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Redactioneel
Veel nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Speeltuin
de Waag is in de problemen. Voor het nieuwe huisje
moet de vereniging een hoge huur gaan betalen
aan de gemeente, terwijl IJsterk door de
bezuinigingen niet langer voor onderhoud en
toezicht zegt te kunnen zorgen. Alexandra van
Houcke had een uitgebreid interview met de
betrokkenen.
Ondertussen zijn B&W druk doende met plannen
om de economie en het toerisme in Centrum Oost
te stimuleren. Sati Dieleman heeft een aantal van de
projecten uit het programma “Plantage aan de
Amstel”, die een relatie hebben met de Nieuwmarktbuurt, voor u op een rijtje gezet .
Grote onrust is ontstaan over het voornemen om op
de Raamgracht een enorm hotel annex club te
openen. Nog in 2011 kwamen de bewoners in
opstand tegen de plannen van Droog op de
Groenburgwal. Je zou er op moeten kunnen
vertrouwen dat democratisch tot stand gekomen
bestemmingsplannen gewoon worden
gehandhaafd en niet zonder overleg worden
gewijzigd.
Onze oproep aan de kinderen uit de buurt om de
pen te trekken heeft een spannend verhaal van Vita
Hooglandt opgeleverd (een vervolgverhaal!), met
een prachtige illustratie door haar broer Daniel.
We zijn heel blij met het bericht dat we binnenkort
terecht kunnen in Huis de Pinto. Onze
complimenten aan de mensen die zich hier
jarenlang voor hebben ingezet!
We hebben de volgende donaties ontvangen:
€ 30,- van H.P. Willers
€ 20,- van Mevr. J.L. vd Duys-vd Leden
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is niemand komen opdagen. Interview
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KNUFFELS
De Speelgoedwinkel waar
beweging in zit!
Sint Antoniesbreestraat 51A
(Bijna) Altijd open?
020 - 427 38 62
(Atelier Bruno Jonker sinds 1981)

PH haarstudio
OUDESCHANS 8

020-3700114

Kennismakingsactie eenmaal 20 % korting
Wij willen graag met u kennismaken. Als u bij ons
komt geven wij altijd een persoonlijk advies op
maat waarin we jou wensen meenemen. Daarna
mag u plaatsnemen op het wasbed om het haar
te laten wassen met een ontspannende
hoofdhuid massage en te genieten van de
verzorging met een stoomhanddoek. Alle
producten waar we mee werken zijn natuurlijk
(biologisch en ecologisch)
Meer info ?? nieuwsgierig ???
www.phhaarstudio.nl
facebook of bel ons 020-3700114

ArchieMetaal, maatwerkspecialist

Sinds 1991 uw buurtsmid. Wij zijn metaalbewerkers
met passie voor vormgeving en architectuur.
Voor al uw maatwerk in R.V.S., staal en aluminium.
Ook voor reparaties en plaatwerk.
ArchieMetaal – Jacques Minten
Nieuwe Uilenburgerstraat 68 – 1011 LV Amsterdam
020-6389207 – info@archie-bv.nl – www.archie-bv.nl

Fiscalediensten
Op zoek naar een boekhouder en
Belastingconsulent. Maak een afspraak
voor een gratis gesprek.
Adres: Veembroederhof 105
Voor meer informatie bel: 020 - 623 39 32
www.cea-fiscalediensten.nl
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groene loper
De Groene
Loper

een doorlooproute van centrum naar oost

kaartje en foto’s Evert van Voskuilen

door Sati Dieleman

Projecten die een relatie hebben met de Nieuwmarktbuurt

Projecten die voortkomen uit Plantage aan de Amstel en die
een relatie hebben met de Nieuwmarkt zijn:
• de plannen voor de ontwikkeling van het Waterlooplein;
• de plannen voor de ontwikkeling van het Mr. Visserplein;
• de plannen voor de herinrichting van het Wertheimpark.

Strategische routes uit het programma

In het programma Plantage aan de Amstel worden naast de projecten ook een aantal strategische routes genoemd, waarvan er
twee een relatie hebben met de Nieuwmarkt. De routes rondom
Waterlooplein en Mr. Visserplein en de route van Nieuwmarkt
naar Dappermarkt.

Waterlooplein

Het project Waterlooplein wordt beschreven in de visie: ‘Waterlooplein 2020: een dame met Amsterdamse allure (december
2011)’. Dit project wordt door het stadsdeel gezien als een stra-

In 2010 heeft Stadsdeel Centrum onder
de naam Plantage aan de Amstel een
programma vastgesteld dat als doel heeft
de economie en het toerisme in Centrum
Oost te stimuleren, en zodoende de druk
op de binnenstad te verlichten. Sinds
2012 is het programma weer afgebouwd,
maar aan de projecten uit het programma
wordt doorgewerkt. In dit artikel worden
een aantal van die projecten die een
relatie hebben met de Nieuwmarktbuurt
toegelicht.
tegisch project binnen het programma Plantage aan de Amstel,
omdat het Waterlooplein moet dienen als opstap naar de Oostelijke binnenstad.
In november 2010 is er een bijeenkomst geweest met belanghebbenden (ongeveer 60) om een gezamenlijk toekomstbeeld
te formuleren. Uit dit beeld, dat uitgebreid beschreven is in de
visie, worden acties op de korte en lange termijn voorgesteld.

Belangrijke elementen bij de herinrichting van het
Waterlooplein

Een aantal opvallende elementen uit de visie.
• De marktboxen aan de Zwanenburgwal verplaatsen om de
kade vrij te maken. Onderzocht wordt of de boxen verplaatst
kunnen worden naar de noordkant van het stadhuis en er eventueel een soort ‘steigereiland’ te maken of een andere oplossing
die plaats biedt aan terrassen.
• Er wordt gesproken over een in- en uitstapplek voor rondvaartboten op de Zwanenburgwal op de plek waar nu een aan-
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legplaats is voor taxi- en rondvaartboten. Als de kade toegankelijk wordt, zou men daar een volwaardige aanlegplaats in het
plan willen meenemen.
• Tevens denkt men na over het uitbreiden van de horeca aan
de kant van de Zwanenburgwal.
• Dan is er nog een plan om de markt in te delen in branches
(voedsel en tweedehands en vintage).
Al deze acties moeten leiden tot een soort boulevard langs de
Zwanenburgwalkant die toeristen van de Hermitage via het
Muziektheater naar het Waterlooplein brengt. En meer horeca
moet zorgen voor meer activiteit in de avond om het gebied levendiger te maken.

Voortgang en informatie

Navraag bij Joke Spel, assistent gebiedscoördinator van stadsdeel Centrum, leert dat er op dit moment nog niets uitgevoerd
wordt, ook niet het verplaatsen van de boxen. Pas als er financiële middelen voor gevonden zijn en bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal men verder gaan met het uitwerken van de acties in de visie.

Herindeling

Wat verwarrend kan zijn, zegt zij, is dat er wél voor januari 2014
een herindeling van de Waterlooplein markt gepland is. Dit
betreft het opnieuw bekijken van de vaste plekken, de boxen,
de grondplaatsen, de sollicitanten etc. en kan eventueel leiden
tot het vrijkomen van plekken (als mensen bijvoorbeeld een
bepaalde plek of een box niet meer willen), die dan weer aan
een ander gegund kunnen worden. Dit wordt voor alle markten
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in Amsterdam ongeveer eens in de 3 jaar gedaan. Het gaat in
overleg met vertegenwoordigers van de markt (Harry Moinat
en Wendy Kniesmeijer) en de pleinmanager Pascale Bonte, die
bereikbaar is via straatmanagerwaterlooplein@gmail.com.
Met vragen over de herinrichting van het Waterlooplein, kun je
terecht bij Mw. Wies Damen.
Meer informatie over de plannen op langere termijn is te vinden via: http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_alle/bouwprojecten/waterlooplein

Route Nieuwmarkt naar Dappermarkt

In het voorjaar van 2011 heeft de stadsdeelraad een motie
aangenomen waarin wordt gepleit voor de realisering van een
Groene Loper tussen het historische stadshart en de omgeving
van het Tropenmuseum. De aanpak van de route van de Nieuwmarkt naar de Dappermarkt is een onderdeel van de Groene
Loper.
Een aantal projecten in deze route zijn al klaar (de herinrichting van de Sint Antoniesbreestraat, de tijdelijke herinrichting
van het Mr. Visserplein met bomen en bankjes en de herinrichting van de Muiderstraat). Wat er nog overblijft zijn de definitieve herinrichting van het Mr. Visserplein met de wens van het
stadsdeel om daar te bouwen en de herinrichting van het Wertheimpark.

Herinrichting Mr. Visserplein

Bebouwing op het Mr. Visserplein is een optie waarvoor de argumenten niet zo helder geformuleerd zijn. In de visie op het
Waterlooplein staat: “Het verkeersknooppunt Mr. Visserplein

Te doen in de
Boomsspijker
Participatie- en
vrijwilligersmarkt
vrijdag 13 december

is een fysieke hindernis in de relatie van het Waterlooplein en
de Oostelijke Binnenstad. Een attractieve functie op het Mr.
Visserplein kan de verbinding vorm geven. (…) dit kan een gebouw zijn of een interessant ingerichte openbare ruimte. (…)
Zonder aanpak van het Mr. Visserplein wordt de opstapfunctie
ernstig gehinderd.”
Inmiddels is de openbare ruimte ingericht met bomen en bankjes, wat inderdaad al leidt tot meer mensen die oversteken, zegt
men in de voortgangsrapportage van Plantage aan de Amstel,
uit oktober 2011. Maar deze inrichting is tijdelijk. “Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van bebouwing van het
Mr. Visserplein geeft een positief resultaat; bebouwing op deze
plek is gewenst. … Het huurcontract van TunFun loopt eind
2014 af. (…) De definitieve inrichting van het plein is afhankelijk van de besluitvorming over bebouwing op het Mr. Visserplein. Die besluitvorming is eind 2011 voorzien.”
Navraag bij Joke Spel, assistent gebiedscoördinator van stadsdeel Centrum, leert dat er op dit moment niks in de planning
staat voor het Mr. Visserplein. Maar het is ook niet “van de
baan”. Een project om in de gaten te houden dus.

Herinrichting Wertheimpark

Stadsdeel centrum heeft een voorstel gedaan voor herinrichting
van het Wertheimpark, het oudste park van Amsterdam (1812).
Het voorlopig ontwerp daarvoor is door de stadsdeelraad vastgesteld en was vrijgegeven voor inspraak tot en met 16 augustus. Dit is de start van het besluitvormingstraject.
In grote lijnen houdt het plan in dat het park doorgetrokken
wordt naar de Hortus. Het stuk vanaf de hoek Plantage Mid-

van 10.30-13.00 uur en
van 14.00-16.30 uur
Uitgenodigd worden bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt van wie de gemeente en
DWI graag willen dat zij gaan meedoen aan activiteiten in de buurt en
vrijwilligerswerk. Ook buurtbewoners
die zich (meer) willen inzetten voor de
eigen buurt zijn van harte welkom.
Diverse (vrijwilligers)organisaties op
het terrein van wonen, zorg en welzijn
zijn deze dag aanwezig om bezoekers
te informeren en te enthousiasmeren
mee te doen in de buurt. Bezoekers
krijgen informatie over het activiteitenaanbod en buurtwerkzaamheden
en er worden workshops gegeven.
Actieve buurtbewoners, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers zijn aanwezig om
te vertellen over hun werkzaamheden
en ervaringen met het werken in de
buurt. Mensen die het Psychiatrie Café
organiseren maar ook bewoners en
vrijwilligers die zich bezighouden met
het organiseren van de geveltuinendag,
het bezoeken aan eenzame buurtgenoten, meehelpen in de speeltuin, helpen
met het invullen van formulieren etc.
Voor meer informatie over deze dag
kunt u terecht bij Dian Mekkes dian.
mekkes@centram.nl of Arjan Uittenbogaard a.uittenbogaard@ijsterk.nl

PlusPunt voor ondersteuning
bij regelzaken
Wekelijks op maandagochtend
van 9.30 – 11.30 uur
Inloopspreekuur voor bewoners die vragen hebben over wonen, zorg of welzijn
kwesties zoals bijvoorbeeld: het regelen
en afhandelen van papierwerk van allerlei organisaties, moeite hebben met
opstapelende rekeningen en misschien in
schulden dreigen te raken, via woningnet
een woning zoeken, meer contacten in
de buurt zoeken, op zoek zijn naar buurt
vrijwilligerswerk , ondersteuning zoeken
bij mantelzorgtaken, doorverwijzing naar
de juiste instantie etc. Ook kunt u er
terecht voor een luisterend oor. Medewerkers helpen u graag op weg bij het
zoeken naar antwoorden en oplossingen.
U kunt zo binnenlopen zonder afspraak.
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Mediterrane sandwiches
Elke dag geopend
Sint Antoniesbreestraat 3F
Tel: 0647009591

Zoekt u de echte traditionele Chinese massage
en geneeswijze?

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

Behandelingen komen eventueel in aanmerking
voor terugbetaling door de ziekteverzekering
www.indewaag.nl

Wereldgerechten van lokale producten.
Open van 09.00 tot 01.00 voor lunch,
borrel en diner!

Op 5 december heeft Sinterklaas als vanouds zijn verjaardag grandioos ingeluid met een feestje in de Oude Kerk. Dé Sint
Nicolaaskerk! Met dank aan Café Bern, Café Stevens, restaurant De Waag, de 'Wijnerij', cadeauwinkel ‘Riantri’, Groentenhandel
Overwater en de bloemenstallen op de Nieuwmarkt
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denlaan / Plantage Parklaan wordt autovrij
gemaakt. Het hek wordt verplaatst naar
waar nu de rand van het fietspad is. Waar nu
de rijbaan is komt een fietspad, in rood aangegeven, naast een vergroende trambaan.
In de inspraakbijeenkomst zijn nogal wat
bezwaren naar voren gebracht:
• Men is met name bang voor onveilige
situaties als er geen scheiding meer is tussen de trambaan en het fietspad en dat een
groene trambaan eerder uitnodigt tot onvoorzichtig oversteken.
• Een visie op de historische structuur van
het Wertheimpark (1812), nota bene het
oudste park van Amsterdam, wordt gemist.
• Men vindt dat er erg veel geld voor uitgetrokken wordt, 1,5 miljoen, terwijl de straat
nu al prima fiets- en voetpaden heeft en het
park er niet veel groter op wordt met de
nieuwe plannen.

Voortgang en informatie

De inspraak is geweest. De reacties uit de
inspraak worden voorgelegd aan het stadsdeelbestuur ter besluitvorming.

Column

Voor meer informatie: http://www.centrum.amsterdam.nl/projecten/overzicht_
alle/openbare_ruimte/wertheimpark/

Ruimtelijke verkenning

Evert van Voskuilen heeft een verkenning
gedaan naar ruimtelijke aspecten van het
Wertheimpark en omgeving. Een aantal interessante opmerkingen uit dat stuk, die een
andere kijk geven op de plannen van stadsdeel Centrum.
• De verkeerssituatie van het hoofdnet auto
slokt onevenredig veel ruimte op. Een fundamenteel plan voor verkeer en parkeren
zou moeten worden afgedwongen ter ontlasting van de binnenstad.
• De luchtkwaliteit in de Weesperstraat
vormt een probleem voor bepaalde bestemmingen die het stadsdeel zou willen toevoegen om de straat aantrekkelijker te maken.
Dit geldt waarschijnlijk ook voor de Valkenburgstraat. Alle straten en het plein missen een ziel.
• De plannen voor de as Jodenbreestraat –
Plantage middenlaan met alleen langzaam
verkeer en tram, leveren op zich geen extra

reden op om daar te verblijven. Het blijft
primair een route. De Muiderstraat zou veel
levendiger gemaakt kunnen worden, waardoor mensen misschien wel uitgenodigd
worden om door te lopen vanaf het Waterlooplein.
• De verspreid liggende attracties in het gebied vragen niet om een dominante route,
maar om een openbare ruimte die overal
hoogwaardig is en dus overal uitnodigt om
verder te gaan.
• De Jodenbreestraat is onvoldoende gecompenseerd voor het niet kunnen plaatsen
van bomen.
• Sowieso zou het goed zijn om het bomenplan te versterken om een verbindende
factor te creëren in de ruimtelijke structuur.
Bomen zijn de longen van de stad.
• Ook met de voorgestelde maatregelen
blijft het Wertheimpark een klein park.
• Een verbetering van de uitstraling van de
Hortus kan ook op zichzelf.
• Het feit dat de weg in het stuk Plantage
Middenlaan naar Mr Visserplein autovrij
gemaakt is, roept gissingen op naar een hoger doel. Een park misschien?

