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OpNieuw is het blad voor de Nieuwmarktbuurt, door en voor
buurtbewoners. OpNieuw wordt gratis huis aan huis verspreid in
het gebied dat begrensd wordt door Geldersekade, Oosterdok,
Oudeschans, Zwanenburgwal, Staalkade, en ‘s Gravelandseveer,
Kloveniersburgwal en Nieuwmarkt en op Uilenburg.
Stadsdeel Centrum financiert mede het blad met middelen die
met dit doel ter beschikking gesteld zijn aan Wijkcentrum D’Oude
Stadt. Het blad ontvangt sponsorbijdragen van o.a. Ymere, de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen en
Rabobank Amsterdam.
Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie
instemt met de inhoud.
Redactie
Therese van Beeck, Tom Blits (vormgeving), Jorge Bolle, Jan van
Goor, Roos Hendriks, Martijn van der Molen, Henk Oldeman,
Evert van Voskuilen en Gerrit Wijnhoud.
Medewerkers aan dit nummer
Pieter Bol, Peter Commandeur, Erika de Stercke, Carl Everaert,
Barbara Heetman, Maarten Henket, Dick Jansen, Mieke
Lokkerbol, Misha Nauman, Noortje Spanjer, Herman Vuijsje, Hea
Wels.
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Zoekt u de echte traditionele Chinese massage
en geneeswijze?

Omslag: Tom Blits
Bezorgers
Pietje & Iman Baardman, Beiki Bakker, Ko Bijker, Tom Blits, Jorge
Bolle, Paula Bosch, Cocky de Graaf, Inge de Haan, Marcel Gutz,
Juul Hymans, George Janszens, Femke Koens, Jaap Kroeger,
Machiel Limburg, Mieke Lokkerbol, Henk Oldeman, Cor Portasse,
Antje Postma, Piet Seysener, Johan Suttorp, Sjaak van der Leden,
Hans van der Sluis, Tonnie van Gils-Neeling, Evelien van Os,
Pieternel van Tongeren, Barbara Wichers Hoeth, Nico Wijnbeek,
Dunya Willeman.
Bestuur Stichting OpNieuw
OpNieuw is een uitgave van de Stichting OpNieuw. Het bestuur
wordt gevormd door Adriaan Brouwer, Carl Everaert, Gerda Kievit
en Sandra Rottenberg.

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

ANBI
OpNieuw is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Dit
betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn.
Uitgave: Stichting OpNieuw. Amsterdam K.v.K.: 41209382
Redactieadres: Recht Boomssloot 52, 1011 EC Amsterdam
Fax: 6201096
email: opnieuw@nieuwmarktbuurt.nl
website: www.opnieuw.nu
Giro: 6037046 t.n.v. Stichting OpNieuw, Amsterdam
Redactiecontact: Henk Oldeman, tel. 6245559
Advertenties
De advertentieprijs voor 2012 is vastgesteld op e0,90 per
vierkante centimeter.
Inlichtingen en contact:
Carl Everaert
Tel mobiel + 31(0)621807998
Tel vast + 31(0)206242245
E-mail everaert@everaert.nl
Deadline volgende OpNieuw: 27 mei 2013 © Alle rechten
voorbehouden

OpNieuw 30 jaar
OpNieuw!
Dit is niet zomaar een nummer
van OpNieuw, dit is ons 30-jarig jubileumnummer! Weet u
nog wat u deed en waar u was
in 1983? Was u er al? Vier dertigers – allen geboren en getogen
in de Nieuwmarktbuurt - komen
aan het woord in dit nummer. Zij
belichamen de jaren waarin ons
prachtige buurtblad is verschenen.
Toen ik Riet Paasman – onze tot
ons verdriet vorig jaar overleden
eindredacteur - eens om een slogan vroeg, antwoordde zij prompt:
‘Opnieuw 30 jaar OpNieuw!’.
Nu zult u het weten ook als lezer,
als adverteerder en als sponsor. Op
woensdag 24 april vieren we met
een groot benefietfeest, tijdens
de Aprilfeesten op de Nieuwmarkt
ons jubileum. Zorg dat je erbij
bent, we hebben er allemaal wat
bij te winnen. Haal de middenpagina voorzichtig uit dit nummer,
hang hem voor uw raam: zo opvallend mogelijk. Koop het prachtige
jubileumboek met 30 jaar kunstzinnige voorplaten van OpNieuw,
koop loten en maak kans op prachtige prijzen. De trekking vindt
plaats tijdens het zondagse buurtontbijt op 28 april, sowieso niet te
missen. Of bestel snel een couvert
voor het 3-gangen verrassingsmenu en kom luisteren naar de
muzikale optredens van klassieke
en hippe talenten uit onze buurt.
Bestel een drankje aan onze jubileumbar en geef gelijk een rondje.
Of kom ons een handje helpen,
met bedienen, tappen of boekverkoop. Dan kunnen we er zeker
weer dertig jaar tegenaan.
Hebt u daar geen zin in, of zit u
nu te balen dat u die week toevallig de stad uit bent? Geen nood! U
kunt natuurlijk ook gewoon een
jubileumbijdrage overmaken op
ons rekeningnummer: 6037046 tnv
Stichting OpNieuw.
OpNieuw 30 jaar OpNieuw!
Namens redactie, medewerkers,
bezorgers en bestuur,
Sandra Rottenberg
Donaties kregen we de afgelopen
maanden van E.M.A. W.-v. W €50,-,
M.F.W. K. € 20,-.
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Maarten Henket heft
het glas
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Op de hoek van de Nieuwe
Uilenburgerstraat en de
Houtkopersburgwal staat
een klein maar opvallend
gebouw
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Noor Spanjer sprak met
vier rasechte, dertigjarige
Nieuwmarkters
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Valt er nog iets
te beleven in de
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Een nieuwe vaste rubriek in
OpNieuw
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De steden zullen
dorpsgewijs bewoond gaan
worden

Benefietfeest!
Dertig jaar OpNieuw - Tijd is geen rechte streep
Huis De Pinto: het blijft (iets te) spannend!
Er is veel meer continuïteit dan men zou denken en
dan ook de wetgever heeft gedacht. Iedereen heeft
tijd en rust nodig om in zijn huis en zijn buurt en
zijn stad thuis te raken
3

Kamerkoor Scala
zoekt leden

Geveltuinendag zaterdag 11 mei
Op zaterdag 11 mei van 11.00 -16.00 uur
wordt voor de zevende keer de Geveltuinendag georganiseerd op het J.W. Siebbeleshof.
De start van de markt is traditiegetrouw
om 11.00 uur en wordt opgeluisterd door
draaiorgel De Domino.
U kunt daarna terecht bij vooral biologische kwekers en verkopers van vaste en
eenjarige planten, potgrond, diverse biologische artikelen en allerlei tuinbenodigdheden. Ook zijn er weer deskundigen die u kunnen adviseren over aanleg

en onderhoud van uw geveltuin.
Voor kinderen is er de mogelijkheid om
bloemstukjes te schikken voor moederdag.
De Geveltuinendag wordt georganiseerd
door Wijkcentrum d’Oude Stadt en
Stichting IJsterk / De Boomspijker, in samenwerking met CvO De Flesseman en
Stichting De Regenboog.
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Veronika Esser, Wijkcentrum d’Oude
Stadt, 020 6382205 of veronika@oudestadt.nl

Al jaren repeteren veel koren in de
Boomsspijker. Koren van zeer uiteenlopend karakter. Reden voor de
Boomsspijker om al die prachtige koren op 10 februari jongstleden voor het
voetlicht te brengen. In de zoektocht
naar de essenties van het zingen een
niet te missen zangfeest. Onder meer
was er het optreden van het Kamerkoor
Scala. Een prachtig koor met een kleine
twintig zangers en zangeressen onder
leiding van Jetze Dubbeldam. Het gevarieerde repertoire bevat onder meer
werken van Elgar, Britten en Lauridzen.
In een van de komende nummers van
OpNieuw wordt daar zeker aandacht
aan besteed.
Kamerkoor Scala heeft behoefte uitbreiding met sopranen, tenoren en bassen.
Onder meer vanwege een gepland optreden. Heeft u een goede stem en kunt
u noten lezen, neem dan contact op met
Bram Elsenaar. Telefoon 020 – 6270 988
en of e-mail bram.elsenaar@xs4all.nl
Op de website van het koor www.scalakamerkoor.nl kunt meer informatie vinden.
Evert van Voskuilen

Op OpNieuw
Maarten Henket

O

pNieuw bestaat dertig jaar, en daar
past een opgewekt stukje bij. Dus
geen geklaag over bijvoorbeeld de toenemende fietsbandeloosheid, maar hoera!
het is feest en trouwens, de lente komt
eraan. De mensen komen uit hun
huizen, de terrassen stromen vol.
Opwaaiende paraplu's maken plaats voor
dito zomerjurken. Ook de natuur kruipt
uit haar schulp. Binnenkort gaan de
iepen weer bloeien, en zullen hun gevleugelde zaadjes zich
over de buurt uitstorten. Zonder voor iets of iemand opzij te
gaan, zonder te letten op waar ze terecht komen (het lijken wel
fietsers). Gelukkig kun je tegenwoordig rustig de zaadjes uit je
geveltuintje rapen en ze desnoods in de gracht gooien zonder
vrees voor een bekeuring. Een paar jaar geleden werden daar
nog boetes voor uitgedeeld (de Waterwet verbiedt 'stoffen te
brengen in een oppervlaktewaterlichaam'). De weledelgestrenge officier van justitie heeft inmiddels aan zijn handhavers uitgelegd dat hun taak niet moet worden opgevat als 'Ik
moet en zal handhaven', maar dat edelmoedigheid soms de
voorkeur verdient boven gestrengheid. Dus geen zero tolerance maar handhaving met een menselijk gezicht en met
gevoel voor de situatie.
Er zijn meer goede ontwikkelingen. De geluidsoverlast door de
pleziervaart neemt de laatste jaren duidelijk af. En dat terwijl
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varen door de grachten steeds populairder wordt, vooral onder jongeren.
Wijst dit op een toenemende beschaving? Onwaarschijnlijk, want de meeste
jongeren zijn tevens fietser. Een belangrijke oorzaak is ongetwijfeld het onlangs
ingestelde verbod op versterkte muziek
in open boten, en de handhaving
daarvan. Op dit terrein is gestrengheid
zeker op z'n plaats, en dat zal zo blijven
zolang het inzicht nog niet is doorgebroken dat plezier heel
goed zonder lawaai kan.
Tenslotte een gemengd bericht van het poepfront. Gemengd,
want enerzijds neemt het aantal niet opgeruimde hondendrollen sinds een paar jaar weer toe, anderzijds wordt deze
vorm van overlast toch minder. Dat komt doordat de honden
steeds kleiner worden, en hun drollen dus ook. Men ziet op
straat steeds meer viervoeters van bijna cavia-achtig formaat.
Een teken van afnemende dierenliefde hoeft dat niet te zijn.
Viooltjeskwekers zijn immers ook niet per se minder plantaardig dan liefhebbers van zonnebloemen. Misschien is het
wel een vorm van bezuiniging. Hoe dan ook, deze ontwikkeling is goed voor het milieu en prettig voor de wandelaar.
Heffen wij dus het glas. Op de buurt, op de fatsoenlijke fietsers
die er natuurlijk óók zijn, en niet in de laatste plaats op
OpNieuw.

Reclame en het gevecht om de
openbare ruimte
Reclame is niet meer weg te denken uit
de stad, is ook een bijna vanzelfsprekend communicatiemiddel geworden.
Reclametoepassingen nemen hand over
hand toe. De gemeente vaart er wel bij
want het genereert inkomsten. Onder
andere de metrostations Waterlooplein
en Weesperplein worden ongegeneerd
volgehangen ten koste van de architectonische kwaliteit en de kunstwerken. Dat
geldt ook voor gebouwen en openbare
ruimte. Dat roept de vraag op hoeveel
reclametoepassingen de stad aan kan. Er
lijkt een soort verzadigingsgraad bereikt.
Er wordt dan ook meer en meer tegen geprotesteerd.
De ruimte waar nog reclamedragers als
billboards, mupi's, rond lantaarnpalen,
peperbussen, banieren, etc. kunnen worden geplaatst is schaars en is onderwerp
van een harde strijd tussen exploitanten.
Vraag het aan voormalig stadsdeelvoorzitter Els Iping.

Bij loos bushokje op de Oosterdoksdam is het “Spring maar achter op de fiets”.

Als reclame in termen van stedenbouw
en of architectuur wordt geplaatst, gaan
afwegingen gelden van maat en schaal,
herhalingsfactor, goede verhoudingen
en hiërarchie.
Reclame is niet het belangrijkste onderdeel van de intrinsieke schoonheid van
de stad. Daar tegenover is een stad zonder reclame geen levende stad. Als echter
sprake is van teveel reclame, schiet deze
zijn doel voorbij en wordt de feitelijke

stad “achter het behang geplakt”. Het is
dan ook vreemd dat reclame-exploitanten en de gemeente met die wetenschap
niet aan zelfbeperking doen.
Medio voorjaar 2013 is als onderdeel van
een nieuw contract sprake van vervanging van alle bushokjes in de stad. Op
zich een nieuw ontwerp dat de identiteit
van Amsterdam moet uitstralen.
In dat licht is het interessant dat op de
Oosterdoksdam opeens een bushokje

met een groot reclamepaneel werd geplaatst, terwijl er al geruime tijd geen
sprake meer is van buslijnen daar. Wel
veel voetgangers en fietsers. De driehoeksborden rond de lantaarnpaal ernaast laten zien hoe reclametoepassingen concurreren om aandacht.
Echt een vergissing of een handige manier om op een prominente plek reclame
te voeren?
Evert van Voskuilen

Jan Boots 1946 – 2013-02-09
Een creatief mens met een groot hart. De
aula van de Nieuwe Ooster was afgeladen
op maandag 28 januari. Ook al kwam je
niet zo vaak in het buurthuis, Jan Boots
móest je wel kennen. Altijd onvermoeibaar bezig. Een geboren uitvinder. Als
kind zette hij robotachtige machines in
elkaar die nog werkten ook, zoals zijn
broers en zussen zich herinneren.
Meer dan 25 jaar was Jan actief in de
Boomsspijker. Als huismeester, conciërge, en later hoofd facilitaire dienst bleek
hij een alleskunner. Jan was betrokken
bij de filmavonden met diner en de organisatie van Open Ateliers Nieuwmarkt.
Hij organiseerde en gaf cursussen, ook
aan kinderen, richtte exposities in, hield

archief bij, fotografeerde en ontwierp
folders, visitekaartjes, kunstkaarten, fotomappen en computercollages. Tussendoor deed hij nog ‘klussen’, waarbij hij
vaak de rekening ‘vergat’. En hij vond
ook nog tijd om te schilderen, onder
andere bij de zondagsschilders, waar hij
zich kon uitdrukken in intense kleuren
en sterke vormen. Zijn zelfportret getuigt
daarvan.
Jan was in alle bescheidenheid zeer aanwezig.
Van 18 t/m 22 april exposeren de Zondagsschilders weer in de Mozes en Aäronkerk. Jan kan eigenlijk niet gemist
worden.
Dunya
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Nieuwmarkt als geboortegrond
O

Vroeger

pgroeien in de Nieuwmarkt is bijzonder. Ik kan er over
meepraten want vanaf mijn geboorte tot en met mijn
pubertijd woonde ik op Keizerstraat 1, in het huis waar
nu het politiebureau tegenaan is gebouwd. In die tijd, de jaren
’80 en begin jaren ’90, zag de buurt er nog heel anders uit: een
getto was het niet maar ‘kindvriendelijk’ was het allerminst.
Krakers, junks en zwervers zorgden voor overlast, en de wallen
trokken natuurlijk ook een bepaald publiek aan. Als kind had
ik daar weinig last van, en mijn vriendjes en vriendinnetjes uit
de buurt ook niet. We speelden gewoon op straat en leerden
dat we de spuiten die we in de bosjes vonden moesten laten
liggen. De prostituees waren ‘gewoon’ buurvrouwen -met
mooi verlichte ramen- en bang voor junks waren we niet: die
‘slappelingen’ (letterlijk) wilden toch niks van ons, wij hadden
geen geld op zak. En behalve de rauwe sfeer die de Nieuwmarkt
typeerde, was het ook een plek waar veel creatieve, originele
en vrijgevochten avonturiers samenkwamen: mensen die juist
tot de verbeelding van kinderen spreken.

