitreikte aan

te zijn.’ En hij vervolgde:
‘Eén keer heb ik er een
Duitser uit gehaald, dat
zag ik pas toen hij weer
op de kant stond. Daar
had ik toen wel een beetje spijt van.’
De kennismaking met
deze heldhaftige buurtgenoot was voor mij een
nieuwe aanmoediging
om de veiligheidssituatie van sloot en wallenkant een beetje in de
gaten te houden. Bij de
laatste vernieuwing van
de walmuur zijn een reddingstouw en drenkelingentrappen aangebracht.
Vandaag zou mijn eigen
reddingsactie dus waarschijnlijk overbodig zijn
geweest: die soldaat was
er op eigen houtje wel uit
geklommen.
Zou je denken... maar wat
ik uit mijn raam zie, is iets heel anders.
De twee drenkelingentrappen in mijn
blikveld zijn bijna altijd ontoegankelijk
vanwege afgemeerde plezierbootjes. Een
van de twee was dit jaar maandenlang
geblokkeerd door een gezonken scheepje. ‘Dat is verboden, meneer,’ kreeg ik
te horen toen ik er een telefoontje aan
waagde naar Waternet. ‘Afmeren bij een
drenkelingentrap mag niet.’
‘Ja, maar jullie doen er niks aan,’ sputterde ik tegen. ‘Slinger die lui op de bon
of neem die bootjes in beslag. En hang
bordjes op. Straks verdrinkt er iemand
omdat ie niet bij die trap kan, doordat
jullie te lamlendig zijn om te controleren.’
‘Er wordt aan gewerkt, meneer. Dank u
voor de melding. Wilt u trouwens de volgende keer liever een klachtenformulier
invullen? Zo hoort het namelijk eigenlijk.’
‘Dat heb ik al gedaan,’ antwoordde ik
naar waarheid. ‘Een paar maanden geleden. Niks over gehoord, niemand gezien
en niks gebeurd.’
Nu was het stil aan de andere kant van
de lijn. Even stil als bij die drenkelingentrappen. Tot de dag van vandaag is de
toestand onveranderd. Voor ons mensenredders is dus nog een mooie toekomst weggelegd.

Eén keer heb ik er een Duitser
uit gehaald, dat zag ik pas toen hij
weer op de kant stond
mensen die iets moedigs hadden gedaan.
Vaak ging het om het redden van drenkelingen. Kort na de oorlog, toen Knap zijn
rubriek begon, hadden de iepen langs de
Amsterdamse grachten last van een rupsenplaag die de gevreesde iepziekte veroorzaakte. Maar eigenlijk was het Iepenloof een sarcastische verwijzing naar een
hoge nazi‑onderscheiding: het Eikenloof
met zwaarden.
Eén keer heb ik de oorkonde van het Iepenloof in het echt gezien. Hij hangt aan
de muur bij Jan Nico Wijnbergen, die ik
kwam interviewen over Er stond iemand
naast mij, het boek waarin hij zijn oorlogsherinneringen beschreef. Als jongen
woonde hij op Recht Boomssloot 2, hoek
Geldersekade, een strategisch punt als
het op mensen redden aankomt. Zeker in
de oorlog: de stad was verduisterd, zodat
er regelmatig passanten te water raakten.
Toch was het niet Jan Nico die het Iepenloof verwierf. Zeker, hij was een mensenredder, en hoe! Drie jaar lang bracht hij,
soms drie keer per week, joodse kinderen
naar onderduikadressen in het hele land.
Maar het Iepenloof ging naar zijn broer
Karel Christiaan. Die zat, zo verklaarde
hij in een interview dat aan de achterkant van de oorkonde geplakt zit, ‘in een
oude broek voor het raam om springklaar
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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, vrijgezellenfeestjes 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!
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Heropening op 17 oktober in de Stormsteeg 9.
Openingsdagen woensdag t/m zondag
van 12.00 tot 17.00.

INTERVIEW

Mia Dinghs over De Flesseman en
het ouder worden

Emilie van der Bijl en
Gertrud Pijnenburg

D

e Flesseman is markant. Dat is het
als bejaardenhuis aan een volksplein in een oude stadswijk, als gebouw
en woonblok en als idee van geïntegreerde ouderenzorg. Bijna 25 jaar was
Mia Dinghs daar de eveneens markante
verpleegkundige met het rode haar. Op
26 september 2012 nam zij afscheid, wegens pensioengerechtigde leeftijd. Een
markante gebeurtenis, die met veel eerbetoon gevierd is. Zij heeft in die jaren
veel zien veranderen en wij zijn nieuwsgierig hoe De Flesseman die veranderingen doorstaan heeft. Dus hebben we
voor OpNieuw een gesprek bij haar aangevraagd om te praten over het Centrum
van Ouderen toen en nu. Daar stemde ze
graag in toe.

Het begin
Wanneer ben je bij Flesseman komen werken? Waarom? En hoe was het toen?
Dat was een half jaar na de opening,
in oktober 1988. Er was toen een diner
en ik zat naast de oude heer Flesseman.
Hij was de voormalige eigenaar van het
gebouw. Zijn familie had er een stoffenen confectiebedrijf, J.L. Flesseman. Als
jongetje had hij in 1905 de eerste steen
mogen leggen. Hij vertelde me hoe trots
en betrokken hij zich voelde. Het oude
gebouw had twee nieuwe armen gekregen, die verbonden waren door een glazen loopgang. Daarbinnen een gesloten
tuin. Het bejaardenhuis had een visie
die door en voor de buurt ontwikkeld
was. Kenmerk: 1. Zorg op maat. 2. Buurtgericht, open karakter. Wisselwerking
binnen met buiten. Vandaar het grote
restaurant en het idee van “Flessemaal”,
maaltijdservice voor de ouderen thuis. 3.
Je bewoont een eigen appartement, met
huisnummer bij de burgelijke stand, eigen deurbel en eigen huisarts. Ik kwam
uit de psychiatrische verpleging, maar
wilde wel wat anders. Ik heb gesolliciteerd omdat die principes me aanspraken. Het idee: “Centrum van Ouderen”.

mentje, in de zon zitten wanneer je wilt,
ook al doe je het te lang en verbrandt je
gezicht. Dat moet kunnen. Dit was toen
een nieuwe vorm! Het continueren van
je eigen leefstijl. Woonzorg Nederland is
verhuurder, men huurt het appartement
van deze corporatie. Er was verzorging
en verpleeghulp, indien nodig. Hoe we
werkten was van: “Wat je bij de een laat,
doe je bij de ander”. Zo was het.
En hoezo “Buurtgericht”?
Er werd gewerkt voor alle ouderen in de
Nieuwmarkt, ook voor degenen die thuis
wilden blijven wonen. Daartoe heeft
men “Stichting Buurtzorg Flesseman”
opgericht. Er waren ouderenadviseurs
in dienst. De stichting stond garant voor
de zorg aan alle ouderen, zodat die desgewenst aangepast thuis konden blijven
wonen. Er was voor 10 jaar subsidie geregeld. Daarna is het inderdaad opgeheven. Buurtgericht hield ook in: logeerkamers voor kortdurende opnames, voor
revalidatie na operatie of als je huis tijdelijk onbewoonbaar was of voor ontlasting van mantelzorgers. Er was ook een
logeerkamer voor bezoekers van buiten
de stad. En natuurlijk het restaurant met
goede keuken. Eten à la carte, gezellig tafelen, dat was ook uniek in die tijd.

De veranderingen
Vertel eens iets over veranderingen
Mensen werden ouder, velen bereikten

een hoge leeftijd, maar wel met steeds
meer zorgbehoefte. De zorg werd uitgebreider, er was meer personeel nodig.
Door de uitgebreidere zorgvraag werd er
soms getornd aan het principe “nooit
meer weg uit Flesseman”. Het kon soms
gewoon niet waargemaakt worden, bijvoorbeeld als iemand vergeetachtig
werd. Zo iemand kan gaan dwalen, bij
anderen naar binnen gaan. Flesseman is
een open huis, er is geen “gesloten afdeling”. Men kan een gevaar worden voor
zichzelf of voor anderen. Dan is er een dilemma: kun je dan nog in Flesseman blijven? Kan de zorg dan nog gewaarborgd
worden? Daar kwamen we meer en meer
voor te staan.
Welke opvallende veranderingen bracht dat
met zich mee?
De zorg werd uitgebreider en complexer,
maar er werd bezuinigd op het personeel.
Al in 1998 verviel er één van de twee
slaapwachten. Er kwamen wel tilliften en
‘n ongeschoolde slaapwacht, maar deze
laatste functie is in 2005 ook opgeheven.
Bij nood kan er hulp worden ingeroepen
vanuit Amsta, de centrale post bij het
Sarphatihuis. Er kwam relatief minder
personeel en ook relatief minder opgeleid
personeel. Ten tweede zijn de indicaties
principieel veranderd. Lage indicatie was
vroeger bijvoorbeeld: 85 jaar en wonend
op drie hoog en de trap is voortaan te
gevaarlijk. Dat was een lage indicatie en

Wat hield dat in: ”zorg op maat”?
Je komt er te wonen als je het thuis niet
meer redt, maar je mag je leven voortzetten zoals je thuis gewend bent. Dus
op eigen tijden opstaan, eigen apparte-
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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
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die gaf toegang tot Flesseman, als je dat
wilde. Dat betekende ook een ontlasting
voor de kinderen, dat was een argument.
Nu geeft deze lage indicatie juist geen
toegang tot Flesseman, al wil je graag.
En de kinderen moeten juist veel zorg op
zich nemen. Ten derde moet je vaststellen dat het idee “Centrum van ouderen”
uitgaat van het kunnen voeren van de
eigen regie. Maar helaas, dat is met de
huidige zware indicaties nauwelijks meer
een haalbare kaart.

De stand van zaken nu
Je had het net over Amsta, dat is de zorgkoepel waar Flesseman tegenwoordig onder
valt. Is De Flesseman de regie kwijt na alle
fusies?
Het is een doelstelling van Amsta dat elk
huis zijn eigenheid, zijn eigen identiteit
behoudt. Ik zei net dat de bewoners veel
van de regie, veel van de vrijheid hebben moeten inleveren. Dat komt door de
complexe zorgvraag, doordat mensen zo
oud worden. En ja, onder een zorgkoepel
streeft men er vanzelfsprekend naar een
uniform rapportagesysteem. Er geldt:
alleen wat geregistreerd staat, wordt betaald. En alleen wat geregistreerd kan
worden, wordt gedaan. Ik zeg weleens:
“je hebt tegenwoordig computerzusters
en werkzusters.”
De dienstroosters zijn toch veranderd?
Ja, voorheen hadden we vaste mensen
in dagdienst, vaste in avond- en nachtdienst. Dat gaf voor bewoners veel houvast, veel duidelijkheid. Nu moet iedereen in alle diensten meedraaien en er
zijn ook contracten voor spitsdiensten.
Halve diensten, dus geen hele, waarin je
“luxe-uren” hebt om nog eens wat extra’s
te doen voor de mensen, zoals een bood-

schap of gewoon een praatje.
De landelijke politiek legt nu vast wat
een bewoner aan zorg verwachten kan.
Het is dus afgelopen met dat oude principe ”wat je bij de een laat, doe je bij de
ander”. Ik deed het nog wel, maar het
kan nauwelijks meer.
Moet de familie dan de extra’s doen? Je leest
daar veel over. Hoe gaat dat dan?
De politiek vindt van wel. Men vergeet
toch wel wat. Het omgaan met de familie
vergt ook tijd, die je dan niet aan de bewoner kunt besteden. Het betekent ook
dat je moet kunnen omgaan met familiezaken. Het is een intensief proces. Je
weet: je trekt als familie lang samen op.
Je hebt er a. een vanzelfsprekende band
mee of b. helemaal niet zo’n band. Wie
ben ik dat ik tegen die mensen zeg: “U
moet dat of dat doen voor uw vader/
moeder, vriend/vriendin.” Wie moet het
regelen? Weer een dilemma. Het is zo:
in een verzorgingstehuis heeft men een
mens aan ons toevertrouwd met een heel
leven erbij, met een familie erbij. Dat is
boeiend, het is lichamelijk, het is geestelijk. Daar zit veel intimiteit in verwikkeld. Je hoort bijvoorbeeld soms familiegeheimen. Deze emotionele begeleiding
wordt niet benoemd als taak. Maar hiervoor heb je gekwalificeerd personeel nodig. Er is opleiding voor nodig, gericht op
competenties in gezinstherapie, psychologie, sociale verbanden. Je hebt intellectuele vaardigheden nodig dit allemaal te
kunnen toepassen. Je moet het weten en
kunnen om werkplezier te kunnen beleven en energie uit te kunnen stralen naar
bewoners.