Een economisch delict
Maarten Henket illustratie: Martyn Overweel

I

n het maartnummer (30 jaar OpNieuw) stond dat je iepenzaadjes ongestraft in de gracht kunt gooien. Ten onrechte,
zo is gebleken.
Verdachte had in mei 2011 een handvol iepenzaadjes uit
haar geveltuintje geraapt en in de gracht gegooid. Bekeuring,
honderd euro boete. Verzetschrift ingediend, bewijs van ontvangst gekregen, verder geen reactie. Vandaar dat optimistische bericht in het maartnummer. Op 19 september moest
ze alsnog voor de economische politierechter verschijnen; de
dagvaarding sprak van ‘tuinafval’. Ze verdedigde zich stijlvol en met verve, tot zichtbaar genoegen van rechter, officier
van justitie en publieke tribune. Tuinafval? Die iepen stonden toch niet in haar tuintje? Maar noch haar welgekozen
woorden, noch de meegebrachte iepenzaadjes en foto’s van
het geveltuintje konden de magistraten overtuigen. Ze had
immers hoe dan ook ‘een stof en/of stoffen in de zin van de
Waterwet in een oppervlaktewaterlichaam gebracht’, en dat
mag niet. Nooit meer doen? Nee meneer, nooit meer doen.
Nou, voor deze keer alleen schuldigverklaring, geen boete.
Honderd euro verdiend, dus in zekere zin een economisch
verantwoord delict.
Opluchting maar ook onbegrip. De waterwet dient ter verbetering van het milieu, maar het milieu gooit zelf zijn zaadjes en blaadjes in de gracht. En als dat schadelijk is, waarom mag stadsreiniging het dan wel? Hoe dat ook zij, deze
wetsuitleg kan ver strekkende implicaties hebben. Allerlei
onschuldige handelingen lijken verboden te zijn. Eendjes
voeren met oma? Oma kijkt voortaan wel uit. Kinderen tot
twaalf jaar zijn strafrechtelijk minderjarig en kunnen dus
ongestraft eendjes voeren, maar dat geldt niet voor begeleidende ouderen. Op je woonschip gewaaide herfstbladeren
in de gracht gooien? Verboden. Je vol geregende roeiboot
leeghozen? Riskant, want als iepenzaad een stof is, waarom
regenwater dan niet. Zwemmen in de gracht mag: juridisch

gezien is een levend mens geen stof, al zegt de bijbel van wel.
Je plas laten lopen is echter strafbaar, dus zwemmers, kijk uit
voor snorkelende handhavers. Stoepjevegers, stofdoekuitslaansters en sneeuwballengooiers, pas op, zorg dat er niks
in de gracht valt…
Veel hangt af van het handhavingsbeleid, dat bepaald
wordt door politie, justitie en burgemeester. Geachte beleidsmakers, kom alstublieft eens kijken in onze buurt.
Neem een handvol iepenzaadjes en voel hoe weinig gewicht
ze in de schaal leggen. Luister naar die huilende peuters en
hongerig kwakende eendjes. Laat de sterke arm tevens een
flexibele arm zijn. Als het om kruimeldelicten gaat moet een
wetsdienaar geen letterknecht zijn maar een oom en/of tante
agent.
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Hallo, ik ben Vita. Ik ben de nieuwe kinderpaginaschrijfster voor OpNieuw. Omdat dit mijn
eerste verhaal wordt heb ik een extra lang vervolgverhaal gemaakt. Ik woon dicht bij de
Nieuwmarkt en hou van zingen, viool spelen, tekenen, acteren en dansen.
Ik schrijf erg graag. Vooral verhalen die iets met vroeger te maken hebben of met half
waargebeurde verhalen en half verzonnen. Hier is mijn vervolgverhaal.

1597 Amsterdam

Dit is het verhaal van een jongen en een meisje. In 1597
werd in Amsterdam de stadsmuur weggehaald. Veel mensen waren daar niet blij
mee. Het zou zorgen voor een toeloop van
zwervers, dieven, criminelen en moordenaars, dus de stad zou onveiliger worden.
Ook de ouders van Annabel waren niet blij
met de verdwijning van de stadsmuur. Annabel is een kind met rijke ouders. Het liefst
zou ze wat avonturen beleven, maar omdat
haar ouders zo bovenop haar zaten, krijgt ze
geen vrijheid.
Dan heb je Johan. Hij kwam de stad binnen toen de muren weg waren. Hij had geen
ouders meer en zwierf de stad rond op zoek
naar eten. Hier begint het verhaal...........
“Wat een schande! Hoe konden ze zo dom
zijn de stadsmuur weg te halen!” De moeder van Annabel zit in een van de luxe fluwelen stoelen en haar vader in de andere.
“We zouden een brief moeten sturen, protesteren!” zegt haar vader. “En dan moeten ze weer de hele stadsmuur opnieuw
bouwen?” vraagt Annabel. De blikken van
haar ouders schieten naar Annabel en blijven daar hangen. De opeengeperste lippen
van haar moeder openen zich langzaam.
“Jij onbeschoft kind! Hoe durf je zo tegen
je ouders te praten?!” “Eruit jij!” zegt haar

vader en ze wordt ruw naar de deur begeleid. Zonder jas staat ze opeens buiten op de
stoep. Het is herfst en de blaadjes liggen al
op de grond. Het is koud. Hadden haar ouders echt niet haar jas mee kunnen geven?
Ze loopt, ze weet niet waar naar toe, maar
het houdt haar warm. Ze loopt met grote
stappen naar de Dam. In haar jurkje gaat
ze naar de Zeedijk. Er zijn niet veel mensen, behalve een jongen die op de grond
zit met een hoed half over zijn hoofd, hij
slaapt. Annabel kijkt een tijdje naar hem
tot de deur, waar hij tegen leunt, open gaat.
De vrouw die hem open doet merkt dat iemand ervoor zit en terwijl de jongen wakker wordt en met een verbaasde blik opzij
schuift, drukt ze zich langs de deur en valt
bijna. De vrouw gaat met haar handen in
haar zij voor hem staan en roept “Opzouten
jij! Hup, verdwijn! Ga maar ergens anders
slapen! Als ik je nog één keer zie, dan doe
ik je iets!” Maar de jongen kijkt haar met
open mond aan en verroert zich niet. “Nou
is het genoeg!” De vrouw pakt hem bij zijn
kraag en laat hem staan, waarna ze hem in
zijn gezicht slaat en weer in de open deur
gaat staan. “Laat dit de laatste keer zijn,
begrepen!” De jongen knikt en de vrouw
verdwijnt in het huis. Annabel, die de hele
tijd heeft toegekeken, rent naar de jongen,
die bijna in elkaar zakt. “Gaat het? Kan ik

iets doen?” vraagt ze. De jongen kijkt op en
kijkt in het bezorgde gezicht van Annabel.
Snel wendt hij zijn blik af en zegt: “Ja..... ja,
het gaat wel goed.” Annabel kijkt naar zijn
wang, die helemaal rood is en langzaam
blauw wordt. “Nee, dat ziet er niet goed uit.
Ik zal het wel verzorgen. Kom maar mee,
ik weet een goede plek.” De jongen aarzelt
even en loopt dan met kleine stapjes mee.
“ Ik ben trouwens Annabel” zegt Annabel.
“Ik ben Johan” zegt de jongen.
Annabel en Johan komen aan bij een klein,
smal huisje tussen allemaal grote pakhuizen. Annabel klopt aan en een oudere man
doet open, hij kijkt voorzichtig langs de
deur. “Hallo Annabel” zegt de man vrolijk
en hij doet de deur helemaal open. “Hallo
Jan” zegt Annabel. De blik van de man valt
op Johan: “Wie is dat?” “Dat is Johan, ik
kwam naar jou toe om zijn wang te verzorgen.” De man kijkt naar Johan’s wang, “Nee,
dat ziet er inderdaad niet zo goed uit, kom
binnen.” Annabel en Johan lopen naar binnen. Het is nog kleiner van binnen dan dat
het er van buiten uitziet. Er staan een tafel,
een paar stoelen en een bed. Dan kan je nog
naar een andere kamer en waarschijnlijk is
daar de keuken. Annabel vertelt aan Johan
hoe ze Jan heeft ontmoet: “Toen ik een keer
op de markt was om spullen voor mijn ouders te kopen, kwam ik Jan tegen bij zijn
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Eeuwenoude Europese familiebedrijven

Foto: Agnes Barts

Remmelt Smid begon elf jaar geleden vanuit zijn fascinatie voor het
Hanzeverbond met zijn zoektocht
naar eeuwenoude Europese familiebedrijven. Naast het handelen wilde
hij zijn producten laten zien en de
verhalen erachter doorvertellen.
Daarom begon Smid een winkel
in Groningen, een aantal jaar later
in Zwolle en sinds kort de derde
vestiging te Amsterdam.
Wie op de Staalstraat 20 de nieuwe
winkel van Het Hanze Huis binnenstapt wordt overweldigd door
de veelheid van kleuren en vormen
die zich op een klein oppervlak,
verdeeld over entresol, begane grond en kelder manifesteren. Het
heeft veel weg van een schatkamer waarin je steeds nieuwe ontdek-
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kingen kan doen.
Het Hanze Huis is vernoemd naar
een verbond van Europese handelssteden, voornamelijk rond de
Noord- en Oostzee, dat in de 12de
eeuw ontstond. Op haar hoogtepunt waren 205 Europese steden lid
van de Hanze.
Eén van de bijzondere aspecten van
Het Hanze Huis is dat de klant bij
elk product dat hij koopt een briefje
meekrijgt over de familiegeschiedenis of het handelsverhaal van dat
product. Er is een divers aanbod
aan handelswaren zoals siropen,
zepen, bier, theedoeken, wanten,
enzovoort. En alles met de traditionele uitstraling van weleer. Laat u
verrassen door het unieke aanbod. Zie ook www.hethanzehuis.nl

Herfststorm
Van de eind jaren veertig geplante
iepen op de Recht Boomssloot zijn er
niet veel meer over. Sommigen legden het loodje door ziekte, een aantal
overleefde eerdere stormen niet en ook
de aanleg van de metro eiste zijn tol.
Toch staan er nog een paar. Imposant,
majestueus en hoger dan de huizen.
Stadsbomen hebben het traditioneel
moeilijk, in het bijzonder langs de grachten. Ingeklemd tussen de walmuren en
kabels en leidingen, de grond verdicht
door langsrijdend verkeer is het verwonderlijk dat ze nog wortelen. Ze doen het
wel, zij het met de nodige improvisatie.
Eigenlijk zou het wortelstelsel dezelfde
omtrek moeten hebben als de kruin. Dat
halen ze bij lange na niet. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de zware storm
van 28 oktober weer zo’n reus velde.
Samen met een wat jonger exemplaar.

Omgewaaide boom als brug: Het is verleidelijk
de omgewaaide boom als brug te zien.

Cartridges / mobieltjes
kraampje. Hij verkoopt zalfjes en medicijnen. Als ik een keer niets te doen heb, ga ik
altijd naar Jan om les te krijgen over welke
planten helend zijn en dat soort dingen”.
Na een tijdje als de wang van Johan dik
door Annabel ingesmeerd is met een goor
stinkend spul zitten ze met zijn drietjes aan
tafel met een kop warme melk. Annabel
heeft voorzichtig Johan’s wang onder begeleiding van Jan verzorgd. Johan voelde zich
ongemakkelijk, hij weet niet waarom.
“Vertel eens iets over jezelf, Johan” zegt
Jan. Johan blijft stil en kijkt wazig naar zijn
warme melk. “Ehm, waar je woont of wat
je het liefst doet....” zegt Jan weer. Johan
begint zachtjes te praten: “Nou ik woonde
eerst in Wijdenes en toen ben ik naar Amsterdam gekomen”. “En waar in Amsterdam
woon je nu?” vraagt Jan. Johan geeft geen

antwoord en na een lange stilte zegt hij: “Ik
moet maar eens gaan”.  Annabel bedankt
Jan en loopt met Johan naar buiten. “Waar
ga je naartoe?” vraagt ze aan Johan die snel
en met grote passen loopt. “Weet ik niet”
zegt hij kort. “Wat is er, heb ik iets verkeerd
gedaan?” vraagt Annabel terwijl ze achter
Johan aan rent. “Johan draait zich om, hij
heeft tranen in zijn ogen en kijkt haar aan.
“Ik heb geen ouders meer en ik ben alleen
naar Amsterdam gekomen. Ons huis in
Wijdenes is platgebrand samen met mijn
ouders en mijn zusje.” Johan wendt zijn blik
af en huilt. Annabel weet niet wat ze moet
doen. Er zit een knoop in haar maag en ze
krijgt ook geen geluid meer uit haar keel.
“Wat erg!” fluistert ze.
wordt vervolgd…….
Vita Hooglandt. tekening Daniel Hooglandt

Weet u dat uw lege cartridges en oude
mobiele telefoons van waarde is voor
Stichting AAP?
Heeft u nog een oude mobiele telefoon in
een la liggen? Of lege toner- of inktcartridges uit uw printer, kopieerapparaat of
fax? Daarmee kunt u het werk van AAP
steunen: U kunt ze naar de Boomsspijker
brengen; er staat hiervoor een oranje
doos van Stichting AAP beneden in de
gang. Voor deze telefoons en cartridges
ontvangt Stichting AAP een vergoeding,
waarmee een groot deel van de verzorgingskosten van de dieren kan worden
bekostigd.
Buurtcentrum de Boomsspijker
Rechtboomssloot 52
1015NV Amsterdam
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Jasper Engel
Schilderwerken
engel.jasper@gmail.com

de tussenbibliotheek

06 5422 6549

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
Koningsstraat 19

-

020-3200611

-

www.ilsogno.eu
2010005.indd 1

Amsterdamsche Vischhandel
Vis & Visspecialiteiten sinds 1938

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

1-3-2010

De Coffee Company naast de grote bibliotheek, ik kom daar heel vaak. Omdat de koffie zo lekker is en omdat mijn zusje er werkt.
Ik heb vijf jaar in Café de Jaren gewerkt,
daar kom ik ook graag. Ze hebben zo’n fijn
terras! Mijn favoriete plek is rechts, om het
hoekje van het terras, daar is een bankje
recht aan het water met de meeste zon.
Heb je nog een buurtwens?
Ik mis eigenlijk niets in de buurt, alles is
hier zo dichtbij.

doorgeefinterview
Deze keer wordt Tanja Hennis
geïnterviewd door Eva Kalle.
Hoelang woon je in de buurt?
Ik kom uit Gouda maar mijn vader komt
uit Amsterdam, ikzelf woon nu bijna negen
jaar in Amsterdam. In die tijd ben ik veel
verhuisd, maar wel steeds dichter bij het
centrum! Van de Rivierenbuurt naar OudZuid naar de Nieuwmarkt. Ik woon nu
ruim drie jaar in de Nieuwmarktbuurt.
Je woont in het souterrain, heb je veel last
van de straat?
Mensen kijken wel altijd naar binnen, maar
daar wen je aan. Ik wil ook graag mijn ramen open hebben. Maar zelf kun je ook
alles zien! Er staan hier heel vaak toeristen
foto’s te maken van de minibakfiets van het
buurkindje. Een paar maanden geleden had
ik een etentje met vriendinnen, stonden er
opeens allemaal jongens voor het raam te
zwaaien en te roepen!
Het voelt niet onveilig. Wel zou ik nooit aan
de straatkant willen slapen. In de Rivierenbuurt was het eigenlijk enger want daar is
het stil. Hier is het toch drukker op straat en

anders ren ik zo naar de Nieuwmarkt!
Soms heb ik wel eens junks in mijn portiek.
Ze gaan altijd braaf weg als ik het vraag. Wel
is het vervelend als ze het portiek als urinoir
gebruiken.

Over welke buur zou je meer willen weten?
De buurman om de hoek. Hij woont op de
Kromboomssloot in dat mooie huis waar je
zo naar beneden in kunt kijken. Hij zit ook
vaak op zijn stoepje.
(Deze buurman heet Aad. red.)

Wat betekent de buurt voor jou?
Warm, rustig thuis komen, ondanks dat je
midden in het centrum zit. Mensen groeten elkaar op straat. Ik voel me hier thuis en
mijn zusje woont om de hoek.
Welke buurtherinnering wil je met ons
delen?
De familie van mijn vaders kant werkte in
de binnenvaart en zij hadden hun schepen
in de Oudeschans liggen. Ik heb mijn opa
niet goed gekend maar mijn vader heeft
veel verhalen over onze familie en de buurt
verteld. Ik voel me daarom erg verbonden
met de buurt en de geschiedenis. Wist je dat
ze de Montelbaanstoren vroeger Malle Jaap
noemden? Dat was omdat de klokken soms
uit zichzelf begonnen te spelen!
Wat is je favoriete horecagelegenheid in de
buurt?

Tanja Hennis, woont op de Recht
Boomssloot. Directiesecretaresse, 29 jaar
oud.
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Man van staal
Achter een onopvallende deur in een onopvallende gevelrij, op Nieuwe Uilenburgerstraat 68 bevindt zich Archie, genoemd
naar de creatie van de striptekenaar Ted
Gowan uit 1952. Archie: de man van staal.
Jacques Minten is eigenaar sinds 1992
en werkt er met een klein team van
vakmensen. Eerst op een bescheiden oppervlakte maar inmiddels uitgebreid met
een toonkamer en een grote werkplaats.
Zij kunnen alles maken van staal, roestvrij
staal en aluminium.
Jacques heeft nog een ouderwetse
M.T.S-opleiding gehad in Uden, Noord
Brabant. Daarna volgde hij de opleiding
tot edelsmid aan de bekende vakschool

in Schoonhoven. Vervolgens heeft hij bij
diverse bedrijven ruime ervaring opgedaan
in de vele facetten van metaalbewerking
voordat hij zijn werkplaats opende.
Hij werkt vaak samen met mensen uit andere disciplines zoals architecten, vormgevers,
kunstenaars en meubelmakers. Die samenwerking heeft een grote meerwaarde, want
een opdrachtgever kan er van verzekerd
zijn dat alleen de beste vakmensen zich aan
het werk wijden.
Jacques en zijn team werken voor bedrijven
en particulieren. Zie voor meer informatie
de website www.archie-bv.nl en 0206389207.
Foto: Agnes Barts
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Vrede op aarde

E

nige tijd geleden kwam er een huurder
op het spreekuur, die bij de huurcommissie een forse huurverlaging had gekregen. Maar nu was hem de huur opgezegd en
de verhuurder weigerde om de huur die te
veel was betaald, terug te geven. De huuropzegging was weinig serieus maar dat geld
was lastig terug te krijgen. De huurder kon
stoppen met het betalen van de huur maar
dat moest hij 2 jaar volhouden. Hij kon ook
naar een rechter gaan, en als die de vordering had toegewezen, kon hij een deurwaarder beslag laten leggen op de woning, en die
zelfs verkopen op een executieveiling. Maar
op de woning lag een forse hypotheek, die
vermoedelijk meer was dan de waarde van
de woning, zeker op een executieveiling.
Dan brengen woningen zeker 15% minder
op. En vorderingen van banken hebben
voorrang. Als de woning was verkocht en de
hypotheekschuld betaald, dan was de kans
klein dat er nog iets voor die huurder zou
overschieten. In de huidige crisis is dat vaak
het geval. De huurder was weinig gelukkig
met deze situatie, maar niet alleen omdat op
hij op zijn geld moest wachten: “Ik kan dus
blijven zitten en 2 jaar geen huur betalen,
maar ik ben de vrede kwijt op de plaats waar
ik die het meest waardeer: thuis.”
Vrede op aarde. Het is bijna Kerstmis. Geschillen geven veel onvrede en stress. Ik
heb begrepen dat problemen met het eigen
huis nog een hogere stressfactor zijn dan
problemen met de relatie. Maar vrede heeft
een prijs. Ik heb ook een keer een huurster
gehad die vanwege een uitspraak van de
huurcommissie huur terug moest krijgen
en bij wie het wel mogelijk leek om dat in
één keer terug te krijgen. Maar we moesten
naar de rechter. Dat leek ze te willen. Zekerheidshalve zei ik nog tegen haar: “Het hoeft
natuurlijk niet.” “Oh, dat kan,” zei ze vol
opluchting. Want ze dacht dat het verplicht
was om achter die te veel betaalde huur aan
te gaan. Het ging om €3.500 maar ze heeft
het niet gedaan. Zij had liever, in de woorden van de vorige huurder, vrede thuis en
betaalde de prijs daarvoor.
Onlangs waren er twee meisjes op het
spreekuur, die met nog twee anderen een
pand huurden in de Leidse buurt. De ver-

huurder had in een e-mail laten weten dat
de huur vanaf 1 januari 2014 van €1500
naar €3000 verhoogd zou worden, want dat
was volgens een makelaar de marktwaarde.
Een rapport hierover was niet bijgesloten.
Hun contract bood geen bescherming tegen
zulke verhogingen en het huurrecht evenmin. Maar wat ze wel konden doen was zich
zelfstandig opstellen, zich niet laten imponeren en de strijd aangaan. Ze moesten het
rapport van die makelaar opvragen, beoordelen wat daarin stond en hoogstwaarschijnlijk ook zelf een makelaar inhuren om
een tegentaxatie te laten uitvoeren. Dat kost
een paar honderd euro en misschien meer,
maar dat moesten ze er maar voor hebben.