‘De geschiedenis ligt bij de mensen: Nieuwmarkters, dat is
een strijdbaar volkje hoor’, zegt Ruben Bunder (15 december
1983), geboren op de Krom Boomssloot en opgegroeid op de
Kloveniersburgwal. Ik ontmoet hem in de Engelbewaarder, het
café waar hij jarenlang werkte en nog steeds veel komt. ‘Als je
er geboren bent weet je niet beter, de hoeren en junks zijn er
gewoon. Mijn ouders zagen het niet als een probleem; ik weet
nog dat we op weg naar school altijd langs dezelfde hoer liepen, en van mijn moeder mocht ik dan bij haar aanbellen om
gedag te zeggen, dat vond zij leuk.’ Ruben woont inmiddels
met zijn broer en twee vrienden op de Geldersekade, waar hij
ook de Galerie Vriend van Bavink runt. ‘Ik ben nogal honkvast
gebleken, daar maken mijn vrienden vaak grappen over’, zegt
hij lachend.
Eva Kalle (23 maart 1983) bracht haar jeugd grotendeels door
in haar ouderlijk huis in de Nieuwe Hoogstraat. Ze herinnert
zich hoe ze ‘s ochtends haar fiets langs de slapende junks
moest manoeuvreren om naar school te gaan. ‘Ons portiek
was toen nog open, dus elke nacht sliepen daar gebruikers. Ik
belde ze dan met mijn fietsbel wakker en vroeg of ze aan de
kant wilden gaan. Ze waren heel vriendelijk hoor: “Goeiemorgen prinses”, zeiden ze dan. Het was voor mij normaal, ik herkende ze en zag het zelfs wanneer er een nieuwe junk bij lag.’
‘De Zeedijk was echt een no-go area en er stonden overal huizen leeg’, vertelt Kim de Jong (15 december 1983). ‘Tegen de
Waag, die toen nog leegstond, werd gewoon aangepist. Zelf
had ik eigenlijk nergens last van, je leerde ermee omgaan.’ Het
idee dat de ruige Nieuwmarkt uit die tijd geen goede buurt zou
zijn om in op te groeien, was voor Kim of zijn ouders geen onderwerp. ‘De Schippersstraat, waar ik ben geboren en getogen,
is -nog steeds- een autovrije straat dus daar voetbalden mijn
vrienden en ik gewoon op straat. Toen ik een keer ging logeren
bij een tante in Friesland kon ik juist niet slapen omdat het
daar zo stil was.
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Nam Huppes (23 september 1983) merkte pas dat de plek waar
ze opgroeide bijzonder was door de reacties van vrienden.
‘Mijn beste vriendje ging altijd gek doen voor de ramen van de
prostituees, wild springen en dansen, hij vond het maar wat
interessant allemaal. Daardoor ging ik er pas over nadenken.
Maar voor mij bleven de dames achter het raam gewoon mijn
buren. De proppers, die de toeristen naar binnen probeerden
te lokken bij de seksshows, kende ik en ze hielpen me als er iets
was. Ik weet nog dat ik een keer ruzie kreeg met een man op
straat omdat ik brutaal was, die man kwam me toen achterna.
De proppers hielden hem tegen. Ik had echt het gevoel dat ze
voor me zorgden, al deden ze dat natuurlijk vooral omdat ze
niet wilden dat er politie op af kwam, ze wilden geen gezeik in
de straat.’

Nu
Eva’s eerste associatie met de rode lampjes was ‘Kerstmis!’.
‘Want met kerst hadden wij ook allemaal lampjes thuis. Op
een gegeven moment vroeg ik mijn moeder waarom de dames
achter de ramen eigenlijk geen kleren aan hadden. Ze kwam
toen met een zogenaamd goed verhaal dat die vrouwen voor
hun werk lieten zien hoe mooi ze waren. “Dat wil ik later ook
worden!” was mijn antwoord. Daar hebben mijn ouders het
nog over.’ Prostituee werd Eva niet, wel handarbeidjuf en inmiddels geeft ze les op de Sint Antoniusschool, die nog altijd
op de Lastageweg zit. Vanuit haar ouderlijk huis betrok ze een
woning op de Recht Boomssloot, waar ze nu met haar gezin
-vriend en twee zoontjes- woont. ‘Het is klein, vijftig vierkante
meter met z’n vieren, maar dat heb ik er voor over om in de
Nieuwmarkt te kunnen blijven wonen. Alles is in de buurt, en
als de kinderen naar buiten willen gaan we gewoon naar Artis
of naar Speeltuin De Waag.’
Niet alleen Eva’s geschiedenis, gezin en werk, maar ook haar
sociale leven speelt zich voornamelijk af in de buurt. ‘Mijn
vriendinnen zeggen altijd: “als je met Eva wilt afspreken
moet je wel naar de Nieuwmarkt, ze komt de buurt niet uit”’,
zegt ze lachend. ‘Het is wel een beetje waar. Doordat ik nu les
geef op de buurtschool hier, leer ik allemaal nieuwe mensen
uit de buurt kennen, en in de supermarkt hoor ik vaak “Juf
Eva!”. In mijn studententijd zat ik altijd in café Nagel, en daar
ontmoette ik weer allemaal andere Nieuwmarkters die ik nog
niet kende. Mijn vriend komt uit Haarlem, maar gelukkig was
hij net zo verliefd op mijn huis en de buurt als op mij, ik heb
nooit overwogen om ergens anders te gaan wonen.’
Nam en Kim, die allebei wel elders wonen, kijken ook naar de
voordelen van hun vertrek. ‘De rust die ik in Oost heb, had ik
nooit eerder ervaren, en ik wist ook niet dat het zo lekker zou
zijn wanneer er niet continue hordes mensen langs je deur
lopen’, zegt Nam. Ook haar ontmoet ik in de Engelbewaarder.
Ze wiegt haar zoontje (Julian, op z’n Spaans) heen en weer:
‘Hij heeft slecht geslapen, hij is moe’, verontschuldigt ze zijn
gehuil. ‘In Oost is wel veel minder een buurtgevoel. Hier wordt
bijvoorbeeld echt geroddeld, dat merkte ik wel toen ik op La
Crèche (de crèche in de Koningsstraat, red.) werkte: het is ‘ons
kent ons’. En de Aprilfeesten zijn natuurlijk geweldige dagen

OpNieuw kwam voor het eerst uit in 1983. Noor Spanjer (ook opgegroeid in de Nieuwmarkt
maar uit 1982) sprak met vier rasechte Nieuwmarkters met hetzelfde bouwjaar als de buurtkrant.
Over opgroeien tussen junks en hoeren, de veranderingen in de buurt en over welke rol de
Nieuwmarkt nu nog speelt in hun leven.

v.l.n.r. Ruben Bunder, Nam Huppes, Noor Spanjer, Eva Kalle en Kim de Jong. Foto M v.d M

voor alle buurtbewoners, dat hebben we niet in mijn nieuwe
buurt.’ Ook al woont Nam niet meer in de Nieuwmarkt, ze
komt er nog veel. ‘De buurt maakt nog een belangrijk deel uit
van mijn leven. In het huis waar ik opgroeide, op de Oudezijds
Achterburgwal, wonen mijn ouders nog altijd en met Julian
kom ik daar nog geregeld op bezoek.

vier jaar rondleidingen.’ Kims oude vrienden zijn net als hij
vertrokken, maar elke maandagavond eet hij nog bij zijn vader
op de Oude Waal. ‘De band met de buurt valt samen met de
band met mijn ouders. En omdat ik hier vandaan kom ken ik
de mensen van de buurtwinkels, waar ik dan een praatje mee
maak. Dat geeft iets extra’s, dat heb ik in de Kinkerbuurt waar
ik nu woon niet.’

De buurt is altijd vol met apestonede
toeristen, dat valt me nu pas echt op

Ruben vindt ook het dorpsgevoel een grote meerwaarde van
wonen in de Nieuwmarkt. ‘Dan kom ik bij de slager en die
zegt dan dat ik mijn moeder even moet bellen. En dan zegt
de slager door de telefoon: “Els, je bent je tas vergeten, hij ligt
bij de visboer.” Dat vind ik heerlijk, waar gebeurt dat nou? De
Nieuwmarkt is de aller-leukste buurt van de wereld: er wonen
echte strijders.’

Ook voor Kim werden de ‘nadelen’ van de Nieuwmarkt duidelijk zichtbaar toen hij vertrok: ‘De buurt is wel altijd vol
met apestonede toeristen, dat valt me nu pas echt op.’ Kim is
behalve freelance politiek onderzoeker en adviseur ook gids
van stadswandelingen door het oude centrum en de Jordaan.
‘Dit is echt een uit de hand gelopen hobby, ik doe alles op de
fiets en sta het liefst niet stil, ook niet voor rood licht. Maar af
en toe valt me iets op, een voorgevel of een bijzonder gebouw.
Daar wil ik dan meer over weten en dat zoek ik dan uit. Hier
in de buurt is deze hobby begonnen, en nu ik geef al meer dan

Niet alleen de jeugd van Eva, Kim, Ruben en Nam, maar ook
hun volwassen levens spelen zich volledig, of voor een groot
deel, in de buurt af. Opgroeien in de Nieuwmarkt is voor hen
niet iets waar ze met nostalgie of weemoed op terugkijken: het
is iets dat zich heeft voortgezet, dat is doorgedrongen in hun
grote-mensen-leven. De Nieuwmarkt is voor hen springlevend.
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Is de oostelijke binnenstad rijp

Levendig tweegesprek

Evert van Voskuilen
“De steden zullen dorpsgewijs bewoond
gaan worden”. Het was deze uitspraak
van Piet Blom die in herinnering werd
geroepen bij de presentatie van het idee
Stadsdorp Nieuwmarkt. Na een drukbezochte bijeenkomst eerder in de Boomsspijker is de Zuiderkerk op 31 januari de
plek waar het idee verder wordt besproken. Eveneens druk bezocht, door zowel
mensen uit de buurt als daarbuiten en
politici. Woordvoerders zijn Heleen van
Deur, actief in onderzoek en advies in de
sociale sector en Iris van der Reyden, verpleeg- en bedrijfskundige. Beiden behept
met het ideaal dat niet langer vanuit het
perspectief van de organisatie wordt gedacht, maar vanuit de burger.

Het idee stadsdorp
Het achterliggende idee van het initiatief
is gestoeld op modern nabuurschap. Iets
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wat al in vele vormen bestaat, maar berust op de al dan niet gelukkige omstandigheid van goede buren en of vrienden
en familie in de directe nabijheid. Het
Stadsdorp gaat verder. In eerste instantie wilde het Stadsdorp een platform zijn
met een sterk accent op ouder worden
en lang zelfredzaam blijven, waarop iedereen een beroep kan doen als reguliere
hulp te zwaar en of niet direct beschikbaar is; hulp die tussen “wal en schip”
valt. Hiervoor is sociale cohesie tussen
leden nodig. Voorwaarden daarvoor zijn
een goed georganiseerd platform en kapitaal.
Deze profilering van het Stadsdorp is
door buurtgenoten tijdens de eerste bijeenkomsten bijgesteld; men wil op meer
vlakken samen actief zijn. Er is behoefte
aan het uitwisselen van diensten, aan
informatie (over de buurt, inspirerende
thema’s, kunst, literatuur), clubjes waar
mensen elkaar treffen voor gelijksoortige

interessegebieden, een buurtcafé, waar je
geen toeristen of studenten tegenkomt
maar buurtgenoten.
Een ander belangrijke geluid is dat men
weliswaar nog steeds vindt dat (vitale)
ouderen de kar van het Stadsdorp kunnen trekken, maar dat het Stadsdorp
voor alle leeftijden moet zijn.

Steekwoorden
Heleen en Iris verduidelijken de achterliggende gedachte vanuit een aantal
steekwoorden.
Wederkerigheid, nu in de mode
maar een oud principe en voorwaarde
voor duurzaamheid van menselijke relaties. Van betekenis voor jonge en oude
mensen. Immers, de behoefte van jonge
ouders aan kennis of diensten kan uitstekend worden ingevuld door een oudere.
Omgekeerd kan een jongere bijvoorbeeld
een immobiel iemand bijstaan.
Heleen en Iris benadrukken dat het niet

voor de stadsdorpgedachte?
de bedoeling is dat jongeren voor ouderen moeten gaan zorgen. Het is eerder
omgekeerd. Ouderen kunnen bovendien
uitstekend voor elkaar zorgen.
Menselijke waardigheid staat
onder meer voor het bij de groep kunnen
houden van iemand die een handicap
heeft of dement wordt. Zij die er mee te
maken krijgen of hun direct betrokken
kunnen vereenzamen. Ook ouderen kunnen vereenzamen door afname van mobiliteit of door het wegvallen van mensen uit hun omgeving. In een gemeenschap kan dat worden opgevangen.
Krachten benutten. Ieder mens
heeft talent en kan iets betekenen voor
een ander. Dat kan variëren van broekspijpen korter maken, een stopcontact
vervangen, lastige formulieren invullen
tot een autoritje naar de pedicure. Oudere mensen die denken nog heel weinig
te kunnen betekenen voor anderen, kunnen juist van betekenis zijn door hun
aanwezigheid en levenservaring. Veel
jonge mensen vinden het leuk om hun
verhalen te horen.
Gezelligheid. Als mensen dat willen kunnen ze elkaar ontmoeten en gezamenlijk activiteiten ontplooien. Sterker,
gezelligheid is het cement waarop sociale
cohesie wordt gebouwd. Mensen die elkaar kennen, doen meer voor elkaar.

leden). Op initiatief van onder meer
Jacques Allegro, voormalig hoogleraar
Arbeid en Gezondheid, is daar de zorgcoöperatie Stadsdorp Zuid opgericht. Als
voorbeeld dienden de Village Movement
in de Verenigde Staten en de Zorgcoöperatie in Hoogeloon.
In de Volkskrant merkt Allegro op dat je
het voor adequate veranderingen in de
zorg niet moet hebben van de bestaande
instituties.
“In Nederland zijn veel meer mensen
afhankelijk van instituties dan elders in
Europa. Als er in de zorg een tekort aan
handen is, moeten we andere handen
aanspreken. Ouderen tussen de 55 en 75
zijn vaak nog best in staat hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben”.
Het nabuurschap bevordert dat mensen
lang thuis kunnen blijven wonen en de

Gaten in de zorg en faciliteiten
Hoewel niet de eerste focus, kunnen via
Stadsdorp de gaten worden gevuld die
in toenemende mate vallen in de Maatschappelijke Dienstverlening en de Zorg.
De Zorgvoorziening Flesseman, ooit opgericht door en voor buurtbewoners,
krijgt meer en meer de trekken van een
gesloten burcht waardoor oud kunnen
worden in je eigen buurt onder druk
komt te staan. De vraag is ook in hoeverre de Nieuwmarktbuurt levensloopbestendig is. Immers veel woningen hebben geen lift en ouderenwoningen zijn
schaars.
Ook het Stadsdeel Centrum signaleert
leemten. Op grond van de verwachting
dat de buurt na 2015 zal vergrijzen wordt
overwogen of de buurt als Woonservicebuurt kan worden aangemerkt. Daarmee
is overigens niet vanzelfsprekend sprake
van goed nabuurschap.

Voorbeeld Oud-Zuid
In Amsterdam Oud-Zuid is men een
stap verder (vanaf 2009 actief, bijna 300

Geanimeerde besprekingen in kleine groepjes

regie over hun eigen leven kunnen blijven voeren. Doordat ook de relatie met
de buurt kan worden onderhouden kunnen mensen iets voor elkaar betekenen
en is het contact tussen meerdere generaties mogelijk.
Stadsdorp Zuid is een coöperatie, de organisatievorm die het beste past bij de doelstelling om door samenwerking gemeenschappelijke belangen te behartigen. De
leden betalen een inkomensafhankelijke
bijdrage per jaar. Daarnaast ontvangt de
corporatie financiële ondersteuning van
enkele fondsen.
Het platform spant zich in voor goede en
betaalbare dienstverlening voor de leden.
Zij streven naar thuiszorg die voldoet
aan individuele wensen, kleinschalig,
persoonlijk en met een vast team zorgverleners. Daarvoor wordt bemiddeld
tussen leden en professionele vaklieden
zoals schilders, klusjesmannen of installateurs. Daarnaast beschikken zij over

adressen waar leden die zelf niet willen
of kunnen koken, maaltijden kunnen
krijgen die lekker, gezond en betaalbaar
zijn (ook thuisbezorgd).