Toekomst
De huidige bewoners zijn blij met hun

plekje. Vroeger was het soms schelden en
tieren, zoals men thuis gewend was. En
de babyboomgeneratie zal weer anders
zijn, zij zullen hun eigenheid weer meebrengen. En het verschil tussen arm en
rijk zal heel duidelijk worden, denk ik.
Kun je zelf of kan je familie wel of niet de
zorg leveren of bekostigen die nodig is?
Dat zal nadrukkelijk aan de orde komen.
Zou je zelf naar De Flesseman gaan?
Jazeker, als ik er voor zou komen te staan.
Er is wel veel veranderd, maar het idee
van contact met de buurt bestaat nog altijd. Er zijn nog altijd tijdelijke opnames
voor buurtbewoners, dat is zelfs uitgebreid. Het restaurant functioneert ook
nog, er wordt nog altijd gekookt. Flessemaal bestaat nog. Bewoners hebben
nog steeds hun eigen huisarts. En vanuit
Amsta werkt men tegenwoordig meer en
meer aan het begrip “eigenheid”. Daar is
vraag naar. Ik vind dat je je moet voorbereiden op de ouderdom en op de dingen
waar je voor kunt komen te staan.
Ik heb geleerd van bewoners. Zo was er
een dame die plotseling een hersenbloeding kreeg en halfzijdig verlamd werd.
Zij ging bij lotgenoten te rade om te leren hoe ze hoe ze dat aankleden voor
elkaar kon krijgen, of dat eten, met die
handicap. Die wil om je aan te passen,
ik leerde daarvan. Zo was er ook eens iemand van 98, die een uitgebreid sociaal
netwerk had van jongeren en ouderen.
Die ging er nog met een strippenkaart
op uit, naar Bolsward bijvoorbeeld. Ook
veel van geleerd. Het belang van een sociaal netwerk.
Wat wil je ons meegeven?
De kunst van het ouder worden is als de
kunst van het hele leven.

Eindelijk een nieuw zwembad
Toen het zwembad aan de Heiligeweg gesloten werd, zaten
de bewoners in zak en as. Jarenlang werd bij de gemeente
gesoebat om een vervangende mogelijkheid voor les- en
recreatiezwemmen. Onder meer waren er ideeën voor
een zwembad bij de Nieuwe Vaart. Maar als puntje bij het
paaltje kwam, gaf de gemeente niet thuis. Wie schetst mijn
verbazing toen ik zag dat naast het conservatorium op
het Oosterdokseiland een nieuw zwembad in aanbouw is.
Onaangekondigd en zonder overleg. De wonderen zijn de
wereld nog niet uit.
Evert van Voskuilen
Nieuw zwembad naast het conservatorium op het Oosterdokseiland
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DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

Binnen Bantammerstraat 15 1011CH Amsterdam
T: 020 221 3208 F: 020 320 3235
E: info@DeAmsterdamseKookschool.nl

talent-ontwikkeling
via persoonlijke begeleiding bij het

TEKENEN

ook voorbereiding op toelatingsexamen hbo/fine art

Willem Gorter

Oude Waal 34 / tel. 06 260 44 926
Gorter.indd 1

20-08-2012 16:21:26

Praktijkruimte gezocht
De huisartsen praktijk op de Zwanenburgwal moet
jammer genoeg verhuizen. Het liefst blijven wij in de
buurt van het Waterlooplein
Wij zoeken een goed toegankelijke bedrijfsruimte van
tussen de 120 en 150 m2.Weet u een goede plek voor
ons, laat het dan weten op: 020 - 62 46 804,
of via onze website:
www.huisartsenzwanenburgwal.praktijkinfo.nl

ook adverteren in
mail naar
opnieuw.amsterdam@gmail.com
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WoninGruil
Aangeboden
2 kr. benedenhuis (hoek,
60m2). 55+ seniorenwoning,
sociale woningbouw, (huurtoeslag mogelijk).
Groene hart van Zandvoort,
villawijk. Vlakbij dorp,
Kostverlorenpark, strand.

Gevraagd
Kleine lichte woning.
Begane grond, 1ste verdieping. Indien hoger met lift. Bij
winkels en openbaar vervoer.
Meer info: 06 47200523 of
www.woningruil.nl,
advertentienr. 306665.

Monumenten op het BG-terrein worden
niet gesloopt
Tjeerd Kamper en Peter Veer

D

e Universiteit van Amsterdam wilde
tot dit voorjaar op het Binnengasthuisterrein een grootschalige bibliotheek
bouwen op de plek van drie Rijksmonumenten: het Zusterhuis, de 2e Chirurgische Kliniek en de groene hof die door
de gebouwen omsloten wordt. Over dit
bouwplan, een ontwerp van de Spaanse
architecten Cruz en Ortiz, voerden monumentenorganisaties en de bewoners
op en om het BG-terrein meer dan twaalf
jaar een juridische strijd. De inhoudelijke
vragen waarover uiteindelijk de Raad van
State een oordeel over zou moeten vellen
waren of de UvA de monumentale gebouwen zou mogen slopen en de groene
binnenhof volbouwen. En of dat biebgebouw van beton en staal de ruimtelijke
kwaliteit, het woon- en verblijfklimaat
op het terrein niet teveel aan zou tasten.
Past zo’n grootschalig gebouw wel in het
fijnmazige karakter van binnenstad? Kan
het terrein, een gevoelig en kwetsbaar
stukje stad tussen het Rembrandtplein en
de Wallen, die zware operatie wel aan?
Dit voorjaar besloot de UvA dat bouwplan voor een mega-bieb terug te trekken
uit de procedure bij de Raad van State.
De vlag kon uit! Maar de universiteit
blijft bij haar wens om op het BG een
studiecentrum te realiseren. Deze zomer
presenteerde de UvA vervolgens een visie
waarin in grote lijnen een nieuw bouwplan voor de bibliotheek staat beschreven. Wat zijn de te voorziene gevolgen
van dit nieuwe plan voor het woon-,
werk- en leefklimaat op en om het terrein?
Positieve ontwikkelingen die we zien
zijn: De UvA heeft aangegeven input
vanuit de bewoners belangrijk te vinden
bij de uitwerking van het definitieve ontwerp en de visie op het BG-terrein.
Zowel het Zusterhuis als de 2e Chirurgische Kliniek worden niet gesloopt, maar
zoveel mogelijk opgeknapt en hergebruikt.
Het nieuwe ontwerp lijkt in dit plan minder prominent aanwezig en oogt minder
kolossaal dan het vorige (Cruz en Ortiz).
Het gat in de bebouwing aan de Nieuwe
Doelenstraat (parking l’Europe) wordt
weer opgevuld.

Punten waar we ons zorgen over maken:
De UvA heeft gemeld dat de beschikbare
ruimte onvoldoende is voor alle functies die zij in het nieuwe gebouw wil
plaatsen. Zelfs als de binnentuin geheel
wordt onderkelderd en overkapt, past
het programma niet op deze plek. Wordt
de bouwhoogte misschien toch hoger
dan de geplande 23 meter, als tijdens de
bouw blijkt dat dit essentieel is voor de
UvA?
De binnentuin is in het ontwerp geheel
overkapt en bestraat. Voor groen is vooralsnog geen plaats. De voor het BG-terrein kenmerkende hovenstructuur wordt
aangetast en het schaarse groen in de
binnenstad zal verder verminderen.
De positie van de bewoners van een deel
van het Zusterhuis aan de Kloveniersburgwal is onzeker. Worden die woningen geannexeerd door de bibliotheek?
Zoniet, dan grenst hun achtergevel aan
een atriumachtige binnenruimte in
plaats van aan de buitenlucht.
De hoofdingang plus de toegang tot de
ondergrondse fietsenkelder is gepland
waar nu de hoofdingang van Crea2 is,
direct aan het plein. De ruime openingstijden (16 uur per etmaal, 7 dagen per
week) en de grote aantallen bezoekers
(circa 5.000 per dag?) in combinatie met
de resonerende akoestiek op het plein,
zal vermoedelijk voor veel overlast van
de bewoners zorgen.
Kan de kwetsbare buurt met smalle straten de grote toestroom bezoekers en leveranciers aan en hoe zit het met de bereikbaarheid van hulpdiensten als brandweer, politie en ambulance?
De belangen van de bewoners en andere
gebruikers van het BG-terrein worden in
de huidige plannen (nog) niet benoemd.
Dit in tegenstelling tot de belangen van
de UvA.
Het Stadsdeel Centrum bereidt een nieuw
bestemmingsplan voor. Dit nieuwe bestemmingsplan is voor dit gebied exact
hetzelfde als het vorige bestemmingsplan. En de ervaring van de afgelopen
12 jaar leert dat dit plan onvoldoende
bescherming biedt voor de openbaarheid
en leefbaarheid.
In onze ogen is de strijd dus nog niet
gestreden. De vereniging VOLBG maakt
zich daarom sterk om de volgende bindende afspraken met de UvA en het

Stadsdeel vast te leggen:
De belangen van de bewoners en gebruikers van het BG-terrein krijgen een plaats
in het programma van eisen van de UvA.
Hierdoor worden de openbaarheid en
leefbaarheid een onlosmakelijk onderdeel van de bouwplannen.
De grote toestroom van bezoekers brengt
de openbaarheid en de leefbaarheid van
het BG-terrein inclusief de Oudemanhuispoort wellicht in gevaar. Daarom
verzoeken we het Stadsdeel Centrum een
onderzoek uit te voeren naar de gevolgen
van dit plan voor de buurt (Milieu Effecten Rapportage).
In de toekomst mogen na 19.00 uur geen
ingang/uitgang aan de pleinzijde in gebruik zijn in verband met geluidsoverlast. Een alternatieve ingang stellen we
voor in de Nieuwe Doelenstraat (geen
bewoning).
De hovenstructuur blijft zoveel mogelijk
intact en eventueel te verdwijnen groen
wordt gecompenseerd in de directe omgeving van het BG-terrein.
Deze zomer nodigde de UvA de bewoners van het BG-terrein uit om te komen
praten over de toekomst. Dat was voor
het eerst in 15 jaar. Die uitnodiging namen we dan ook met plezier aan. In de
komende tijd volgen er meer bijeenkomsten, waarin we de bovenstaande vier
punten proberen voor elkaar te krijgen.
Of dat gaat lukken weet nog niemand.
Of de UvA en bewoners in plaats van tegenover elkaar te staan, samen kunnen
werken, is een spannende zoektocht die
we met elkaar ingeslagen zijn. Over die
zoektocht houden we de buurt niet alleen op de hoogte. We vragen ook of iedereen met ons mee wil denken.
Dus bent u begaan met de openbaarheid
en de leefbaarheid van het BG-terrein
en omgeving? En vindt u het belangrijk
dat de plannen van de UvA en het Stadsdeel aandachtig, kritisch en opbouwend
worden gevolgd? Laat ons het weten en
word lid van VOLBG. Dat kan door een
berichtje te sturen aan: volbg.terrein@
gmail.com
Meer informatie: www.volbg.nl
Uit liefde voor het BG terrein, namens Vereniging Openbaar en Leefbaar Binnengasthuisterrein en omgeving,
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Tanne
Henk Oldeman

H

et was niet eens erg warm geweest,
die 8ste september. Toch vond ik het
’s avonds in huis benauwd, luchten hielp
ook niet veel. Ik ben altijd laat, omdat ik
de nachtelijke atmosfeer in onze buurt
zo onweerstaanbaar vind, en ook toen.
Halverwege de nacht, zo tegen 3 uur,
werd het me te warm binnen en ging ik
een loopje maken met Tanne, mijn Markiesje. Buiten was een beetje wind en op
het terras van Tisfris vond ik een geschikt
houten randje om op te zitten en te ademen en te genieten van de buitenlucht.
De straat was leeg, op een paar gebruikers
na. Ik kan goed met hen opschieten, dus
dat stoorde niet.
Er kwam een fietser langs, een licht gekleurde man met een geelachtige grote
pitbull aan een uitrolbare lijn. De hond
zag Tanne, die aan de riem naast mij
zat; hij was in één ogenblik bij haar en
voor iemand iets kon doen had hij zich
in haar vastgebeten. Ik hoorde het kraken en wéér beet hij toe en weer en weer.
Gebruikers schoten toe en trokken aan
de hond en opeens was hij weer los. Het
had nog geen halve minuut geduurd en
Tanne lag gillend op de grond. Ik had
natuurlijk alleen oog voor háár en droeg
haar in mijn armen naar huis, legde haar
op de keukenvloer en belde de dierenambulance. “Nee”, zei die, “u moet eerst
een afspraak hebben met een dierenarts en die zijn dicht ’s zaterdagsnachts

om half vier. U kunt wel terecht bij het
Medisch Centrum voor Dieren, maar
ook daar moet u eerst een afspraak hebben.” Het MCD raadde me aan het eerst
een half uurtje aan te zien en dan weer
te bellen, wanneer de eerste paniek over
zou zijn. Ik ging dus maar naast Tanne
liggen op de keukenvloer, in het bloed
dat overal lag, en probeerde haar zo comfortabel mogelijk te helpen liggen en
haar te troosten. Na een half uurtje was
nog niets veranderd, dus ik maakte een
afspraak met het MCD en de dierenambulance. Die kwam snel en om half vijf
waren we in het MCD. Na onderzoek en
röntgenfoto’s bleek dat ze overal wonden
had en twee verbrijzelde voorpootjes. De
wonden zouden onbehandeld blijven,
dat was beter, en de pootjes moesten
worden geopereerd; dat zou pas maandag kunnen. Tanne bleef kreunen, ze had

duidelijk veel pijn. Ze kreeg pijnstillers
en een slaapmiddel en na een uurtje lag
ze te slapen in haar hokje. Ik werd naar
huis gestuurd, wachtte op station Isolatorweg tot de metro weer ging rijden. Ik
moet bekennen dat ik daar een traantje
gelaten heb, uit ongerustheid dat mijn
vriendinnetje het niet zou halen. Het
was immers nog niet te zien of ze niet
ook nog inwendige bloedingen had.
Thuis belde ik vriendin Sanne, die kwam
meteen met haar vriend en gedrieën hebben we de dag doorgebracht bij Tanne
in haar hokje, afwisselend voorzichtig
aaiend en opbeurende zinnetjes uitsprekend. ’s Maandags mocht ik bij de operatie toezien, vanachter een raam, en ik
heb de chirurg bewonderd om de grote
zorg, waarmee hij ook de kleinste botsplinters hun plaatsje terug wist te geven
en die met plaatjes en schroefjes vastzet-