De afkeer voor de
verhuurder zat zo diep,
dat ze hem geen cent
gunde

“Kan dat dan?” vroegen ze verbaasd. Ik vind
dat je in zo’n situatie mensen moet opstoken. En daar was niet eens zo veel voor nodig. Ze hadden er zin in. Maar de huiselijke
rust, de vrede, was er niet mee gediend.
Zoals gezegd, het is bijna Kerstmis. Als Jezus wordt geboren zeggen de engelen tot de
herders “Vrede op aarde aan de mensen van
goede wil.” Al hier is de vrede niet onvoorwaardelijk, want men moet tenminste van
goede wil zijn, en er zijn andere vertalingen
van deze uitdrukking. In de oorspronkelijke
taal is die niet eenduidig. Misschien is onduidelijkheid ook maar het beste, want de
prijs die je voor vrede kunt of moet of mag
over hebben, kan vermoedelijk maar beter
niet in algemene, heldere begrippen onder
woorden gebracht worden.
Enige tijd geleden was er een huurster die
klachten had over een slecht onderhouden

huis, met veel lekkages. De huurster had al
drie procedures bij de huurcommissie gevoerd en gewonnen. Na elke uitspraak had
de verhuurder de gebreken waardoor de
huur verlaagd was, hersteld, of grotendeels
hersteld. In ieder geval waren dezelfde lekkages vaak weer teruggekeerd. Het was
hierdoor erg onduidelijk geworden wanneer ze de verlaagde huur en wanneer ze
de gewone huur moest betalen. Ook had ze
twee jaar geleden drie maanden lang helemaal geen huur betaald, omdat de woning
door een forse overstroming onbewoonbaar was geraakt. Inmiddels lag er een brief
van een advocaat over een grote huurachterstand. De huurster was het overzicht
kwijt, en erg moe van al die zaken. Ze wilde
het liefst stoppen. Maar toen ik zei dat ze
die drie maanden dan wel kon betalen, omdat dat veel werk was, ook voor haar, en om
niet eens €800 ging, wou ze daar volstrekt
niet aan. De afkeer voor de verhuurder zat
zo diep, dat ze hem geen cent gunde. En al
in de woorden waarin ze dat zei, bracht ze
haar moedeloosheid en vermoeidheid tot
uitdrukking.
Vrede op aarde. De wetgever is er niet vanuit gegaan. Het vak brengt het niet met zich
mee: de belangentegenstellingen zijn te
groot. En zelfs door engelen, met Kerstmis,
wordt er geen onvoorwaardelijke vrede beloofd. Maar voor partijen is dat een last, die
ze zich op voorhand zelden bewust zijn, terwijl ze die toch alleen zelf tegen hun belangen kunnen afwegen. Ik kan dat niet voor ze
doen.
Vrede op aarde. Het drukt ook uit hoezeer
het recht wordt ingebed en soms overschaduwd door wat wel wordt genoemd ‘het
menselijke, al te menselijke’. Het is dat menselijke waardoor de dingen -naar ik hoop
ook voor lezer- invoelbaar worden en fascineren, waarbij tevens het, laat ik zeggen, al
te menselijke verdraaglijk wordt. En dat kan
best wel hetzelfde gedrag zijn. De erkenning
van de eigen machteloosheid is “part of the
deal”. Ook dat is een soort vrede. En het
moge niet de hoogste soort zijn, we kunnen
niet uitsluiten dat de engelen ook deze wat
compromitterende variant op het oog hadden.
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Amdameen stad om in te verdwalen
Ik droom van een
stad om in te verdwalen, vol rafelranden en ruimte. Van
verlaten straten om
doorheen te zwalken.
Van een kade aan het
einde van de wereld,
liefst met een klein
laagje mos en dat het
water dan tegen de
oevers kabbelt, terwijl jij lieve woordjes in
mijn oor fluistert. Een stukje niemandsland
tussen de huizen waar ik me kan verstoppen
voor de waan van de dag. Een boom die een
andere boom omhelst, met hoog bovenin
een vogelnest. Een leeg gebouw, een hek
om over te klimmen, een portiek waar een
zwerfster in slaapt, die ik dan een broodje
kan brengen. Een bootje dat rustig vergaat
in de gracht. Een tunnel met schreeuwende
graffiti zelfs, als het maar oprecht is. Een
klein stukje ruimte dat door niemand georganiseerd en gepland is.
Maar mijn betonnen jungle verandert langzaam in een pretpark. Met bloemen in keurige bloembakken in plaats van bloeiend
tussen de tegels, toeristenbordjes in plaats
van straatnaamborden, verzonnen wijken
zoals Plantage aan de Amstel. Overal dezelfde winkelketens, kitscherige namaakbeelden op het Rembrandtplein, souvenirshop na souvenirshop. De Bijenkorf die
zich alleen nog richt op rijke Chinezen en
Russen. Toeristenbussen die ongegeneerd
met draaiende motor parkeren op de stoep

voor de Hortus. En overal koffieketens, pizzaketens, hamburgerketens en hotels; zes
in een straal van honderd meter rond mijn
huis. Een dubbeldekker die de stad vervuilt,
met soms maar drie mensen erin. Cafés
waar je niet mag roken en liever ook niet te
veel drinken. Coffeeshops waar je niet mag
blowen. Parken waar de bomen gekapt dreigen te worden om evenementen te kunnen
organiseren. En bewoners die in officiële
stukken worden aangeduid als “klagend” als
ze het ergens niet mee eens zijn.
En steeds weer wordt
het argument aange dragen dat het
economisch belang
dit vereist. Dat de
toeristen die naar
Amsterdam komen
dit willen. Maar toeristen zijn mensen.
En mensen gaan ergens naartoe omdat
ze iets willen beleven. Ze gaan naar Amsterdam om in een stad te zijn. Ze vinden het
fantastisch dat in het centrum van Amsterdam gewoond, gewerkt en uitgegaan wordt
door elkaar heen. Ze genieten ervan dat je
in Amsterdam een joint kunt roken in het
park zonder dat je opgepakt wordt. Ze houden van de architectuur van Amsterdam,
van de grachtengordel met zijn ophaalbruggen en lichtjes, van de stadsontwikkeling
langs het IJ, van het feit dat je kunt picknicken in het park met een fles wijn erbij,
van bruine cafés en musea. Ze komen naar

Amsterdam om verliefd te worden of liefde
te kopen. Maar ze komen niet om door een
openluchtmuseum vol souvenirwinkels te
wandelen. Als we de stad helemaal inrichten op wat we denken dat toeristen willen,
en er uiteindelijk niks typisch Amsterdams
meer aan is, valt er niets meer te bezoeken.
Dus laat Amsterdam Amsterdam zijn. Een
dorp, een stad, een hoer, een eerste liefde,
een dag in de mist van een joint, een haring
bij de visboer, een brood bij de bakker, een
boek bij de bibliotheek, een tweedehands
jasje op het Waterlooplein, een jurk van
duizend euro in de P.C. Hooftstraat, een
druk café om je in te verliezen, donkere
steegjes en verborgen kroegen. Met ruimte
voor sociale woningbouw tussen de prachtige grachtengordelhuizen. Waar kleine
unieke winkeltjes overleven naast grote ketens. Waar bewoners en bezoekers, kinderen, kunstenaars, studenten, dronkaards en
eenlingen te vinden zijn. Omdat ze er allemaal vinden wat ze nodig hebben.
In zo’n stad begeven toeristen zich vanzelf
ook buiten het centrum. Niet omdat de route dat afdwingt of omdat er een bordje staat,
maar omdat ze een straat zien die er gezellig of mooi uitziet, of omdat ze gehoord of
gelezen hebben over de Hollandse Schouwburg in de Plantage, het Oosterpark in Oost,
het nieuwe filmmuseum aan het IJ en al die
andere plekken die Amsterdam tot zo’n geweldige stad maken. Om in te wonen, te bezoeken en in te verdwalen.
Sati Dielemans

Op banden aan banden

D

ag in dag uit fietst een lange stroom fietsers in aanzienlijke snelheid over de Nieuwmarkt. ’s Morgens stad inwaarts, ’s avonds
stad uitwaarts. Overstekende voetgangers in verbijstering achterlatend. Levend met het idee van snelheid voor ‘dames- en herenrijwielen’ van 15 km per uur worden ze nu vaak geconfronteerd met het
dubbele van moderne fietsen.
De tegenwoordige fiets(er) heeft trekken van een snelheidsmonster
en kan verkeerskundig op één lijn worden gesteld met de bromfiets
en zelfs de auto. Voor auto’s geldt in buurten een snelheid van 30 km
per uur. Bepaalde kringen overwegen nu aan de fiets dezelfde status
toe te kennen als de auto inclusief rijbewijs, registratie met nummerbord en betaald parkeren. Daarmee wordt ook het kader geschapen
voor het instellen van een maximumsnelheid op fietspaden. Fietsers
verwerven met deze nieuwe regelingen ook het recht tot toelating op
autowegen met 50 km regime. Naar verwachting zal daar, ten gunste
van het milieu, de gemiddelde snelheid afnemen. Het bij fietsers
verbreide gebruik van stemverheffing voor het attenderen van hun
aanwezigheid dient weer terug te keren naar een bescheiden bel in
aangename toonzetting. Tevens dienen aan de standaard uitrusting
van de fietser handschoenen met vastgenaaide middelvinger te
worden toegevoegd. Aanbevolen wordt overtreders van deze regels te

verplichten tot het volgen van een onthaastingsprogramma. Bezien in
hun maatschappelijke context zal naar verwachting de wellevendheid
niet alleen in het verkeer maar ook daarbuiten toenemen. Alles van
grote opvoedkundige waarde voor de zeer jonge weggebruiker. Voor
voetgangers en minder validen wordt het oversteken van fietsroutes,
in het bijzonder de Nieuwmarkt, een stuk comfortabeler. Eigenlijk
zou dat normaal moeten zijn.
Evert van Voskuilen. Illustratie: Martyn Overweel
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AZIATISCHE KOOK WORKSHOPS

RESTAUR ANT LE FOU FOW

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

De eerste echte Japanse ramenshop in Amsterdam.
Heerlijke eerlijke soep gemaakt zonder kunstmatige
toevoegingen. We serveren Tonkotsu, Shio Ramen
(kip) en vegetarische ramen in shitake bouillon.
Daarnaast zijn de huisgemaakte gyoza’s ook een
ware aanrader!
Vanaf 21 augustus is hij er weer
Openingsdagen woensdag tm zondag van
12.00 tot 17.00
12.30

Jans @ Hagenaars Advocaten

Gratis Inloopspreekuur
Vanaf juni 2013 kunt U op vrijdag tussen 14.00 en 16.00
uur bij ons langs komen voor gratis advies over uitkeringen,
strafrecht, huurrecht, arbeidsrecht, personen - en familierecht
en vreemdelingenrecht.
Jans en Hagenaars Advocaten
Kloveniersburgwal 95
1011 KB Amsterdam
tel 020 4207766

restaurant
Oude Waal 11
1011 BZ Amsterdam
020 - 624 32 03
www.hemelsemodder.nl
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sinds 1984

Als je buiten de deur wilt eten als bewoner van de Nieuwmarktbuurt heb je keuze
genoeg, de wereldkeuken is hier goed vertegenwoordigd. Van Chinees tot Portugees en
alles ertussenin. Maar wat kookt en eet de buurtbewoner thuis? In deze rubriek deelt een
buurtbewoner zijn of haar favoriete recept met u.

Luc van de Hoeven

oud en opnieuw

H

In de maand december toont kunstenaar
Luc van der Hoeven een selectie van zijn
schilderijen in buurtcentrum de Boomsspijker, onder de noemer ‘oud en opnieuw’.
Luc woont en werkt sinds 1993 op de
Geldersekade. Te zien zijn uiteenlopende
onderwerpen zoals o.a. een meer dan
levensgroot interieur van een volkswagen, een senaatzitting , een vliegende
hond en een winters stadsgezicht. Een
bizarre samenstelling met oude en nieuwe
schilderijen. Te zien in de Boomsspijker van 29 november tot kerst 2013.

et kan u niet ontgaan zijn: 2013 is
Nederland – Rusland jaar. In Amsterdam wonen zo ongeveer 1500 Russen. Bent
u wel eens bij een Rus thuis uitgenodigd?
Als uw antwoord ja is, weet u waarom deze
vraag in een kookrubriek gesteld wordt.
Gastvrijheid vertaalt zich vaak in een tafel
vol eten en drinken, maar de Russen hebben dit tot een ware kunst verheven. Of u
nu onverwacht langskomt of op een verjaardag wordt uitgenodigd, lopend naar huis
gaat niet meer. Rollend, tonnetje rond van
het eten en de drank, hopelijk nog wel.
Nu 2013 bijna voorbij is, willen we u nog
even voorstellen aan een Russische buurtbewoner. Nikita Koutsman (34) woont met
zijn vrouw Kristina op een woonboot aan
de Prins Hendrikkade. In 1993 kwam hij uit
Moskou naar Amsterdam. Na de middelbare school en wat baantjes links en rechts,
werd Nikita brandweerman. Kristina komt
oorspronkelijk uit Minsk, en groeide op
in Berlijn. Maar we dwalen af, terug naar
de keuken! Want wat staat er dan op tafel
op een Russische verjaardag? In ieder geval haring, augurken (wát een verschil met
Nederlandse augurken!) aardappelkoekjes, tien soorten salades, bietjes, kaviaar,
en NIET te vergeten een fles wodka (maar
één? nee natuurlijk niet). Want hier geldt:
bij eten wordt gedronken en bij drinken
wordt gegeten. Wodka zonder erbij te eten,
dat kan niet. Al is het maar één stukje worst
of augurk. Bij gebrek aan iets te eten, kun je
altijd nog het zout van je hand aflikken.
Op de vraag of Nikita een recept voor de
OpNieuw had, kwam dan ook het antwoord
“pelmeni met wodka”. Duidelijk, pelmeni
zonder wodka is geen gerecht. Pelmeni zijn
met vlees of aardappel gevulde deegflapjes
gekookt in bouillon. En die eet je dus met
een glaasje wodka erbij. Na elke pelmen
(enkelvoud), neemt u een glaasje wodka.
En elke pelmen is één hapje, dus het kan
hard gaan. Nikita’s moeder komt uit Vladivostok, hometown van de pelmeni. Daar

kochten ze vroeger een koe en een varken
met de familie of de buren. Gehakt en deeg
maken en vouwen maar. Buiten in de tuin
stond een ligbad dat gevuld werd met ongeveer een miljoen pelmeni en de winter van
min 40 graden deed dienst als vriezer. Het
bad moest wel goed afgedekt worden, tegen
de dieren die geen winterslaap deden. Pelemeni maken kan gerust een dag duren en
neem vooral alvast een glaasje wodka om in
de kookstemming te komen.
Maak een deeg van:
400 gram bloem
theelepel zout
1 ei
200 ml water
Laat het deeg rusten en maak ondertussen
de vulling. Meng door elkaar:
500 gram rundergehakt
500 gram varkensgehakt
zout en peper
Rol het deeg dun uit en steek met een glas
rondjes van ongeveer 5 centimeter doorsnede. Leg een lepel vulling in het midden
en vouw dubbel tot een halve maan. Druk

de randjes goed aan en trek de puntjes naar
elkaar toe, zodat het weer een rondje is.
Nu zijn ze klaar om in de bouillon te gaan.
Neem ondertussen een glaasje wodka. Als
de bouillon kookt gooit u de pelmeni erin
en wacht tot ze boven komen drijven, schep
ze eruit met een schuimspaan en schud om
in een schaal met een klontje boter. Zure
room erbij en prijatnovo appetita! En net zo
belangrijk: na zdorovje! En houdt u van een
beetje pit, een scheutje azijn eroverheen is
ook heerlijk.
Vries ze ongekookt in en gooi ze bevroren
in de bouillon. Ook hier geldt: zodra ze
boven komen drijven, zijn ze klaar. Als u
na de feestdagen alweer snel heimwee hebt
naar de kerstsfeer: het Russisch – orthodoxe
kerstfeest valt op 7 en 8 januari. Met een
kaarsje, een fles wodka en een miljoen pelmeni kunt ú de feestdagen nog even doorzetten.
Anna Cruson
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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

SPAANS LEERT U BIJ JOSEPHINE
In de nieuwmarktbuurt

Inlichtingen en inschrijvingen

Start vanaf 16 september:

Vanaf 16 augustus.