Stadsdorp Nieuwmarkt
Hoewel de Nieuwmarktbuurt en Uilenburg – ingeklemd tussen de Wallen en
de zware verkeersader Valkenburgerstraat – trekken heeft van een eiland in
de stad, is de reikwijdte groter. Ook de
Waterloopleinbuurt wordt meer en meer
organisatorisch en als aandachtgebied in
een adem met de Nieuwmarktbuurt genoemd. Het draagvlak voor voorzieningen is zelfs ruimer, gezien de belangstelling uit de omgeving voor de vele voorzieningen aan de as Nieuwmarkt – Sint
Antoniesbreestraat – Jodenbreestraat.
Mede vanwege de vele stedelijke voorzieningen, bibliotheek, theaters, winkels,
horeca etc. en de goede bereikbaarheid
met het openbaar vervoer is het een aantrekkelijke omgeving om te wonen en
oud te worden.
De buurt is stedelijk, maar klein en overzichtelijk genoeg om in de directe nabijheid van bekenden te wonen. De omvang van de bevolking laat toe dat men
een herkenbaar stemgeluid kan laten horen op bewonersplatforms, bijvoorbeeld
de Bewonersraad.
Zowel de belangstelling onder de bewoners en politici, als demografische en
geografische randvoorwaarden lijken
een goede voedingsbodem om het idee
Stadsdorp van de grond te tillen.
Medio februari 2013 werken Heleen en
Iris nog aan een plek en contactadres
voor het platform. Aanmelden kan vooralsnog op vandeur@euronet.nl

Bronnen:
Inleiding Heleen van Deur en Iris van
der Heyden in de Zuiderkerk 31 januari
2013
Volkskrant 30-08-2012 artikel Jet
Bruinsma
Websites Stadsdorp Zuid en Zorgcoöperatie Hoogeloon
Christopher Alexander: Een Patroontaal
(steden, gebouwen constructie)
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.
nl/Bestuursarchief/2010/Commissie%20
BW/Stukken/BWST20100914WalenburgAntwRA.pdf
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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.

Politie in de Nieuwmarktbuurt
Stadsdeel Centrum. Voorts van belang is
de samenwerking met de georganiseerde
buurtbewoners vanuit de bewonersraad
Nieuwmarkt. Voor ons is het belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de
buurt, dit om contacten te leggen en te
onderhouden met bewoners en ondernemers.
Indien u contact met mij of met Misha
zoekt kan dat via 0900-8844. Indien wij
in dienst zijn wordt u met ons doorverbonden. Indien wij niet aanwezig zijn
kunt u bij de telefoniste een bericht achterlaten met een verzoek om contact met
u op te nemen. Voorts kun u ons mailen:
dick.jansen@amsterdam.politie.nl
misha.nauman@amsterdam.politie.nl
In geval van nood moet u direct bellen
via 112. Geen spoed wel politie, dan via
0900-8844.
links Misha Nauman, rechts Dick Jansen

Nieuwmarkt Zuid:
Voor bewoners die mij (nog) niet kennen
wil ik mij eerst even voorstellen. Mijn
naam is Dick Jansen en sinds november 1980 werk ik in de binnenstad van
Amsterdam. Vanaf 1995 ben ik, vanaf
het voormalige Wijkteam Nieuwmarkt
begonnen met buurtgericht werken.
Inmiddels ben ik vanaf 1 januari 2012
werkzaam in de buurt Nieuwmarkt Zuid.
Mijn vorige buurten waren Burgwallen
Zuid/BG Terrein, Waterloo/Uilenburg en
de Utrechtsebuurt. In de Nieuwmarktbuurt heb ik als agent en hoofdagent
mijn eerste voetstappen gezet. Nu ben
ik weer terug in de buurt en voel dat als
thuiskomen.

Nieuwmarkt Noord:
Beste bewoners, mijn naam is Misha
Nauman en ik werk nu 25 jaar voor de
Amsterdamse politie. Mijn vorige buurten waren de Westelijke Grachtengordel
en de Weesperzijdebuurt. Vanaf 1 januari 2012 ben ik verantwoordelijk voor
de Nieuwmarkt-Noord. Deze wijk wordt
begrensd door de Oudeschans, Recht
Boomssloot (oneven zijde), Geldersekade
(oneven zijde) en de Ruijterkade. Zoals u
ziet is de wijk qua bewoners, bebouwing
en infrastructuur nogal divers. In het gebied valt namelijk de "oude' bebouwing",
de woonboten en het gebied in ontwikkeling van het Oosterdokseiland. De uit-

daging zowel voor u als voor mij is hierin
verbinding te brengen. Voor mij als Amsterdammer is het een groot genoegen
om voor deze wijk verantwoordelijk te
zijn.
Sinds 1 januari 2013 zijn wij Nationale
Politie geworden. Tot 2013 was de benaming van onze functie in Amsterdam
‘buurtregisseur’. Nu wij nationale politie zijn worden wij, net als vroeger, weer
wijkagent genoemd. De naam verandert,
de functie en verantwoordelijkheden
niet. Een andere verandering die reeds
per 1 september 2012 is ingezet, is dat de
gehele Nieuwmarktbuurt weer valt onder het werkgebied van het politiebureau
Beursstraat, het nieuwe Team Burgwallen. Waar ze voorheen naar het Bureau
IJtunnel moesten, kunnen de bewoners
van de Nieuwmarktbuurt zich nu voor
politiezaken melden aan de Beursstraat
33. Zoals het er nu naar uitziet, zal het
Team Burgwallen in 2015 van de Beursstraat naar de Nieuwezijds Kolk verhuizen.

Metrotunnel dicht
deze zomer
Vanaf 8 juli tot 25 augustus gaat de metrotunnel nog een keer dicht. Gekozen
is voor de zomervakantie in en rond
Amsterdam. Vanaf eind mei tot begin juli gaat de tunnel iedere week
een aantal avonden dicht. Station
Nieuwmarkt gaat vanaf 8 mei ook nog
half dicht; de toegangen Nieuwmarkt
en Koningsstraat sluiten, de toegang
Nieuwe Hoogstraat blijft open tot aan
de zomersluiting. De werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan strenge internationale veiligheidseisen. Daarvoor zijn in 2012 ook
extra uitblaasroosters gebouwd o.a. op
Siebeleshof en naast het Amrath Hotel
aan de Binnenkant. Na de werkzaamheden in de tunnel worden in 2015 en
2016 de stations langs de Oostlijn gerenoveerd.      

De werkzaamheden van een wijkagent
zijn veelzijdig. De belangrijkste taak in
onze functie bestaat uit het organiseren
van de veiligheid in de buurt. Dit in samenwerking met vele externe partners
zoals, de GGD, woningbouwverenigingen, gemeente Amsterdam en/of het

11

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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Gaat het wel goed met het verkeer?
L U C H T = BEGIN
L U C H T = ALTIJD
L U C H T = ADEM
L U C H T = OVERAL
L U C H T VOEL JE IN DE WIND
L U C H T = VERLANGEN
L U C H T = VLIEGEN
L U C H T = WOLKEN
L U C H T = HEMEL
L U C H T = GRIJS
L U C H T = LAAG
L U C H T = OUD
L U C H T = JONG
L U C H T = LICHT
L U C H T = VAN JOU
L U C H T = VAN MIJ
L U C H T = VAN EN VOOR

De toekomstige ontsluiting van de Nieuwmarktbuurt. Uitvloeisel daarvan zijn onder
meer de aangelegde Odebrug, de veranderde rijrichting op het oostelijk deel van
de Geldersekade en de maatregelen voor het westelijk deel van de Geldersekade.
Een gedeeltelijke verklaring voor de toenemende verkeersdruk door de buurt en de
zoektocht naar alternatieve routes.

IEDEREEN
L U C H T = ALLEN ; ÉÉN.

Installatie luchtkwaliteit meetpunt
volg / leuk ons op facebook. GELDERSEKADE AUTOLUW
www.geldersekade.org
www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit
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DE AmsTErDAmsE KooKsCHool

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

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

14

Dertig jaar OpNieuw

TIJD IS GEEN RECHTE STREEP
De Nieuwmarktbuurt. Voor de oorlog vol
bedrijvigheid. De Joodse buurt, met Waterlooplein, de dagmarkt op de Nieuwmarkt en de zondagsmarkten.
In de oorlog werden de bewoners gedeporteerd en vermoord, de huizen leeggeroofd, verweesd en verkrot achtergelaten. Tot de woningnood in de jaren
60 de eerste krakers tot kraken dwong,
de eerste huizen werden opgelapt en de
buurt weer tot leven kwam.

tuurlijk niet, maar het was wel een tijd
van groei.
Door de bewonersraad gesteund, werd
OpNieuw spreekbuis voor de buurt.

“Time passes. Listen. Time passes. Come
closer now. Only you can hear the houses sleeping in the streets in the slow
deep salt and silent black bandaged
night.”
Dylan Thomas Onder het melkwoud)

En nu

Als kind zie je de dingen zonder filter.
Aan de hand van mijn vader liep ik op
het Waterlooplein, begin vijftiger jaren.
Een groot ‘strand’ in de stad, waar van
alles aangespoeld te koop en te kijk lag,
gewoon op de grond. Mijn eerste aankoop was een schitterende koperen vaas
voor mijn moeders verjaardag – die een
grafvaas bleek te zijn. Wist ik veel. Sinds
1972 woon ik in de Nieuwmarktbuurt.

De eerste OpNieuw
Dertig jaar geleden verscheen de eerste
OpNieuw. Een dun blaadje met dunne
lettertjes. Door en voor buurtbewoners.
Er werden weer huizen gebouwd in de
Nieuwmarkt, ook op het metro-tracé,
destijds iets volkomen nieuws. Woningwetwoningen, want er was woningnood.
Nu heet dat sociale huurwoningen. Oude
panden werden gerenoveerd waar dat
kon. De geplande vierbaansweg à la Wibautstraat ging niet door. Het Pintohuis
werd gered van de sloop en in ’76 officieel geopend (na renovatie) door prinses
Beatrix. Dat werd onze Pintobieb.

Opbouw van de buurt
Deze positieve opbouw van de buurt
werd mogelijk gemaakt door hechte samenwerking van buurtbewoners, veelal
krakers van het eerste uur, en een taai gevecht met de instanties.
Er werd gepionierd met crèches en communes en een vrijere moraal, het was
niet alles goud wat er blonk, dat kon na-

In ’88 werd ik redactielid van OpNieuw,
precies één nummer eerder dan Tineke
Nijenhuis. Zij was jarenlang de flamboyante ziel van het blad, samen met Anina
Kist die vanaf de oprichting actief redactielid was.

De Nieuwmarkt ligt in Amsterdam, Europa, enzovoort. De internationale crisis
laat zich gelden. Ook in mentaliteit is
er een crisis. In de gemeenteraad worden uitspraken gedaan die mijns inziens
niet kunnen. Er wordt gesuggereerd dat
er teveel sociale huurwoningen zouden
zijn, terwijl de wachttijd nu al elf jaar is.
Toenemende economische malaise, ontslagregens, werkeloosheid zal de groep
mensen die weinig te besteden hebben
alleen maar groter maken. In plaats van
daarover wérkelijk na te denken, worden
bewoners van sociale huurwoningen bestempeld tot ‘onproductieven’ die niet
in de stad horen.
Dat doet mij aan een hele nare tijd denken. Het gaat hier niet over criminelen,
maar over mensen die werken en niet
veel verdienen. Ja, ook zieken, bejaarden,
werkelozen. Mensen voor wie die woningen bedoeld zijn. Moeten die maar in
een container gaan wonen ergens uit het
zicht, of in de gladde praatjes van politici
en overheidsinstanties?

Pintobieb
Onze Pintobieb is gesloten. Na zeven
jaar overleg en actievoeren dreigt er van
de toegezegde buurtfunctie niets terecht
te komen. Een internationaal opererend
instituut voor kunstbemiddeling (SICA)
ziet niets in gezamenlijk gebruik van de
ruimtes van het Pintohuis met de buurtbewoners via de voordeur. Het beschikt
echter wel over de benodigde financiën
en is dus grote kanshebber. Er is asbest
ontdekt en wie gaat dat betalen?

Boomsspijker
De Boomsspijker moet commercieel werken (verhuur) en is niet echt meer een
plek waar het bruist. Verhullende termi-

nologie moet ook hier de achteruitgang
verbloemen. IJsterk. De mensen die er
werken kunnen daar niets aan doen. Tijden veranderen, dat is altijd zo geweest.
Nu gaat het over bezuinigingen.

Dorpsgevoel
Toerisme en uitgaanspubliek hebben de
Nieuwmartkbuurt veranderd. Het intieme dorpsgevoel is daardoor wat op
de achtergrond geraakt. Maar invloeden
van buitenaf zijn natuurlijk ook positief
voor een open stad en hebben Amsterdam juist tot Amsterdam gemaakt. Nieuwe bewoners hebben misschien minder
met de achtergrond van de buurt, maar
kunnen een aanwinst zijn als ze zich
thuis voelen.
Het is er nog steeds, het buurtblad. Nodig ook, lijkt me. Al zijn er nog zoveel
nieuwe media. Het is en blijft een platform om met elkaar contact te houden,
informatie door te geven en openbaar te
maken als er in de buurt dingen gebeuren die ons allemaal raken.

Wat is nieuw?
In ’84 dreigde al sluiting van de Pintobieb. Die sluiting is nu een feit. Ook in
’84 was de redactie eigenlijk te klein. Wij
heten nieuwe redactieleden graag van
harte welkom.
dunya

In memoriam
Willem Wijnands
Willem Wijnands, onze buurman
van de Zwanenburgwal (en
trouwe bezorger van OpNieuw) is
onverwacht overleden tijdens een
reis in Marokko. Willem was grafisch
vormgever, schrijver van columns
en journalist o.m. bij het Haarlems
Dagblad.
Een bijzonder en sociaal betrokken
mens, met veel vrienden in de buurt
en daarbuiten. Wij wensen zijn vrouw
Cocky, familie en vrienden veel
sterkte.
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De geschiedenis
van het Badhuis
op Uilenburg
Rechts: 1918. Situatie voor grote renovatie Uilenburg. Rechts café/
slijterij, hoek Uilenburgerstraat. (nu Nieuwe Uilenburgerstraat). Fotograaf onbekend
Onder: 1923 Gemeentelijk Badhuis. Archief Joods Historisch Museum.
Fotograaf J.I. Polak

Tekst en beeldarchief Jan van Goor
p de hoek van de Nieuwe Uilenburgerstraat en de Houtkopersburgwal
staat een klein maar opvallend gebouw.
Een gebouw met een bijzondere architectuur, een monument. Het is het voormalig gemeentelijk badhuis annex sectiepost Stadsreiniging.
Het gebouw is hoekvormig, rondom een
rechthoekig binnenterrein. Het is niet
bekend wie de architect is. Vermoedelijk
zijn het ambtenaren van de dienst Publieke Werken geweest die het gebouw
hebben getekend, gebaseerd op een aantal kenmerken ontleend aan de Amsterdamse Schoolstijl.
Het gebouw heeft veel verschillende gebruikers gekend die allen hun sporen
hebben nagelaten in het interieur.
De geschiedenis van het gebouw gaat terug tot 1916, het jaar waarin het Raadsbesluit wordt genomen tot een grondige
sanering van de buurt Uilenburg, eigenlijk een eiland. Vanwege de slechte
woonomstandigheden worden 333 panden gesloopt in de Uilenburger- en Batavierenstraat. De nieuwe panden worden
gebouwd aan de Nieuwe Batavieren- en
Nieuwe Uilenburgerstraat, twee vernieuwde, brede straten. Een gevolg van
deze sanering is een concentratie gebouwen van Amsterdamse Schoolarchitectuur.
Twee van de gebouwen zijn de Witte
Olifant, de school op de hoek van beide
straten en op de hoek van de huidige
Nieuwe Uilenburgerstraat en de Houtkopersburgwal, het Gemeentelijk badhuis
en sectiepost Stadsreiniging. Het badhuis wordt in 1923 in gebruik genomen,
inmiddels negentig jaar geleden. Het is
onderverdeeld in een mannen- en een
vrouwenafdeling met afzonderlijke douches en badlokalen.