Even slikken
Bier of thee? Nou, thee graag. Maar als mijn broer Peter komt
en naar de brouwerij op De Kloof wil, ga ik mee natuurlijk. Het
was vol, heel erg vol. Maar ik vond een plekje aan het hoekje
van een tafel met twee leuke Franse jongens die The Lonely
Planet hadden gelezen en wisten dat ze hier moesten zijn om
echte Amsterdammers te ontmoeten. Ze waren uit op dames,
maar niet van mijn leeftijd. Toch een leuk gesprek over
waarom er vrijwel geen bakkers meer zijn. Als je zelf dag in dag
uit in Avignon brood staat te bakken wil je dat wel weten.
Peter komt terug met twee bier. Vooruit dan maar.
Bitter! Bitter! Maar ja, twee jonge mannen voor me, Peter naast
me, en ik drink door. Het duurt een half uur voordat het glas
leeg is. Waarom ben ik ook gescheiden van die man die altijd
zijn eigen glas leeg dronk en dan nonchalant het mijne pakte,
zodat ik het niet in een plantenbak hoefde leeg te gieten?
De volgende dag vroeg op, want Margriet is verhuisd naar
Noord en wil dat ik kom kijken. Nou mooi hoor. Uitzicht op
het IJ. Kopje koffie voor haar, kopje thee voor mij. Een soort
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Albert Hein zakje gaat in de pot en ze vertelt enthousiast over
de nieuwe buren. Ik neem een slokje.
Zuur! Zuur! Het zal wel een pas ontdekte vruchtensmaak zijn
uit een tropisch oerwoud. De buren komen uit de Jordaan en
lopen de hele dag in pyjama. Eigenlijk willen ze emigreren
naar Cuba. Vooruit, nog een slokje. De bouwjongens uit
Slowakije hebben de vloer van de badkamer te hoog gemaakt
en de WC te laag. Nog een slokje dan, maar verder gaat echt
niet. Ze gaat even de bouwtekeningen halen. Waar is de plantenbak?
Op de fiets terug ben ik bij de pont als mijn mobieltje gaat.
Margriet. Ze heeft nu ook een slokje van de thee genomen.
Gisteravond had ze schoonmaakazijn in de waterkoker gedaan
om te ontkalken. En die zat er nog in toen ze thee ging zetten.
Sorry, sorry. Bij Tofani neem ik twee bolletjes bananenijs met
slagroom tegen het zuur.
Ik moet ook niet zoveel slikken van andere mensen.
Heintje D.

te. Na viereneenhalf uur was ’t klaar.
Twee dagen later mocht ik Tanne meenemen naar huis met het strenge consigne
‘de eerste week niet lopen, eigenlijk alleen maar rusten en bij het uitlaten haar
voorpootjes ondersteunen.’ Een week
later mochten haar hechtingen eruit en
had ze toestemming om bij het uitlaten
een paar pasjes te doen.
Nu ik dit schrijf, acht weken later, is ze
aan het revalideren. Haar linkerpootje is
goed en sterk, rechts is pijnlijk en zwak
en staat niet goed. Ik hoop dat dat beter
wordt als er wat schroeven uit mogen.
Alle gebruikers uit de buurt volgen geïnteresseerd Tanne’s herstel en de hondenbezitters hier kennen ook het verhaal.
Wat mij tegenviel is de reactie bij de politie. Op bureau IJ-tunnel en ook bureau
Beursstraat luisterde men begaan en belangstellend, maar aangifte kon ik niet
doen omdat naam en adres van de pitbulleigenaar mij niet bekend waren. Bij
een inbraak laat de dief ook zijn kaartje
niet achter, maar dat is heel iets anders,
vond de politie.
Ik heb de man nooit meer gezien maar
verschillende mensen in de buurt wèl,
tenminste iemand die aan de beschrijving voldeed. Ik had van de politie een
actievere houding verwacht, nu bekend
is dat iemand met een agressieve hond,
weliswaar aan de lijn maar zonder muilkorf, hier van tijd tot tijd rondloopt en
–fietst. Juist nu er zoveel gesurveilleerd
wordt, moet het voor hen toch niet zo
moeilijk zijn om die man te herkennen
en de hond te onderzoeken op agressie.
De conclusie van dit hele avontuur: wat
ben ik blij dat Tanne er nog is!

Oranje Fonds maakt renovatie
theaterzaal de Boomsspijker mogelijk

Het Oranje Fonds heeft IJsterk Actief
Burgerschap & Participatie een bedrag
van 15.000 euro geschonken. Deze financiële steun maakt renovatie van
de theaterzaal in buurtcentrum de
Boomsspijker mogelijk. Cultuur speelt
een grote rol in het buurtcentrum. Het
theater wordt voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, o.a. door toneelgroepen, zangkoren, open podium voor
buurtbewoners, voorlichtingsbijeenkomsten, presentaties, trainingen en toneellessen voor kinderen. De medewerkers van IJsterk en speciaal het team van
de Boomsspijker zijn dan ook blij verrast
met deze toezegging.
Buurtcentrum de Boomspijker is
het hart van de buurt; een ontmoetingsruimte voor jong en oud in de

Nieuwmarktbuurt. Het pand is gebouwd
in 1929 en typerend voor de stijl van
de Amsterdamse School. Het ruime gebouw is voorzien van fraaie details zoals
de prachtige glas-in-lood-ramen in het
trappenhuis. Het bestaat uit drie verdiepingen, is voorzien van een lift en beschikt over een binnentuin. Momenteel
wordt het buurtcentrum drastisch gerenoveerd en gerestaureerd waarbij het
tegelijkertijd beter toegankelijk wordt
gemaakt voor ouderen en mensen met
een beperking. De investering in de theaterzaal met steun van het Oranjefonds
sluit hier mooi bij aan. De gift wordt
aangevuld met een bijdrage van IJsterk.
De bedrading van de zaal zal vernieuwd
worden, er komt airconditioning, goede
vloerbedekking en doelmatige verduistering. Verder wordt de verf hersteld,
die gehavend is door het vele gebruik
van tape bij theatervoorstellingen.
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten.
Afgelopen jaar besteedde het 32 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het
Koninkrijk der Nederlanden. Door deze
bijdragen ontmoeten mensen elkaar of
vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a.
gesteund door de Nationale Postcode
Loterij, De Lotto en door Vrienden en
bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses
Máxima zijn al sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

Sportschool aan de Oudeschans
Denkt u bij het woord “sportschool” aan
opgepompte mannen die zich met rode
koppen een slag in de rondte trainen?
Dan hebt u het mis. Bij Panatta komt
een mix van buurtbewoners – van
jongeren die gewoon lekker willen
sporten tot senioren die onder begeleiding van een fysiotherapeute aan krachttraining doen.
Het is alweer heel wat jaren geleden dat
Frits en Jolanda hun sportschool aan de
Oudeschans openden. In de jaren negentig van de vorige eeuw
namen Frits en zijn broer een sportschool voor dames over op
de Oudeschans, die ze een paar jaar later ook openstelden voor
heren. De naam van de school werd Panatta. Frits had toen al
een imposante carrière achter de rug in de krachtsport.

Begonnen in 1987 in de multi power,
deed hij daarna aan bodybuilding en
powerlifting. Hij was deelnemer aan de
eerste “sterkste man” wedstrijden in
Nederland. Door de school verspreid
staan de trofeeën die hij heeft verzameld. Nadat z’n broer het voor gezien
hield, kwam zijn vrouw Jolanda full time
in de zaak.
Ook mensen van buitenaf hebben de
weg naar deze intieme sportschool
gevonden. Ondanks het relatief kleine oppervlak (300 m2),
vind je er toch alle instrumenten om je conditie op peil te
houden. En onlangs is er weer flink gewoekerd met de beschikbare ruimte om plaats te maken voor een heel scala aan
groepslessen. Zie hiervoor de advertentie elders in dit blad.
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Thomas de Boer
Prins Hendrikkade

Marije Bakker
Oudeschans

Het is een gemoedelijke
buurt. Ik ga de deur uit en er
is direct veel te zien. Ik kom
dan veel bijzondere en verschillende mensen tegen.
Soms, zoals in de avond, is
het heel rustig, dorps bijna.

De Nieuwmarkt is een goede
buurt. Het ligt centraal in de
stad, het heeft een goede
sfeer en is rustig. Ik ben hier
vanuit de Jordaan komen
wonen, maar wil niet meer
terug.

Leonne Bank
Jodenbreestraat

De Nieuwmarkt vind ik een
vriendelijke, gastvrij buurt.
In de winkels wordt bedankt
en dag gezegd. De mensen
gaan goed met elkaar om,
het is heerlijk om daar tussen
te wonen.

Anonymus Onbekend
Als hond wandel en ren ik
veel door de buurt, vaak lekker los, niet aan de riem.
Ik kan overal drollen. Maar
dat mag eigenlijk niet, het is
strafbaar. Maar alles wordt
netjes opgeruimd door iemand die ik goed ken. Het
is een aardige vrouw, die
woont ook in de buurt.

Anne Point
Zeedijk
De buurt is net een theater,
met veel verschillende en
creatieve mensen. Een mengelmoes van alles, soms een
groot schouwspel. De komst
van de Hogeschool voor de
Kunsten is een aanwinst. Het
brengt veel goeds de buurt
in.
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De buurt heeft een goede
sociale sfeer. Ik loop veel op
straat en laat m’n hond uit.
Dan geniet van de buurt. Ik
ken daardoor veel mensen,
het contact gaat gemakkelijk
en er is tijd om even te praten
met elkaar.

Foto: Juultje van der Molen

Marleen Scholtens
Prins Hendrikkade

Wat vind
Nieuwmar

Tekst en foto’s

Gustavo Heche-Varria
Napoles
Recht Boomssloot
Ben de Boef
Prins Hendrikkade hoek
Oudeschans
De Nieuwmarkt is een creatieve buurt. Er zijn veel en
leuke bedrijven, vaak klein
en van zelfstandige ondernemers. Wij zijn nog niet lang
geleden begonnen met een
tatoeagewinkel. Ook mensen
uit de buurt komen langs.

Ik vind het een heel prettige
buurt, sociaal en aangenaam.
De buren respecteren elkaar.
Het maakt het hier speciaal
omdat iedereen respectvol
met elkaar omgaat zonder te
kijken of je een buitenlander
bent of een Nederlander.

Gerda Kievit
Oudeschans
Het is een kleinschalige
buurt, compact, met veel variatie in architectuur en mensen. De mensen gaan makkelijk met elkaar om. Vanuit de
plek waar ik woon heb ik een
prachtig uitzicht.

Wester en Raoul
Geldersekade en Zeedijk

David Bisschop
Dijkstraat

Wij zijn beide hier geboren.
We voetballen veel op het
pleintje bij het politiebureau.
Niemand heeft dan last van
ons. We gaan daarna lekker
ijs eten bij Tofani. De ijssalon
is nu gesloten, dat is wel jammer.

De Nieuwmarkt is een gezellige buurt met een geweldig
plein. Er zijn allerlei winkels
en wat ik wil kopen, kan in
de buurt. Ik ben hier geboren, ken de buurt en veel
mensen goed. Ik hoef de
buurt niet uit om te vinden
wat ik wil.

De heer Yahya
Binnen Bantammerstraat
In deze buurt wonen aardige
mensen. Ze zeggen elkaar
goedendag. De buurt is klein
en gezellig. Veel mensen kennen elkaar. Ik help af en toe
in de groentewinkel, de eigenaar van deze winkel kent
nog meer mensen.

je van de
rktbuurt?

Sinterklaas
Madrid

Bregje Albersen
Oudeschans
Het is een lekkere buurt, veel
terrassen, heerlijk als er veel
zon is. De mensen gaan hier
makkelijk met elkaar om.
Er zijn veel winkels in deze
buurt, met name op en rondom de Nieuwmarkt. Dat is
makkelijk met boodschappen
doen.

Ik kom ik hier niet zo veel,
een keer per jaar ongeveer.
Een deel van mijn intocht is
door de Nieuwmarktbuurt.
Er wonen hartelijke mensen,
ook de ouders. Alhoewel, zij
willen altijd veel snoep van
me. Dus maar veel Pieten
meegenomen, in alle soorten
en maten.

Veerle Brandsma
Kloveniersburgwal
De buurt heeft veel te bieden. Met twee schoolgaande
kinderen is veel binnen loopen fietsafstand. De Openbare
Bibliotheek, school, en
vriendjes en vriendinnen voor
ze. De straten zijn rustig. Het
is klein als een dorp, maar
niet dat de mensen elkaar in
de gaten houden.

s Jan van Goor

Henny Remmers
Recht Boomssloot
Sandra Zaandam
Werkt in de
Nieuwmarktbuurt
Het is een chique buurt, rustig, met leuke mensen. De
kinderen zijn erg aardig, zeggen dag als wij bij de speeltuin komen schoonmaken. Ik
werk hier met veel plezier.