Diverse cursussen gevorderden

Tel 020-362 9938- 06-5317 2082

Plus beginners (op maandag)

E-mail jhroosen@simpc.Nl

5.60

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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gedichten
Dunya is al heel lang betrokken bij ons blad. Haar tekeningen maakt ze in diverse stijlen en zijn
kritisch, humoristisch en vaak raak. Tijdens de redactievergaderingen is ze zowel bescheiden als fel.
Ik bewonder stiekem en openlijk haar gedichten, die een bescheidener plek hebben in de OpNieuw.
Dunya de dichter. Dat bekt en allitereert wel lekker. Sommige gedichten van haar hand zijn
jaloersmakend goed.
Mysterieus, ongrijpbaar, eigengereid, treffend. Gewikt en gewogen lijkt soms elk woord op zijn plaats.
Dit jaar is weer de jaarlijkse landelijke Turing gedichtenwedstrijd. Met als hoofdprijs het forse bedrag
van 10.000 euro. En eeuwige roem natuurlijk. Zelf stuur ik ieder jaar een paar gedichten in. Vertel het
niet aan Dunya, zij zou het kunnen winnen.
Jorge

Spiet

Weekend

mijn kleinzoon loopt
met losse handen
voor de eerste keer
de steile wenteltrap

rokende wolkenluchten boven de Jodenbree
wijken voor een losgebroken zon
die zich snel uitgiet
verblindend
over stoepen stenen asfalt
en gezichten streelt/verbergt/
verberg mij
chaos van boodschappen

ik reik vergeefs de leuning
blijf angstvallig achter hem
en roep heel vaak
‘wat knap’
boven aangekomen
geef ik hem de sleutel
van mijn oude huis
en zing ‘dikkertje dap’
en nu ik toch
aan het rijmen ben
denk ik aan Sinterklaas
in dit verdeelde land
met een paarse Pieterbaas
oorlog op t.v. en in de krant
een kinderfeest opeens zwartwit
met een mond vol tanden
marsepeinen kunstgebit

een krijsend kind
wordt een bakfiets ingeperst
een stem als een klok vliegt op
en vlecht alles ineen
“children are dying”

Stadse verhalen
Wijn en wodka mengen mij
in mijn ivoren toren
van woord en glas
boven een slapende stad.
Het asfalt zingt als water,
auto’s fluiten.
In de verte klinkt een radio.
Een meeuw zweeft op zijn schaduw
naar vloeivastbomen
die tot wasdom komen
in het ochtendlicht.
Ik blaas rook in de mist en wacht.
Tot een zacht gemurmel opstijgt
uit de stenen van de straat,
een kind zijn huis verlaat
een nieuwe dag begint
		Sati Dielemans

iemand zingt voor blinden
iemand tilt een verlamde omhoog
kinderen zingen liedjes over licht
in elke straat
“ik lust geen snoep”
zal een zorgelijk ventje zeggen
		dunya

Spiet spint sporen
Zodemijter op
aangenaaide oren
speculaas en snob
zwartepietenpijn!
‘wat er ook speelt
in een land...
laat het de kinderen zijn!’
		Jorge

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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Maren

In deze tijd van het jaar komen de zwanen weer,
ze zijn zo mooi in de gracht, zeker als het heeft
gesneeuw. Het gevoel dat je midden in de stad
ook de natuur ziet en hoort, dat maakt mij aan het
glimlachen. Net als het geluid van de vogeltjes, de
papagaaien die langsvliegen en de eenden die kwaken.

Jan

Ik glimlach om meerdere dingen hier in de buurt, de
chinezen die druk in de weer zijn met hun zaak
bijvoorbeeld. Bijna elke week kom ik bij de stomerij op
het Waterloopplein en spreek ik de eigenaar, altijd
gezellig. Maar die ene keer toen zijn pasgeboren baby
in de winkel was, verdween de wereld om hem heen
en kon ik niet anders dan 20 minuten breed met hem
mee glimlachen.

Inka

Ik woon hier al 21 jaar en zie de buurt dagelijks
veranderen, niet altijd naar mijn zin. Maar die
twee buurvrouwen van hiernaast, bezorgen mij
altijd een glimlach. Bijna altijd staan ze samen
uit het raam te kijken, al sinds ik hier kwam
wonen. Ik wacht tot ze me zien en zwaai. Dat
verandert gelukkig nooit.

Wanneer was
2013 goed
voor een ?
Foto's en tekst Maud van der Wiel

Ton

Fred

Altijd als ik hier op de markt sta geniet ik van de
bewoners van De Flessenman die voorbij lopen, altijd
dezelfde. Ik maak graag een praatje en een grapje met
ze. Soms stop ik ze een lekker stukje kaas toe en als ze
willen kom ik hun bestelling graag bij ze bezorgen. Je
moet toch een beetje meedenken met de medemens!
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Mijn wandelingen door de buurt geven mij zonder
uitzondering een glimlach. Ik loop tussen mijn huis
op de Staalstraat en de wijnhandel op de Krom
Boomssloot elke dag een andere route en geniet
van de mensen. Ik beleef er veel plezier aan. Zoals
toen ze in de Oude Hoogstraat in slechts één dag alle
gasleidingen hadden vervangen! Prachtig.

Norman
Greet

Ik hou van drukte en mensen en in mijn appartement voel
ik me vaak alleen. Om de eenzaamheid te ontvluchten
zit ik graag op het bankje op de Nieuwmarkt. Daar
is het vaak knus en gezellig. Zoals toen die keer
toen een vrouw vlak voordat ze haar dochter ging
bezoeken naast me kwam zitten om te roken. Ik zei:
‘Wat kan dat toch lekker wezen hé, zo’n sigaretje!’

Dé glimlach van 2013 was voor mij het moment
dat ik in mijn woonboot aan de Oude Waal werd
gebeld door de voorzitter van Splendor met het
bericht dat ik aangenomen was als zakelijk leider.
Mijn droombaan is werkelijkheid geworden.

Een snik tot glimlach omgelogen,
Een rijkdom die oneindig schijnt:
Zoo zijn de blaad’ren die verdrogen
Tot kleuren als het licht verdwijnt.
(uit Feuilles mortes van Simon Vestdijk)

Marta

Sinds de opening van ons Mexicaanse restaurant op de
Geldersekade werk ik hier met veel plezier. Ik glimlach
altijd als ik zie hoe mensen op ons terras lekker
genieten. Mijn grootste glimlach? Toen een stel me
zeiden: “We moesten je van de mensen die net
weggingen doorgeven dat ze je de beste ober van de
wereld vonden!

Leendert

Ik ben in ’79 in Amsterdam komen wonen en
fietste toen al van mijn huis in Noord via de
Nieuwmarktbuurt naar Roeterseiland omdat ik het
zo mooi vond hier. Nu ik er sinds een paar jaar ook
echt woon, geniet ik elke dag van de buurt. Zoals
vanochtend nog: Ik draaide de Oude Schans op en
zag het prachtige zachte ochtendlicht reflecteren
op het water, via de bomen de panden verlichten.

Mareke

Toen mijn pasgeboren dochter haar eerste
glimlach aan mij liet zien hier thuis bij het
raam. Die glimlach en een paar traantjes van
geluk zullen me altijd bijblijven van het jaar
2013. Ik dacht: “Yes! Ik heb een blije baby!”
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“Mijn vader was een schrijver” staat er ook in die
laatste per e-mail verstuurde feuilleton te lezen,
waarin Tom beschrijft hoe zijn vader Pieter Jan
Bouman (1902-1977) op late leeftijd verlamd raakt,
nauwelijks meer kan spreken en daarna enkel via
medische apparatuur kan ademhalen. Hij vraagt aan
zijn vrouw naast zijn ziekbed om een schrijfblokje
en schrijft - als geleerde en gevierde schrijver ‘zijn
woorden te baas’ tot op het einde: “Gun mij toch
deze laatste vreugde, zonder uitstel”. Het was een
tijd waarin euthanasie formeel nog onbespreekbaar
was, schrijft Tom terugblikkend, maar waar er toch
een oplossing gevonden werd. “In de middag is vader
overleden volgens de eendrachtige wil van allen.” Dit
is dan wel de laatste, maar niet de eerste verwijzing
van Tom naar hoe hij het einde van het leven ziet.
Heel direct schreef hij mij in januari 2011, toen ik
aan hem in Gent, waar hij toen woonde, een e-mail
stuurde of hij gehoord had van het overlijden van de
vader van Provo-activist Peter Bronkhorst, Huib. Hij
schrijft dan: “Maar wat mezelf betreft: vivement la
fin, j’ espère. Ik hoop zonder advertenties of feestelijke
uitvaartplechtigheden. Stilletjes komen, stilletjes verdwijnen? Ieder leeft en sterft op zijn eigen manier.” Zo
spoelt hij dan als “onbekende man” aan op het strand
van Westkapelle, waar hij onder bij de vuurtoren
begraven is.
Voor Tom, november 2013, Tjebbe van Tijen.
Net als zijn vader, professor in de economie, sociologie en geschiedenis, wordt Tom schrijver. Na een blauwe maandag studie theologie en
antropologie en een halve carrière als assistent van een Amsterdamse
kunsthandelaar gespecialiseerd in primitieve kunst, Louis Lemaire,
begint hij begin jaren zestig stukjes over etnografie te schrijven voor De
Groene Amsterdammer. Een eerste geïllustreerd artikel in het Algemeen
Handelsblad volgt over ‘roesverwekkende middelen en hun gebruik in
godsdienstige rituelen’. Simon Vinkenoog leest het als een artikel van
een geestverwant, zoekt hem op. Vinkenoog werkt dan bij de Haagse
Post. Zo maakt Tom daar zijn entree, onder het bewind van Mr. G.B.J.
Hilterman (mensen van mijn leeftijd worden enkel door zijn naam al
teruggevoerd naar zijn wekelijkse gedecideerde radiostem met een “feilloos overzicht” van het internationale nieuws). Tom bestiert daar enige
tijd de redactie buitenland. Het is een krant waaraan toen niet enkel
journalisten, maar ook literatoren en dichters meewerkten (Armando,
Sleutelaar, Verhagen, Vinkenoog). Kringen die ‘roes’ en daarbij behorende ‘middelen’ weten te waarderen.
Zo komt Tom van theorie tot praktijk, rookt een stickie en experimenteert zelfs met LSD. Contact met andere interessante figuren volgt.
Latere journalistieke onderwerpen. Voor het in 1964 opgerichte literaire
maandblad van Henk J. Meijer, Ratio, schrijft hij aldus over “Mystiek
Aquarium Amsterdam” en de ketterse zieners die de stad toen bevolkten, van Lou de Palingboer die zijn eigen God geworden was, tot
‘psycho-theosoof ’ Ton Haentjes Dekker en zijn ‘Gesprekscentrum voor
Religieuze Uitwisseling’. Vissen uit dat aquarium van Tom zijn toehoorders, sprekers en debaters, ‘halve artiesten’, nieuwe evangelisten, alsook
de semi-arts Bart Hughes die geestverruiming door schedelboring
-’trepantie’ - propageerde en de kosmisch begeesterde restauranthouder
uit de Spuistraat, Nicolaas Kroese.
Het kan niet anders of Het Spui moet nu in beeld komen en zo ook de
happenings aldaar van Robert Jasper Grootveld (geïnspireerd door
de traditie van de Katholieke ‘Stille Omgang’, die op het Spui placht te
eindigen). Happenings aan de vooravond van wat de Provobeweging
wordt. Tom ontmoet Grootveld en raakt diep onder de indruk van diens
visioenen en verbaal vermogen. Zo ontstaat de idee voor een boek over
hem, waarbij Tom een bandrecorder verbindt met een telefoontoestel en
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Robert Jasper opneemt, in de vervoering van telefonades met publieke
figuren (zoals dr. Meinsma van de Actie Niet Roken), waaraan hij zijn
visies probeert over te brengen: ‘publicity...publicity’, ‘de verslaafde
consument van morgen’, kanker van de sigaret, zegeningen van de wiet
en de ‘verborgen verleiders van de reclamebureaus’ (Hidden Persuaders/Hippezweters in RJG jargon). Een groot project in aanzet, waar
het nooit van gekomen is en dat is niet de enige ‘onvoltooide’ van Tom
in zijn carrière als schrijver. Zo was er een idee voor een boek over het
verband tussen de Nederlandse ‘slavenhandel en verslavingshandel’
(opium). Alhoewel Tom Bouman het later enigszins betreurt, is hij één
van degenen die Grootveld als ‘anti-rook-magiër’ al vroeg een podium
verschaft. Het Parool was in het jaar 1965 naast de al bestaande PS-bijlage begonnen met een dagelijkse Extra pagina, voor ‘nieuws achter het
nieuws’, een nieuw soort literaire journalistiek. Ster-reporters uit die tijd
als Aad van der Mijn en Han Mulder deden daar aan mee. Tom kreeg de
leiding over het bureau dat de onderwerpen voor die speciale pagina’s
moest kiezen en voorbereiden en schreef zelf ook met enige regelmaat
bijdragen. Zo maakte hij eind maart 1965 een forse pagina over Robert
Jasper Grootveld en de pas afgebrande anti-rooktempel aan de Korte
Leidsedwarsstraat 31, waar hij zijn ‘ughe, ughe, ughe’ evangelie predikte.
Terugblikkend schrijft Tom in een van zijn laatste e-mail-feuilletons
(Penta nummer 60, mei 2013), over Robert Jasper en zijn propaganda
voor de wiet in de zestiger jaren. Grootveld wordt aangehaald, sprekend in zijn ‘steenkolen-engels’: “dussent metter, de moor de better.”
Tom merkt dan op: “Eerst had ik nog even gedacht dat het ironisch of
sarcastisch tegen de eindeloze groei van economie en welvaart gericht
was, maar zijn campagnes vonden steun tot in de hoogste financiële en
politieke kringen. Jasper’s Lowland Weed Company werd de nieuwe
Nederlandse VOC.” Ik kan niet ander dan dat beamen. Als we naar het
huidige softdrugstoerisme in Amsterdam kijken is het creatieve protest
van weleer verworden tot pure commercie.
Tom schrijft ook als een van de eerste journalisten positief over Provo
met een ‘Signalement’ in het Parool over Roel Van Duijn, gepubliceerd
op 30 juni 1965, een uitgebreid interview waarin Van Duijn, zonder
tegenwerpingen van de interviewer, zijn visie ten toon kan spreiden.

Tussen 5 december 1970 en 6 maart
1971 verscheen in de Nieuwmarktbuurt het “weekblaadje van bewoners”
Lastage, dat een nieuw soort minijournalistiek introduceerde in een
toen ten dode opgeschreven buurt.
Het was een persoonlijk initiatief van
Tom Bouman, die het blaadje in een
oplage van 1500 exemplaren op zijn
werk (Antiquariaat Brinkman aan het
Singel), stencilde, het thuis vouwde en
niette en dan nog eens huis aan huis
gratis bezorgde. Velen raakten door
zijn initiatief geïnspireerd en hielpen
mee. Later kwamen er ook giftenbusjes
bij winkels in de buurt voor de kosten.
In maart 1971 fuseerde Lastage met
het tot dan toe onregelmatig verschijnende Geïllustreerd Bethaniënnieuws
en ontstond het wekelijks buurtblad
‘Nieuwsmarkt’ (48 nrs.), daarna
Amsterdams Weekblad (45 nrs.) in de
periode 1971-1973, vroege voorlopers
van het huidige buurtblad voor de
Nieuwmarkt, ‘OpNieuw’. Zowel Tom
Bouman als ikzelf schrijven regelmatig
in deze blaadjes en zoiets schept een
band.
Anderhalf jaar later, mei 1967, is Provo al weer voorbij, met een zelfliquidatie happening in het Vondelpark. In de tussenliggende twee jaar,
na Tom’s eerste interview met een provo, heeft zich meer afgespeeld op
het stadspodium van Amsterdam dan wat de acteurs van deze beweging zelf maar beseffen. De wending die gebeurtenissen in de stad
nemen met protesten tegen het omstreden huwelijk van Prinses Beatrix
in maart 1966 en het harde politieoptreden daartegen, doet de sfeer
veranderen van ludiek naar gewelddadig. Het ‘bouwvakkersoproer’
die zomer, waarbij het kantoor van de Telegraaf bestormd wordt, is een
keerpunt, waarbij meerdere pacifistisch ingestelde provo’s afhaken.
Ook Tom die meer en meer betrokken is geraakt bij de beweging en
er zelfs zijn baan bij Het Parool voor opgezegd heeft, ondervindt die
spanningen. Zijn eerste huwelijk loopt op de klippen, hij verliest vrouw
en kinderen, zoekt een ander huis en vindt een souterrain aan de Korte
Prinsengracht. Een korte periode runt hij hier een galerie met Afrikaanse kunstvoorwerpen, ‘De Witte Neger’. In de achterruimte ervan geeft
hij onderdak aan de gehergroepeerde provobeweging, die er hun blad
blijven stencilen. Met het einde van Provo besluit Tom echt in contact
met Afrika te komen, dat hij al zo lang bestudeerd had. Hij vertrekt naar
Tanzania, met de idee daar als freelance correspondent voor Nederlandse media, verslag te doen van de ontwikkelingen in deze net gedekoloniseerde nieuwe staat. Hij blijft er een jaar en keert gedesillusioneerd
terug. Handelaar in ‘objectieve journalistiek’, is niet iets dat hem past.
Zo leer ik hem kennen in 1968, in een keldertje in de Koestraat, in de
Bethaniënbuurt, waar Rob Stolk en Lou van Nimwegen, voorheen actief
in de provobeweging, een kleine offset en een zeefdrukkerij hebben
gevestigd, met geld verkregen uit de verkoop van het Provo-archief aan
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. In die dagen vindt een
verschuiving plaats van acties en ontstaat als reactie op verkeersdoorbraakplannen voor de binnenstad, waartegen al eerder tijdens Provo
geageerd was, een organisatie, ‘Woningburo de Kraker’. Het tegengaan
van sloop voor wegen- en kantoorplannen, het bezetten van leegstaande
panden in saneringswijken, dat alles wordt besproken en georganiseerd vanuit dat drukkerijtje in de Koestraat. Tom zat zonder woning,
ik ook in die tijd, zo ontmoeten wij elkaar en wonen eerst enige tijd in
een blok sloopwoningen aan de Wijttenbachstraat in de Dapperbuurt,
totdat daar het dak letterlijk boven ons hoofd gesloopt werd, in de tijd

dat kraakpanden niet eerst met grootschalige politie-inzet ontruimd
werden. Begin 1969 verplaatst de actie zich naar de Nieuwmarktbuurt.
Tom heeft inmiddels een nieuwe liefde, een nieuw huwelijk en nieuwe
kinderen en kraakt een voor de metro te ontruimen woning op de Recht
Boomssloot. Hij vindt de toon van zijn mede-activisten te politiek,
denkt dat krakers die zich vestigen in een buurt die zij niet kennen, de
bestaande leefgemeenschap tegen zich in het harnas jagen en begint dan
zelf als antwoord hierop, met zijn journalistieke ervaring, een nieuw
project, dat hij op deze manier in zijn eigen krantje aankondigt:
“Het blaadje Lastage bespreekt geen wereldproblemen, maar het
dagelijks leven en de geschiedenis van een zeer oude woonwijk in de
Amsterdamse binnenstad waar de mensen leven onder een dubbele
dreiging: in het ene deel van de buurt de dreiging van doorbraak en
sloop ten behoeve van autoverkeer en metro, in het andere verkrotting,
huizenspeculatie en cityvorming. In het toenemend verzet hiertegen
wordt een haast ouderwets gevoel van buurtgemeenschap zichtbaar,
waarvan dit weekblaadje een van de uitdrukkingsvormen probeert te
zijn. Het blaadje wordt zaterdags gratis in de buurt verspreid, maar we
willen ook andere geïnteresseerden in Amsterdam en daarbuiten op de
hoogte houden van de ontwikkelingen in de Lastage. De grote pers en
de televisie geven meer aandacht aan Vietnam, Leningrad, Zuid-Amerika en Griekenland, dan aan wat dicht bij huis gebeurt. Deze verstrooiing
van informatie, kwantitatieve uitbreiding van communicatie, willen we
in dit weekblaadje op de meest fundamentele manier tegengaan.”
Ik kan de rest van Tom zijn leven en zwerftochten hier niet in enig detail
beschrijven, zijn intrek in de vroegere bakkerij van Stoekenbroek aan de
Koningstraat, de stempel- en later handzetterij die hij daar vestigt. Geen
grote projecten, maar drukker en uitgever onder de passende naam
‘Het Kleine Werk’. Zijn tweede huwelijk dat opbreekt, verhuizingen naar
Zeeland, Frankrijk en weer terug om in Gent te eindigen, alwaar hij zich
op het laatst weer door het schrijven van openbare brieven en berichten
inzet voor ontheemde Slowaakse zigeuners met uitzetting bedreigd,
wier lot hij zich aantrekt. Ook daar in Gent ziet hij kans bij te dragen aan
wat hij zelf al eerder benoemde als “gevoel van buurtgemeenschap” schrijver met oog voor Het Kleine Werk  
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Interview