O
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In 1946, een jaar na de tweede wereldoorlog, wordt een verzoek tot verbouw
tot een organisch chemisch laboratorium gedaan door het bedrijf Chemorgala.
Advies ministerie van Sociale Zaken en
Volksgezondheid: 'in verband met de
huidige schaarste van geneesmiddelen
en het stimuleren van deviezenbesparing
is het zeer gewenscht de gevraagde toestemming ten spoedigste te verlenen'. De
behoefte aan medicijnen is zo groot, dat
zelfs DDT als ingrediënt voor medicijnen
wordt gebruikt! In 1947 wordt dit bedrijf
door een brand beschadigd.
In 1954 komt firma Thure, een theepakkerij en koffiebranderij in het pand, en
in februari 1961 een Vleeswaren fabriek en
worstenrokerij.
In 1968 wordt het pand in gebruik genomen door Rijwielenfabriek Burco. (F. van
Buuren & Co). Een Amsterdamse fietsenfabriek, opgericht in 1939. De dienstfietsen in die tijd (zeer betrouwbaar met
goede verlichting) van de gemeentepolitie worden geproduceerd door Burco.
In 1988 wordt de productie in dit pand
opgeheven en verhuist de fabriek naar
Aalten. Wel blijven de assemblage en
groothandel in Amsterdam, op de hoek
van de Vijzelstraat en de Kerkstraat. In
2000 wordt Burco overgenomen door
de Friese Accellgroep, en sluit in 2005 de
laatste vestiging. Daarmee verdwijnt de

enige Amsterdamse fietsenfabriek.
In 1988 neemt de Vereniging Surinaams
Caribbean Bond, een Sociëteit Nachtclub,
haar intrek als huurder in de rechtervleugel aan de Nieuwe Uilenburgerstraat.
In hetzelfde jaar start MacBike, als onderhuurder van de Caribbean Club, in de
linkervleugel aan de Houtkopersburgwal.
Na een grondige schoonmaak, met name
asbest en vervuilde grond moeten worden verwijderd, wordt begonnen met de
verhuur en reparatieactiviteiten van de
bekende rode fietsen.
Het Maupoleum, gebouwd in 1971 en
voorloper van de grootschalige Cityvorming met brede vierbaanswegen dwars
door de historische binnenstad wordt
gesloopt in 1994. De entree naar Uilenburg wordt opener en daarmee wordt het
pand meer gezichtsbepalend.
In 1997 verhuist MacBike naar het Mr
Visserplein. In juli 2007 gaat de Caribbean Bond failliet. In 2010 keert MacBike
terug vanwege de grootschalige herinrichting van het Mr. Visserplein. Het opvallende glazen kantoor naast de Mozes
en Aäronkerk verdwijnt uit het straatbeeld.
Begin 2012 vertrekt MacBike voor de
tweede keer uit dit pand en neemt zijn
intrek op twee locaties op het Waterlooplein. Het kantoor MacBike blijft in
een inmiddels aangekocht deel van het
voormalige badhuis.
Sinds enige tijd wordt het gebouw verbouwd door MTB-architecten, in opdracht van het Stadsdeel Centrum ten
behoeve van de nieuwe huurder, stichting
Splendor. Een opvallende organisatie voor
moderne klassieke muziek, beeldende
kunst en podiumkunsten. In juli opent
Splendor haar deuren en starten de activiteiten. In de juli-editie van OpNieuw
wordt hieraan aandacht besteed.

Linksboven: 1947. Brand bij chemiebedrijf Chemorgala. Fotograaf onbekend
Links: 1981. Fietsenfabriek Burco. Stadsarchief. Fotograaf M. Alberts
Boven: 2010. Fietsverhuur Mac Bike. Archief gemeente Amsterdam. Fotograaf onbekend
Onder: 2013. Verbouw tbv Splendor. Fotograaf Jan van Goor
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Zeedijk127 Amsterdam. Geopend iedere dag van 12.00 tot 22.00 uur

de tussenbibliotheek

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

www.knaw.nl

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

1-3-2010 9:11:01

Iedereen is altijd vol lof over de biefstuk van
Captein & Co. Niemand heeft ooit geweten
dat we gewoon hondenvlees serveren!
Café Captein & Co
Binnen Bantammerstraat 27
Tel 020-6278804
ma – vr vanaf 16 u
za en zo vanaf 12
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OpNieuw 30 jaar OpNieuw!
Benefietfeest op woensdag 24 april
tijdens de Aprilfeesten
Lang zullen we leven en daarom organiseren we samen met
Stichting Nieuwmarkt tijdens de Aprilfeesten een spetterend
benefietfeest in de Orangerie (de grote tent) op de Nieuwmarkt.
Alle inkomsten komen ten goede aan OpNieuw!
Het feest begint met een receptie voor lezers, medewerkers,
oud-medewerkers, adverteerders, sponsors, bezorgers en
(oud)bestuursleden van OpNieuw. In de loop van de avond
wordt het eerste exemplaar van het jubileumboek, met een
indrukwekkend overzicht van 30 jaar voorplaten ontworpen
door kunstenaars uit de Nieuwmarkt, overhandigd aan Arthur
Verdellen. Het boek is daarna meteen te koop.
Verder staan er een benefietdiner, een loterij met fantastische
prijzen en een veiling van kunstwerken op het programma.
Wilt u deelnemen aan het BENEFIETDINER, meldt u
zich dan aan via: opnieuw.diner@gmail.com, o.v.v. naam
en met hoeveel personen u komt. De kosten bedragen € 30 per
persoon. Het verschuldigde bedrag (of meer!) overmaken op
ons rekeningnummer: 6037046 t.n.v. Stichting OpNieuw
met vermelding van DINER en aantal personen. Niet betaald,
geen eten! Er zijn slechts 80 couverts in de aanbieding, dus
treuzel niet en reserveer meteen!
Wilt u een mooie PRIJS ter beschikking stellen voor de
loterij, meldt u zich dan aan via: opnieuw.amsterdam@gmail.
com
Verschillende van onze adverteerders hebben al prachtige
prijzen in het vooruitzicht gesteld. Dit kun je bijvoorbeeld
winnen: een rondvaart in de salonboot van Bert Hamberg om 5
uur op een zomerochtend terwijl een beroemde schrijver voorleest uit
eigen werk!
Denk ook aan niet- materiële prijzen als: een keer voor iemand
lekker koken, een hoogstpersoonlijke rondleiding door de
buurt, een grachtentochtje in uw eigen bootje, stekjes van
plantjes, een muzikaal optreden bij iemand thuis, een dagje
komen klussen of opruimen, een fotoportret maken van een
huisdier.
Wij zoeken nog mensen die:
-willen helpen met boek- en lotenverkoop op de woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag tijdens de Aprilfeesten
-willen helpen bij de bediening tijdens diner en bardienst voor
hun rekening willen nemen op 24 april
-willen optreden of kunnen bemiddelen voor muziek
Aanmelden: opnieuw.amsterdam@gmail.com

KOMT ALLEN EN DOE MEE!
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BENEFIETFEEST 24 APRIL
OP DE NIEUWMARKT
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HANG DIT AFFICHE VOOR JE RAAM EN MAAK KANS OP EEN PRACHTIGE PRIJS

Receptie, boekpresentatie, diner, muziek,
theater, kunstveiling en loterij
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eem een steen
misschien is ie 400.000 jaar oud

Programma

Wij zijn nog maar net begonnen

17.00 uur
Receptie voor lezers, medewerkers,
oud-medewerkers, adverteerders,
sponsors, bezorgers en (oud)
bestuursleden van OpNieuw

Hoe mooi is niet
een 75 Watt lamp
een sigarettenaansteker
een microfoon
Hoe lang heeft het niet geduurd
Alles wat we zien
is het eindproduct
van X aantal jaren
van heel de beschaving
Oceanen van intuitie
Universums van vernuft
Het is allemaal goed bedoeld
allemaal voor jouw
voor ons overbestaan
ons nucleair jubileum
GEFELICITEERD
met je leven
met je lief en leed
met je lijf en goed
je parachutepak
& je punkbutton
dansend of stervend
dromend of pratend
etend of lopend
bezorgd of zorgeloos
verliefd of vergeten
dagelijks leveren we allemaal
onze minuscule bijdrage
aan
de microscopische voortgang
waar de atomische ondergang
maar een momentje van is
Neem een steen
misschien is ie 400.000 jaar oud
Dit gedicht is goed
voor één blik op de
overkant van de straat
Dit gedicht is goed
voor één consumptie
1981, Steef Davidson
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18.00 uur
Presentatie JUBILEUMBOEK, met een
indrukwekkend overzicht van 30 jaar
voorplaten door kunstenaars uit de
Nieuwmarkt; overhandiging eerste
exemplaar aan Arthur Verdellen.
Start verkoop boek en verkoop van
loten voor de LOTERIJ
19:00 uur:
Benefietdiner
21.00 tot 24.00
Muziek en divertissement
Veiling van kunstwerken

Trekking loterij tijdens het
buurtontbijt op zondag 28 april

Schilderdag

Jos Meintser Dulmers

Wilt U een portret van Uzelf?
Wilt U zelf iemand tekenen?
Kom dan op het Nieuwmarktfeest op
zondag 28 april a.s. van 13 tot 17 uur bij
de stand van De Zondagsschilders op de
Nieuwmarkt!

Een markante buurtgenote is niet meer
bij ons, Jos Meintser-Dulmers. Zij is gestorven op 29 december, 87 jaar oud.
Of, in haar geval, eerder 87 jaar jong.
Zo kenmerkend aan haar was haar
geweldige enthousiasme en belangstelling in alle zaken van werkelijke
waarde. Met haar vrijheidslievende
karakter voelde zij zich zeer thuis bij
de Dolle Mina-beweging en als strijdster voor vrouwenrechten nam zij deel
aan de bezetting van de Bloemenhoveabortuskliniek, die door de toenmalige
minister Van Agt gesloten zou worden,
maar daardoor tóch open bleef.
Haar verhaal is beschreven in het artikel ‘Ik sla mijn boek open’ in OpNieuw
van juni/juli 2006, te vinden op www.
opnieuw.nu, aanklikken ‘OpNieuw archief’.
Jos zou Jos niet geweest zijn wanneer
zij niet tot op het laatst haar lot in ei-

Expositie

gen hand zou hebben genomen. Vóór
haar sterven heeft zij kunnen horen
hoe klokkenluidster Sonja voor haar
de klokken van haar geliefde Zuidertoren heeft geluid. Jos is als een gelukkig
mens gestorven.

Atelier Dijkzicht vindt het weer tijd worden om werk van cursisten te tonen in
de Oosterkerk. Het is voor de derde
keer, in het 18-jarig bestaan van het atelier, dat schilderijen en tekeningen van
hoog niveau geëxposeerd worden.
De expositie is te zien van maandag 8
tot en met zaterdag 27 april 2013; op
werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur en
op zaterdag 27 april van 12.00 tot 16.00
uur. Kijk voor meer informatie op:
www.atelierdijkzicht.com

bedankt de sponsors

koninklijke nederlandse
aKademie van wetenschappen

Rabobank
Amsterdam

de subsidiegever d‘Oude Stadt

en alle donateurs bij gelegenheid van haar dertigjarig bestaan
voor de financiële ondersteuning
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Koningsstraat 19 - 020-3200611 - www.ilsogno.eu

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

Meet the designers and get dressed!
In de St. Annenstraat zit op nr. 18a sinds
september 2012 Downtowndressup,
een atelier en winkel in één. Het bedrijf
wordt geleid door Sanne Gils en Daniela
Larue en is opgezet in het kader van het
1012 postcode project van de gemeente.
De St. Annenstraat is nog steeds voor de
helft bezet door prostituees maar er zijn
al een aantal bedrijfjes. Downtowndressup is echter een van de weinige die
naast een werkplek ook een winkel heeft.
De klantenstroom valt mee, maar kan
natuurlijk beter. Er zijn plannen om alle
ondernemers die in het Blaauwlakenblok onderdak hebben gevonden samen
de buurt te laten promoten. Als die actie
van de grond komt zal de klantenstroom
ongetwijfeld toenemen.
Sanne en Daniela werkten voor het eerst
met elkaar samen in de Downtown editie
van de Fashion week 2008, een onderdeel van de week waarin jonge ontwerpers zich aan het publiek kunnen voor-

stellen. Toen bleek dat het klikte zijn ze
hun bedrijfje begonnen.
Bijzonder aan de formule is dat wat ze
verkopen in het atelier wordt gemaakt.
Sanne ontwerpt tegenwoordig tassen en
accessoires. Ze werkt bijna uitsluitend
met leer en combineert vormen, texturen en kleuren tot een spannend geheel.
Daniela is opgeleid aan de Academie
Maastricht en is naast haar carrière als
beeldend kunstenaar kleding gaan maken. In India, waar ze in 2010 een aantal
maanden werkte, heeft ze de blokdruktechniek onder de knie gekregen. Van
die techniek maakt ze nu gebruik in haar
kledingontwerpen. Het leidt tot wondermooie resultaten.
Vier maal per jaar organiseren ze samen
met andere ontwerpers een verkoopweekeind. De volgende is in mei, dus
houd hun website in de gaten.
http://www.downtowndressup.nl/
Carl Everaert

bedankt alle ondernemers die in
de afgelopen dertig jaar, tot op
vandaag, het blad voor en door de
buurtbewoners hebben gesteund.
Daarmee tonen zij betrokkenheid
bij de buurt.
Dat is wat een buurt een buurt maakt.
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Valt er nog iets te beleven
in de Nieuwmarktbuurt?
Jazeker! In het
juninummer van
OpNieuw kunt u het lezen
in de buurtagenda die
voortaan (vier maal per
jaar) in ieder nummer
komt te staan. Hier alvast
6 deelnemers die zich
presenteren. Wij gaan
er van uit dat de Appel
en, nieuw voor de buurt,
Splendor ook aan de
agenda zullen meedoen.
Iedereen die dans, muziek,
exposities, en wat dies
meer zij organiseert,
kan zich aanmelden op
everaert@everaert.nl,
graag vóór 22 mei a.s.