Foto: Andy Loghin

De heer Mehta
Binnen Bantammerstraat
Ik woon nu twee jaar hier.
Het is een kleine buurt, ligt
mooi in het centrum. Er zijn
veel winkels vlakbij. En in
deze straat wonen leuke
mensen, zij kennen en groeten elkaar.

Ik woon en werk al lang in
deze buurt. Veel van mijn
klanten wonen hier en bij
hen doe ik het onderhoud
en reparatie van de centrale
verwarming. Het is ook een
gekke buurt, waar veel gebeurt. Nu zijn er bijvoorbeeld
filmopnames voor een Duitse
krimi.
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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.

Zeedijk127 Amsterdam. Geopend iedere dag van 12.00 tot 22.00 uur

Zulk smerig eten geef je nog niet aan je hond!
de tussenbibliotheek

Het personeel is slecht en onbeschoft!
De gemiddelde snackbar is nog gezelliger!
Of: Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27 Tel 6278804

www.knaw.nl

S PA A N S L E E R T U B I J J O S E P H I N E
Korte Koningstraat 18
Instroming diverse cursussen
Inlichtingen en inschrijving:
jhroosen@simpc.nl, tel: 06-53172082
Start vanaf 14 jan. 2013

.indd 1

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

www.remcopanman.nl - Telefoon: 06-53 81 6281
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KINDERKRANT
Vragen van Jimmy terwijl hij door de buurt loopt
Jimmy, Gea, Floor, Juliette
Ik liep door de koningsstraat en ik dacht
me, hoe de natuur rook toen de aarde
net bestond. Ik kwam erop toen ik een
mevrouw en een meneer rook met een
peukje in hun mond.
Nog een vraag:
Ik liep over de brug bij de oude schans en
ik zag een uil op een huis. Ik, mijn moeder en mijn zus we noemen haar wel de
Harry Potter uil maar wie heeft die uil gemaakt, waarom is die daar en heb je hem
gezien?
Willen jullie de redactie van OpNieuw
het antwoord laten weten? Stuur een email naar opnieuw@nieuwmarktbuurt.
nl.

geschminkt en verkleedt en toen zijn
we gaan dansen op ‘trillen’ van Michael
Jackson en toen is dat een videoclip geworden. Dat vinden we leuk, videoclips
maken.

Adam vertelt hoe dat gaat, als mummie
rondlopen: Dan moet je de armen naar
voren doen en raar lopen, zoals of je
niets ziet, heel langzaam en zo alsof je
een deur wilt open maken, en soms moet
je gewoon struikelen en je laten vallen.
En als het verband loslaat dan moet je
het soms laten hangen en soms moet
je het ook weer vastmaken want anders
herkennen ze je.

Bezoekje aan de naschoolse opvang
Juliette laat een foto zien die is gemaakt
tijdens Halloween:
Dit zijn Geja en Floor en ik. Floor en ik
waren ook geschminkt geweest maar we
hadden het er al weer afgehaald maar
toen hebben we Geja geschminkt.
We hebben ook een videoclip gemaakt:
Het moest allemaal een beetje engig zijn
zo als mummies en heksen waren we
Taeke vertelt van een uitstapje naar de
duinen – pardon naar het bos bij Overveen. De interviewster is een beetje dom
en vergist zich telkens door te denken dat
ze naar de duinen waren, Taeke en Noor
leggen het verschil uit:
“In de duinen zijn alleen maar zand en
sprieten en zee en mensen en fietsers en
distels en een strandhotel van televisie.
In het bos zijn bomen en paddenstoelen
en water en kastanjes en dennenappels en
beukennootjes en bladeren en naalden.”

Wij gingen met de trein naar het bos.
Daar deden we spelletjes en verstoppertje
en we gingen door de bosjes op zoek naar
elfenbankjes. We hebben ook vliegenzwammen en schimmels gezien. De elfenbankjes vonden we pas op het laatst.
Meegenomen hebben we ze niet, want ze
leefden nog en ze waren te mooi. Op de
vraag of er ook elfen op die elfenbankjes
zaten zegt Taeke “Nee, die bestaan alleen
maar in sprookjes, in het echt zijn die er
toch niet!”
Noor vertelt dat zij een wolf van hout in
de tuin hebben staan en dat daar opeens
ook elfenbankjes op zaten. “Het leek net
een wolf met een jurkje aan!”
Noor was niet mee naar het bos in de
herfstvakantie. Noor was met haar broer
en ouders naar London: “We hebben wel
12 verschillende dingen gedaan, we hebben de Londonbridge gezien en we zijn
ook naar de Musical de Lion King geweest. Mijn moeder zei dat je wel een kanon kon afschieten naast mijn broer, die
was helemaal weg van het kijken naar
die musical. We hebben bij vrienden gelogeerd, dat was leuk!”
Taeke en Noor willen weten of hun verhaal op het internet komt, faceboek of zo.
De interviewster legt uit, dat er een wijkkrant bestaat die zo om de drie maanden
in iedere brievenbus komt. Ze belooft dat
er in ieder geval exemplaren van dat blad
naar de naschoolse opvang gaan zodat ze
hun verhaal zelf kunnen lezen.
(noot van de redactie: de OpNieuw is
digitaal te lezen op www.opnieuw.nu)

IJs en Stamppot
In de winkelruimte waar voorheen
stomerij Broers zat, is na een kort intermezzo met Palthe een vestiging
gekomen van het IJscuypje. Een formule
– ijs in de zomer en stamppot in de
winter – die door Edwin de Koeyer werd
geïntroduceerd in op de Albert Cuyp.
Inmiddels zijn er acht IJscuypjes in
Amsterdam, waarvan een op de Nieuwmarkt
De vestiging op de Nieuwmarkt wordt
geleid door Karim en Achie, jongens die niet bang zijn in een
recessie aan te pakken en iets op poten te zetten. Karim heeft
na zijn opleiding aan de HES drie jaar gewerkt bij Dell en
daarna drie jaar bij het ondernemershuis van de gemeente.

Achie heeft altijd in de horeca gewerkt.
Kortom een goede combinatie. Beiden
zijn intern opgeleid door Edwin en
hebben ervaring opgedaan in een andere
vestiging van de keten.
Op het ijs moet u nog even wachten, dat
is er van maart tot oktober. Maar hun
aanbod van echt Hollands eten mag er
wezen. En in de week voor Oud en
Nieuw worden er weer als vanouds, na
het betreurde vertrek van Kloppenburg,
oliebollen verkocht op de Nieuwmarkt.
De jongens willen graag weten wat voor bedrijf er in het pand
zat voordat Broers het overnam. Weet u het antwoord? Laat
het de redactie weten.
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Vaste toezichthoude

Verfbeurt voor
metrostation
Nieuwmarkt
Bijdrage van de Dienst Metro
(onderdeel Gemeente Amsterdam)
In december krijgt station Nieuwmarkt
een verfbeurt. Kale plekken op de
wanden van de tunnel, de ingang
Nieuwmarkt en de lift bij de Zuiderkerk.
Op de tunnelwanden tegenover het perron hing het kunstwerk Groeten uit de
Nieuwmarkt van Kunstenaarscollectief
Nieuwmarkt. Deze fotopanelen zijn tijdelijk opgeslagen om ze te beschermen
tegen de werkzaamheden aan de tunnel. De bevestigingsbeugels voor de panelen waren blijven zitten op de muur.
Deze worden nu weggehaald voor het
schilderen. Bij de renovatie van de stations komen de fotopanelen weer terug. Deze start op zijn vroegst in 2014
of 2015.

In juni hebben de wethouders Gehrels
(Kunst) en Wiebes (Verkeer) besloten
de kunst op de metrostations van de
Oostlijn te behouden. Twee onafhankelijke kunsthistorici hebben geadviseerd
de vijf kunstwerken op Nieuwmarkt te
behouden. Dat geldt ook voor de kunstwerken op de andere stations. De werkgroep Behoud de metrokunst was zeer
ingenomen met dit besluit.

Huisartsenpost
tel. 0880030600
Van 5 uur ’s avonds tot 8 uur ’s
ochtends Voor spoedeisende
gevallen, bijvoorbeeld als een
katheter ’s nachts is losgeraakt. Dan
moet er niet langer gewacht worden
dan 4 à 5 uur. Anders moet je weer
naar het ziekenhuis voor een minder
plezierige behandeling, zoals een
vriendin laatst overkwam.
Een nummer om te onthouden!
Dunya
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Tekst en foto Jan van Goor

D

e Nieuwmarkt, het mooie plein waar
wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd, met rondom op straatniveau enkele
winkels, veel cafés en restaurants, een
enkele bank en een supermarkt. Daarboven woningen. En in het midden trots de
Waag.
De Nieuwmarkt is het onbetwiste middelpunt van de buurt met vele gebruikers, bewoners en hun visite, toeristen,
winkeliers, “guided tours with audio”,
taxichauffeurs, laatste dag vrijgezellen
met sterke horeca-behoeftes. Het is dan
ook een intensief gebruikt plein, ook al
oogt de grote ruimte rustig. Het plein
wordt alle dagen gebruikt als markt, op
zaterdag een biologische markt en op
zondag een curiositeitenmarkt. En het
hele jaar door zijn er evenementen zoals
de Aprilfeesten, het Chinese Nieuwjaar,
zomersportactiviteiten voor de jeugd, circus Rigello en met de jaarwisseling wordt
er onstuimig Nieuwjaar gevierd. Met veel
scherven, want die brengen geluk.
Het intensieve gebruik en de gevolgen
daarvan – het rondslingerende afval, de
foutgeparkeerde auto’s, slecht gestalde
fietsen – vragen om een goed beheer.
Hierover is de afgelopen jaren door betrokkenen en organisaties veel gesproken
en vergaderd, en dat heeft geresulteerd
in verschillende ‘beheerders’ met prachtige functieaanduidingen als Straatmanager (of Pleinconciërge), Pleinschout (of
Pleinmanager), Buurtconciërge, Buurtregisseur en Stewards.

De Pleinschout
Al in 2010 ontstonden de eerste initiatieven. Het Platform Nieuwmarkt, een
informeel overleg van bewoners, gebruikers, politie en het stadsdeel Centrum,
installeert een werkgroep die in augustus
2011 een plan maakt voor het aanstellen
van Pleinconciërges.
In de Bewonersraad van september 2012
doet Wies Daamen, de zojuist begonnen gebiedscoördinator van de vijf gebieden/rayons Oost, West, Zuid, 1011
(Nieuwmarktbuurt) en 1012 van het
stadsdeel Centrum, verslag van de start
van Pleinconciërges, vanaf dat moment
Pleinschouten geheten. Joke Spel is de
assistent-gebiedscoördinator en draagt
zorg voor een integrale aansturing van
de Pleinschouten. Roel Plugge, de senior

assistent-gebiedscoördinator, wordt het
aanspreekpunt voor klachten over het
beheer van de openbare ruimte. Er komen twee locaties, nog nader te bepalen,
waar hij spreekuur gaat houden.
Het is de bedoeling dat alle klachten
worden opgenomen in de klachtregistratie (KIM), die moeten leiden tot zogenaamde dossiervorming en uiteindelijk
tot een goede aanpak van de overtreders.
De klachten kunnen worden geuit via
het algemene telefoonnummer van de
gemeente (14020) en via een klachtenformulier op de website van de gemeente
Amsterdam, www.centrum.amsterdam.
nl.
In oktober was het zover. Met trots wordt
in het huis-aan-huis blad Centrum.amsterdam.nl melding gemaakt van vaste
toezichthouders op de Nieuwmarkt. Er
komen vier Pleinschouten, die in koppels
van twee in wisselende diensten (overdag en ´s avonds) optreden tegen foutparkeerders, dumpers van illegaal vuil,
eigenaren van blokkerende terrassen en
iedereen die z’n rommel niet opruimt.
Primair is het plein hun werkgebied,
maar ook andere plekken krijgen extra
aandacht, zoals het Zuiderkerkplein en
de J.W. Siebbeleshof.
De Pleinschouten mogen boetes uitdelen, maar de prioriteit ligt bij het aanspreken van de veroorzakers van overlast
en vervuiling, en bij het meedenken over
verbeteringen. Zij staan in direct contact
met de politie. De functie is er voorlopig voor zes maanden, waarna gekeken
wordt of deze vorm van toezicht functioneert en of er sprake is van minder overlast.
Per buurt is inmiddels een overleg gestart
met de verschillende belangengroepen,
zoals bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van instellingen en ambtenaren. Het eerste overleg voor de Nieuwmarkt heeft inmiddels plaatsgevonden
op 26 november in de Zuiderkerk, onder
de naam Buurtcafé. In de volgende OpNieuw leest u hierover meer. Mocht u een
keer zo´n Buurtcafé willen bezoeken, dan
kunt u zich opgeven bij Wies Daamen,
telefoon 06 83 62 45 80.

De straatmanager
Veel ondernemers aan de Nieuwmarkt
zijn lid van de Ondernemersvereniging.
De meeste daarvan zijn kleine horecabedrijven. Ook de Ondernemersvereniging

rs op de Nieuwmarkt
het afval, in grote hoeveelheden, zomaar
ergens gedumpt. De uitvoering begint
aan de bron van de afvalproductie, door
het scheiden van afval in de keukens van
restaurants en de lege verpakkingen van
winkels en kramen. Het realiseren van
de verdere verwerking is een belangrijke taak van Mattie. Door toenemende
schaarste aan grondstoffen wordt het
recyclen van afval steeds meer gezien als
bron van grondstoffen, in goed Nederlands urban mining genoemd, waardoor
het verwerken van afval ook in economisch opzet aantrekkelijk wordt.