Huisartspraktijk in een lastige

Midden in de 70-jaren, in februari 1972
om precies te zijn, kwam de jonge Fenneke
Voorsluis naar onze buurt om een
huisartsenpraktijk te beginnen die tot dit
jaar heeft geduurd. Heeft geduurd, want de
afgelopen 13de december heeft zij afscheid
genomen in het Bethaniënklooster. Zij is
in die ruim veertig jaar hier een bekend en
geliefd persoon geworden en ik mocht een
gesprekje met haar hebben voor OpNieuw.

I

k zocht haar op in haar appartement in het
vroegere Nederlandsch Israëlitisch Meisjes-weeshuis aan de Rapenburgerstraat. Een
hoge zolder met prachtige balkenconstructies, die toen de droogzolder van het weeshuis was. Het weeshuis werd op 10 februari 1943 door de Duitsers ontruimd en de
meisjes zijn via kamp Westerbork naar vernietigingskamp Sobibor gebracht en daar
vermoord. Nog steeds ongelooflijk.

Pasje

Fenneke Voorsluis: “De Nieuwmarktrellen heb ik van dichtbij meegemaakt. Je had
een pasje nodig om de buurt in te gaan bijvoorbeeld. Want er waren natuurlijk altijd
relschoppers bij, mensen die graag met de
politie wilden knokken, dus die buurt was
behoorlijk afgesloten. Ik moest toen heel
vaak in de Montelbaanstraat zijn, in de Walenburg, een onderafdeling van de stichting
Hulp voor Onbehuisden, kortweg HVO. Ik
ben daar 25 jaar huisarts geweest.
Ik woonde toen aan de Kalkmarkt. Vandaar
dat ik het zo goed weet, al de spanning in de
buurt, er was behoorlijk protest, hoor.”

Spuiters

“Je had toen ook de spuiters. De kinderen

zagen dat, natuurlijk, en de spuiten lagen
vaak op straat. Later veranderde dat, je
kreeg minder intraveneusgebruikers, dus je
had ook minder dat gedoe op straat.
Ik ben niet in de rellen zelf geweest. Er
waren niet continu knokpartijen, die metroaanleg heeft jaren geduurd. Het voordeel voor de verslaafden was dat ze allerlei
schuilplekken hadden, dus dat trok enorm
aan. Wij hadden die mensen niet in de
praktijk. Hier werd ook handel gedreven,
dus ze kwamen hier alleen om hun spullen
te halen. Ze kwamen ook uit andere buurten.”
“In het begin, toen wij hier kwamen, lagen
aan de Binnenkant bedrijfsboten, en de
onderstukken van de huizen waren opslag-

en bedrijfsruimtes. Nu zijn het allemaal
woonboten. Toen de Nieuwmarktbuurt opgeknapt werd is er veel verkocht, dus toen
kreeg je particuliere bewoning en zijn de
bedrijven er uit gegaan. Toen is de buurt
versjiekt en anders geworden.”

De Walenburg

“Vroeger was het een logement, later werd
het een huis voor onbehuisden. De daklozen, de onder-kranten-slapers, konden daar
terecht. In 1971 kwam het boek ‘Wie is van
hout’ van Jan Foudraine uit - “de behandelaars zijn gek, niet de patiënten” - en onder
invloed daarvan zijn veel psychiatrische
instellingen gesloten. Psychiatrische patiënten kwamen op straat terecht. Die vond je

ondernemers in de Nieuwmarktbuurt

Een nieuwe broodjeszaak in de Nieuwmarktbuurt
De buurt heeft er een nieuwe broodjes zaak
bij. Broer en zus Yantir hebben op de Sint
Antoniesbreestraat 3f LA CASA SANDWICH geopend.
Beiden, Mehmet 35 jaar en Durane 37
jaar, kwamen op relatief late leeftijd naar
Nederland. Hij was twaalf en zij vijftien
toen ze hun vaderland Turkije verlieten
om zich hier te vestigen. Mehmet ging
na zijn opleiding naar de hotelvakschool
en Durane ging de verzorging in. Maart
ze wilden meer en begin dit jaar begonnen ze een zoektocht in de buurt naar een
geschikte ruimte. Voor een eigen zaak. Van
hun zwager die een stomerij had hoorden
ze dat de ruimte naast zijn zaak vrijkwam.
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Inmiddels hadden ze ontdekt dat in de
Nieuwmarktbuurt weinig broodjeszaken
zijn. De man van Durane werkt bij een
bedrijf dat Spaanse producten invoert en
samen met hem besloten ze zich te richten
op een aanbod van Mediterrane producten.
Ze hebben een assortiment van Spaanse
en Italiaanse broodjes, wraps en paninis .
Daar komt binnenkort een afdeling taart en
gebak bij.
Ze voelen zich prima in de buurt en waren
blij verrast dat ze zo vriendelijk werden
ontvangen. Ze zijn 7 dagen per week open.
Kortom, een aanwinst voor de buurt. Wij
wensen hen veel succes.

Foto: Agnes Barts

buurt

Links: Fenneke
Voorsluis, een
zorgzame en
toegewijde arts.
Rechts: het Vuil
Harmonisch Orkest

terug in de Walenburg, als ze te handhaven
waren, en ook alcoholisten.
Toen ik daar kwam als huisarts had ik veel
te maken met Theo Meijer, die in de Walenburg werkte. Theo had de instelling, en ik
ook, want ik zit zo in elkaar, om die mensen
aan te spreken op hun mens-zijn en ze wat
meer waardigheid te geven. Hij zorgde dat
mensen konden meehelpen, hij gaf ze een
taak en daardoor kregen ze een gevoel van
eigenwaarde.
Er waren natuurlijk regels. Zo werkten er
twee chronisch alcoholisten in de keuken.
Daar mocht je niet drinken. De een dronk
sherry en de ander altijd biertjes. Theo zei:
‘Nou, dan zet je het toch achter de afwasmachine, dan zie ik het niet dus dan is het er
niet.’ De ene had Korsakov, geen geheugen
meer maar dat wist-ie niet. We vierden zijn
jubileum, 25 jaar in de keuken, iedereen
kwam met kadootjes, een pakje sigaretten,
stukje zeep. Er werd gezongen, hij zat in een
felblauw pak en geel overhemd. Het jaar
daarop stond Blauwe Gerrit wéér 25 jaar
in de keuken en later weer, hij wist het toch
niet meer. Zo werd er altijd gewerkt aan ‘een
mens is mens’.
Theo zei ook ‘alles wat je niet uitgeeft dat
héb je al’. Hij knipte de mensen en pedicuurde ze en deed ook nog een aantal andere dingen, dan hoefden ze dat geld niet
uit te geven, hadden ze meer zakgeld over
en dan kon je meteen even ruiken of ze zich
wel goed wasten, communiceren, ‘gaat het
wel goed?’, en zo wist je gelijk de stand van
zaken. Zo kon je altijd ingrijpen als je dat
nodig vond.
Op een keer zag ik allemaal mensen met
een kledingkist in het tuintje staan en ik

vroeg, ‘Theo, wat doen die mensen daar?’.
Hij zei, ‘Dat maakt de begrafenis straks
goedkoper, we zijn de jongens aan het trainen dat ze dan de kist kunnen dragen.’ Ze
voelden zich heel verantwoordelijk, maar er
moest wel geoefend worden. Het geld dat je
niet uitgeeft heb je al gewonnen.
Ooit stond Rinus de Rukker voor zijn raam
aan de voorkant zijn bijnaam waar te maken en dat vond de buurt niet leuk. Theo
zei, “Rinus, ik heb een betere kamer voor je,
die is ineens vrij gekomen” en zo kreeg Rinus een kamer aan de zijkant waar hij niet
voor iedereen te zien was. Theo zei dus niet,
‘Rinus denk erom want de buurt heeft er
last van’, maar loste het zó op. Liet iedereen
in zijn waarde.
Er was een oudere man die wilde vrouw
zijn en die had geprobeerd zijn penis eraf
te snijden. Hij kwam op het spreekuur en
dat zag er zo vreselijk uit, ik wist niet meteen wat te doen. Het is wel behandeld en ‘t
is later wel weer goed gekomen. Een paar
weken later zag ik hem heel voorzichtig de
trap af komen, hij had hakken aan en een
wit tennisrokje, een parelketting om zijn
hals, tasje onder de arm geklemd en hij
was helemaal gelukkig. Theo was met hem
naar de Vincentiusvereniging gegaan waar
je tweedehands kleding gratis kon krijgen,
daar zijn ze flink tekeer gegaan met kleding.
Dat noem ik meedenken met de ander, achter de ander gaan staan.
Dat moet je eigenlijk ook als arts doen en
dat is iets dat ik erg nastreef.
En niet te vergeten, Theo heeft het Vuilharmonisch Orkest opgericht. Het geeft niet
wat of hoe je speelt, áls je maar speelt. We

hadden van een fanfarevereniging oude kleding gekregen dus ze hadden pakjes aan en
we hadden altijd veel lol. Harm van Ruth,
de dirigent, hebben we aangekleed met veiligheidsspelden voor het televisieoptreden,
want die pakken pasten natuurlijk niet. Ze
zijn hier, en ook in België, op de TV geweest. In 1992 heeft Froukje Bos een Gouden Kalf gewonnen met haar documentaire
‘Levenslied’ over de Walenburg.
Op een bepaald ogenblik vroeg de HVO
subsidie aan. Subsidie betekent inmenging
van de gemeente. Toen heeft de gemeente,
samen met de GGD die met een aantal verslaafden zat, gezegd, ‘Er moeten verslaafden
in de Walenburg, die moeten onderdak’. Er
kwam een gebruikersruimte, dat ging, maar
de gemeente en de GGD zetten door en er
kwamen teveel verslaafden, overlast, dealers
op straat, de buurt protesteerde en 6 of 7
jaar geleden is de Walenburg gesloten en de
zaak verpauperd De gemeente en de GGD
hebben zich verkeken.”

Ben Polak

“Ik heb nooit een huisartsenopleiding gehad. Toen ik afstudeerde, in 1972, kon ik
nog geen recept schrijven. Ik heb wel bij een
huisarts kort gewerkt, bij Ben Polak in Amsterdam Zuid. Een lange inwerkperiode, in
het begin erg stressvol, er was zoveel te leren. Psychosociale educatie moest je maar
van nature hebben. Dat groeit in de loop
van de tijd. Bij mij natuurlijk extra snel omdat ik bij de Walenburg terechtkwam.”

Ontwikkeling in de euthanasie

“Dat is niet buurtgebonden natuurlijk. Ik
weet nog wel, je deed wel zorgvuldig, maar
je meldde niet. Je riep wel een collega in en
je schakelde de apotheek in, maar zodra je
het aangaf als euthanasie was het strafbaar.
Dan kwam de politie eraan te pas, moest je
mee in het autootje naar bureau Warmoesstraat, kreeg je een proces-verbaal. Dat is
mij toen gebeurd, een aantal keren. Dus
meestal gaf je niet aan. De apotheek gaf ook
niet aan. Dus daar hoopte je dan maar op,
je liep toch een zeker risico en je meldde
het als natuurlijke dood. Maar als je het wel
deed , zat je op ‘t bureau en pas als dat juridisch afgerond was mocht je naar huis.
We hebben dus alle veranderingen in de
euthanasie meegemaakt, tot aan de euthanasiewet in 1998. Toen was het goed geregeld, met SCEN-artsen. Het is ontzettend
belangrijk voor alle artsen in het algemeen
dat dat er nu is. Ik ben zelf ook SCEN-arts.
Dan ben je tweede arts en je kijkt of aan de
zorgvuldigheidseisen is voldaan. Dat is een
enorme verbetering geweest.”
Henk Oldeman
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cultuuragenda

Muziekgebouw ‘Splendor’

Afgelopen september opende in het oude
Badhuis op de Nieuwe Uilenburgerstraat
116 muziekgebouw Splendor haar deuren.
Het compleet gerenoveerde pand is het
clubhuis van 50 Splendormusici die er dagelijks studeren, repeteren en nieuwe dingen
uitproberen. Een echte ontmoetingsplek,
waar verschillende muzikale stromingen
samenkomen.
Regelmatig zet Splendor de deuren wagenwijd open voor het publiek. Zo’n 3 á 4 keer
per week zijn er uiteenlopende concerten, bijeenkomsten en voorstellingen. Het
leuke van Splendor is dat de 50 musici zélf
vrij kunnen programmeren: er is geen vaststaand jaarprogramma, er is geen keurslijf
van vaste concerttijden. Er is vooral een
prachtig gebouw in het hart van de stad dat
24/7 ter beschikking staat aan deze 50 creatieve geesten. Splendor heeft drie zalen,
twee repetitie-studio’s en een gezellige bar.
De Splendormusici kunnen in hun nieuwe
clubhuis elk muzikaal idee á la minute handen en voeten geven en presenteren aan het
publiek.
Het uitgebreide en gevarieerde concertaanbod is te vinden op de website www.splen-

Internationaal
Danstheater
Programma Doelenzaal
Tickets / Reserveren:
020 – 6245123
www.intdanstheater.net
Zondag 15 december 2013 14.00 uur:
Dans in de Doelenzaal
Zondag 12 januari 14.30
uur: Voorstelling
Maandag 13 januari 11.00
& 13.30 uur: Voorstelling
Dinsdag 14 januari 11.00
& 13:30 uur: Voorstelling
Woensdag 15 januari
11.00 uur: Voorstelling
Donderdag 16 januari 11.00
& 13.30 uur: Voorstelling
Vrijdag 17 januari 11.00
uur: Voorstelling
Woensdag 26 februari 14.15 uur - 16.00 uur:
FADO Openbare repetitie

AMSTERDAM HOUSE
OF ARTS & CRAFTS
Oudeschans 21
info@amsterdamhouseofartsandcrafts.com
06 44728319
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doramsterdam.com. Ongeveer 2 á 3 maanden vooruit zijn de concerten zichtbaar en
kun je online tickets kopen. Alle concerten
zijn voor iedereen toegankelijk en voor
sommige concerten geldt dat ze voor Splendorleden gratis toegankelijk zijn.
Bij het ter perse gaan van deze Opnieuw is
slechts een klein deel van het programma
van het voorjaar bekend. Kijk daarom regelmatig op www.splendoramsterdam.com
voor het actuele aanbod!
Een kleine greep uit het programma van januari:

7 januari - DASH!

Splendor-saxofonist en basklarinettist
Maarten Ornstein heeft op deze avond een
grote groep muzikale vrienden uitgenodigd. Naast de vaste bandleden van DASH!
is ook het fantastische Pauni Trio te gast.
Dit acapella trio heeft een grote reputatie
opgebouwd met het zingen van traditionele
Bulgaarse muziek.

10 januari – Nora Fisher

Sopraan Nora Fisher verovert langzaam de
Nederlandse én internationale podia. On-

15 december - 15 januari
dagelijks van 10.00-17.00
Expositie schoenen en tassen
van Esther van Schagen, met
als thema Winterwonderland.
21 en 22 december 12.00
-17.00
Kerstweekend met braderie,
special gifts en kunst
11 januari 18.00-23.00
Nieuwjaarsgroet Amsterdam
House of Arts & Crafts met
muziek, dans en kunst
17 januari - 20 januari (opening 17 januari om 19.30)
Mystery weekend
31 januari - 9 februari
dagelijks van 10.00-17.00
Women on Fire - vrij werk
van Nathalie Janssen

de Appel arts
centre

Prins Hendrikkade 142
020 62 55 651
mariekeistha@deappel.nl
www.deappel.nl
Tot en met 13 april :
Fantasio Jan Rothuizen
Tot en met 13 april is de negen
meter hoge muurtekening
Fantasio van Jan Rothuizen in
de centrale hal te bewonderen.

langs nog als special guest te zien in Vrije
Geluiden en op 10 januari te bewonderen
in Splendor. Wereldklasse, maar dan gewoon om de hoek op de Nieuwe Uilenburgerstraat. Nora brengt een programma met
zowel oude als nieuwe muziek en wordt o.a.
begeleid door Splendor-collega Mike Fentross op de theorbe.