Perdu, een podium
voor literatuur
Perdu wil een podium zijn voor literatuur met de dichtkunst als focus, en
reflectie en vernieuwing als uitgangspunten. Perdu wil
daarmee een broedplaats zijn voor jong en oud talent in de
voorhoede van wat gepresenteerd wordt
in de poëzie in samenhang met andere
literaturen en disciplines. Dat talent betreft niet alleen de kunstenaars zelf maar
ook de vrijwilligers voor wie het werken
bij Perdu als leerschool en springplank
naar het professionele werkveld kan fungeren.
Perdu bestaat uit een literair podium met
een wekelijks programma onder de noemer De Avonden, een gespecialiseerde
poëzieboekhandel en een kleine uitgeverij. Een dertigtal enthousiaste vrijwilligers, een technicus en een bureaumanager houden de stichting draaiende,
onder leiding van een directeur en onder
toezicht van een bestuur.
De programmering van Perdu staat bekend als kwalitatief hoogstaand en kenmerkt zich door een inhoudelijke gedrevenheid en een internationale blik. De
boekhandel en het fonds van de uitgeverij vormen verlengstukken van die programmering. De collectie van de boekhandel is in Nederland ongeëvenaard en
vormt voor vele poëzieliefhebbers een
uitvalsbasis. Het fonds van de uitgeverij
richt zich voornamelijk op vertalingen
van onderbelichte internationale literatuur die het literaire klimaat van Nederland een impuls dienen te geven. Daarnaast geeft de uitgeverij het tijdschrift
Terras uit.
Vanuit al haar onderdelen probeert Perdu een centrum en een constante katalysator te zijn voor poëticale ontwikkeling,
debat en vernieuwing.
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Kom naar de
voorstellingen van
de Theaterschool
Aan de Theaterschool kun je jouw
talent optimaal ontwikkelen en
alles leren voor de professionele
praktijk van de dans- en theaterkunst, zowel op het podium als
binnen het artistieke team.
In de Theaterschool worden jaarlijks
120 tot 150 grotere en kleinere dans- en
theaterproducties van en met studenten
gepresenteerd. Er bestaat in Nederland
geen andere school waar alle verschillende vakgebieden binnen de dans en het
theater in één gebouw te vinden zijn.
Je bent van harte welkom!
Kijk voor voorstellingsinformatie en reserveringen op:
www.theaterschool.nl/agenda
de Theaterschool
Jodenbreestraat 3
1011 NG Amsterdam

Het
Bethaniënklooster

In het hart van Amsterdam, nabij
de Nieuwmarkt, vindt u Het Bethaniënklooster, een toonaangevend
podium voor kamermuziek en een
smaakvolle locatie voor bruiloften, diners, lezingen, symposia en
privé-concerten.
Aanvankelijk was het klooster, dat uit
1462 stamt, bestemd voor vrouwen die
boete wilden doen voor een losbandig
leven, maar al snel waren het "aanzienlijke dames" in plaats van "bekeerde susteren" die in het klooster intraden. In de
eeuwen erna heeft het klooster diverse
bestemmingen gekend, van katholiek

kerkgenootschap tot aan timmerfabriek
en kunstenaarsvereniging.
Na de restauratie in 1989 is er een unieke
concertzaal ontstaan die plaats biedt aan
ca. 125 bezoekers. De concertzaal, met
haar bijzondere ambiance en prachtige
akoestiek is inmiddels uitgegroeid tot
een van de toonaangevende kamermuziekpodia van ons land. Daarnaast wordt
de zaal verhuurd voor vele uiteenlopende doeleinden, van cd-opnamen en lezingen tot bruiloften en recepties. Kaarten voor concerten zijn te koop via onze
website.
Het daaronder gelegen overwelfde souterrain is nog het meest in historische
staat gebleven. Deze prachtige kelder is
ook in gebruik voor zeer uiteenlopende
evenementen. In de zomer van 2012
heeft Het Bethaniënklooster hier de
Bethany's Jazz Club geopend, met iedere
dinsdag- en donderdagavond verrassende jazzconcerten.
Het Bethaniënklooster
Barndesteeg 6b
1012 BV Amsterdam
Tel: 020 - 6250078
Fax: 020 - 6232039
E-mail: info@bethanienklooster.nl
Volg ons ook via social media:
https://www.facebook.com/Bethanienklooster
https://www.facebook.com/BethanysJazzClub
Twitter: @bethaklooster

Compagnietheater
Het Compagnietheater is de plek voor
theater, dans en muziek van verrassend
jong talent en bijzondere voorstellingen
van bekende makers. Het theater is een
voormalige oude kerk op een prachtige
plek aan de Amsterdamse Kloveniersburgwal, een podium en werkhuis voor
opkomend talent waar altijd wat gebeurt.

Sinds 1987 bij de
Nieuwmarkt

Amsterdams
Marionetten
Theater
Houten acteurs presenteren een unieke
vorm van muziektheater voor jong en
oud: het klassieke marionettentheater.
Een ensemble van zes poppenspelers
brengt de grote, uit lindenhout gesneden
marionetten tot leven.
Het AMT presenteert opera (zoals De Toverfluit van Mozart) en muziektheater,
voor volwassenen en kinderen.
Tot juni staat De wonderbaarlijke reis van
Doctor Faust op het programma. Een
spannend avontuur vol magie en tovenarij, met humor en een vleugje filosofie.
Speeldata en filmpjes:
www.marionettentheater.nl
Voor groepen organiseren wij speciale
opera-diners en high tea's, of een rondleiding achter de schermen. Voor scholen zijn er workshops en speciale schoolvoorstellingen.
De sfeervolle ruimte is ook te huur voor
recepties, diners of presentaties.
Speciale korting voor de lezers van
OpNieuw
Tweede kaartje gratis voor
‘De wonderbaarlijke reis van
Doctor Faust’
Trakteer een vriend(in) of familielid op een
voorstelling in het Amsterdams Marionetten
Theater!
Meld bij de reservering s.v.p. dat
u gebruik maakt van de Opnieuwaanbieding.
U betaalt 1 kaartje voor een volwassene
(€16) en ontvangt het 2e kaartje gratis.
Reserveringen: 020-6208027 of
info@marionettentheater.nl
www.marionettentheater.nl
Nieuwe Jonkerstraat 8

Internationaal
Danstheater
Het Internationaal Danstheater is een uniek
gezelschap dat al
meer dan 50 jaar
internationaal
voorstellingen
brengt met live
muziek en dans
uit alle windstreken. Het gezelschap laat het publiek op een aansprekende manier kennis maken met de rijke
(dans)cultuur van verschillende volken.
Met respect voor het verleden zoekt het
Internationaal Danstheater naar vernieuwing, door de samenwerking aan te gaan
met zowel Nederlandse als internationale
choreografen die voorstellingen maken
vanuit hun culturele oorsprong. Nederlandse choreografen krijgen bovendien
de gelegenheid om hun artistieke en creatieve visie op tradities, rituelen en verscheidenheid te onderzoeken en vorm te
geven in een voorstelling. Het Internationaal Danstheater werkt ook samen met
internationale gezelschappen die vanuit
werelddans werken. Vanaf februari toert
het ID langs de theaters en festivals met
de voorstelling Mannen van de Tango.
Voor meer informatie kunt u kijken op
http://www.internationaaldanstheater.
nl. en op http://www.facebook.com/internationaaldanstheater.
Zondag 24 maart
12.00 – 17.00 uur Verkoopdag Instrumenten en Kostuums van het Internationaal Danstheater
Voor meer informatie
www.internationaaldanstheater.nl
Toegang: gratis
Donderdag 11 april
Openbare repetitie Mannen van de
Tango
14.15 – 15.15 uur Toegang: gratis
Aanmelding via 020-6239112 of
receptie@internationaaldanstheater.nl
Zondag 28 april
16.00 uur Dansvoorstelling
Delen uit Mannen van de Tango en
seizoen 2013/2014
Toegang €12,50
http://www.intdanstheater.net/id_shop
of
receptie@internationaaldanstheater.nl
17.00 uur Milonga
17.00 Opening Expositie
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KINDERKRANT
Oproep aan de lezers van OpNieuw

Van lezers hoor ik dat men dol is op de
kinderpagina. Alleen hebben onze buurtkinderen blijkbaar meer stimulans nodig.
Vandaar deze oproep:

Dat is gissen
Het rook niet naar vissen
Want die ruik je niet
Onder water

Beste OpNieuw lezer: ga je eigen kind, je
kleinkind, je buurkind uitnodigen, uitdagen gebruik te maken van de buurtkrant. Het wordt zo leuk gevonden door
de lezers. Laat lezers niet in de kou staan!
Die sneeuwpop heeft de kou nodig, maar
de buurt snakt naar hartverwarmends,
spannends, moois of leuks. Teken, plak,
schrijf, vertel, fotografeer of knutsel
iets met de PC en stuur het op naar OpNieuw!

Rook het naar aarde?
Naar zon en bloemen?
Rook het naar nacht?
Hoe ruikt nacht eigenlijk?

Antwoorden op Jimmies vragen
In het vorige nummer stelde Jimmie een
aantal vragen, die ik hier wil beantwoorden.
Hoe rook de natuur toen de aarde net bestond?

Jimmy, ik weet het ook niet
Wel weet ik dat toen jij werd geboren
de aarde net weer aan een nieuw jaar begon
en ik mocht je begroeten
de eerste dag dat je er was
en toen is de aarde
samen met jou
ook een beetje nieuw
begonnen
En toen, toen rook het
hier in de stad in elk geval
naar vuurwerk!

Alsof ze het allemaal hadden afgestoken
om jou te begroeten!
En dan die Harry Potter uil op dat huis
op de hoek Koningsstraat Oudeschans.
Ik denk dat die daar staat omdat de Uilenburgerstraat ook dichtbij is en daar
heeft ooit het huis van een koopman gestaan die van Uylenburgh heette en die
was de vader van Saskia, de vrouw van de
schilder Rembrandt die hier in de buurt
woonde. Misschien staat die uil wel daarom op dat dak.
Groeten Therese

Out of the Closet
Out of the Closet is niet zomaar een
tweedehands kledingwinkel op de Jodenbreestraat. Je kunt er niet alleen kleding
en andere tweedehands spullen kopen,
maar je kunt er ook terecht voor gratis
advies en HIV-testen.
Chris Vermaak en Linda van Beest vertelden me dat die formule al sinds 1992
door Aids Health Care Foundation (AHF)
in Amerika wordt gebruikt. De stichting
is wereldwijd actief, maar alleen in de
Verenigde Staten zijn tweedehands winkels, 23 in totaal. De winkel in Amsterdam is de eerste in Europa.
In 1987 werd de voorloper van het AHF,
the Aids hospice foundation, in Los Angeles opgericht door Michael Weinstein
om hulp te bieden aan mensen die door
AIDS waren getroffen. Om die activiteiten te financieren, werd besloten tweedehands winkels (thrift stores) te beginnen en te combineren met gratis HIV testen. Niet alleen tweedehands of vintage
kleding, maar ook tweedehands auto’s,
boten, muziekinstrumenten, bouwmaterialen, kortom alles wat een tweede le-
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ven kan hebben. In de Verenigde Staten
is de service uitgebreider. Er zijn artsen
aanwezig en er is een apotheek. Ook zijn
er SOA klinieken. Zover is het in Amsterdam nog niet.
De begane grond van de winkel die doorloopt tot aan het Waterlooplein, is in-

gericht als verkoopruimte. Op de eerste
verdieping bevinden zich twee spreekkamers waar de HIV tests worden gedaan
door een aantal professionele counselors.
In Nederland is dit het eerste initiatief
waar een gratis een HIV test afgenomen
kan worden. Snel, veilig, anoniem en
zonder afspraak. Het is heel toegankelijk
en drempelloos.
Voordat je een test krijgt, word je uitvoerig voorgelicht en kun je alles vragen wat
je maar wilt.
De test is in 20 minuten afgerond en is
er op gericht aan te tonen of het lichaam
wel of niet antistoffen aanmaakt tegen

het HIV virus. Indien nodig wordt je dan
meteen doorverwezen naar de huisarts,
een ziekenhuis of de GGD.
Van deze mogelijkheid wordt door ongeveer 80 mensen per maand gebruik
gemaakt.
Out of the Closet is afhankelijk van donaties. Je kunt goede gebruikte spullen
afgeven bij de winkel. Indien nodig kunnen de spullen ook bij je thuis worden
opgehaald. Spullen die niet voldoen aan
de kwaliteitseisen van Out of the Closet
worden doorgegeven aan instellingen
die er wel iets mee kunnen zoals KCI.
In Amerika is het heel gewoon dat spullen worden geschonken die op en top in
orde zijn. Nederlanders zijn gulle geld
gevers, maar als het om tweedehands
spullen gaat, zetten ze het al gauw bij het
vuilnis of, in het beste geval geven ze het
aan een kringloopwinkel. Bij Out of the
Closet ben je welkom met al je spullen
96% van de opbrengsten gaat naar AIDS
Healthcare Foundation die wereldwijd
HIV- en Aidsprogramma’s financiert.
Carl Everaert

Farida Farhadpour treedt aan
als nieuwe directeur Mozeshuis
“Het Mozeshuis op het Waterlooplein
initieert projecten en programma’s waarmee universele waarden en menselijke
verwantschap handen en voeten krijgen.
Wij willen de plek zijn waar mensen van
verschillende leeftijden en achtergronden elkaar treffen, zich geraakt en geïnspireerd weten om het goede, ware en
schone te leven in onze stad.” Deze ambitie legt de nieuwe directeur Farida Farhadpour (48) neer bij haar aantreden op
maandag 18 februari.
“Het Mozeshuis staat niet alleen
voor verbinding maar verbindt;
vanuit een warm hart, wijs hoofd
en met toegewijde handen.”
De nieuwe koers wordt zichtbaar in concrete projecten, zoals de festivalserie
‘Kunst van het Vieren.’ “Nederland huisvest een immense rijkdom aan culturele
en levensbeschouwelijke tradities. In het
Mozeshuis kan iedereen kennismaken
met deze diverse bronnen van wijsheid
en schoonheid. Het ‘vreemde’ wordt
‘vertrouwd’; het ‘onbekende’ ‘bekend’.
En wij Nederlanders zijn reizigers, nu
ook in eigen land. Daarom organiseren
wij dit jaar maandelijks op zondag het
festival ‘De Kunst van het Vieren’. Door
muziek, eten, hoogwaardige lezingen en
gerelateerde kunst over een specifieke
traditie leren we elkaar beter kennen. Op
zondag 24 maart vindt de eerste editie
plaats. We luiden dan Noroez, letterlijk
Nieuwe dag, en Perzisch Nieuwjaar in,”
aldus Farhadpour.
“Het erkennen en vieren van onze rijkdom in Nederland, geeft bovendien de
moed en draagkracht om ook de lastige
maatschappelijke kwesties van 21e eeuw
met elkaar aan te gaan. En samen komen
we veel verder dan ieder voor zich,” licht
Farhadpour toe.
De filosofie achter onze nieuwe koers is
inclusie. Een grondhouding van EN-EN:
dus vrijheid én verantwoordelijkheid,
verschillend durven zijn én verbonden
met elkaar, invloed uitoefenen én accepteren van wat (on)mogelijk is. Momenteel werkt Farhadpour haar visie over
‘inclusieve ik en inclusieve samenleving’
uit in een boek.
Vijfentwintig jaar gelden vond Farhadpour vanuit Iran als politiek vluchteling
een nieuw thuis in Nederland. Na haar

studie Beleid en beheer aan de Rijksuniversiteit Limburg was zij onder andere
Hoofd onderzoek en ontwikkeling bij ArboUnie en doceerde organisatieverandering bij diverse masteropleidingen. Vanaf
1996 werkt Farhadpour als zelfstandige
organisatieontwikkelaar en leiderschapstrainer en is daarnaast associate bij De
Baak, Instituut voor Leiderschap en Ondernemerschap.
Farhadpour is trots en blij met de (financiële) steun van de gemeente Amsterdam.
“Amsterdam laat hiermee zien een stad te
willen blijven met een warm hart en daar
zullen wij ons als partner ten volle voor
inzetten; telkens met andere eigentijdse
en relevante initiatieven. Wij hopen op

een blijvende duurzame samenwerking
met de gemeente. Daarnaast bieden de
prachtige Mozes & Aäronkerk en onze
andere ruimtes in hartje Amsterdam eindeloze mogelijkheden om samen met
andere maatschappelijke en culturele
organisaties, het bedrijfsleven en zelforganisaties activiteiten te ontplooien die
werkelijk van waarde zijn.”
Het Mozeshuis is verkozen tot Ambassade
van de Verdraagzaamheid 2012.
Onze inspiratiebron is de Gulden Regel:
Behandel een ander, zoals je zelf behandeld
wilt worden.
www.handvestvoorcompassie.nl