Weesfietsen

wil een bijdrage leveren aan een goed
beheer van het Plein. Daarvoor is een
Straatmanager aangesteld, Peter Mattie.
Jan van Goor sprak met hem op een van
de mooie terrassen aan de Nieuwmarkt,
‘t Loosje.
Peter Mattie legt uit dat de Straatmanager
in dienst is van de Ondernemingsvereniging. Zijn werkzaamheden worden primair bepaald door deze vereniging, maar
zijn ook in het belang van de bewoners.
Als voorbeeld van zijn werk noemt hij
twee projecten, waarvan de coördinatie
een belangrijk deel van zijn functie is .

Slim & Schoon vrachtvervoer
In mei is een proefproject gestart om
het aantal vrachtwagens te verminderen
door gezamenlijk gebruik te maken van
vervoer (Slim) en te werken met elektrische vrachtwagens en boten (Schoon).

Del Mondo, In de Waag, ‘t Loosje en Fonteyn doen er aan mee. De bestelde goederen worden afgeleverd op plekken aan
de rand van de stad en per elektrische
vrachtauto of schip naar de Nieuwmarkt
gebracht. De overlast moet zo worden
verminderd en de luchtkwaliteit moet
verbeteren en voldoen aan de Europese
normen. De uitvoering wordt gedaan
door 020Stadsdistributie en Mokum Maritiem. Aan de andere ondernemers van
de Nieuwmarkt, maar ook die van de
Zeedijk, Rembrandtplein en de Dam- en
Hoogstraat, is gevraagd een bevoorradingsprofiel op te stellen waarna deelname aan dit project mogelijk wordt.

Bedrijfsafval
Ook is het initiatief genomen om het
verwijderen en verwerken van bedrijfsafval te verduurzamen. Nog te vaak wordt

En in april en mei was er een grote opruiming van zogenaamde weesfietsen. Samen met bewoners en het stadsdeel zijn
ongeveer duizend niet gebruikte fietsen
verwijderd van het plein en omliggende
straten en grachten. Zo ontstond er weer
extra loopruimte.
Peter Mattie is ook voor bewoners aanspreekbaar. Niet zozeer voor klachten,
wel voor suggesties en ideeën hoe de samenwerking tussen bewoners en ondernemers nog beter kan: 06-10 93 36 88 of
straatmanager@xs4all.nl.
Blijven over de functies Buurtregisseur,
Buurtconciërge en Steward. Wie zijn dat
dan? De Buurtregisseur is een leidinggevende van de politie. Voor de Nieuwmarkt is dat Mischa Nauman. Hij houdt
kantoor in het politiebureau Beursstraat.
De Buurtconciërge is een toezichthouder
van publieke ruimten, die onderhoudt
en repareert. In Amsterdam is dat iemand
die in dienst van het Dienstencentrum
d’Oude Stadt, St Anthoniebreestraat 32,
tel. 557 33 50, bij ouderen en gehandicapten thuis eenvoudige, technische
klussen verricht. Een Steward is een
functionaris, in dienst van de het stadsdeel Centrum, die de chaos in het verkeer aanpakt en reguleert. Met name de
overlast van touringcars op het Damrak
en de Prins Hendrikkade is de afgelopen
zomer verminderd.
Knap ingewikkeld, al die handhavers van
de orde met al die functienamen die op
veel plaatsen anders worden gebruikt.
Misschien kan er een handhaver worden
aangesteld die het juiste gebruik van al
die handhaaffuncties en -aanduidingen
kan handhaven. Maar hoe moet die dan
gaan heten?
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Koningsstraat 19 - 020-3200611 - www.ilsogno.eu

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938
werken met ADEM & STEM voor meer
´lucht´ - energie - zelfvertrouwen - rust - inspiratie
020-6209742 toonbeeld.praktijk@zonnet.nl
www.mariarijnbout.nl

Zeedijk 129
Telefoon 020 – 624 20 70
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www.zeedijk129.nl

Beste buurtgenoten,
Onlangs is de verbouwde locatie van
Droog aan de Groenburgwal 44 in gebruik genomen. Er bestond onduidelijkheid over de openingstijden van horeca
in het pand. Daarom zijn we recentelijk
in gesprek geweest met Machiel Brautigam van Droog, en met ambtenaren
van het stadsdeel centrum. We hebben
met name informatie gevraagd en gekregen over de exploitatievergunning van
Droog. In deze vergunning staat:
Deze exploitatievergunning wordt uitsluitend verleend ten behoeve van additionele horeca. De additionele horeca
dient ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie, zijnde een creatieve ontmoetingsplek met een galerie, een modesalon, body parlour en een bibliotheek,
waar men lezingen kan bijwonen, aan
discussies kan deelnemen, met projecten
kan meedoen, kan lezen en relaxen. Dit
houdt in dat de horeca alleen mag worden geëxploiteerd ter ondersteuning van
bovengenoemde activiteiten. De openingstijden van de additionele horeca
zullen dus te allen tijde ondergeschikt
zijn aan de hoofdfunctie.
De openingstijden van Droog zijn (momenteel) tot 19u ‘s avonds. Daarnaast is
het Droog, als een ieder, toegestaan om
niet-openbare bijeenkomsten in hun
pand te organiseren. Wij hebben aan het
stadsdeel gevraagd of er grenzen gesteld

kunnen worden aan aantal en tijdsduur
van dergelijke bijeenkomsten. Het stadsdeel ziet op dit moment echter geen reden om bij voorbaat beperkingen aan
Droog op te leggen. Wel is toegezegd dat
ondergetekenden iedere 6 maanden op
een bijeenkomst samen met het stadsdeel en Droog mogen rekenen. Tijdens
deze bijeenkomsten zal eventuele overlast worden geëvalueerd. Ook zullen activiteiten door Droog worden van tevoren
worden aangekondigd op het bord in het
pand aan de Staalstraat.
We willen u daarom vragen: als u overlast
ervaart door activiteiten bij Droog, meldt
u dit svp per email aan ons op groenburgwal@live.nl. Vermeld daarbij svp zo
duidelijk mogelijk datum, tijdstip, en
aard van de overlast. Uw informatie zullen wij gebruiken voor de halfjaarlijkse
evaluatie-bijeenkomst. Daarnaast raden
we u aan dit ook rechtstreeks aan Droog
te melden via machiel@droog.com .
Met vriendelijke groeten,
Pim van den Berg
Ingmar Scheiberlich
Addy Stoel
Jan-Joost van Hemel.

Thomas
Op 28 juni overkwam ons gezin een
ramp. Thomas liep over de brug en werd
slachtoffer van de ontploffing van een

woonboot in de Oude Schans. Vanaf dat
moment werd ons leven zwart en overleefden we alleen nog met de moed der
wanhoop in het AMC. De vooruitzichten waren aanvankelijk angstig en onzeker. Gelukkig heeft Thomas het ongeluk
overleefd.
Na een maand kwamen we weer thuis
en hoorden we hoe intens de mensen
in de buurt met ons hebben meegeleefd.
Buurtbewoners spraken ons aan op straat
om te vertellen hoe ze met Thomas en
ons hebben meegevoeld en veel aan ons
gedacht hebben.
We willen iedereen, vrienden, bekenden
en onbekenden die zich voor Thomas
hebben ingezet en aan hem hebben gedacht hartelijk bedanken. De hulp, vele
kaarten, cadeaus en in het bijzonder al
jullie positieve gedachten, schietgebedjes, kaarsjes en medeleven helpen Thomas en ons nog steeds om vol te houden.
We zijn ontzettend blij dat het beter met
hem gaat. Thomas herstelt en gaat nog
steeds vooruit. Gezien zijn ernstige verwondingen gaat het nu wonderlijk goed
met hem. We hebben nog een lange weg
te gaan en vertrouwen er op dat zijn herstel zich voortzet en dat ons leven weer
lichter wordt.
Bedankt namens Thomas, Hortense, Geoff
en Julia

Een ondernemer in hart en nieren
Sonny Buter is een ondernemer in hart
en nieren. In 1993 begon hij zijn eerste
Thaise zaak op de hoek van de Koestraat
en de Kloveniersburgwal – in een voor
die tijd nieuwe formule, eenvoudig maar
goed en goedkoop eten. Die opzet had
hij in Parijs ontdekt, waar hij was voor
een congres voor geologen (ja, dat was
z’n oorspronkelijke vak) tijdens zijn
zoektocht naar een eetgelegenheid. In
1995 opende hij restaurant Song Kwae
op de Nieuwmarkt, in 1997 gevolgd door Me Naam Naam in
de Koningstraat. In de buurt is hij bekend als medeoprichter
van de ondernemersvereniging. Tegenwoordig is hij penningmeester van die club.

Binnenkort begint hij aan zijn volgende
avontuur: een kookschool in de Binnen
Bantammerstraat 15. Hij heeft namelijk
ook nog een cateringbedrijf, in samenwerking met Loekie, een gerenommeerde delicatessenzaak in de Utrechtse
straat. Dat bracht hem op het idee om
samen met Loekie een kookschool te
openen, waar je Thais maar ook Frans,
Italiaans en Nederlands kunt leren
bereiden. Het is een echte school waar je
in een aantal lessen het koken onder de knie krijgt. Klasjes van
maximaal 15 mensen komen samen op een vaste dag en een
vast uur. De “ Amsterdamse kookschool” opent midden
januari.

1000 vrienden op Facebook maar wat weet je van je eigen buurt?
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
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Uit de notulen van
11 oktober 2012.
- Naar aanleiding van een
opmerking over woningtoewijzing binnen woongroepen: coöptatierecht geldt
voor alle woongroepen.
Coöptatierecht is het recht
van achterblijvende huurders
om een nieuwe huurder te
kiezen.Het punt werd aan de
orde gesteld omdat er een
tekort is aan woningen voor
ouderen. Er wordt voorgesteld om een oproep te doen
aan woongroepen om lege
woningen toe te wijzen aan
buurtgenoten. Bernadette de
Wit zegt dat woningcorporaties bezig zijn om het coöptatierecht in te trekken.
- Anina Kist vraagt of het
kunstwerk Zuiderzeeballade
aan de orde is geweest in
de bewonersraad Groot
Waterloo. Dat is niet het
geval. Anina Kist waarschuwt dat nu de herinrichting St Antoniesbreestraat/
Jodenbreestraat onderweg is,
er dadelijk bomen staan op
de plek waar het kunstwerk
zou kunnen komen. Wies
Daamen zal daarover navragen bij Domingo Regalado.
- Blom Walenburg. De plannen zijn zeer onduidelijk. Er
werd gezegd dat Walenburg
een zorghotel wordt, ontworpen door architect
Berkhout. Ook zouden de
woningen op de hoek van
Oude Waal/Lastage (groot
wit nieuwbouwpand) worden verkocht.
- Pintobieb. Invulling van
het nieuwe Pintohuis begint
langzaam vorm te krijgen. Als
alles goed gaat, kan het nieuwe Pintohuis op 1 maart 2013
zijn deuren openen.

- Er wordt gezegd dat door
de Korte Keizersstraat veel
meer verkeer komt omdat
de Koningsstraat is afgesloten. Soms zijn de paaltjes bij
de Keizersstraat ook weg
en rijdt men door richting
Nieuwmarkt. Dat is gevaarlijk, met het oog op de speelplaats.
- Marten van der Krieke zegt
dat het paaltje voor de Korte
Koningsstraat zo staat dat er
toch verkeer langs kan. De
Oudeschans is eenrichtingsverkeer, maar nu rijdt het verkeer tegen de rijrichting in.
Overigens staat het paaltje er
onregelmatig.
- Hans Hagenbeek is gebeld
door een bewoner van het
Atrium, die vertelde dat
bij de opknapbeurt van de
Antoniesbreestraat de bulldozers hakken in de betonnen platen en schuren langs
de metalen platen die de
rubberblokken beschermen.
Gebeuren daar geen foute
dingen? Bel de projectleider
hierover, is het advies.
Parkeergarage Oosterdok
De voorzitter zegt dat
Boudewijn Oranje heeft laten weten dat de parkeergarage onder het Oosterdok
niet doorgaat. Wies Daamen,
gebiedscoördinator is bij de
vergadering aanwezig om
dit besluit toe te lichten: het
Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Centrum heeft het
besluit genomen om geen
parkeergarage onder het
Oosterdok te bouwen. Ten
eerste omdat het bouwen
van een parkeergarage erg
duur is en ten tweede omdat uit onderzoek is gebleken dat de parkeergarages
Markenhoven en Ode half
leeg staan. Wel is ooit toegezegd dat als er parkeerplek-

ken worden opgeheven, er
nieuwe voor terugkomen.
In de afgelopen 20 jaar zijn er
119 plekken verdwenen. Het
Dagelijks Bestuur wil vooral
parkeermogelijk-heden voor
fietsers realiseren. Er moet
een fietsenstalling komen onder het Stationseiland, voor
20.000 fietsen – er was eerst
gedacht aan 7000 fietsen….
Die 119 verdwenen plekken worden niet gecompenseerd. Het Dagelijks Bestuur
wil wel 50 plekken compenseren, waarvan 35 plekken
op de lage kade bij de Prins
Hendrikkade. Overige plekken komen ter sprake in de
nota Parkeren. Inspraak hierover is van 14 november 2012
– 1 januari 2013.
De voorzitter merkt op dat
in de oorspronkelijk geplande Oosterdokgarage 70%
bestemd zou zijn voor bewoners. Kan dat nu niet in
de Ode garage gerealiseerd
worden? Wies Daamen zegt
dat D 66 een motie heeft ingediend om toch plekken te
huren in de Ode garage.
En wat vinden de Chinese
ondernemers ervan dat de
Oosterdokgarage niet doorgaat? De wethouder gaat op
15 november met hen praten,
en die ondernemers zijn inderdaad niet blij.
- Marten van der Krieke
is betrokken bij het
Fietswrakkenproject
Nieuwmarkt. Weesfietsen
en wrakken worden daarbij
gestickerd. Helft van de geparkeerde fietsen is of een
wrak of wordt niet meer gebruikt. In een eerste ronde
zijn 800 fietsen weggehaald,
en er kunnen nog wel 500600 fietsen worden verwijderd.