18 januari – Kinderconcert De Ark
van Noach

Kom luisteren, knutselen én… zelf meespelen in een echte voorstelling!
Ouders mogen het eerste uur gaan koffiedrinken, terwijl de kinderen samen met
acteur Ton Meyer aan het werk gaan. Begeleid door een ensemble van Splendor
Kids wordt door de kinderen het verhaal
van de Ark van Noach ingestudeerd en maken ze hun eigen dierenmasker. Na 70 minuten mogen de ouders terugkomen voor
de spectaculaire voorstelling!
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.
splendoramsterdam.com voor het complete
programma!

26 oktober – 26 januari: Prix
de Rome
Tentoonstelling met het werk van
de vier beeldend kunstenaars die
zijn geselecteerd voor de Prix de
Rome 2013, de oudste en
belangrijkste kunstprijs in
Nederland (sinds 1808).
www.prixderome.nl
7 februari – 13 april: Asco
Het Mexicaans-Amerikaans
kunstenaarscollectief Asco
(Spaans voor walging of misselijkheid) was van 1972 tot 1987
actief in de straten van Oost LA.
De tentoonstelling biedt een
inkijkje in hun theatrale acties
en performances (No Movies).
7 februari – 13
april: NINA YUEN
Magie en natuur, haar vader
en tienerstudenten, schilder
Joe Andoe en de feministische
schrijfster Simone de Beauvoir
spelen een rol in het recente werk
van Nina Yuen (Hawai, 1981).
25 april – 15 juni: Curatorial
Programme
Elk jaar is de Appel arts centre de
tijdelijke thuis voor zes jonge
tentoonstellingsmakers, uit alle
hoeken van de wereld.
27 juni – 14 september: Curiosity
Art & the Pleasures of Knowing/
De geneugten van het weten

Deze tentoonstelling, samengesteld door schrijver Brian
Dillon, staat in het teken van
de ‘nieuwsgierigheid’.
25 maart, 1, 8 april, 6, 13
en 20 mei : Kunst Nu
Kunst Nu is een 6-delige spoedcursus over hedendaagse kunst
die de Appel arts centre organiseert i.s.m. Witte de With Center
for Contemporary Art, Rotterdam.
UPCOMING: PRIX
DE ROME 2013
25 oktober 2013 - 26 januari 2014 Tentoonstelling

Amsterdams
Marionetten
Theater

Nieuwe Jonkerstraat 8
(bij de Nieuwmarkt)
020-6208027
www.marionettentheater.nl
Zondag 22 december 15.00:
Het Luchtkasteel J. Offenbach
Donderdag 26 december
15.00: Het Luchtkasteel J.

Offenbach

Zaterdag 28 december
15.00: Het Luchtkasteel J.
Offenbach
Zondag 29 december 15.00:
Het Luchtkasteel J. Offenbach

Bewonersraadberichten
Uit de notulen van de
bewonersraad Nieuwmarktbuurt en “Groot
Waterloo”
September 2013
Geluidsoverlast van de
metro.
De Dienst Metro onderzoekt nu
of bij de reparaties onder de Sint
Antoniesbreestraat in nov. 2012
iets fout is gegaan met rubberen
geluidsdempers. De woningbouwcorporatie kan de Dienst Metro
aansprakelijk stellen.
Verkeersoverlast in de
buurt m.n. de Lastage
De Bewonersraadvergadering signaleert ernstige verkeersoverlast
en steunt het zuid-in-noord-uit
verkeerscirculatieplan als oplossing. Zij steunt de bewoners van
de Geldersekade (west).
1. De Bewonersraadvergadering
stelt een werkgroep sluipverkeer
in.
2. De werkgroep verzamelt de
in de vergadering genoemde
informatie;
3. en formuleert een korte-termijnmaatregel voor het stadsdeel (2
paaltjes en een drempel op de
Kromme Waal en de Kalkmarkt
of 4 paaltjes - Kromme Waal,
Kalkmarkt, Snoekjessteeg en Korte
Koningstraat);
4. en formuleert een lange-termijnoplossing in samenhang met
de binnenstedelijke verkeerscirculatie (zuid-in-noord-uit).
en zij roept allen op individueel te reageren op de
plannen met een e-mailbericht
aan de gebiedscoördinator Wies
Daamen (w.daamen@centrum.
amsterdam.nl).
Daling in de
criminaliteitscijfers
Joke Aafjes, wijkregisseur bij de
politie, is blij met de huidige situatie in de buurt. Er is een daling in
de criminaliteitscijfers. Dit wordt
beaamd. Zorgelijk is de situatie op
de St. Antoniesluis. Dick Jansen,
collega, zegt dat het speciale
‘drugsteam’ eerdaags beschikbaar
komt en in actie zal komen op gevoelige momenten. Els Agsteribbe
complimenteert de politie met hun
succes. Zonder de inzet van de
politie zou alles veel erger zijn.
Walenburg
Sieds Fransbergen meldt dat
tijdelijke bewoners van Walenburg
gedwongen moeten verhuizen
vanwege de komende verbou-

wing. Het pand wordt omgebouwd tot appartementen voor
rijke, zorgbehoevende senioren.
Ymere blijft eigenaar. Het is zuur,
maar de overheid zegt machteloos
te staan en Ymere krijgt de vrije
hand. Overigens is de verbouwing
alleen binnen de gevels. Walenburg blijft uiterlijk grotendeels
hetzelfde.
Oktober 2013
Gebiedsvisie en het Jaarplan voor onze buurten
In de bewonersraad is een discussie gevoerd over de Gebiedsvisie en het Jaarplan voor onze
buurten in aanwezigheid van Wies
Daamen (gebiedscoördinator)
en Joke Spel (gebiedsbeheerder).
De aanmerkingen zijn met een
begeleidende brief verstuurd naar
het stadsdeel. In het volgende
nummer van OpNieuw zal de
redactie hier uitgebreid aandacht
aan besteden.
Werkgroep Ouderen
Vanuit de Taskforce Ouderen
komen positieve berichten. Er
is onderzocht in welke panden
liften zouden kunnen komen. Daar
wordt nu een plan voor gemaakt,
een van de voorstellen is om een
lift te maken bij de flat op het
Pentagon. Er is ook het verzoek
om woningen van Woonzorg, achter de Flesseman, te bestempelen
als ouderenwoningen. Individuele
trapliften zouden een meer algemene bestemming moeten krijgen,
zodat ze blijven waardoor meer
mensen er gebruik van kunnen
maken. Er is ook voorgesteld dat
ouderen die naar een kleiner huis
verhuizen, geen hogere huur hoeven te betalen. Veel onderwerpen
van de Taskforce vallen onder de
Centrale Stad. Er moet aandacht
komen voor verkoop van leegge-

komen woningen. In Flesseman en
in het Atrium zitten woningen die
prima gelabeld kunnen worden
voor ouderenvoorziening. Woonzorg wil Flesseman en de mensa
Atrium verkopen.
Laden en lossen
De pleinschout is er nog en blijft
in 2014. De pleinschouten wijzen
op plekken waar men kan laden
en lossen. Auto’s met vergunningen vormen nog steeds een
probleem. Joke Spel wijst collega’s
hier op en vraagt hen om niet op
het plein te parkeren.
Ab van Ieperen zegt dat er ook
behoefte is aan een pleinschout
op het Zuiderkerkhof. Ook daar
wordt veel geparkeerd, je kunt
soms je huis niet meer in en de
metro-ingang is geblokkeerd. Dit
is vaak in verband met de Zuiderkerk: catering, radio/tv-wagens,
decorstukken. Het plein heeft een
zwembad-akoestiek. Hans van Os
vraagt of hierover afspraken zijn
gemaakt met de kerk. Joke Spel
antwoordt dat Roel Plugge klachten heeft ontvangen. Een gesprek
met de kerk is nodig, het heeft
onze aandacht, zegt Joke Spel.
Trillingen metro
Er worden proefsleuven gegraven
om te kijken of ’t goed of fout zit.
Terrasnota
Verruiming voor grote terrassen
geldt niet voor de Nieuwmarkt. De
ondernemers van de Nieuwmarkt
vinden wintersluiting terrassen
(20:00 uur) te vroeg. Zij stellen
voor om de terrassen tussen
1 november en 1 maart toe te
staan tot 22.00 uur. Dit voorstel
is aangenomen, maar geldt niet
voor Zeedijk, Geldersekade en
Kloveniersburgwal.
Jan Bos ziet dat er ’s ochtends
terrassen veel te ruim worden

opgezet, en dat niet wordt
gehandhaafd. Wies Daamen
zegt dat terraseigenaren er op
worden aangesproken. Jan Bos
vraagt of we meer handhaving
mogen verwachten. Wies Daamen
antwoordt dat als de nieuwe
tijden van kracht zijn er ook wordt
gehandhaafd. Marjet van den
Berg vraagt of bewoners over dit
besluit zijn geraadpleegd. Nee, dat
niet, zegt Wies Daamen. Jan Bos
vindt dat bewoners weinig terugzien van handhaving. We staan er
machteloos tegenover vindt hij.
Marjet van den Berg stelt voor
dat de ondernemersvereniging
een pamfletje verspreidt waarin
hun plannen worden toegelicht en
men laat weten waar bewoners
hun klachten kwijt kunnen.
De politie heeft een steunpunt op
de Nieuwmarkt dat contact onderhoudt met politie op straat. Hier is
ook het horeca-telefoonnummer
ondergebracht. Vanuit de politie/
handhaving wordt er wel op de
klachten gereageerd. Horecaondernemers krijgen een stappenplan: Stap 0 – men houdt zich aan
de regels; stap 1 – een overtreding
bijvoorbeeld geluidsoverlast of
zich niet aan sluitingstijd houden,
men krijgt een waarschuwing;
stap 2 – bij herhaling van de
overtreding wordt een boete
uitgeschreven of het bedrijf gaat
dicht.
Blom tandwielenfabriek
We hebben gehoord dat er een
koper is voor ’t gebouw. Er was
eerder een gesprek met leden van
de Agendacommissie met een
andere potentiële koper, over het
Milieurapport 2008-2009. Daarin
was sprake van ernstige vervuiling
onder Blom en Walenburg. Het
gaat om olie in het grondwater.
De Bewonersraad heeft een brief
gestuurd aan het Stadsdeelbestuur om onze zorgen kenbaar te
maken. Er is in Centrum Oost een
externe deskundige met veel ervaring met bodemvervuiling die ons
advies kan geven welke maatregelen we kunnen vragen. Grondbedrijf heeft een potje dat bedoeld
is om bewoners te ondersteunen
bij onderzoek naar bodemvervuiling. Blom is verkocht aan Ymere
voor een lage prijs, zodat deze
corporatie iets aan de vervuiling
zou doen. Maar dat heeft Ymere
nooit gedaan. De makelaar van
Ymere zou de vervuiling bagatelliseren. Kans is dat de vervuiling
zich verspreidt in het grondwater.
We gaan die milieudeskundige
uitnodigen.
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Speeltuin de Waag

Het nieuwe huisje staat er, maar kan er in
gespeeld worden?
Ruim een half miljoen euro, zoveel kost het nieuwe huisje in speeltuin De Waag. Dat maakt
wethouder Welzijn Roeland Rengelink (PvdA) van stadsdeel Centrum aan OpNieuw
bekend. Het stadsdeel leent een deel van dit geld bij de bank. De komende veertig jaar moet
het geld voor de afbetaling van de buurtvereniging komen. Maar dreigende bezuinigingen
op welzijnswerk kunnen er op termijn toe leiden dat de lening niet meer met geld van de
vereniging kan worden terugbetaald. Wie lost er dan de schuld af? ‘In dat geval verkopen we
het speeltuinhuisje’, zegt Rengelink.
door Alexandra van Houcke

‘O

p basis van de huur die we kunnen vragen, zijn we een
lening aangegaan bij de bank’, vertelt Rengelink, ‘Wat we
maandelijks aan de bank moeten betalen, komt zo goed als overeen met de huurinkomsten.’ De buurtvereniging, een groep van
zeven vrijwilligers, die zich inzet voor het welzijn van de buurt,
huurt het buurthuisje van het stadsdeel. Uit een jaaroverzicht
van 2012 blijkt dat de vereniging het stadsdeel dat jaar ruim
1400 euro huur per maand betaalde. Ze ontvangt hier huursubsidie voor.
Momenteel loopt de subsidieaanvraag voor 2014. Rengelink
verwacht dat de vereniging ook komend jaar weer genoeg subsidie zal krijgen om het huisje te kunnen blijven beheren. Maar
sinds een paar jaar bezuinigt het stadsdeel op de vereniging
door de subsidie ongeveer gelijk te houden, maar elk jaar steeds
hogere kosten te rekenen voor het huisje.
Of het speeltuinhuisje de komende 40 jaar betaalbaar blijft
valt, gezien de bezuinigingen die elkaar opvolgen, te betwijfelen. De bedoeling is in ieder geval dat de vereniging de komende jaren steeds meer geld gaat halen uit commerciële activiteiten. Leden kunnen het huisje voor 50 euro per dagdeel huren,
bijvoorbeeld voor een buurt-kerstlunch, een Oud en Nieuw
buurtborrel, een kinderfeest of koorgroepje, als het maar onder
de noemer buurtactiviteit valt. Lidmaatschap kost slechts 14
euro per jaar.
Maar in het geval dat over bijvoorbeeld tien jaar door steeds
grotere bezuinigingen het verschil tussen de subsidie enerzijds
en de oplopende kosten anderzijds zo groot is dat de vereniging
de exploitatiekosten niet meer kan betalen ‘verkopen we het
speeltuinhuisje’, aldus Rengelink.
Het is maar de vraag of het speeltuinhuisje in dat geval zijn
sociale functie behoudt.

Het huisje

Waarom heeft het speeltuinhuisje, dat in september feestelijk
werd geopend, zoveel geld gekost? Het heeft immers prefab elementen en een vrij sobere inrichting.
Rengelink: ‘In zijn vorm is het een duur huisje. Het ontwerp
is ingewikkeld, de bankjes aan de buitenkant zijn duur geweest,
er is gekozen voor een groen dak. De buurt gaf aan dit te willen.
Wij ervaren het huisje trouwens niet als duur.’
Toch erkent Rengelink dat het speeltuinhuisje voor een stuk
minder geld had kunnen worden gebouwd. Maar het stadsdeel
heeft ervoor gekozen het maximale bedrag te lenen, dat op basis
van de maximale huur mogelijk was en dat volledig te besteden.
Hoeveel er precies is geleend bij welke bank wil het stadsdeel
pas na de deelraadsvergadering op 17 december openbaar maken.
Het stadsdeel betaalt het huisje voor een deel uit zogenaamd
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ISV-geld (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) en met
behulp van de lening. Het geld ging voor het grootste gedeelte
naar de aannemer, Van Westen en Bakker. Hij is inmiddels failliet. Ongeveer 80 duizend euro ging naar de bouwbegeleiding,
gedaan door gemeenteambtenaren zelf.  
Rengelink stelt dat het stadsdeel per definitie op basis van de
huur van het speeltuinhuisje maximaal zou hebben geleend bij
de bank.
‘Ik heb ervoor gekozen om naast de lening ook ISV-geld naar
het speeltuinhuisje te laten gaan’, zegt Rengelink, in plaats van
naar een andere speeltuin, wat hij volgens eigen zeggen ook met
dat geld had kunnen doen.
Maar waarom moest er op basis van de inkomsten uit een sociale voorziening maximaal worden geleend, waarbij het risico
wordt gelopen dat de kosten door bezuinigingen op termijn
niet meer kunnen worden betaald?
Het stadsdeel lijkt zich achter de crisis te verschuilen. De vereniging deed in 2006 een aanvraag voor een nieuw speeltuinhuisje.
‘In 2010 werd bekend dat er flink op de welzijnsvoorzieningen moest worden bezuinigd, een gevolg van de crisis sinds
2008’, zegt Rengelink.
‘De Vastgoed afdeling van het stadsdeel kwam in 2009 met
de eis dat we huur moesten betalen’, vertelt penningmeester van
de buurtvereniging Liselot Baarsma, ‘Wij van de vereniging huren sindsdien met behulp van subsidie het huisje van het stadsdeel.’
De huur wordt bepaald door de locatie van het speeltuinhuisje.
De huur van het huisje is gebaseerd op de 100 vierkante meter,
die het is. Deze kosten liggen onder de marktwaarde, maar ook
voor een sociale voorziening is de Nieuwmarkt een dure locatie.
Dat het stadsdeel met de huurinkomsten een lening afbetaalt
‘wist ik niet’, zegt Baarsma.
Ondanks dat het speeltuinhuisje ruim vijf ton heeft gekost,
moest het geld voor de keuken van de buurtvereniging komen.
Baarsma vertelt dat in het bestek alleen een spoelbak was meegenomen, omdat het stadsdeel voor de rest geen budget meer
had. ‘Dus hebben we de keuken zelf gefinancierd’, kosten 5000
euro uit de verenigingskas. ‘Maar hier mogen we servicekosten
voor vragen bij verhuur’, zegt Baarsma.

Crisistijd

De eerste tegenvaller is er al. Stichting IJsterk, die zou gaan
meebetalen aan de huur, valt af.
IJsterk, beheerder van speeltuin De Waag waar het speeltuinhuisje in staat, heeft namelijk ook te maken met zware bezuinigingen op welzijn. De welzijnsstichting maakt gebruik van het

Het nieuwe huisje in gebruik. Foto: P. Ekker

huisje en zou mee gaan betalen aan de huur. Maar IJsterk heeft
zich teruggetrokken uit het project. Hun speeltuintoezichthouder, Nicky Walraven, opent dagelijks het huisje voor de buurt.
In twee jaar tijd bezuinigt het stadsdeel 220 duizend euro op de
zeven speeltuinen, die IJsterk in het centrum beheert. Walraven
verliest daardoor per 1 januari haar baan.
De deuren gaan vanaf dan vooralsnog niet meer dagelijks
open, maar alleen wanneer de ruimte wordt gebruikt voor
buurtactiviteiten. Het vorige huisje was altijd open voor speeltuinbezoekers, gratis en voor niks. Wanneer er geen activiteit is,
zullen de deuren over het algemeen dicht zijn. Dit komt, omdat
er de komende tijd geen vast toezicht op het huisje is.