Buurttheater de Boomsspijker op
11 januari feestelijk heropend
Dankzij een bijdrage van €15.000 van
het Oranjefonds heeft het buurttheater een facelift kunnen krijgen. De linoleumvloer is vervangen, er is aan klimaatbeheersing gewerkt en het elektra
is verbeterd. Het vernieuwde theater
werd ingewijd door een drietal veelbelovende, beginnende cabaretiers van
de Theaterkamer. Het publiek was behoorlijk onder de indruk van de kwaliteit van dit drietal. Wethouder Roeland
Rengeling deed daarna de officiële opening. Het buurttheater kan de toekomst
weer vol vertrouwen tegemoet treden.
Inloopspreekuur in Speel-O-Theek
't Boomsspijkertje
Het Pedagogium organiseert iedere
tweede en laatste dinsdagochtend van
de maand een inloopspreekuur van
10.00-11.00 uur bij de Speel-O-Theek
voor jonge ouders die een opvoedingsvraag hebben. Heeft u een opvoedingsvraag of maakt u zich zorgen over de
ontwikkeling van uw kind, dan kunt u
hier terecht.
Voor meer informatie of contact :
Katja Nederhoed 06-435 435 57 of
k.nederhoed@ijsterk.nl
Meetingpoint-bijeenkomsten om
mensen met eenzelfde interesse bij
elkaar te brengen
De meetingpoint-bijeenkomsten in
buurtcentrum De Boomsspijker zijn van
15.00 – 16.30 uur op vrijdag 15 maart,

zondag 21 april en vrijdag 17 mei.
Tijdens deze bijeenkomsten kijken we
of er een match gemaakt kan worden
tussen de wens van de ene en die van
een andere buurtbewoner. Voorbeelden
hiervan zijn:
Zou u het fijn vinden om samen met
anderen naar een concert, een markt of
een museum te gaan?
Zou u met iemand samen uw oude hobby weer op willen pakken? Of uw talent
delen?
Zou u wel eens met iemand willen afspreken om koffie te drinken en te praten? Of misschien samen te eten?
Hebt u zelf leuke plannen en zoekt u
daarvoor mede-geïnteresseerden?
Zoekt u aansluiting bij activiteiten die
al in de Binnenstad worden georganiseerd?
Voor meer informatie of contact:
Noor Conijn n.conijn@centram.nl
Arjan Uittenbogaard 020-6264002
a.uittenbogaard@ijsterk.nl
Activiteiten en cursussen in de
Boomsspijker
Omdat IJsterk heeft besloten niet langer
jaarlijks een boekje met een overzicht
van alle activiteiten en cursussen in De
Boomsspijker samen te stellen en in de
buurt te bezorgen, hebben buurtbewoners en de Boomsspijker gevraagd of
OpNieuw deze taak wilde overnemen.
Zie hiervoor de volgende pagina’s.
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Cursus aanbod voor kinderen en overige diensten in de Boomsspijker
Tijd/dag

Naam

Aantal

Start

Hele week

Zaalverhuur
Contactpersoon Monique Pheiffer

op aanvraag

jan-dec 2013

Activiteitencommissie

2 x per jaar

Buurtzorg

dagelijks

09:00-22:00

Expositieruimte

dagelijks

09:00-21:00

Internetcafé en leestafel Boomsspijker

dagelijks

doorlopend

Speel-o-theek ‘t Boomsspijkertje

wekelijks

doorlopend

Prijs

Info
boomsspijker@ijsterk.nl
020 - 6264002

a.uittenbogaard@ijsterk.nl
doorlopend

amsterdamcentrum@buurtzorgnederland.com
geen
geen

boomsspijker@ijsterk.nl

Maandag
09:30-11:30

Julia v.d. Krikke
Niet in schoolvakanties

13:00-16:00

Ouderensoos 70+

2 x per mnd

doorlopend

€ 1 per keer

020-6264002

15:30-16:30

Circus Elleboog, kinderen groep 1 en 2

12

4-3-2013

wijkarrangement

06-44536375

15:15-16:30

Keramiek, kinderen groep 6, 7 en 8

13

4-3-2013

wijkarrangement

06-44536375

12 en 26 feb
12 en 26 mrt
9 en 23 april
14 en 28 mei
11 en 25 juni

geen

Katja Nederhoed
06-43543557
k.nederhoed@ijsterk.nl

Dinsdag
10:00-11:00

Opvoedspreekuur

09:30-11:30

Speel-o-theek ‘t Boomsspijkertje

wekelijks

doorlopend

Julia v.d. Krikke
Niet in schoolvakanties

12:00-13:30

Lunch- en gesprekstafels ouderen

op aanvraag

€ 3,50 per keer

a.uittenbogaard@ijsterk.nl

15:15-16:15

Tekenen en schilderen, kinderen groep 3, 4, 5

15

5-3-2013

wijkarrangement

06-44536375

15:30-16:15

Typeles

15

5 maart

wijkarrangement

06-44536375

15:30-16:30

Chinees voor kinderen

5

6 maart

09:00-09:45

ATAL bloedafname punt

wekelijks

doorlopend

10:30-11:15

Peuterballet

wekelijks

doorlopend

www.danzastudio.nl

13:30-14:30

Kleuterballet

wekelijks

doorlopend

www.danzastudio.nl

14:45-15:45

Ballet, kinderen 6-8 jaar

wekelijks

doorlopend

www.danzastudio.nl

17:00-22:00

Buddyzorg

wekelijks

doorlopend

www.rozebuddyzorg.nl
06-10182761

Bewonersraad Nieuwmarkt

3e donderdag
v.d. maand

10-2-2013

bewrd@dds.nl

17:30-22:15

Film met maaltijd

2e vrijdag v.d.
maand

8 feb, 8 mrt,
12 apr, 10 mei
14 juni

€ 12,50

020-6264002

17:30-21:30

Psychiatrie café incl. maaltijd
i.s.m. Amsterdamse Vriendendiensten

laatste vrijdag
v.d. maand

22 feb, 22 mrt
26 apr, 31 mei
28 juni

Voor maaltijd aanmelden vóór 12.00
uur, € 3,00

dini@scipweb.nl

15:00-16:30

Meetingpoint

2 x op vrijdag

15 mrt, 17 mei

gratis

020-6264002
a.uittenbogaard@ijsterk.nl

15:15-16:15

Engels voor Bengels

10

1-3-2013

16:00-18:15

Suziki vioolles

wekelijks

18:00-22:30

Theatervoorstellingen/lezingen in buurttheater

1e en 3e vrijdag
v.d. maand
op aanvraag

19:00

Voorstellingen Toneelgroep Julia’s Kater

rhanat@hotmail.com
www.nihaokids.nl

Woensdag

Donderdag
20:00-23:00
Vrijdag

06-48080455
www.engelsvoorbengels.nl
020-6259064
020-2662982

doorlopend

boomsspijker@ijsterk.nl

19, 20 en 21 april

06-11599499

Zaterdag
10:00-12:30

Speel-o-theek ‘t Boomsspijkertje

wekelijks

doorlopend

Julia v.d. Krikke
Niet in schoolvakanties

09:30-17:30

Poolse school

wekelijks

doorlopend

info@lokomotywa.nl

09:30-17:30

Russische school

wekelijks

doorlopend

020-4121797

09:30-17:30

Theaterworkshops, Regieweekenden
Oefenruimte

wekelijks
op aanvraag

doorlopend

boomsspijker@ijsterk.nl

12:30-16:00

Eet- en ontmoetingsmiddag & cultuur 55+

laatste zondag
v.d. maand

27 jan, 25 feb
31 mrt, 28 apr
26 mei

€ 8,00

020-6264002

15:00-16:30

Meetingpoint

24 feb, 21 apr

gratis

a.uittenbogaard@ijsterk.nl
020-6264002

11:00-18:00

Theatervoorstellingen

op aanvraag

doorlopend

16:30-18:00

Boekdrukken kinderen 8-12 jaar

18

5 febr

wijkarrangement

Barbara Wichers Hoeth  
T. 06-234781  
abap@xs4all.nl

Zondag
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boomsspijker@ijsterk.nl

Cursus aanbod in de Boomsspijker voor volwassenen
Tijd/ Maandag

Naam cursus

Aantal

Start

13:00-15:00

Yishan T’ai Chi Club

wekelijks

doorlopend

Prijs/korting

18:30-22:30

Intuïtieve ontwikkeling 1 basiscursus

11

doorlopend

19:00-21:00

Nederlandse taalles voor Chinezen

19:00-20:30

Spaans bij Josephine gevorderd

17

14-01-2013

19:00-21:00

Theatersport

wekelijks

doorlopend

clairewherever@yahoo.com

19:30-21:15

Capoeira

wekelijks

doorlopend

06-47030428

19:30-20:30

Pilates / Stretching

16

Jan 2013

20:00-22:00

Koor Songlines

wekelijks

doorlopend

06-43757398
020-6933861

20:00-22:00

Zeedijkkoor

wekelijks

doorlopend

www.zeedijkkoor.nl

20:15-22:00

Beatles op maandagkoor

1 x per 2 weken

doorlopend

E: tamab@xs4all.nl
06-13225515

21.00-22.30

Wing Tshung

wekelijks

doorlopend

www.wtaa.nl maartenblok713@
hotmail.com

19.30-22.30

Theaterkamer, cabaret

wekelijks

doorlopend

www.theaterkamer.nl

Tijd/ Dinsdag

Naam cursus

Aantal

Start

Prijs/korting

Info

10:00-12:00

Gespreksgroep filosofie

1 x per 2 weken

12-02-2013

geen

020-6279057

11:00-11:45

Gymnastiek 60+

wekelijks

doorlopend

€ 4 per mnd

020-8861070

15:00-17:00

Workshop Spinoza

5

doorlopend

€ 35 / 30

info@amsterdamsespinozakring.nl

19:00-20:30

Hatha Yoga

doorlopend

proefles € 8

06-24606386

19:00-21:00

Nederlandse taalles voor Chinezen

doorlopend

20:00-22:00

Kleinkoor Amsterdam

€ 25 per mnd

06-26160828

20:00-22:30

Toneelgroep WARNS

20:15-22:45

Balkankoor Slavuj

wekelijks

20:00-22:00

Kunstgeschiedenis

wekelijks

doorlopend

Tijd/ Woensdag

Naam cursus

Aantal

Start

Prijs/korting

Info

09:00-10:15

Yoga Iyengar

10

Jan 2013

€ 90

dejongannie@hotmail.com
020-21272716

10:00-12:00

Schilder & tekenclub

16

Jan 2013

€ 135

jetton@upcmail.com
l.terhoeven@upcmail.nl

18:30-19:30

Yoga Iyengar beginners

10

Jan 2013

€ 65

deborah@pepup.net

18:30-19:30

Yoga Iyengar beginners

10

Jan 2013

€ 65

deborah@pepup.net

19.30-21.00

Improspaans

12

06-02-13

Proefles gratis

info@spaansetaalschoolamsterdam.
com

19:30-22:00

AUK Kamerkoor

wekelijks

doorlopend

06-193403334
bvertelman@pmb.amsterdam.nl

19:30-21:15

Capoeira

wekelijks

doorlopend

06–47030428

19:30-22:30

Koor De Stemming

wekelijks

20:00-21:15

Italiaans (conversatie)

24

19-09-12

20:00-22:15

Koor Dwarsklank

wekelijks

doorlopend

www.dwarsklank.nl

20:00-22:00

Lastagekoor

1 x per 2 weken

doorlopend

020-6233237

20:00-22:00

Toneelgroep Schiller

wekelijks

doorlopend

20:00-21:30

Yoga Iyengar half gevorderd

10

Jan 2013

€ 85

deborah@pepup.net

Tijd/ Donderdag

Naam cursus

Aantal

Start

Prijs/korting

Info

09:45-10:30

Gymnastiek 60+

wekelijks

doorlopend

€ 4 per mnd

020-8861070

10:00-11:30

Kunstgeschiedenis

6

28 feb 2013

€ 60,00

Douma621@planet.nl

10:45-11:30

Gymnastiek voor Chinese ouderen
55+

wekelijks

doorlopend

€ 4 per mnd

020-8861070

11:45-12:30

Thai Chi 55+

wekelijks

doorlopend

€ 4 per mnd

020-8861070

18:00-19:00

Buurtbadminton

wekelijks

19:00-21:00

Nederlandse taalles voor Chinezen

19:30-21:30

Tafeltennisvereniging Ping Pong

wekelijks

20.00-22.00

Workshop Spinoza

5

20:00-22:00

Spinoza Workshop

5

20:00-22:30

Theatergroep Illuster

wekelijks

06-16305098

20:00-22:30

Vocal jazz groep Swing it!

1x per 2 weken

020-6944225
tessviss@tiscali.nl

Aanmelden ter plaatse
€ 435,50

doorlopend

wekelijks

doorlopend

Info
ellyfransen@gmail.com www.cli.nl
info@bolong.nl
www.bolong.nl

€ 146 / 116

€ 130

doorlopend

jhroosen@simpc.nl

damasu@hetnet.nl

www.toneelgroepwarns.nl
www.slavuj.nl
info@mandarte.nl

www.koordestemming.nl
€ 195

nica.braam@chello.nl

06-38104942

020-6232096
doorlopend
doorlopend

06-20602871
€ 35 / 30

01-11-2012

€ 35 / 30

www.amsterdamsespinozakring.nl

20:15-22:15

Kamerkoor Scala

wekelijks

doorlopend

€ 220

020-6270988

Tijd/ Vrijdag

Naam cursus

Aantal

Start

Prijs/korting

Info

09:15-10:15

Bodyfit

11:00-11:45

Yoga voor ouderen 55+

wekelijks

doorlopend

10:00-12:00

Leesgroep Pintobieb

1 x in de mnd

doorlopend

doorlopend

renske.tewitt@gmail.com
€ 10 per mnd

020-8861070
020-4222836
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Huis De Pinto:
het blijft (iets te) spannend!
Het leek allemaal in kannen en kruiken
met Huis De Pinto, het nieuwe culturele centrum door en voor de buurt in
de oude Pintobieb aan de Anthoniesbreestraat. Alle plannen, van begroting
en beheer tot inrichting en activiteitenkalender, stonden op papier en de
15-koppige Werkgroep Huis De Pinto
stond te trappelen van ongeduld om
deze plannen uit te gaan voeren. Met
medehuurder Museum Het Rembrandthuis waren zeer bevredigende afspraken
gemaakt over gebruik van de ruimtes in
het historische pand. Stadsdeel Centrum
had een ton subsidie per jaar toegezegd.
En er hadden zich al vrijwilligers gemeld
terwijl de publiciteitscampagne nog niet
eens gestart was! In de OpNieuw van afgelopen december stond een uitgebreid
verhaal over al deze heuglijke ontwikkelingen, met daarbij een oproep voor nog
meer gedreven vrijwilligers.

Verbijstering
Maar toen … trok Het Rembrandthuis
zich eind 2012 op het allerlaatste moment terug, tot ieders grote verbijstering.
Het Museum zou toch geen geld hebben
om in deze tijden van crisis extra kantoorruimte te huren, oordeelde de nieuwe directeur aldaar. Verhuurder Stadsherstel liet hierop per omgaande aan het
Stadsdeel weten dat de plannen met Huis
De Pinto ook moesten worden stopgezet:
men wilde eerst een andere kandidaat
vinden om (het grootste deel van) het
pand te huren.

ternationale culturele samenwerking.
Men zoekt nu andere kantoorruimte en
een nieuwe visuele identiteit. Vestiging
in het eeuwenoude Pintohuis is daarom
een interessante optie. Helaas heeft SICA
voor gezamenlijk gebruik van het pand
andere ideeën dan wij, Werkgroep Huis
De Pinto. Het is nog spannend of we
hier op een goede manier uitkomen. Wij
doen ons uiterste best om tot een overeenkomst te komen die goed is voor de
buurt.
Er is ondertussen een website van Huis
De Pinto, www.huisdepinto.nl. Ook hebben we een facebookpagina Huis De Pinto en een twitteraccount @HuisDePinto.
Volgt u ons daarop voor de meest actuele
ontwikkelingen. We hebben u misschien
hard nodig. Is het niet om aandacht te
vragen van publiek en politiek voor de
huidige ontwikkelingen, dan hopelijk later, als we weer verder kunnen gaan met
het concreet invullen van het culturele
centrum. Voor direct contact is er het emailadres contact@huisdepinto.nl.
We zien uw reacties, vragen, opmerkingen en ideeën graag tegemoet!
Namens Werkgroep Huis De Pinto,
Barbara Heetman

Aankondiging
Themamiddagen
in 2013
Wijkcentrum d’Oude Stadt wil een aantal themamiddagen organiseren met als
doel de bewoner te informeren, te betrekken en te verrijken. De onderwerpen zullen uiteenlopend van aard zijn.

Oproep
Omdat wij de bewoner graag willen
betrekken bij de themamiddagen zouden we van u informatie willen hebben.
Over welke thema zou u meer willen
weten? Wat vindt u interessant en waar
praat u geregeld over met uw buren?
Heeft u tips en/of kent u mensen die
iets willen vertellen, stuur dan een email
naar florian@oudestadt.nl. U kunt reageren tot 1 april 2013. Deel het met ons.
Wij dachten aan thema’s: hoe organiseer ik een buurtevenement en hoe
vraag ik subsidie aan, wat is short stay,
hoe herken ik het? Een aantal middagen
zullen vaststaan waaronder de Dag van
de Dialoog.
De bedoeling is om de themamiddagen
te laten plaatsvinden op de laatste donderdag van de maanden april, mei, juni,
september, oktober en november. Zo
mogelijk worden de bijeenkomsten gezamenlijk georganiseerd met IJsterk in
de Boomsspijker.
Wij hopen op inspirerende ideeën/tips!