Interviews maken?

opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
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- Evert Odekerken vraagt
naar de bushaltes bij Amrath
en de Kosmos op de Prins
Hendrikkade. Wies Daamen
zegt dat het plan is om de
Prins Hendrikkade in 2016
te versmallen en dan komt
er alleen een halte bij het
Amrath.
De voorzitter merkt op dat als
de Oosterdokparkeergarage
er zou komen, er ook parkeerplekken zouden verdwijnen.
Wies Daamen antwoordt dat
als er nieuwe plekken verdwijnen die niet gecompenseerd zullen worden.
Nu is de bezetting van de
parkeervergunningen 109%.
- Wies Daamen vertelt over
de pleinschout: er zijn drie
handhavers geselecteerd. Zij
zijn nu in opleiding. Ze lopen
nu rond samen met bevoegde handhavers en worden
aangestuurd door de politie.
De pleinschouten hebben
hun bevoegdheid nog niet.
Hun takenpakket is vastgesteld, zoals voorgesteld door
de werkgroep .Ze opereren
nu nog onopvallend.
Zeedijkkoor
De voorzitter heet Marianne
Tesselaar en John van der
Wijde welkom. Marianne
en John vertellen over
de geschiedenis van het
Zeedijkkoor.Waarom zijn ze
vanavond hier? De gemeentesubsidie voor het koor
stopt. De leden betalen contributie. Het koor wil meer
bekendheid krijgen in de
buurt. Ze treden graag op in
de buurt, tegen een minimale
vergoeding.
Voor €15 kun je vriend van
het Zeedijkkoor worden.
Meer informatie op www.
hetzeedijkkoor.nl.
Met dank aan
Mieke Lokkerbol
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Wijkcentrum d’Oude Stadt presenteert:

‘Sint Antoniesbreestraat in the picture’
vitrine-expositie in de Sint Antoniesbreestraat, december 2012 / maart 2013

D

e 28 vitrines aan weerszijden van
de Sint Antoniesbreestraat staan
drie maanden lang in het teken van de
lange geschiedenis van de straat: 25 vitrines met oude foto’s, één met een ingekleurde prent uit 1760 en twee met
oude plattegronden van 1544 en 1625.
Om te vieren dat de straat er na een
half jaar “herinrichten” weer pico bello uit ziet, hebben Sjaak van der Leden
en Winne Meijering een keuze gemaakt
uit wat aanwezig is bij het Stadsarchief
en bij het Vrije Archief Nieuwmarkt,
verduidelijkt met tekst en hier en daar
een foto van nu.
De laatste jaren is er veel te doen geweest
over een herinrichting van de Sint Anto-
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niesbreestraat. Er was een werkgroep uit
de Bewonersraad, die aan architect Hans
Hageman had gevraagd een ontwerp te
maken voor een invulling van de straat
als een voetgangersgebied, waar auto’s wel
toegang hadden, maar waar doorgaand
verkeer werd geweerd. Hij maakte een
plan met een bestrating van verschillende
kleuren keitjes op z’n Portugees. Jarenlang
zijn de plannen aan de Gemeente voorgelegd als wensen van de Bewonersraad
Nieuwmarkt. Daar was men het er mee
eens dat een herprofilering hard nodig
was, maar de uitvoering liet op zich wachten. Twee jaar geleden MOEST de Sint
Antoniesbreestraat op de schop omdat de
rijrichting voor het eenrichtingsverkeer
werd omgedraaid, in verband met de ope-

ning van de ODE-brug bij de Prins Hendrikkade naar het toekomstig busstation
aan de IJ-kant van CS. De parkeerplekken
in de straat moesten naar de andere kant
van de straat en in de straat zelf werd een
nieuwe asfaltbaan gelegd om het verkeer
van de Jodenbreestraat naar de Geldersekade te kunnen laten rijden. Nadrukkelijk
stelde de Gemeente dat de echte herinrichting nog in het vat zat en het overleg
met de werkgroep, aangevoerd door Hans
Hageman, ging verder. Een aan de eisen
van de Gemeente aangepast plan – met
tweekleurige sierbestrating - werd door
beide partijen aangenomen, maar uiteindelijk haalde de wethouder daar een streep
door: er diende soberheid betracht te worden in deze tijden van crisis en bezuini-

Foto links: Jacob Olie, 1890. bron: Stadsarchief,
Amsterdam
Foto boven: Sjaak van der Leden, november
2012, beide foto’s zijn genomen vanuit een raam
op de eerste verdieping van de Waag op de
Nieuwmarkt.

Leer alles over de hoofdstad in
‘1000 Vragen over Amsterdam’

gingen. In juli begon de herprofilering,
die een half jaar zal duren: ook leidingen
en riolering moeten worden vervangen.
Nu het eerste gedeelte van de straat klaar
is, blijkt de soberheid wel mee te vallen: er
is geen asfalt meer te bekennen. Van plint
tot plint zijn klinkers toegepast, er liggen
brede natuurstenen trottoirbanden, er is
meer ruimte voor voetgangers, er zijn wat
meer fietsnietjes en minder auto-parkeerplaatsen. De winkeliers lijken tevreden;
het verkeersriool is meer op een aangename winkelstraat gaan lijken. Zo is de Sint
Antoniesbreestraat langzamerhand weer
aan het worden wat het vóór de tweede
wereldoorlog ook was: een gezellige winkelstraat.
Sjaak van der Leden

Op hoeveel palen staat Het Scheep-vaartmuseum? Waar ligt Rembrandt van Rijn
begraven? Hoeveel fietsen zijn er in Amsterdam? Van wie is het Rijksmuseum?
Wat is het Mirakel van Amsterdam?
Dit zijn vijf voorbeeldvragen uit de nieuwe tweetalige (NL/ENG) uitgave ‘1000
Vragen over Amsterdam’.
Niet alleen voor toeristen, ook voor bewoners is dit boek in waaiervorm zeer
geschikt om op een leuke en eenvoudige manier de historie en cultuur van de
stad door en door te leren kennen.
De presentatie heeft plaatsgevonden op 27 november in de Zuiderkerk.
Het concept is bedacht door buurtbewoner Henri van Poll, zelfstandig werkzaam onder de naam GoMedia: “Toen ik in 2005 in Amsterdam kwam wonen,
had ik wel duizend vragen over de stad. Ik ben toen eerst alle musea gaan bezoeken, om zo de stad echt te leren kennen. Dat is de basis geweest van deze waaier.
Amsterdam heeft zo ongelooflijk veel te bieden. En er zijn zo veel leuke en onbekende weetjes.”
Henri heeft al eerder van zich doen spreken, toen hij deze zomer het verval van
de bankjes op het Zuiderkerkhof niet langer kon aanzien en met verfpot en kwast
actie ondernam.
De waaier is voor tien euro te koop in de boekhandel.
Henk Oldeman
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dic ht e r s pa g ina
Het straatvoetbalteam van mijn school uit Oud-West speelde 14
november de grote straatvoetbalfinale van Amsterdam. Midden
op de Dam. Een geweldig evenement voor voetballiefhebbers.
As (as is verbrande turf) we gewonnen hadden ... had ik een
glorieus artikel van twintig pagina’s geschreven en dan had de
OpNieuw-redactie dat weer geduldig en professioneel teruggebracht tot één pagina gejuich en vreugde. Maar mijn team verloor met 4-2 en de droom om Amsterdams straatvoetbalkampioen te worden blijft. Zover ik weet doen de verschillende scholen
uit de Nieuwmarktbuurt niet of nooit mee aan het mooie kampioenschap. Ik zal eens uitzoeken waarom. In het volgende nummer kunt u trouwens van mij een sportverslag verwachten van
een tafeltenniswedstrijd. Ik ben van plan de strijd aan te gaan
met onze hoofdredactrice en met de Chinese dokter. Zij spelen
vaak op donderdag buurttafeltennis. Misschien kan ik daarmee
dit jaar nog kampioen worden. Dus als altijd schrijf ik nu met een
al winters voetbalgevoel deze kleine opmaat tot een gedicht.
Jorge

win en
win mij
verblind
en verbind mij
het dovend licht
verdwijnt
zoals de adem
in de slaap
verlies en
verlies mij
vertraag
en daag mij
zoals een duivel
van de advocaat
verliest
laat
en laat mij
roep
en riep mij
sleep
en sliep mij
dood mijn angst
voor de dood
met d of dt
Jorge

Fietsen van de Nieuwmarkt
Ze dweilen de straten af
ontwijken glas
zigzaggen tussen etensresten en karton
staan hun mannetje in de stad
op tijd stoppen ze, net gedresseerde honden
voor nonchalante studenten en gehaaste
tramreizigers
voor overstekende toeristen die enkel
naar gevels kijken
als de druk op de banden te groot is
vloeken ze, de ijzeren rossen
schieten uit hun krammen
snakken naar een plek
om te bezinnen, om te genieten
ze duiken op een onbewaakt moment
zonder gepiep of gezucht
de gracht in
met velen liggen ze daar
verhalen te vertellen
het slijk luistert
nu het nog kan
want ze komen
om de modder op te scheppen
de fietsen gaan mee
			
Erika de Stercke

Verslagenheid
De slager is gestorven
Zijn vlees wordt begraven
Door het intens bedroefde nageslacht
Wordt honderd kilo heengedragen
			
Pieter Bol
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Lente in de herfst
Herfsttijloze
zonder groen
dronken van licht en aarde
naakt en bloot
geeft zij zich
helemaal.
		
Therese

EEN ANDERE TAAL
In de Hema
Pino bij de broodjesbalie
zijn waterblauwe ogen
Die heeft het koud gehad vannacht
Te weinig wijn voor eindeloze straten
en herfstig slapen op steen
gevallen blad
èèèèèèèèèèèèèèèèèè?!
Como esta?!
Wij barsten uit in wederzijds gebarenspel
van taal van klanken dansen wij
tot achter de make-up
Altijd zie ik bevroren bergen
achter hem
Zijn kleine kudde schapen
wacht bij de heg
Ook in de Hema staat een heg
grazen de schapen / huilt
de wind
Een plastic zak met poëzie
wordt in mijn hand gedrukt
Buona Giornata!
Ik spreek geen Italiaans. Een beetje Frans en Spaans.
Proef het op de tong
Tekst van Pino		

en dit is wat er in mij opkomt

Blanca è la luna		
que non c’é		
			
coperta dalle nuvole
de si puó scavare		
con la fantasia		
le mani a badile		
nel cielo in 		
il pitacchio		
che me viene fuore
dei verdi dei verdini
dei blû
e panna bianca blû
fiono alla tuna		

wit is de maan
zoals eigenlijk niet bestaan
kan
half bedekt door wolken
littekens op haar gezicht
zo zeilt zij met mijn dromen
de handen aan het stuur
de hemel
de fietser die mij achtervolgt
het groen van het blauw

witbrood met tonijn

Wat een dichter.
Dank, Pino, voor alle inspiratie.
Ik zou het geen dag uithouden op die manier
en jij blijft je geheimzinnige teksten schrijven.
					
Dunya

E

r is een bouwkraan neergezet op de
oude Waal. Hoog torent hij uit boven en achter de huizen, de grote populier, en boven het plein van de speeltuin
achter mijn huis. De bestuurder van de
kraan heeft plaatsgenomen in zijn hokje. Met een liftje is hij boven gebracht.
Eerst denk ik nog dat ze het huisje van de
speeltuinvereniging willen vervangen of
verbouwen. Dan blijkt dat zij de populier
met zijn machtige kruin gaan bewerken.
Hopelijk is het alleen maar snoeien en
niet rooien! Aan de kabel van de kraan
hangt een man met een kettingzaag. Als
hij de boomkruin induikt lijkt hij net
een reuzeninsect, een kever met een fluorescerend schild – of een rijpe vrucht. De
man bevestigt een kabel aan een grote
tak, met een andere kabel heeft hij zichzelf gezekerd. Dan zet hij de zaag aan,
een schel, helder geluid, kort en krachtig.
De grote tak lijkt zich te hebben losgemaakt uit die grote kruin en zweeft naar
beneden. Voor de laatste keer speelt de
wind in zijn bladeren. Even later klinkt
het dreunen van de hakselmachine.