Was dat nou nodig?

‘Het oude huisje was in verval en voldeed niet meer aan de
huidige eisen, die aan een speeltuinhuisje worden gesteld’ legt
bestuurslid van de buurtvereniging Martijn Gouman uit, ‘De
buurtvereniging besloot een aanvraag bij het stadsdeel te doen
voor een nieuw speeltuinhuisje.’
Het stadsdeel ging akkoord. Het nieuwe huisje moest duurzaam, transparant en multifunctioneel zijn. ‘Het stadsdeel
maakte een berekening van de kosten voor sloop, nieuwbouw
en bouwbegeleiding’, vertelt Gouman, ‘zij kwamen uit op een
bedrag van drie ton.’ Architect Marlies Rohmer maakte een ontwerp dat aan de eisen van het stadsdeel en de buurt voldeed en
dat binnen het budget zou vallen.

De failliete aannemer

‘Toen het stadsdeel het ontwerp aan haar vaste pool aannemers
aanbood, zeiden zij allemaal dat het beschikbare budget te klein

was. Het stadsdeel legde de schuld eerst bij de architect. Maar
bij een nieuwe berekening van henzelf bleek dat de eerste berekening niet klopte’, zegt Gouman, ‘de kosten voor een dergelijk
huisje zouden 60 duizend euro hoger liggen.’
Het nieuwe speeltuinhuisje dreigde niet door te gaan. Maar
Gouman weigerde op te geven en stapte naar Roeland Rengelink. ‘Dankzij hem werd er nog 60 duizend euro vrijgemaakt.
Weer zeiden alle aannemers dat het budget te laag was, op één
na. Dat was de aannemer die verantwoordelijk is voor de bouw
van het huisje. Hij ging tijdens dit project failliet.’ Hierdoor is
het speeltuinhuisje nog steeds niet officieel opgeleverd.
De werkelijke kosten van het huisje kwamen uiteindelijk op
525 duizend euro te liggen. Een bedrag dat bij Baarsma en Bouman niet bekend was. Rengelink wijst wederom de architect als
schuldige aan. ‘Haar ontwerp was te duur, misschien omdat ze
nog nooit zo’n kleine opdracht heeft moeten uitvoeren. Maar je
weet hoe dat gaat met bouwen. Dit is niet de eerste keer dat een
bouwproject van de gemeente duurder uitvalt dan begroot is.’

Buurtparticipatie

Momenteel heeft de buurtvereniging ongeveer 170 leden, waarvan ongeveer 70 leden contributie betalen. Het bestuur hoopt
op meer leden die een actieve rol op zich willen nemen.
Baarsma: ‘Martijn (Gouman) heeft ontzettend veel uren in
het huisje gestoken om het er te laten komen.’
Gouman: ‘En ook andere bestuursleden hebben overuren gedraaid om de buurt te voorzien van een mooi, fijn huisje. Ik kan
niet zoveel tijd en energie hierin blijven steken.’
‘Het buurthuisje vervult een bijzondere functie voor de
buurt. Hier brengen we buurtbewoners samen. Help allemaal
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alsjeblieft mee de deuren van het huisje zoveel mogelijk open te
houden.’
Vooralsnog lijkt er hiervoor vanuit de buurt niet veel animo
te zijn. Buurtbewoners willen wel de lusten, niet de lasten. Dat
is jammer, want dankzij het initiatief van de buurtvereniging is
het oude vervallen huisje vervangen door een nieuw speeltuinhuisje voor de buurt. Een ontzettend leuke plek voor buurtbewoners om feestjes te geven.
Daarnaast organiseert de vereniging leuke, gezellige buurtactiviteiten in het huisje. De bestuursleden zorgen daarmee voor
nieuwe buurttradities, vooral voor de vele Nieuwmarkt-kinderen, die hier enorm van genieten. Zoals lampionnetjes maken
voor Sint Maarten en ouderwets speculaaspoppen versieren
tijdens Sinterklaas. Gouman en Baarsma zijn sympathieke, en-

thousiaste vrijwilligers, die veel voor de buurt betekenen en alle
hulp verdienen.
Maar moet het stadsdeel niet garanderen dat alle hulp en geld
van buurtbewoners altijd volledig geïnvesteerd zal worden in
het welzijn van de buurt? En niet door bezuinigingen gebruikt
zullen worden voor het afbetalen van een te dure lening, die het
stadsdeel is aangegaan.
Wilt u de vrijwilligers van de buurtvereniging helpen bij hun
werk voor de Nieuwmarkt? Wordt dan voor slechts 14 euro
per jaar lid van de vereniging. U kunt met uw lidmaatschap
buurtactiviteiten in het speeltuinhuisje organiseren. U kunt ook
de vereniging komen versterken door in het bestuur te gaan.
Blijf niet zitten, maar help mee met het in stand houden van
onze bijzondere buurt!

Geen toezicht meer op speeltuin
De Waag
Zo lang als bezoekers van
speeltuin De Waag zich kunnen
herinneren, is er toezicht geweest.
Sinds 11 maart 2013 wordt dat
gedaan door Nicky Walraven.
Een jonge, betrokken vrouw, die
alle buurtkinderen bij naam kent
en zorgt dat de speeltuin veilig
en gezellig is. Maar vanaf januari
wordt haar functie wegbezuinigd.
Voor het eerst sinds tientallen
jaren is er dan geen toezicht op
onze speeltuin meer.

B

uurtparticipatie. Dat is het woord van
stadsdeel centrum geworden. Eén van
de belangrijke voorstanders van buurtparticipatie is Roeland Rengelink (PvdA)
van het Dagelijks Bestuur, die eerder 500
duizend euro voor het buurthuisje lospeuterde. Buurtparticipatie moet de oplossing
zijn voor de bezuinigingen op welzijnsorganisatie Stichting IJsterk. Nicky is één van
de werknemers die hun baan verliezen. Ze
houdt nu nog 32 uur per week toezicht op
de speeltuin en verdient daarmee 1450 euro
netto per maand. IJsterk heeft daar geen
geld meer voor.
Maar uit een pilot, die Nicky in opdracht
van IJsterk en het stadsdeel heeft uitgevoerd
om uit te zoeken waar en hoe er kan worden
bezuinigd, bleken ouders over het algemeen
geen toezicht te kunnen houden. Zonder
toezicht verwacht Nicky dat de speeltuin
in verval zal raken. ‘Negentig procent van
de ouders gaf sowieso al aan dat zij geen
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tijd hebben om mee te doen’, vertelt Nicky
tijdens een grijze herfstmiddag in het speeltuinhuisje.
In werkelijkheid ligt dat getal waarschijnlijk
nog hoger. Nicky ziet daarvoor voorbeelden in andere speeltuinen, die na het verdwijnen van toezicht in verval kwamen en
ongezellig werden. Eén speeltuin sloot zelfs
anderhalf jaar lang de poorten. ‘Ouders komen niet meer, als een speeltuin vies en onveilig is.’
Nicky heeft deze dag een vergadering georganiseerd voor buurtbewoners, om mee te
denken over de toekomst van de speeltuin.
Ze heeft zich mooi gemaakt, make-up op,
haar haar netjes en een groene glinsterende
piercing in haar onderlip. In het speeltuinhuisje staan kannen limonade en thee klaar
op een gebloemd tafelkleedje, samen met
een grote berg mandarijntjes. Maar er is
niemand komen opdagen. Wekenlang heeft
een oproep om mee te denken aan de glazen

deur van het huisje gehangen. Veel ouders
hebben om tijd te doden het briefje staan lezen, maar het enthousiasme ontbreekt.
‘IJsterk kreeg in 2013 ruim 550 duizend
euro subsidie van het stadsdeel om te zorgen dat hun zeven speeltuinen in het centrum, waaronder De Waag, schoon, heel en
veilig blijven. Daartoe is de stichting ook na
mijn vertrek verplicht. Afgelopen jaar is er
110 duizend euro door het stadsdeel op dit
potje bezuinigd. En in januari komt daar
nog een bezuiniging van 110 duizend euro
bij’, vertelt Nicky.
‘In opdracht van het stadsdeel vroeg IJsterk
mij samen met een andere toezichthouder
uit te zoeken wat er met vrijwilligers mogelijk is.’ IJsterk heeft namelijk het besluit
genomen dat speeltuin De Waag zonder
professioneel toezicht kan. ‘Deze buurt is
gewoon een hele leuke buurt, met weinig
probleemjongeren. Voor de andere speel-

tuinen zou het een groter probleem zijn
geen toezichthouder te hebben. De Waag
verliest mij daarom.’
En dat is een probleem, want niet alleen besteedt Nicky veel tijd aan het schoonhouden
van de speeltuin en het tevoorschijn halen
en opruimen van het speelgoed, maar ook
zorgt zij ervoor dat de speeltuin veilig is.
Hoewel Rengelink erkent dat een veilige omgeving creëren eigenlijk een overheidstaak is, meent hij dat de oplossing na
Nicky’s vertrek ligt bij een mentaliteitsverandering van de Nieuwmarktbewoner.
‘Buurtouders moeten weer leren toezicht
te houden op hun eigen en andermans kinderen. De speeltuin is geen buitenschoolse
opvang’, zegt hij.
Maar dat dit in de praktijk niet zo werkt,
blijkt uit een paar concrete voorbeelden van
Nicky: ‘Er zijn hier bijvoorbeeld twee jon-

Het verdwijnen van toezicht op speeltuin
De Waag is bij lange na niet het grootste
probleem van IJsterk. In 2009 ging de stichting nog failliet. Dit jaar werd bekend dat
zes kinderdagverblijven in het centrum hun
deuren moesten sluiten. Waaronder het
oudste kinderdagverblijf van Amsterdam,
Prinses Juliana, dat gelukkig door een fusie met kinderdagverblijf De Kleine Wereld
toch een doorstart kan maken.
Het is chaos bij IJsterk. De stichting heeft
een afdeling voor buitenschoolse opvang,
kinderdagverblijven en voor speeltuinen.
Werknemers spreken van teveel managementlagen, financiële problemen die maar
doorgaan door teruglopende aanmeldingen
bij kinderdagverblijven en bezuinigingen,
verschillende afdelingen die langs elkaar
heen werken en kinderdagverblijven en
speeltuinen die door de welzijnsstichting

genoeg wat daar allemaal bij zou komen kijken’, zegt hij, ‘Nicky zou ze dan 40 à 50 duizend euro per jaar kosten en het vereist heel
veel regelwerk. IJsterk moet de vereniging
in dat geval gaan faciliteren. IJsterk houdt
namelijk het beheer over de speeltuin. Het
wordt ingewikkeld. We zitten nu nog midden in het proces van naar oplossingen zoeken. Ik heb de uitkomsten van de pilots nog
niet gezien. Tegen de tijd dat er een nieuw
concreet plan is, is Nicky allang weg.’
Ook IJsterk laat schriftelijk weten open te
staan voor alternatieven, maar dan wel rond
de tafel te willen gaan zitten met het stadsdeel om in gesprek te gaan over ‘hoe een
nieuwe bezuiniging te realiseren en welke
gevolgen dat heeft.’
Zowel het stadsdeel als IJsterk doen een
beroep op de buurt. Er wordt gesproken
over een samenspel met de buurtvereniging

Ouders voelen zich
niet prettig bij het
aanspreken van
andere kinderen op
hun gedrag

getjes, die nogal de neiging hebben de boel
te terroriseren. Ik spreek hen en hun moeder daarop aan en zorg ervoor dat de jongetjes zich gedragen. Eén van de dingen die
uit de pilot naar voren kwam, is dat ouders
zich niet prettig voelen bij het aanspreken
van andere kinderen op hun gedrag.’
Dit blijkt uit een recent voorbeeld, waarbij
een groepje hangjongeren in de speeltuin
zat te blowen. Nicky was op dat moment
even niet in de speeltuin aanwezig en niemand sprak de jongeren op hun geblow
aan. Ouders gingen liever weg, dan dat ze er
iets van zeiden.
Naast het onderhoud, zorgt Nicky voor
een gezellige sfeer en neemt ze het initiatief voor leuke kinderactiviteiten. ‘Eigenlijk
ben ik meer een sociaal werker dan een toezichthouder’, zegt Nicky. En nu is Nicky ook
nog eens voor IJsterk op zoek naar vrijwillige vervanging voor haar eigen baan.

mee de afgrond in worden gesleurd.
IJsterk is niet de enige stichting die lijdt
onder de bezuinigingen op welzijn. Nicky:
‘Het is momenteel een trend bij veel welzijnsorganisaties dat er geen vaste contracten meer worden aangeboden. Om mij op
deze plek te houden, zou er naar andere financieringsmogelijkheden moeten worden
gezocht. De buurtvereniging zou bijvoorbeeld, in de vorm van een stichting, subsidie kunnen aanvragen bij het stadsdeel,
zodat zij de verantwoordelijkheid voor De
Waag van IJsterk over nemen.’ IJsterk zal in
dat geval het deel van de subsidiepot, dat zij
voor De Waag krijgen, moeten inleveren.
‘Rengelink heeft tijdens een commissievergadering laten weten dat als de buurtvereniging met een goed plan komt, hij hier niet
onwelwillend tegenover staat.’
Maar bij navraag valt het enthousiasme van
Rengelink hiervoor wat tegen. ‘De buurtvereniging realiseert zich misschien niet

en het sociaal wijkteam van IJsterk in de
Boomsspijker. Maar het enige waar de partijen echt concreet over kunnen worden, is
de buurtparticipatie. De buurt moet dagelijks op vrijwillige basis voor het toezicht en
het onderhoud gaan zorgen. Dat de buurtouders dit naar verwachting gewoon niet
gaat doen, lijken het stadsdeel en IJsterk
bewust te negeren. Buurtparticipatie is een
toverwoord geworden, waarmee de discussie uit de weg wordt gegaan en verbloemd
wordt dat het stadsdeel en IJsterk hun handen van de speeltuin aftrekken.
Nicky ruimt de mandarijntjes, kannen limonade en thee weer op. Terwijl Rengelink
op het stadsdeelkantoor zijn theorieën over
buurtparticipatie uitwerkt, vraagt een jongetje: ‘Nicky, wil je met mij spelen?’ Zijn
ouders zijn nergens te bekennen. Nicky aait
hem over zijn bol en ze hollen samen de
speeltuin in.
Veerle Bisschop en Alexandra van Houcke
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Reuring op de Raamgracht
Geen SOHO house, maar mijn eigen house en ook geen
groupies op mijn stoepies

W

at zeg je nou? Gaat Vrij Nederland
weg van onze Raamgracht? Weekbladpers ook weg? Jammer, jammer, zulke
rustige buren. En je weet zeker nog niet wie
ervoor in de plaats…
- Dat lieg je. Dat kan niet. De gemeente
heeft beloofd dat hier geen hotels meer…
Nee, echt, heus, heus, dat heb je verkeerd
begrepen…
- Ik geloof je niet. Een hotel? En een restaurant? En een club? Voor wie? Voor sensitieve, interessante mensen? Meen je dat nou?
En waar moeten wij met onze sensitieve
oren dan slapen? Jij hebt toch ook geen kamer achter? We slapen toch bijna allemaal
aan de grachtkant?
Dat wordt dus net zo erg als het studentencorps uit de jaren ’80: de hele buurt weer
overspannen. Weg rust, weg mooi grachtje,
weg woongenot, weg mensen, weg, weg,
weg. Want dat is eigenlijk wat de gemeente
wil: hotels erin, bewoners eruit.
Terwijl we al stikken in de hotels! De binnenstad heeft twee keer zoveel hotels als
Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen. Ja,
samen. Kijk, nu geloof jij mij niet, maar dat
zijn de cijfers. Per inwoner heeft Amsterdam de meeste hotelovernachtingen van
heel Europa. En de meeste van die snurkers,
rufters en apneuers liggen in onze buurt.
Ik heb zin om te vloeken. De toerist is een
afgod geworden en de buurt één grote kermisattractie. Jij woont hier al net zolang als
ik: die ijzerwinkel in de Halvemaanssteeg,
die bakker op de Nieuwmarkt, die visboer
in de Damstraat, die winkel voor gootsteenontstoppers en spijkers in de Amstelbocht,
dat heksachtige wijfje dat sterke drank verkocht in de Oude Hoogstraat, die zaak voor
serviezen en antiek op de Grimburgwal, dat
juweliertje, die behangerszaak, de tagrijnwinkel aan de Geldersekade, dat stomerijtje
op de Nieuwmarkt enzovoort enzovoort,
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die hebben toch allemaal plaats moeten
maken voor horeca-bedrijven, barretjes en
terrassen! De toeristen komen hier niets tekort, maar de levensader van de buurt verdroogt…
- Ben ik met je eens, dat heb ik mooi gezegd.
Misschien blijk ik ook wel een interessant
mens te wezen. Jammer dat de gemeente dat
niet inziet. Nog een hotel erbij, ze zijn gek!
In 10 jaar zijn er alleen aan hotelkamers al
10.000 bij gekomen! En vanaf de eeuwwisseling per jaar zowat 2 miljoen extra overnachtingen. B&W vinden dat dus nog niet
steeds niet genoeg. Vind je het gek dat je
geen Nederlands meer op straat hoort?
- Dus ze willen zo’n mooi grachtje als het
onze ook nog verkwanselen aan een club
voor interessante mensen? De aanmatiging!