Gespot gedicht voor raam aan de Recht Boomssloot

Op het moment dat we dit schrijven
(eind februari 2013) is er nog steeds onduidelijkheid over de mogelijkheid voor
Stichting Huis De Pinto om een zodanig
deel van de begane grond te kunnen huren en gebruiken dat alle inspirerende
en creatieve plannen uitgevoerd kunnen
worden. Zodat Huis De Pinto het zichtbare bruisende hart van de buurt blijft
waar iedereen welkom is.

SICA
Stadsherstel heeft een nieuwe medehuurder op het oog, de Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA).
SICA - mede ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken- is per
1 januari 2013 door fusie uitgebreid tot
een nieuwe, grotere organisatie voor in-
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Deze ondernemers van de Nieuwmarktbuurt
feliciteren OpNieuw met haar
30-jarig bestaan

Latei

Kashba Etnografica
Staalstraat 6
020-6235564
www.kashba.com

brocante&espresso
Zeedijk 143
020-6257485
www.latei.nl

Knuffels

Indonesisch eten

Sint Anthoniesbreestraat 39-51
020-4273862
info@woodenshoefactory.com

Slijterij de 2 engelen
Binnen Bantammerstraat19
020-4897806
www.de2engelen.nl

Slagerij Vet

Vishandel Tel

Zeedijk 99
1012 AT Amsterdam
020 6234908

Eetwinkel

Sterk Staaltje
Staalstraat 12
020 - 6249065
www.sterkstaaltje.com

Kloveniersburgwal 11-13
020 - 6255776
www.vishandeltel.nl

Bakkerij
Nieuwenhuijse

Snoekjessteeg 1-3-5
020 - 6651650
bakker.arno@hotmail.com

Toko Joyce
Nieuwmarkt 38
020-4279091
www.tokojoyce.nl

Albert Heijn
Nieuwmarkt 18
1012 Cr amsterdam
020 - 6232461

The Headshop
kloveniersburgwal 39
020-6249061
www.headshop.nl

S to f f e n e n fo u r nitur en
Kloveniersburgwal 10-12
020-6243041
www.jacob-hooy.nl

Sint Anthoniesbreestraat 64
020-6200084
www.recordfriend.com

A.Boeken
N i e u we H o o g s t r aat 3A
w w w.a b o e k e n.nl

Azijnman Opticiens
Gelderse Kade 60-62
1012 BK Amsterdam
www.gallery-pr2.eu
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St. Anthoniesbreestraat 140
020-6226718
www.azijnmanopticiens.nl

dic ht e r s pa g ina
Drie winkels in het staartje van de Nieuwe Hoogstraat, gerekend vanaf de Dam,
zijn weer terug op de oude plek. De hoedenwinkel en de vliegerwinkel zaten
tijdelijk bij elkaar in. Dat was een bijzondere combinatie, die tijdelijk werkte.
Zou er een hoedenvlieger zijn ontstaan? Ook de fietsenwinkel zit weer op zijn
vertrouwde plek. De winkeliers zijn zichtbaar blij met hun nieuwe onderkomens. En ook ik kijk mijn ogen uit. De fietsenwinkel lijkt nog meer bijzondere
fietsen te hebben. De vliegerwinkel lijkt nog het meest op haar bijzondere zelf.
De hoedenwinkel lijkt nog uitnodigender dan anders. Misschien komt dat ook
door de komende inhuldiging van de nieuwe koning en koningin. Dan zie ik
in mijn verbeelding de hoedjes al passen op al die edele hoofden. Het belooft
eind april een kleurrijk spektakel te worden. We doen gewoon net alsof al die
feestelijkheden ook voor het jubileum van de OpNieuw zijn.
Jorge

Feest

Opnieuw

OpNieuw groet je
en behoedt je
het is feest

Langs het water naar de pleinen flaneert
de stad als een vrouw van de wereld
die het verleden uit blond haar kamt
het stof van de schouders schudt
de plooien van de jurk gladstrijkt met
vingers waar het leven in zit

groet je
en behoedt je
als je leest
dat de kroning
van de koning
vlak bij mijn
woning is geweest
vermoed je
en wat moet je?
het is feest

Als een man moe versleten kijkt
ze niet meer om naar het oude jaar
of één keer om het zwijgen te beamen
te nemen wat nog komt
De stad zingt de dag in als een kind
is verbaasd hoe snel de tijd vergaat
over de ribbels van het grachtwater

het stoetje
en het toetje
nog het meest

Bij regen verstopt ze zich en in de
eerste zonnestralen blinkt ze van
verlangen om opnieuw op stap te gaan
Erika de Stercke

dan past mijn hoedje
in die geest

Veinzend

sneeuwval
sneeuw valt en ligt
in het glinsterwit van stilte
de vertraagde val
van doorschijnend wit
uitrusten op de uitgestrekte tak
wachten na een vrije val
in mooi en mooier licht
ongezien weer verder
de dwaze dwarrel
van het stuiven
schoonheid zonder adem
tot het gejammer
van het smelten
de drap, de vuiligheid
jorge, februari 2012

De stokoude krokodil
Kijkt naar zijn donorcodicil
En over zijn reptielenhuid
Vloeien trage tranen uit
Peinzend zegt hij na een poos:
“Straks ben ik echt harteloos
En dat is het laatste wat ik wil”
			
Pieter Bol

Elfjes

Limerick

met
tijd en
geduld komt de
slak op de bergtop

Veel spieren en sterk
trappen, kicken, dat werk
één corrigerende hit
foetsie het gebit.
Dommigheid is ook een merk
Hea

niets
geloven is
het veiligste geloof
daar komt geen oorlog
van

OVER LIEFDE
(meer dan dertig jaar geleden)
Mijn liefste,
blijf lopen al ben je nog zo moe
denk niet aan je stukgelopen voeten
wees voorzichtig
kijk niet naar de afgrond
dat is te diep
kijk niet naar boven
waar adelaars wonen en gieren
hoe kunnen wij sterren begrijpen?
kijk niet opzij
waar spoken fluisteren
het zijn je eigen angsten
ga niet naar dat luchtkasteel
volg de middenweg
de weg van het hart
denk aan ONS
Je liefste
Mijn liefste,
het is hier zo rustig
alleen de zee hoor je ademen
zout op mijn lippen
vingers van wind
ik heb geen verlangens
jij bent een verre droom
het is maar tijdelijk
dat is me al gezegd
Je liefste
die ontzaggelijke liefde
waar blijft die dan
als alles is gezegd
geschreven en gedaan
de taal onttaald
de dagen ingehaald
de schoongespoelde kopjes
in de kast
het gas wel drie keer
uitgedraaid
het godvergeten zwaaien
komt en gaat
op blote voeten
en met blote handen/
ondeelbaar ogenblik
bergketens zijn verzet
door moederziel
vanwege kinderen
vanwege vaders die de wereld
op hun zachte schouders
willen dragen
-de afspraaktel ontelbaar zand
maak licht
			

dunya
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Oud versus nieuw - de hypocrisie van
project 1012
Geef de buurt haar glans terug!
Stop de verloedering van het
Wallengebied!
Herover het hart van de Amsterdamse
binnenstad!

Jan Carel Wijnbergen en zijn vrouw Greet. Foto Marian van de Veen - van Rijk

Jan Carel Wijnbergen (1926-2012)

'Wie moed houdt overwint'
Hij ontbrak nooit bij de herdenking
van de vier joodse kinderen die in 1944
en 1945 door de Duitsers op en rond de
Nieuwmarkt werden vermoord. Zolang
zijn gezondheid het toestond - Jan Carel
Wijnbergen was al een tijdlang ziek. Op
12 december vorig jaar is hij overleden.
Geboren in 1926 in een arm communistisch gezin in de Ridderstraat, ging Jan
Wijnbergen al jong aan het werk als glazenwasser. De Nieuwmarkt was toen een
echte volksbuurt. Jan voetbalde er bij
WMHO: Wie Moedt Houdt Overwint, met
een clubhuis in de Koningsstraat. Later
viel hij ook een paar keer in bij het eerste
elftal van Ajax en wist zelfs een keer de
gelijkmaker te scoren!
Als glazenwasser zie je nog eens wat, en
dat kwam goed uit toen hij onder de
naam Gerard Maas een van de jongste
verzetsmensen van Amsterdam werd. Zo
wist hij, toen hij de ramen van een Wehrmacht kantoor moest wassen, stempels
voor valse persoonsbewijzen te kopiëren.
Ook verspreidde hij oproepen voor de
Februaristaking - vijftien was hij toen, hij
droeg nog een korte broek.
Later bracht hij joodse kinderen naar onderduikadressen in het hele land - met
de trein, drie jaar lang, soms drie keer per
week. Zijn vrouw Greet, die drie weken
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na Jan is overleden, wist daar niets van.
'Hij kon niet tegen onrecht,' wist ze. 'Met
onrecht moest je bij hem niet aankomen, hoor.' Maar over zijn verzetsverleden hield Jan zijn kaken stijf op elkaar
Tot de nachtmerries begonnen en de
dokter zei: 'Schrijf 't van je af'. Dat heeft
Jan gedaan en het leverde een mooi en
ontroerend boek op, Er stond iemand
naast mij. In zekere zin is het ook een
troostrijk boek. Er blijkt uit dat de Nieuwmarktbuurt niet alleen een 'schuldig
landschap' is, dat de herinnering torst
aan het wegvoeren van talloze joodse bewoners.
Het is ook een moedig landschap, dankzij
mensen als ome Ab van Vliet, kolenhandelaar op de Krom Boomssloot, meester
Van Mourik van de Jan de Liefdeschool
aan de Recht Boomssloot, Estejé van de
groentewinkel aan de Nieuwmarkt en
mevrouw Keizer van het café op de hoek
Koningsstraat/Nieuwmarkt. Jan Carel
Wijnbergen hoort ook in dat rijtje thuis,
van doodgewone mensen die iets heel
bijzonders deden: hun leven op het spel
zetten om joodse buurtgenoten te redden.

Dit soort kreten zouden niet misstaan tijdens een demonstratie in de jaren zeventig, toen de krakersbeweging in opstand
kwam tegen de verloedering van de
Nieuwmarktbuurt, waar toen een hoop
leegstand was.
Maar nee, anno 2013 zijn dit uitspraken
van onze eigen Gemeente die samen met
Projectbureau 1012 een offensief begonnen is om de Wallen te transformeren
naar een hoogwaardig gebied.
Ik snap er eigenlijk niet zoveel van. Het
enige wat ik wel begrijp is dat de belangen van de uitvoerders om dit project te
laten slagen blijkbaar dermate hoog zijn
dat (in mijn ogen) onbehoorlijk bestuur
niet gemeden wordt.
Met propagandawoorden als verloedering, criminogeen, laagwaardig en malafide is de afgelopen jaren een beeld geschetst over ondernemingen die in veel
gevallen nog hebben meegewerkt aan de
buurt zoals hij nu is.
En geloof me, het is echt een stuk beter
dan 30/40 jaar geleden, toen de politie
nog een oogje dichtkneep voor de opiumrokende Chinezen, die voornamelijk
Surinaamse mannen inzetten om hun
heroïne te verkopen. De Zeedijk vervallen was, met veel leegstand en overspoeld
met junks en dealers. De prostituees nog
ongecontroleerd achter de ramen zaten,
hoe en waar ze vandaan kwamen maakte
niet uit. De zandbak in het speeltuintje
op de Zeedijk iedere ochtend doorzocht
moest worden op spuiten.
Is de buurt nu dan zo verloederd dat zij
alleen nog maar te redden valt door bestuurlijke inmenging? Vergeten ze niet af
en toe dat niemand in deze buurt wilde
investeren toen de Zeedijk in ogen van
velen nog een achterbuurt was? Dat een
groot deel van deze, nu criminogene,
laagwaardige ondernemers dat wel hebben gedaan (samen met de gemeente)?
En dat we ook wel kunnen constateren
dat het tegenwoordig een gewild gebied

is onder toeristen, maar ook zeker onder bewoners (de WOZ waarde stijgt nog
steeds ieder jaar)!
Stop met deze beeldvorming en stap af
van het idee dat je met nieuwe hoogwaardige ondernemers "het hart van
de binnenstad zou moeten heroveren",
want het hart klopt als altijd!
En omdat veel van deze, nu gestigmatiseerde, ondernemers al zo lang in deze
buurt zitten, weten ze als geen ander hoe
je buren, klanten, toeristen en ja ook de
straatdealers moet aanspreken op hun
gedrag, en proberen zij hun stoep wel
een beetje schoon te houden, omdat
zij weten dat dit nou eenmaal hoort bij
het exploiteren van een zaak in een gebied waar veel mensen komen die geen
binding hebben met de buurt. Sinds de
komst van de "nieuwe" ondernemers in
de buurt, die gesubsidieerd hun huur
betalen, kan ik in ieder geval wel constateren dat het zwerfafval een groter probleem geworden is (toeval).
Een eigenaresse van een toeristenwinkel
vertelde mij dat ze vroeger zelf nog lampjes ophing voor haar deur, om haar straat
wat gezelliger en toegankelijker te maken (verlichting was er toen nog niet bij
haar in de steeg), maar nu is haar winkel
laagwaardig en is ze teveel. Coffeeshops
moeten hun bedrijfsvoering stoppen om
plaats te maken voor nieuwe "hippe" horeca, puur vanwege hun strategische ligging. En onder het mom; "je bent toch
tegen vrouwenhandel?" worden diverse
prostitutieramen gesloten.
Dit alles omdat Amsterdam besloten
heeft dat de buurt verloederd is, heroverd
moet worden en beter af is met meer,
nieuwe, hoogwaardige, bonafide ondernemers die ervoor zullen zorgen dat de
buurt haar "GLANS TERUG KRIJGT".
Over welke glans hebben ze het dan?
J. Berger, Nieuwmarktbewoner en trots op
mijn buurt
Amsterdam, februari 2013

Ouderenwoningen: van de nood een
deugd maken
“Oproep: ouderen (met een bruto jaarinkomen tot euro 34.000) Nieuwmarktbuurt: verenigt u als speciale doelgroep!“
Ziet U een dergelijk pamflet al hangen?