Foto Juul van der Molen

Opnieuw wordt de man in de boom als
een oranje kever opgehesen en naar de
volgende tak verplaatst. Hij bevestigt de
kabel. Weer klinkt de zaag, een witgouden stofwolkje waait op en een volgende
tak zweeft naar beneden. De man houdt
pauze, de kraan laat hem met zaagmachine, kabels en al naar beneden zweven.
Hoe moet dat voelen voor die mensenkever, zo zonder grond onder zijn voeten?
Het enige contact met de grond is de kabel die hem vasthoudt en de takken die
hij even later snoeit.

Populier
Therese van Beeck
De samenwerking tussen de man in de
boom en de kraanmachinist moet wel
goed zijn. De man in de boom is letterlijk
afhankelijk. Dag bladeren, dag tak, dag
licht dat nog een keer blinkt op de grote,
neerwaarts zwevende pluimen. Die man
in de boom gaat doeltreffend te werk. Hij
lijkt volledig in zijn element. De machinist in de kraan lijkt een onderdeel van
zijn machine geworden. Hij is haast onzichtbaar, zoals god in zijn schepping.
Het hijsblok staat stil boven de krimpende kruin. Weer klinkt de zaag, er komt beweging in de kraan, het blok schuift langs
de uitlegger en weer een tak zweeft zijn
ondergang tegemoet. Het feit dat de man
met de zaag soms nog even een schijf van
de overgebleven stomp afzaagt, doet vermoeden dat de boom behouden zal worden. Hoeveel nesten verdwijnen met die
sneuvelende takken? Het broedseizoen is
gelukkig voorbij. Welke spanwijdte heeft
de kruin gehad? Ik vermoed twintig tot
dertig meter.
Nu is de man met de zaag aan de achterkant aan het werk en even vrees ik toch
voor de boom. Ik ga op mijn balkon
staan om foto’s te maken. Ook andere buren volgen het gebeuren met spanning.
Wat gaat er met ‘onze’ boom gebeuren?
Een buurman wordt voorzichtigheidshalve alvast een beetje woest: ‘Die boom is
minstens honderdvijftig jaar oud, ze gaan
ook zomaar al het groen weghalen, er zijn
mensen die niet van groen houden!’

Ik geef uitdrukking aan mijn hoop dat de
boom behouden blijft en leg uit dat de
boom zo oud niet kan zijn: ‘Populieren
groeien razendsnel. Kijk maar naar die
jonge populier daar, die ze enkele jaren
geleden in de plaats van een andere oude
reus hebben geplant. Deze moet wel gesnoeid worden, want in de herfst wordt
dat gevaarlijk als heftige stormen door
die machtige kruin gaan. De boom kan
zich wel herstellen.’
Ik ga verder met mijn observatie van het
gebeuren en zie hoe de man voor even
naast de boomkruin zweeft. Op sommige
momenten lijkt hij met de kruin versmolten. Alleen de fluorescerende kleuren laten hem dan zichtbaar zijn. Die kleuren
en die strakgespannen kabels, die maken
duidelijk dat daar iets buitengewoons
gaande is. Een stuk techniek wordt daar
ingezet dat zo’n volstrekt andere werkelijkheid ademt dan die boom met zijn
miljoenen blinkende blaadjes, zijn sterke
en tegelijk bewegelijke takken en takjes
en zijn onverzettelijke, dikke stam.
Een grote tak is in de laagte verdwenen.
Hoog in de lucht staan nog twee eenzame pluimen. Ook die zijn even later
gesneuveld. Nu spant het erom. Was dit
het grote werk? Wordt er nu alleen nog
bijgewerkt of was dit het begin van het
einde? Ik moet mijn observaties staken
en ben benieuwd wat ik later zal zien: alleen nog maar strakblauwe lucht met een
enkele condensstreep of een geschrokken gekortwiekte boom die zich op herstel bezint. Ik hoop en vertrouw op het
laatste.
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Huis De Pinto

E

voor de buurt en door de buurt

erst het goede nieuws: het hart
van Huis De Pinto is gered voor de
buurt! Huis De Pinto? Ja, het Pintohuis aan de Sint Anthoniesbreestraat
krijgt een nieuwe bestemming en tegelijk wordt de oude naam in ere hersteld.
Stichting Huis De Pinto, opgericht door
bewoners uit de Nieuwmarktbuurt, huurt
per 1 januari 2013 bijna de hele begane
grond van het monumentale pand. Dat
is dus inclusief de centrale leeszaal met
fraaie schouw en plafondschilderingen.
Stadsdeel Centrum stelt per jaar een ton
subsidie ter beschikking aan de Stichting
om de ruimte te huren en te beheren en
om sociaal-culturele activiteiten uit te
voeren.

Baken
Heel verdrietig nieuws daarentegen –
waar jaren voor gevreesd en tegen geprotesteerd werd – is en blijft natuurlijk
dat we op 14 november na ruim 37 jaar
afscheid hebben genomen van de alom
geliefde Pintobieb. De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) is nu echt vertrokken. Volgens velen was het de mooiste bibliotheek van Nederland met tevens de meest betrokken en persoonlijke
bibliothecaris die er kon zijn, Liesbeth
Pijper. Op 22 augustus 1975 werd de bibliotheek door – destijds prinses – Beatrix
geopend. Na de Tweede Wereldoorlog
had het pand leeggestaan en was in verval geraakt. Begin jaren zeventig fungeerde het vervolgens als eenzaam baken
in de woestenij van de metroaanleg en
de rellen daaromheen. Na een grondige
restauratie en met de feestelijke ingebruikname als OBA-vestiging werd ‘Huis
De Pinto’ tenslotte het symbool van de
wederopbouw van de Nieuwmarktbuurt.
De Pinto is de naam van de familie die
vanaf de 17e eeuw het pand bewoonde
en het huis heette sinds die tijd dus Huis
De Pinto. Door de bibliotheek werd de
afgelopen decennia de naam Pintohuis
gebruikt.

Bruisend
Maar nu wordt de oude naam weer
‘nieuw’ en zijn er ook nieuwe kansen
op deze prachtige plek in hartje Amsterdam, in deze dorpse oase te midden van

de horden toeristen, souvenir- en coffeeshops, auto’s, scooters en riksjafietsen.
Flink uitdagende kansen zelfs. We krijgen
als buurtbewoners de mogelijkheid om
in Huis De Pinto een bruisend centrum
op te zetten waarin lezen, literatuur,
kunst, cultuur en communicatie in brede
zin gedeeld en beleefd kunnen worden.
Op allerlei manieren en voor iedereen.
Voor kinderen, pubers, ouderen en voor
alle leeftijdsgroepen die daartussenin
zitten. Zodat het een plek is waar buurtbewoners en betrokkenen elkaar op een
leuke en inspirerende manier kunnen
ontmoeten. Waar echt contact tot stand
komt, oftewel ‘verbinding’. Zo bewaren
we hopelijk niet alleen het fysieke hart
(het gebouw, de leeszaal), maar ook de
ziel van het voor de buurt zo vertrouwde
Pintohuis, van Huis De Pinto.

foto: Mathilde muPe

Nieuwe gezichten
Om dit te bereiken is actieve inzet nodig van veel vrijwilligers: van buurtbewoners en andere mensen die zich
betrokken voelen bij Huis De Pinto. Op
14 mei 2012 – nadat definitief door de
Gemeente was besloten dat de bibliotheek zou verdwijnen, maar dat er nog
wel ruimte was voor een ‘buurtfunctie’
– vond tijdens een drukbezochte bijeenkomst in buurthuis De Boomsspijker een
eerste oproep plaats om mee te werken
aan nieuwe plannen voor het historische

pand. Zo ontstond werkgroep Huis De
Pinto. De werkgroep bestaat uit zo’n vijftien enthousiaste leden, waarvan sommige eerder actief waren voor behoud
van de Pintobieb. Het grootste deel bestaat uit nieuwe gezichten uit de buurt.
Ook hebben zich spontaan twee (ex-)studenten kunst- en cultuurgeschiedenis bij
de groep aangesloten.

Het Rembrandthuis
De werkgroep kon in juni direct aan de
slag met het maken van een eerste plan
voor buurtactiviteiten op de begane
grond van het oude Pintohuis. Dat was
een eis van de Gemeente om voor (financiële) ondersteuning in aanmerking
te komen. Een driekoppige delegatie
van de werkgroep ging vervolgens met
dit plan de boer op: eerst langs bij wethouder Roeland Rengelink van Stadsdeel
Centrum, vervolgens in overleg met medehuurder Museum Het Rembrandthuis
en tenslotte samen met laatstgenoemde
op bezoek bij verhuurder Stadsherstel.
Deze gesprekken zijn allemaal in bijzonder grote harmonie verlopen en alle partijen waren het spoedig eens over huur
en ruimtegebruik. Stichting Huis De
Pinto huurt de gehele begane grond van
het pand behalve de ruimte achterin (de
oude kinderbibliotheek). Museum Het
Rembrandthuis gaat die ruimte gebruiken voor educatieve activiteiten en huurt
verder alle bovenliggende verdiepingen.
Hoewel Huis De Pinto de keuken huurt
en beheert, kan Het Rembrandthuis daar
ook gebruik van maken en kantoormedewerkers van Het Rembrandthuis komen gewoon via de voordeur aan de Anthoniesbreestraat binnen en gaan dan de
trap op. De groepjes kinderen die overdag educatieve activiteiten komen doen,
worden bij de achterdeur opgevangen.
Ook is afgesproken dat Het Rembrandthuis de leeszaal een paar keer per jaar ’s
avonds voor een bestuursvergadering
kan gebruiken en dat Huis De Pinto in de
avonduren eventueel een activiteit kan
plannen in de oude kinderbibliotheek.

Voorjaar 2013
Die eerste fase van onderhandelingen

Je eigen strip maken? Kom maar op
opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
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in de zomer was natuurlijk ontzettend
belangrijk, maar het echte werk is eigenlijk daarna pas begonnen: het compleet vanaf de grond opzetten van een
‘klein cultureel centrum met ontmoetingsfunctie voor de buurt’. Zo heeft de
werkgroep het geformuleerd. Dit proces
is nog steeds in volle gang. Werkgroep
Huis De Pinto, die elke twee weken plenair bijeenkomt, heeft zich ondertussen
opgesplitst in subwerkgroepen voor verschillende onderwerpen: begroting, inrichting, bedrijfsplan, publiciteit en activiteiten. Het is letterlijk en figuurlijk een
hele organisatie!
Op het gebied van financiën moest de
werkgroep bij het Stadsdeel een precieze
begroting indienen voor de kosten per
jaar (100.000 euro) en de kosten voor
eerste inrichting, aankleding en benodigde apparatuur. Er wordt gewerkt aan
een aantrekkelijk en efficiënt inrichtingsplan, waarbij alle beschikbare ruimtes
multifunctioneel gebruikt kunnen worden. In het bedrijfsplan staat tot in detail
beschreven hoe Huis De Pinto organisatorisch en bestuurlijk in elkaar steekt,
inclusief missie, visie en strategie. Publiciteit is vanzelfsprekend van het grootste
belang. Huis De Pinto zal in het vroege
voorjaar van 2013 officieel geopend worden. Op dat moment zal er een boeiend
en divers aanbod zijn van activiteiten
–per dag, per week, per maand – en dat
moet iedereen in de buurt – en daaromheen – natuurlijk weten.

Stand-up poetry
En wat voor activiteiten komen er dan?
Het leuke is dat de buurt dit in feite zelf
bepaalt. Een belangrijk deel van de visie van Huis De Pinto is namelijk dat er
gebruik gemaakt wordt van alle creati-

viteit en energie die in de buurt aanwezig is. Huis De Pinto is voor en door de
buurt. Binnen de werkgroep en daarbuiten zijn ondertussen talloze ideeën en
initiatieven aangedragen. Sommige zijn
al vastgelegd, andere worden nog verder
ontwikkeld. Wie een goed plan heeft op
het gebied van lezen, literatuur, cultuur,
kunst, communicatie en ontmoeting,
kan dit dus indienen bij Huis De Pinto
(zie e-mailadres onderaan dit artikel).
In ieder geval kan iedereen straks weer
dagelijks terecht in de leeszaal voor het
lezen van een ruime variatie aan kranten
en tijdschriften. Kinderen krijgen hun
eigen hoekje. Er komen weer literaire en
culturele lezingen. Er is plaats om films
te kijken, documentaires te maken of
muziek ten gehore te brengen. Er kunnen stand-up poetry avonden voor jongeren georganiseerd worden en voorleesmiddagen voor kinderen of ouderen.
De activiteiten die altijd al aangeboden
werden, worden natuurlijk voortgezet:
denk aan de leesclubs, schrijfworkshops,
computercursussen en cursussen van de
Spinozakring. Tenslotte zal er in Huis De
Pinto speciale aandacht komen voor verhalen uit de buurt en over de buurt: verhalen van vroeger en nu, door bekende
en onbekende buurtgenoten, in woord
en beeld.

dens (een aantal) dagdelen, toezicht houden bij activiteiten, informatie geven,
sleutelbeheer, kassa en andere praktische
werkzaamheden zoals stoelen klaarzetten en opruimen. Ook zijn er specifieke
taken op het gebied van bijvoorbeeld
publiciteit. Huis De Pinto zal het werken
met vrijwilligers professioneel aanpakken. Van de vrijwilligers wordt motivatie en verantwoordelijkheid verwacht,
maar daartegenover staat veel aandacht,
goede begeleiding en een inspirerende
omgeving. We hopen dat veel betrokken
en enthousiaste vrijwilligers zich zullen
melden!
Namens werkgroep Huis De Pinto
Barbara Heetman
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk
voor Huis De Pinto en/of heeft u een goed
initiatief voor een activiteit? Reageer dan via
contact@huisdepinto.nl
Nagekomen bericht: Dit artikel is geschreven in de aanname dat het Rembrandtmuseum de bovenverdiepingen
van het Pintohuis zou huren. Thans vernemen wij dat het Rembrandthuis zich
heeft teruggetrokken als huurder. De
consequenties daarvan zijn op dit ogenblik nog niet bekend. Redactie OpNieuw

Vrijwilligers
Zoals al eerder genoemd, kunnen deze
activiteiten alleen maar plaatsvinden als
veel mensen zich hiervoor inzetten: Huis
De Pinto heeft (meer) vrijwilligers nodig!
Er is behoefte aan mensen die plannen
en initiatieven hebben en deze uitvoeren. Maar er zijn vooral ook vrijwilligers
nodig die ondersteunende werkzaamheden willen verrichten: aanwezig zijn tij-

Mensen mooi oud laten worden
Er is een nieuwe beautyzaak in de buurt,
LaBotee, op de Geldersekade 76. Een
zaak gespecialiseerd in behandeling van
huid en haar. Een uitgebreid assortiment
aan verzorgingsproducten staat de clientèle ter beschikking.
De salon biedt een veelheid van behandelingen aan, waaronder microdermabrasie. Dit is een pijnloze techniek om de
huid gladder, zachter en frisser te maken
en te ontdoen van fijne rimpels, meeeters, puistjes, vergrote poriën, huidver-

kleuringen en ondiepe littekens. Ook
voor permanente make-up, peelings,
oxygen-behandelingen en hand- en
voetverzorging kan men er terecht. De
zaak beschikt ook over een kapper.
Labotee heeft het haar specialisatie
gemaakt mensen mooi oud te laten
worden en daar nemen ze de tijd voor.
En voor alle duidelijkheid: heren zijn
ook van harte welkom.
Zie voor meer informatie
www.labotee.nl
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Het Zeedijkkoor
Evert van Voskuilen

W

erelds en beroemd in de Nieuwmarktbuurt zijn de eerste omschrijvingen die je te binnen schieten bij
het Zeedijkkoor. Nog wel, want hun reputatie verbreedt zich. Niet in het minst
door hun burleske optredens, in Paradiso, of tijdens de Hartjesdagen en de
Aprilfeesten op de Nieuwmarkt.
Het koor ontstond in 1993 aan de bar van
Cafè Verhoeff op de Zeedijk. Buurtbewoners hieven daar zo vaak een aanstekelijk
lied aan, dat men uiteindelijk besloot een
koor op te richten. Bob Nasse, een van de
leden van het eerste uur, zegt daarover
op de website: “De Zeedijk begon toen
net een beetje uit het dal op te krabbelen
en wij wilden met onze liedjes het negatieve imago van de Dijk wat opvijzelen.”
Het werd een geslaagde missie.
Zoals bij ieder koor ontstond al snel de
behoefte aan eenduidige kleding. En wat
ligt er dan meer voor de hand dan de
inspiratie uit de omgeving te halen. De
Zeedijk is niet voor niets na de PC Hooftstraat de beroemdste straat van Nederland. De zingende dames van lichte zeden en hun pooiers bleken een succes. In
aanmerking genomen dat koorzang ooit
in de kerk in zwang raakte om het gevoel
van samenzijn te bevorderen, geeft het
Zeedijkkoor daar een heel bijzondere interpretatie aan.
Voor de kledingcommissie van het koor
ligt de inspiratiebron in het verleden.
Zouden ze met hun tijd zijn meegegaan,
dan zou het weinig om het lijf hebben.
Nu zijn ze een lust voor het oog. Na een
kakelbont begin ligt het accent op eenheid en rust in de uitstraling. Op het
podium zien we dan ook dames, maar
wel hoerige dames. De heren tonen zich
bescheidener en bieden geestelijk tegen-
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wicht. Bij elkaar een zeer aanwezig koor.
Dirigent is Paul Tijink. Opgeleid aan het
conservatorium, musicus en dirigent van
meerdere koren. Behalve het Zeedijkkoor
leidt hij ook een klassiek en een liturgisch koor. Speelt desnoods piano met de
handen achter de rug. Heeft er zichtbaar
plezier in als hij er in slaagt het koor de
kwintessens van een lied te ontlokken.
Dictie en een goede voordracht zijn voor
hem dan ook belangrijk. Net als bij de
meeste koren worden de leden op die
punten slordig als daar geen aandacht
aan wordt besteed.
Het repertoire van het Zeedijkkoor, ontleend aan het levenslied (niet te verwarren met smartlappen) en liederen uit de
kleinkunst, vraagt daar ook om. Van het
koor wordt verwacht dat ze de teksten uit
het hoofd kennen. Dat geeft meer ruimte
voor de voordracht. Het koor kan prachtig meerstemmig zingen, maar doet dat
alleen als de tekst daar ruimte voor biedt.
Het ontroerende zit ‘m er in als het koor
zich een lied eigen maakt.
Soms ontstaat de meerstemmigheid tijdens de repetities. Dan pakken de alten
als vanzelf de tweede stem op en kleuren
een lied in. Dat is typisch voor dit koor,
want eigenlijk ligt het meer voor de hand
dat de tenoren dat doen. In tegenstelling
tot veel andere koren, werkt het Zeedijkkoor niet met solisten omdat die de onderlinge verhoudingen scheef kunnen
trekken. De enige die er echt uitspringt,
is de heilsoldate. De ooit door een dame
in het koor achtergelaten kleding werd
door Jelle geadopteerd. Ze zitten hem als
gegoten en zijn een inspiratiebron voor
de door hem hartstochtelijk aangekondigde nummers; inclusief de collectebus.
Overigens wordt, los daar van, gehoopt

dat sponsoren willen bijdragen aan de
kosten die gemoeid zijn met de optredens.
Als regel hebben de teksten met de buurt
te maken, soms met Amsterdam, maar
niet met het levenslied zoals bekend van
bijvoorbeeld Johnny Jordaan. Prachtige
liederen, maar die horen bij die buurt.
Leden van het koor struinen archieven af
naar mooie teksten en muziek, worden
soms getipt of horen iets op de radio.
Soms is dat een buitenlands lied, dat dan
wordt vertaald. De stijl varieert van pop
tot klassiek, maar voor alles geldt dat het
binnen de identiteit van het koor moet
passen. Veel van die teksten zijn op muziek gezette verhalen, waard om onthouden te worden. Het is niet toevallig dat
onder meer Willem Wilmink, Jan Boerstoel, Simon Carmiggelt, en Drs. P. op het
repertoire staan. Veel van die teksten zijn
op muziek gezet door Harry Bannink,
Martin van Dijk en Astrid en Lennaert
Nijgh.
De begeleiding bij grote optredens wordt
sinds enige tijd verzorgd door pianist Eelco. Paul Tijink kan zich dan volledig op
het koor richten. Een samenwerkingsverband dat wonderwel klikt en voorkomt
dat het koor op de automatische piloot
gaat zingen. Voor een recent optreden in
de Brakke Grond werd een regisseur aangetrokken voor de ‘mise en scène’. Hij zet
de mensen op hun plaats en leert ze goed
te timen.
Wie ooit een optreden van het koor
bijwoont, kan daarna zonder gêne zeggen dat hij of zij bij de hoeren was, een
onvergetelijk moment beleefde en een
mooie herinnering mee naar huis nam.
Met dank aan Paul Tijink, dirigent en
Marjanne Lourijsen, koorlid

de banaliteit van uitbuiting
E

en paar maanden geleden kwam er
een gepensioneerde vrouw op het
spreekuur. Ze had vanwege haar benen
kort daarvoor moeten verhuizen naar
een begane-grondwoning van €650. Ze
becijferde voor mij haar vaste lasten.
Ze kreeg €250 huurtoeslag, zodat ze nog
€400 had te betalen, en ze had een hoge
zorgpremie. Er waren nog meer vaste lasten en het totaal ervan bleek net op het
bedrag van de AOW uit te komen: €850.
Meer geld had ze niet. Gelukkig hielpen
de kinderen met eten, want verlaagd kon
haar huur niet worden.
De wetgever heeft de afgelopen tien jaar
een serie van maatregelen getroffen waardoor de puntentelling steeds hoger is uitgevallen. Lage huren bestaan eigenlijk
alleen nog dankzij de zittende huurders.
Als die verhuizen, gaat de huur altijd
fors omhoog. En dit komt natuurlijk ook
omdat er mensen voor zulke forse huurprijzen zijn. Amsterdam is erg populair.
Veel rijke mensen willen in de stad wonen. In zekere zin drijven die de armen
de stad uit. Ik heb niet de indruk dat de
sfeer in de stad en in de buurt hierdoor
verandert. Rijke mensen kunnen ook erg
aardig zijn. Maar het is wel een bron van
juridische procedures om huurders van
hun woning te krijgen. Het geld lokt. Een
al wat oudere buurtbewoner aan wie ik
deze ontwikkelingen beschreef, riep met
verbazing uit: “Maar dat willen we toch
helemaal niet!” Daar zit wat in. Maar ik
ben alleen maar jurist; hij was trouwens
alleen maar fotograaf en daar doe je ook
niks mee. En waar doe je wel wat mee?
We kennen de politieke situatie van het
moment; er moet bezuinigd worden. We
hoeven geen bussen naar het Binnenhof
te organiseren.
Maar die hoge huren kunnen problematisch worden, zoals bij de vrouw uit
het voorbeeld aan het begin. En het zijn
niet alleen rijke mensen die naar Amsterdam komen. Er komen ook studenten of
net afgestudeerden. Die zijn kwetsbaar.
Laatst kreeg ik te maken met een aantal
studenten uit Letland, die met z’n vie-

ren een woning hadden van 60 m2, en
daarvoor een huur van €2000 betaalden.
Gemiddeld hadden ze dus elk 15 m2 voor
€500. Aan die huur was niets te doen.
Het was in overeenstemming met alle regels. Het lijkt dan net of de situatie van
die studenten of van die gepensioneerde
vrouw normaal is, of tenminste niet onrechtvaardig. Zo is het leven; de één heeft

Amsterdam anno
2012 is natuurlijk
niet Duitsland in
de jaren ‘30. Maar
die banaliteit is
verontrustend
hetzelfde

het nu eenmaal moeilijker dan de ander.
Toch is hier meer aan de hand.
Hannah Arendt heeft zich in een boek
met de fraaie titel “De banaliteit van het
kwaad” gebogen over de vraag hoe in
het Duitsland van de jaren ‘30 de holocaust tot stand heeft kunnen komen. Ze
deed dit aan de hand van het proces van
Eichmann, een belangrijke organisator
ervan. Volgens haar was het vooral een
kwestie van gewenning. Op een gegeven
moment vonden Eichmanns meerderen
dat de Joden gedood moesten worden,
zijn collega’s gingen daarvan uit, zijn familie en buren begonnen dat te vinden.
Het werd normaal. Daardoor dachten de
mensen er niet meer over na hoe zij het
zouden ervaren als het hun zou overkomen. Eichmann deed dat ook niet. Hij
deed gewoon zijn plicht. Zelf had hij niet
zo veel tegen Joden. In Wenen heeft hij
nog een tijdje een Joodse maîtresse gehad. Volgens Arendt is dus zelfs de holo-

caust het gevolg geweest van het feit dat
mensen er gewoon aan gewend geraakt
waren. “The word-and-thought-defying
banality of evil” noemde ze dat.
Amsterdam anno 2012 is natuurlijk niet
Duitsland in de jaren ‘30. We moeten de
zaken in perspectief zien. Maar die banaliteit is verontrustend hetzelfde. Wetgever, rechters en dùs corporaties en andere
verhuurders denken er niet over na hoe
het is om eten van je kinderen te moeten krijgen, als je die al hebt, natuurlijk,
of dat studenten €500 moeten betalen
voor 15m2. Ze doen gewoon hun werk,
ze weten het niet eens. De particuliere
verhuurster van die Letlandse studenten
wist het natuurlijk wel. Maar eigenlijk
maakte dat niet uit. Het is zo ingebed
in de structuren en daardoor normaal
geworden, dat weten of niet weten niet
meer van belang zijn. Daarom zijn het
ook banaliteiten.
De dingen zijn natuurlijk wat ze zijn,
en we moeten ons niet laten frustreren
in nodeloze opwinding. Maar ook al
kunnen we verder niets, het is toch van
belang om na te denken en te oordelen, gewoon om – als zoiets een keer op
je pad komt en je kunt er wat mee – de
soepelheid van geest te hebben dat ook
te doen. Voor de lezers van de OpNieuw
is het natuurlijk overbodig, maar voor
de duidelijkheid: iemand die voor een
gewone woning aan vier studenten een
huur van €2000 vraagt, doet aan uitbuiting. Hetzelfde geldt voor een corporatie die voor een gewone woning zonder
dure hypotheek (en corporatiewoningen
hebben geen hypotheken) €650 vraagt
aan een bejaarde zonder pensioen. Daar
is geen andere reden voor dan hebzucht.
Het doet afbreuk aan de menselijke waardigheid. Het is schandalig en het zou verboden moeten worden.
Peter Commandeur
Woonspreekuur:
woensdagmiddag van 2 tot 5 uur
woensdagavond van 7 tot 8 uur
Nieuwe Doelenstraat 55
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