Achter het raam van Albert Heijn in de
Jodenbreestraat, op de Nieuwmarkt , in
de Boomsspijker, een kroeg in de buurt?
Ouderen, een speciale groep? Toch lijkt
dit voor hen nog de enige mogelijkheid
om een betaalbare woning in de buurt
te huren nu de corporaties sociale huurwoningen verkopen, de huur ervan, na
verbetering, optrekken tot boven de
huurgrens voor de zogenoemde middeninkomens en, hier gaat het om, het recht
van woongroepen om zelf nieuwe huurders te kiezen (coöptatie) van plan zijn te
beëindigen.
De diverse ‘woongroeppanden’ in de
buurt, onder andere voor senioren, wil
de corporatie nu namelijk liever ‘casco’
verhuren aan ‘speciale doelgroepen’.
Voorwaarden: zo’n doelgroep vormt een
vereniging die klein onderhoud, schoonmaak en huur bij leegstand voor zijn
rekening neemt en problemen binnenshuis en van sociale aard zelf aanpakt en
oplost.
Hoewel het vreemd is om mensen in te
delen in groepen als oud/jong, arm/rijk,
autochtoon/ allochtoon etc. lijkt dit een
laatste mogelijkheid om de diversiteit
aan bewoners in de buurt te behouden
en de sociale geschiedenis op het gebied
van wonen nog enigszins te continueren.
En, het kan voorkomen dat ouderen die
het niet meer lukt om trappen te lopen,
de buurt ongewild moeten verlaten.
Het beëindigen van het coöptatierecht
van woongroepen zal een zekere voorraad sociale huurwoningen aan de buurt
en de stad ‘teruggeven’ en aan hen voor
wie deze in de jaren ’80 oorspronkelijk
werden gebouwd, namelijk voor die
huurders die op grond van inkomen,
leeftijd en woonduur in de stad, hiervoor
in aanmerking kwamen en gedwongen
waren te verhuizen. Toen vanwege sloop,
renovatie of om medische redenen, nu
bij gebrek aan een geschikte andere woning. En, het is in de nieuwe ‘woningnood’ ook rechtvaardiger.
Het was al vreemd, vind ik, dat er in sociale woningbouw geballoteerd werd. Ballotage wil immers zeggen: willekeur en
buitensluiten. Ook is een woongroep niet
meer van deze tijd, hiervoor zijn Nederlanders inmiddels te individualistisch geworden en dergelijke woonvormen functioneren eigenlijk al veel langer als huurdersvereniging. Het ideaal ‘nog ergens
bij te horen’ en een zekere angst voor

eenzaamheid op de oude dag in de grote
stad die dergelijke groepen koesteren (de
meeste leden woonden lang elders) kan
dan weer gewoon plaats maken voor het
meer realistische streven naar het ‘goede
buren’ van elkaar zijn. Dit kunnen huurders die het gewend zijn om met buren
in de stedelijke sociale woningbouw te
wonen gewoon en is in woongroepen
dikwijls ver te zoeken. Grote verschillen
in inkomen, levensstijl en achtergrond
van de bewoners die met elkaar genoemd
ideaal nastreven, zijn er steeds weer de
oorzaak van dat er binnenshuis een ware
machtsstrijd plaatsvindt, zelfs met gebruik van geweld, waarin degene die kritiek uit en voor wie het ideaal een illusie
is, eruit vliegt.
Dus, ouderen, verenigt U als ‘Speciale
Doelgroep’ en meldt U bij de corporatie.
De buurt zal er van opfrissen, de Boomsspijker zal de diverse activiteiten weer bezocht zien door oudere buurtbewoners,
het scheefwonen in de sociale woningbouw zal stoppen en de actiebereidheid
voor het behoud van sociale woningbouw in de buurt krijgt een nieuw jasje.
Ans Brugman
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Uit de notulen van 14 februari 2013
Aanwezig zijn ook de leden
van de Bewonersraad GrootWaterloo. De Bewonersraden
van de Nieuwmarkt en van
Groot-Waterloo willen meer
gaan samenwerken. Besloten
is om in maart een gezamenlijke vergadering te houden,
met name over het Platform
en buurtvisies.

Herprofilering Staalkade/
Zwanenburgwal/
Groenburgwal
In het oorspronkelijke plan
staat dat er veel parkeerplekken verdwijnen. Er blijven in
dit gebied 116 parkeerplekken over terwijl er 146 vergunninghouders zijn. Een
groep bewoners is nu hierover in gesprek met Jeanine
van Pinxteren. Wethouder
Wiebes (Centrale Stad) wil in
bestaande parkeergarages
plaatsen reserveren voor vergunninghouders.

Huis De Pinto
Het Museum het
Rembrandthuis heeft na de
komst van een nieuwe directeur de aanspraak op het
Pintohuis opgegeven. De
werkgroep had goede afspraken gemaakt met het
Rembrandthuis over de verdeling van de benedenverdieping. Het Pintohuis moet
een culturele bestemming
hebben, en Stadsherstel
is nu uitgekomen bij SICA
(Stichting Internationale
Culturele Activiteiten), een
organisatie die recent is gefuseerd met Trans Artists
(internationale uitwisseling
van kunstenaars) en Europees
erfgoed. SICA wil graag de
voorruimte plus de keuken,
de kleine kantoorruimte en
de entree. Voor de buurt is
er dan de leeszaal en de kinderbibliotheek. De buurt
zou dan gebruik moeten maken van de achteringang,
maar die is ontoegankelijk
voor invaliden. En ’s avonds
is het poortje dicht. In eerste instantie wilde de SICA
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’s avonds wel de voordeur
openen; nu blijkt dat SICA de
voordeur helemaal niet wil
delen. Stadsherstel zegt dat
SICA prioriteit heeft voor de
verhuur. De werkgroep stuurt
aan op een gesprek met de
SICA en Stadsherstel wil daar
wel bij helpen. Zie elders in
dit nummer “Huis De Pinto:
het blijft (iets te) spannend!”.

Beleid van Ymere
ten aanzien van het
woningbezit
Ymere bezit 1500 woningen in de Nieuwmarkt/
Waterloopleinbuurt. Hiervan
zijn 150 woningen aangemerkt om te verkopen. Dat
geldt voor de huidige huurders en als het huis leegkomt.
Grote woningen (groter dan
60 m2) worden liever niet
verkocht. De verkoop is net
gestart, er zijn pas zes woningen verkocht. Het gaat
meestal om sociale huurwoningen.
De doelgroep van Ymere zijn
mensen met een inkomen
< €33.000 per jaar. Mensen
met een inkomen tussen
€33.000-45.000 vallen uit de
boot. Deze groep kan slechts
een hypotheek krijgen voor
woningen tussen € 150.000
en 180.000. Daarom heeft
Ymere een speciaal beleid
voor deze groep. Woningen
met een huur tussen € 680 en
950 worden voor deze inkomensgroep gereserveerd.
Mensen kunnen reageren
op de site en komen op een
wachtlijst.
Van alle huurwoningen die
vrijkomen blijft 85% in de
sociale sector en 15% wordt
vrije sector.
De huurverhoging van 6% is
voor zogenaamde scheefwoners.

OpNieuw 30 jaar OpNieuw
De viering van 30 jaar
OpNieuw zal plaatsvinden op
24 april, de tweede dag van
de Aprilfeesten. Het wordt
een benefietfeest. Er komt

een boek uit met 30 jaar
OpNieuw-covers, dat wordt
op 24 april gepresenteerd.
De kosten van OpNieuw
zijn € 3500 per nummer.
Hoofdsponsors zijn de
KNAW, de Rabobank en
Ymere, plus de ondernemers
uit de buurt door middel van
hun advertenties.
Het doel van het benefietfeest is het spekken van de
kas! Het feest wordt gehouden in de Orangerie; er is
een receptie met boekpresentatie, een diner (80 couverts, een driegangenmenu)
en daarna een feest. Er komt
ook een loterij. Er zijn veel
vrijwilligers nodig: voor de
bediening, voor het verkopen
van lootjes, voor de bar. Ook
moeten prijzen voor de loterij verzameld worden. En wie
wil optreden? Iedereen kan
zich aanmelden via: opnieuw.
amsterdam@gmail.com

Stadsdorp Nieuwmarkt
Stadsdorp Nieuwmarkt is
opgericht in navolging van
Stadsdorp Zuid- een organisatie van actieve buurtbewoners die minder afhankelijk
willen zijn van burocratische
zorgorganisaties, maar meer
van elkaar. Stadsdorp Zuid
is een corporatie met een
betaalde coördinator. Deze
koppelt vraag en aanbod.
Bijvoorbeeld als je iemand
zoekt om je hondje uit te laten.
Op 31 januari was er een bijeenkomst in de Zuiderkerk
met 90 geïnteresseerden. Een
initiatiefgroep van 7 mensen
zal regelmatig samenkomen
om te komen tot modern
nabuurschap. Als doelgroep
richt men zich op mensen
vanaf 55 jaar, vitale ouderen.
Maar ook zou het Stadsdorp
iets zou kunnen betekenen
voor jonge gezinnen (voorlezen, op een huis passen). De
volgende bijeenkomst is op
15 maart van 16.00 – 19.00
uur. Men kan zich opgeven
bij: deur@euronet.nl. Zie ook

elders in dit nummer “Is de
oostelijke binnenstad rijp
voor de stadsdorpgedachte?”.

Verkeersoverlast
Geldersekade
Na overleg tussen Stadsdeel Centrum en bewoners en ondernemers
van de Geldersekade en
de Nieuwmarkt/Zeedijk
zal de wallenzijde van
de Geldersekade aan de
Prins Hendrikkade worden afgesloten met uitneembare paaltjes, van
18.00 uur tot 7.00 uur. Dit
als proef van zes maanden. Vergunninghouders
op de Geldersekade krijgen een sleutel, zodat zij
er wel kunnen parkeren.
Vergunninghouders die niet
aan de Geldersekade wonen
kunnen ook, tegen borg, een
sleutel voor het uitneembare
paaltje aanvragen.
Een volgend voornemen was
om de wallenzijde van de
Geldersekade geheel af te
sluiten voor alle vrachtverkeer vanaf 3500 kg. De ondernemers gingen akkoord
met een inrijverbod, maar
zij pleitten wel voor laad- en
lostijden op de Nieuwmarkt.
Vrachtverkeer moet dus inrijden via de Jodenbreestraat.
Ook de Kloveniersburgwal is
een inrijroute.
Dit voornemen is voor zes
maanden. Een dienovereenkomstig verkeersbesluit zal
in het Stadsdeelnieuws worden gepubliceerd. Tegen dat
besluit kan dan binnen zes
weken bezwaar worden gemaakt. Daarna kan de maatregel pas worden ingevoerd.
Om de luchtvervuiling te meten zal Milieudefensie op
19 februari een luchtkwaliteitmeter installeren op de
Geldersekade. Zie ook elders
in dit nummer “Gaat het wel
goed met het verkeer?"
Met dank aan Mieke
Lokkerbol

de vrije markt

V

orig jaar was er een Engelsman naar
het spreekuur gekomen, omdat zijn
verhuurster de huur van €1050 wilde
verhogen tot e1350. Volgens haar was
dit inmiddels, na vijf jaar, want zolang
had de huurder op de woning gewoond,
de marktwaarde van de woning. Ze had
er een verklaring van een makelaar bijgevoegd.
Als een huurovereenkomst is aangegaan
met een huur boven de liberalisatiegrens
(e681,02 per 1-1-2013), heeft een huurder een half jaar de tijd om de huurcommissie te laten controleren of zijn woning volgens de puntentelling inderdaad
een maximale huur heeft van ten hoogste e681,02. Als de maximale huur hoger
is, of als hij de termijn laat verstrijken,
is de huurovereenkomst geliberaliseerd:
de kale huur heeft weinig bescherming.
Vaak bevat de huurovereenkomst een
zogenaamde indexeringsclausule, zodat
de huur alleen met de inflatie verhoogd
kan worden, maar in het geval van die
Engelsman stond die er niet in. Die makelaar leek ook wel gelijk te hebben, zodat aan het voorstel weinig te doen was.
Er was wel iets anders mogelijk. Zulke
dure woningen worden eigenlijk altijd
gemeubileerd en gestoffeerd verhuurd en
de huur hiervan kent wel wettelijke bescherming: meegehuurde goederen moeten over een periode van 5 jaar worden
afgeschreven, zodat je de totale waarde
ervan moet delen door 60 maanden (5
jaar tenslotte) om een redelijke maandhuur te verkrijgen. Als de spullen ouder
zijn dan 5 jaar, moet de tweedehandswaarde worden genomen. En we kennen
de prijzen op het Waterlooplein; dat is
niet veel. In dit geval betaalde de Engelsman e350 en dat kon worden teruggebracht tot e165. De nettoverhoging werd
daarmee gereduceerd tot e115. Maar hij
was zijn baan kwijtgeraakt; crisis tenslotte. Ook die e115 was voor hem te veel.
Hij is verhuisd.
De huidige liberalisatiewetgeving dateert
uit 1995 en had toen betrekkelijk weinig gevolgen. Volgens de politici in Den
Haag zou het nog steeds zo zijn dat minder dan 5% van de woningen wordt verhuurd op basis van een geliberaliseerde
huurovereenkomst. In ieder geval in Amsterdam is dat heel anders. Woningen
zijn in de afgelopen 12 jaar steeds meer
punten gaan tellen. Particulieren doen ze
alleen nog op basis van geliberaliseerde

contracten in de verhuur, en corporaties doen daar zoveel mogelijk aan mee.
Er komen daardoor steeds meer mensen
in Amsterdam wonen, die tamelijk veel
geld hebben. Vaak zijn dit geen Nederlanders, maar Engelstalige buitenlanders,
veel Amerikanen en Engelsen en andere
Europeanen, en verder Turken, Indiërs,
een enkele Braziliaan, of Maleisiër, Pakistaan, en zo voorts, allemaal met goede
banen en een goede beheersing van het
Engels. Op het spreekuur is de afgelopen
18 jaar steeds meer Engels gesproken; op
de woensdagavond is dat inmiddels meer
gebruikelijk dan Nederlands.

De relaties die mensen
hebben, zijn als die van
atomen: ze botsen even
op elkaar en gaan dan
weer hun eigen weg
Men kan dan denken dat het leven heel
anders is als je veel geld hebt. De wetgever is daarvan uitgegaan. Alleen de
markt zou de verhuur van zulke woningen regelen. Als een huurder te veel geld
betaalt vergeleken met de marktwaarde,
dan kan hij de huur niet verlagen maar
hij moet verhuizen. Omdat er wel huurbescherming is, is het voor de verhuurder mogelijk om de huur marktconform
te verhogen. Als een huurder dat niet
wil, verhuist hij "gewoon" naar een goedkopere woning. Woningen zijn, zoals dat
heet in de economie, 'commodities': goederen die onderling inruilbaar zijn, waarvan de waarde wordt bepaald door vraag
en aanbod. Commodities hebben voor
iedereen een zelfde betekenis. De gebruiker heeft er geen bijzondere relatie mee;
ze blijven buiten zijn leven. Ze zijn op
een wezenlijke manier onverschillig en
uitdrukking van een samenleving waarin
iedereen voor elkaar gelijk is. De relaties
die mensen hebben, zijn als die van atomen: ze botsen even op elkaar en gaan
dan weer hun eigen weg. Niemand heeft
een bijzondere relatie met wat of wie dan
ook. In geval van woningen ontstaat een
nomadisch ideaal.
Maar de werkelijkheid is heel anders, niet
romantisch nomadisch maar saai sedentair. Mensen die een huur van e4000 per

maand betalen zijn hetzelfde als degenen die e250 betalen, en degenen die die
huur ontvangen zijn dat ook. Klachten
over achterstallig onderhoud blijven dezelfde; discussies over servicekosten van
e20 per maand worden met even grote
felheid gevoerd; geldgebrek blijft universeel. De reden hiervan is de gehechtheid
aan het eigen huis, aan de buurt en aan
de stad en deze kent geen financiële uitdrukking. Ook rijke buitenlanders wonen
maar zelden een half jaar op een woning,
meestal veel langer. Vaak genoeg zijn er
geen duidelijke ideeën om überhaupt te
verhuizen. Afgelopen woensdag sprak
ik een Spaanse dame uit Barcelona. Ondanks haar huurperikelen wou ze nooit
meer weg uit Amsterdam. We waren het
helemaal eens. Er is veel meer continuïteit dan men zou denken en dan ook de
wetgever heeft gedacht. Iedereen heeft
tijd en rust nodig om in zijn huis en zijn
buurt en zijn stad thuis te raken.
'De Dapperstraat' is één van de bekendste
gedichten van J.C. Bloem. De laatste zes
regels zijn: Alles is veel voor wie niet veel
verwacht. / Het leven houdt zijn wonderen verborgen / Tot het ze ineens toont
in hun verborgen staat. / Dit heb ik bij
mijzelven overdacht, / Verregend op een
miezerigen morgen, / Domweg gelukkig
in de Dapperstraat. Ik denk dat je om
het wonder van die slotregel te kunnen
ervaren moet weten wat er gebeurt in
die Dapperstraat, in die buurt en in Amsterdam. Je moet er vertrouwd mee zijn;
je moet de "in kaden vastgeklonken waterkant" kennen, zoals Bloem in één van
de eerste 8 regels zegt. Dan moet je niet
ieder jaar opnieuw hebben te verhuizen,
maar de stad, de buurt, je huis moeten
een deel van je leven zijn geworden, dat
je met vreugde herkent. Romantisch is
het niet, maar dan kan het wel gebeuren
dat de regen op een miezerige morgen in
een sombere straat niet verkilt en eenzaam maakt, maar juist de kracht van die
herkenning laat zien, omdat je alle verkleumde miezerigheid ten spijt evengoed
thuis bent: domweg gelukkig.
Helaas had de wetgever hiervoor geen
oog.
Peter Commandeur
Woonspreekuur d'Oude Stadt
Nieuwe Doelenstraat 55
Woensdagmiddag 2-5 uur
Woensdagavond 7-8 uur
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