De toerist is een afgod
geworden en de
buurt één grote
kermisattractie

Lekkere sjieke, hippe mensen. Tja, daar horen wij gewone stervelingen niet bij. Club
‘SOHO house’? Ik wil geen SOHO house.
SOHOdemieterop! Ik wil mijn eigen house
en rustig kunnen slapen. Ik wil niet nog
meer taxi’s als ik op mijn stoep een bakkie
doe. Ik wil ’s nachts geen groupies op onze
stoepies vanwege die interessante clubmensen. Overdag trouwens ook niet. Stop die

club maar ergens anders. De Zuidas bijvoorbeeld. Prettig bereikbaar voor auto’s en
allang een soort maanlandschap. Wij willen
hier geen futuristische city waarin het ene
hotel zich aan het andere rijgt en waarin
geen Amsterdammer meer over is om de
buitenlanders de weg te wijzen…
- Wij willen woningen op Raamgracht 4 t/m
8: koopwoningen, huurwoningen, sociale
huurwoningen. Zeg dat maar namens mij.
O zo!
- En de petitie ondertekenen? Tuurlijk. Ik
lust ze rauw!
www.nosoho.nl
Monica Metz
Teken ook als je vindt dat de Nieuwmarktbuurt een authentieke woonbuurt moet
blijven als je vindt dat de Nieuwmarktbuurt al voldoende gastvrij is, als je vindt
dat in de Nieuwmarktbuurt de leefbaarheid
voorop moet staan als je vindt dat woningbouw voorop moet staan op de Raamgracht
als je tegen een hotel met club en restaurant
op de Raamgracht bent
www.nosoho.nl
Buurtcomité Geen hotel op de Raamgracht.
PS.
Het Stadsdeel Centrum nodigt iedereen uit
op 2 december om 20.00 uur in de Zuiderkerk op het Zuiderkerkhof om de informatiebijeenkomst over het SOHO House bij
te wonen. Wij, leden van het buurtcomité
tegen hotel, Soho house club en restaurant
op de Raamgracht, zijn benieuwd wat de
woordvoerders van het Stadsdeel te zeggen
hebben. Komt allen, luister kritisch mee en
steun ons.

Spokerij aan de
Kloveniersburgwal

O

p 25 juni vond in het Trippenhuis aan
de Kloveniersburgwal de feestelijke
presentatie plaats van het boekje “Spokerij aan de Kloveniersburgwal”. Een boekje
samengesteld en gemaakt door twaalf kinderen in de Boomsspijker in de leeftijd van
9 tot 12 jaar onder leiding van Barbara Wichers Hoeth.
Het jaarlijks terugkerende festijn heeft
steeds een buurtgerelateerd onderwerp als
uitgangspunt. Het verhaal wordt geschre-

ven door Arthur van Norden en heeft een
open einde dat door de kinderen zelf moet
worden geschreven en aangevuld.
Onder leiding van Barbara proberen de
kinderen diverse druktechnieken uit zoals linoleum drukken, sjablonen maken en
zelfgemaakte stempels waarmee ze prachtige tekeningen maken en beginkapitalen
vervaardigen waarmee ze hun boekje kunnen verfraaien in totaal achttien lessen op
dinsdagmiddag van 16.30-18.00 uur.
Ze krijgen uitleg hoe een boek in elkaar zit
en wat je daarover moet weten. Jeroen Beets
is boekbinder en komt vertellen hoe een en
ander in zijn werk gaat. Het boek bestaat uit
zes katernen met in totaal 24 pagina’s. De
tekst wordt voorgedrukt op vellen van A3formaat waarbij de illustraties zijn uitgespaard. Die worden later toegevoegd.
Het boekje van het kind dat het mooiste
slot schrijft - beoordeeld door een deskundige jury uiteraard - wordt in een kleine
oplage van vijftien exemplaren gedrukt en
gebonden. In de loop der tijd is het boekje
een echt verzamelaarsitem geworden. Dit
jaar was het winnende slot van Amalao
Hartsuyker. Zij las het door haar gemaakte
slot voor aan het publiek.
Dit was alweer de dertiende editie van een

spannend avontuur. De eerste tien jaar was
de titel “Het geheim van....” . Gebouwen zoals De Waag, de Zuiderkerk, het Rembrandthuis met hun historische achtergrond
lenen zich prima om te verwerken in een
spannend verhaal dat voor alle kinderen die
meedoen een uitdaging vormt om in ruim
vier maanden tot een prachtig en bijzonder
resultaat te komen.

Koninklijke Nederlandse
Akademie voor Wetenschappen

Het eerste exemplaar van het boekje werd
in ontvangst genomen door de nieuwe directeur van de KNAW die zetelt in het Trippenhuis. De bijeenkomst werd opgeluisterd
met drankjes en hapjes in de Rembrandtzaal van het Trippenhuis met gewichtige
schilderijen en portretten van de gebroeders Trip uit de 18 e eeuw aan de muur.
Een ambiance die zeer tot de verbeelding
spreekt en die onderdeel uitmaakt van het
verhaal.
Een gifgroen boekenverslinded slangenmonster maakte zijn opwachting samen
met de jongen Rem en de wat stoffige boekhandelaar uit het verhaal. Al met al een zeer
geslaagde middag ter afsluiting van een
groot avontuur.
Antje Postma

Fonkeling
Waar met durf haar passie pizza werd,
Droomt ze een winkel glimmend vol met smaken,
waarvandaan ze haar warmte toezwaait, elke dag.
Prachtige bruine ogen en altijd weer die lach.
Een trotse plek, enigszins verscholen,
opgebouwd vanuit haar licht en kracht,
hartstortelijk, veelzijdig,
met lef maar ook heel zacht.
Stralend werpt ze warme blikken toe
verwarmt ze onze ruimte licht,
Tovert ze gul torenhoge stapels vers
en blijft zo voor altijd in ons zicht.
Nikki’s fonkeling in onze herinnering.
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Een kwestie van voortdurende aandacht

H

et verkeer en het parkeren in de binnenstad en
de Nieuwmarktbuurt in het
bijzonder mogen zich verheugen in toenemende belangstelling. Een negatieve zaak want
dat geeft aan dat er problemen
zijn. De gemeente signaleert
dat en probeert in samenwerking met bewoners het tij te
keren. Het Stadsdeel Centrum
op buurtniveau, de Centrale
Stad (in casu de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
(DIVV)) op het hoofdnet.
Daar liggen soms belangentegenstellingen. Immers op
buurtniveau gaat het om leefbaarheid en
bereikbaarheid, op het hoofdnet gaat het
om doorstroming van de grote aantallen.
Op 10 september organiseerde het stadsdeel een bijeenkomst over de proef met de
tijdelijke afsluiting van het westelijk deel
van de Geldersekade. Daaruit bleek dat die
afsluiting voor de bewoners ter plaatse een
succes was, maar veel sluipverkeer door de
buurt genereerde. Met name het inrijdend
verkeer op de Kromme Waal en Kalkmarkt.
In het bijzonder door rondjes rijdende
taxi’s. Gevoegd bij de  rondrijdende automobilisten op zoek naar een parkeerplek,
kan men spreken van een serieus probleem.
De uit de Bewonersraad voortgekomen
Werkgroep Verkeer vind dat voor de korte
termijn het sluipverkeer bemoeilijkt moet
worden en stellen daarom afsluitende paaltjes voor in de avonduren. Een op de Oude
Waal, net na de kruising met de Binnen
Bantammerstraat en een  aan het begin van
de Koningsstraat, net na de brug over de
Krom Boomssloot. Dat laatste moet ook
een halt toeroepen aan het vrachtverkeer

door die straat. Immers, het is de bedoeling
dat bevoorradend verkeer vanuit de Jodenbreestaat – Sint Antoniebreestraat de buurt
in rijdt. Deze voorstellen worden verder
uitgewerkt en onderzocht op hun consequenties. Onder meer voor minder validen.
Een en ander werd op 12 november toegelicht door het Stadsdeel. De proef met tijdelijke afsluiting van het westelijk deel van de
Geldersekade wordt voortgezet en mogelijk
uitgebreid met de Kromme Waal en Kalkmarkt. De invoering van de Stadshartlus is
definitief en op de Amstel wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van de Blauwbrug
naar de Munt. De gemeente studeert ook op
verbetering van het kruispunt Geldersekade – Prins Hendrikkade. Een zogenaamde
‘black spot’ met zoveel veronachtzaming
van de verkeerslichten dat men inzicht wil
verwerven door middel van camera’s.
Voor verbetering van de parkeersituatie
wordt gewerkt aan het betrekken van de bestaande garages bij het bewonersparkeren.
Een proef bij Markenhoven wordt uitgebreid. Bewoners van de Nieuwmarktbuurt

Panorama Nieuwmarkt
Op zaterdag 30 november jl. werd het gezamenlijk
fotoproject geopend van de ondernemersverenigingen
De Koningstraten en De Sint Antoniesbreestraat en de
vereniging van Dam tot Stopera. Het betreft een
fotocollage van de winkels van 62 ondernemers uit de
buurt van de metro-uitgangen aan Koningsstraat,
Nieuwe Hoogstraat en Sint Antoniesbreestraat. Aan de
collage van 2 bij 3 meter is een plattegrond gekoppeld
waarop elk van de winkels is gemarkeerd.
Het project is gefinancierd door de dienst Metro en is
bedoeld als een tegemoetkoming aan de winkeliers die
geleden hebben onder de sluiting van de stationsingangen.
Uit de foto’s blijkt maar weer eens hoe veelzijdig het
aanbod van de winkels in de buurt is. De fotocollage is
te zien tot begin januari 2014. Foto Eveline Renaud
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zouden in dat kader eventueel
ook met hun reguliere parkeervergunning terecht kunnen in de nieuw Odegarage
op het Oosterdokseiland. De
gemeente wil daarbij 1000
nieuwe parkeerplaatsen bouwen, onder meer bij de Singelgracht maar daarvoor in de
plaats ook 1000 parkeerplaatsen in de openbare ruimte
opheffen. Bij iedere herinrichting worden parkeerplaatsen
opgeheven. Bewoners van de
Groenburgwal en omgeving
weten daar alles van en wisten
dit grotendeels te voorkomen.
Een en ander laat onverlet dat het verkeersaanbod en de parkeerdruk op de op
de buurt nog steeds toenemen. Zowel in
het noordelijk deel tussen de Geldersekade
en Oudeschans als tussen de Kloveniersburgwal en Zwanenburgwal. Daarvoor zijn
krachtiger maatregelen nodig. Bijvoorbeeld
zou de Centrale Stad het Park and Ride
(P+R) systeem aantrekkelijker kunnen
maken voor bezoekers van buiten de stad.
Waarom niet al het doorgaande verkeer op
de Weesperstraat en Valkenburgerstraat
buiten de stad houden? En waarom niet de
binnenstad naar voorbeeld van veel historische steden zoals bijvoorbeeld Groningen
en Bremen autoluw maken?
De Werkgroep Verkeer wacht dat niet af en
werkt aan een plan voor de midden-lange
termijn. Meer leefbaarheid en meer schone
lucht willen we allemaal. Geen gezoek naar
parkeerplaatsen en bereikbaarheid van ondernemingen en faciliteiten voor minder
validen ook.
Maar voor dat zover is moet er nog heel veel
verkeer door de buurt stromen.
Evert van Voskuilen

Tekort aan wijkrestaurants

U

it een vrijdag gepresenteerd onderzoek
dat in opdracht van de SP is uitgevoerd,
blijkt dat er in het centrum te weinig gelegenheden zijn waar buurtbewoners voor een
laag bedrag met elkaar kunnen eten en waar

het sociale contact centraal staat. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan dit
soort eetgelegenheden de komende jaren
toeneemt. Dit komt doordat diverse verzorgingshuizen in het stadsdeel gaan sluiten

en doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de huidige verzorgingshuizen kunnen oudere buurtbewoners nog
“mee-eten”. In de toekomst zal dit niet meer
het geval zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat de buurtrestaurants vooral worden bezocht door ouderen
en minima. De restaurants leveren een bijdrage aan het voorkomen van sociale uitsluiting en isolement en voorzien daarmee
in een belangrijke sociale behoefte. “De
mensen die er gebruik van maken, zijn vaak
sociaal geïsoleerd “, zegt SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. “Door betaalbare
maaltijden aan te bieden die de mensen met
buurtbewoners samen kunnen eten, wordt
eenzaamheid bestreden en blijven mensen
erbij horen.”
“De aanbevelingen uit het rapport bevatten
handvatten waarmee we aan de slag kunnen”, zegt Duijndam. “De beschikbare keukens kunnen veel beter gebruikt worden en
er moet meer waardering komen voor vrijwilligers. Ook kan samen eten gekoppeld
worden aan andere activiteiten, zoals sport
of een (kook)workshop.

Een nieuwe ondernemersvereniging

Tanne (2)
Als dit nummer van OpNieuw uitkomt is het een goed jaar geleden dat mijn hondje Tanne
zo gebeten werd door een pitbullhond. In het eerste verslag daarvan, in het kerstnummer,
beschreef ik hoe ze aan beide verbrijzelde voorpootjes geopereerd werd en hoe het linkerpootje twee maanden later weer redelijk functioneerde. Het rechterpootje echter bleef
zorgelijk, het polsje stond altijd gebogen en ze liep op de achterkant van haar teentjes. De
dokter hoopte dat het zich gaandeweg zou herstellen. Behandeling door een dierenfysiotherapeute gaf geen soelaas.
Op straat kwam ik een mevrouw tegen met een hondje waarvan de voorpootjes op een
karretje rustten. Dat bleek geconstrueerd te zijn door een dierenarts in het Zuid-Hollandse
dorpje Noorden, die al veel knappe genezingen op haar naam zou hebben staan. Ik erheen
natuurlijk, met Tanne. Maar na twee bezoeken kwamen we niet verder dan het advies
“amputatie”. Dat leek me toch wat kras.
Weer terug dus naar het Medisch Centrum voor Dieren aan de Isolatorweg. Tanne ging
steeds slechter lopen en de chirurg raadde een tweede operatie aan om het polsgewricht
stijf te maken. Ik was intussen aardig door mijn spaargeld heen en dat noemde ik hem.
Hij heeft toen de operatie gedaan voor een voor mij betaalbare prijs, daar ben ik hem heel
dankbaar voor. Ik mocht bij de operatie toekijken van achter een raam, en ik was weer
diep onder de indruk van de precisie waarmee hij in die heel dunne botjes nog gaatjes
wist te boren voor piepkleine schroefjes en van de liefde en zorg waarmee Tanne werd
omringd.
Nu, drie maanden later, loopt Tanne weer goed. Ze hinkt nog iets, dat zal wel blijvend zijn.
Het hele avontuur heeft haar en mij bijna een jaar gekost, maar gelukkig is Tanne niet een
bang hondje geworden.					Henk Oldeman

De buurt heeft er een nieuwe ondernemersvereniging bij die het eiland Uilenburg omvat.
Voorzitter is Jacques Minten van Archie B.V.,
Esther van Schagen van Amsterdam House
of Arts & Crafts is secretaris en Jaap van
Rouendal van JvR Metaalwerken is penningmeester. De aangesloten bedrijven komen
voornamelijk uit de creatieve/ambachtelijke
sector. Daarmee komt het aantal ondernemersverenigingen in de Nieuwmarktbuurt
op 6, want we hebben al De Koningsstraten,
De Sint Antoniesbreestraat, De Nieuwmarkt,
De Staalstraat en De Nieuwe Hoogstraat.

Soms serieus, somsmet een knipoog

Zingen ontspant, zingen inspireert. Na een
avondje zingen kom je beter thuis dan je
vertrok. Het Donderkoor weet er alles van.
Het Donderkoor (repeteert op donderdag) is
een laagdrempelig vierstemmig koor met
ongeveer dertig leden. Onder Leiding van
dirigent Marja Oldenhave en begeleiding van
gitarist Hans Hartogensis zingt het koor licht
repertoire, Frans, Engels, Nederlands. Soms
serieus, soms met een knipoog.
Als gevolg van de toestroom van nieuwe leden,
vooral alten en sopranen, is er behoefte aan
versterking met tenoren en bassen. Graag
ontvangen wij u voor een vrijblijvende
kennismaking. We repeteren in het nieuwe
clubgebouw van Speeltuinvereniging De Waag,
Oude Schans 10d (op het binnenterrein). Iedere
donderdagavond 20:00 uur.
Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur.
E-mailadres bestuurdonderkoor@gmail.com

OpNieuw 35

fITneSS & cardIo

MACBIKE
OOK
ONDERGRONDS

Personal Trainers op aanvraag

kIckbokSen kIdS
& VoLwaSSenen
Gilbert Ballantine
(9x NL- en 7x Wereldkampioen)

rayneTIcS

Raimondo Fornoni
(Danser Nationaal ballet)

MACBIKE OOSTERDOK, onder de OBA
Fietsreparaties en onderhoud. Lekke bandenservice.
Verkoop van nieuwe en gebruikte fietsen. Fietsverhuur.
Dagelijks geopend van 09.00-17.45 uur.
Oosterdokskade 149, info@macbike.nl, macbike.nl

bodyShaPe
Oudeschans 30
Telefoon: 020 624 58 58
www.panatta-gym.nl
Sauna Infrarood cabIne TurkS SToombad Power Tower
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Oproep informatie
Bethaniënbuurt

De Zwanenburgwal rond 1900
De op deze foto afgebeelde panden waren indertijd van de familie Kaas, die
handelde in oude metalen en oude en nieuwe brandkasten. Een van de kinderen,
Jaap Kaas, is later beeldhouwer geworden en vooral bekend geworden door zijn
beelden van dieren waarvan er in Artis nog een aantal staan. En ook die twee tijgers
bij de ingang van de Koningszaal op de Plantage Middenlaan.
Midden op de foto zie je een pakhuis waar DE ZON op staat en helemaal rechts
staat het pand van de sneldrukkerij, tegenwoordig de nrs. 102, 108 en 114. Het
tweede huis van links lijkt erg op het huis waar ik geboren ben (nu nrs. 170 t/m
176), maar dat is het niet, dat staat nog iets verder weg.
In de jaren ‘60 was de handel in oude metalen er nog steeds, inclusief de
dekschuiten, maar toen was die niet meer van de (Joodse) familie Kaas. Later is dat
bedrijf verdwenen en toen is Dikke Dirk Robbé er gekomen met zijn sloophout.
N.B. Er is een telefoonboekje uit 1895. Heel dun (landelijk), want een gesprek
voeren was toen net zo duur als een overnachting in het Amstel Hotel (fl. 2,50).
Slechts een paar mensen hadden toen telefoon, maar de familie Kaas staat er in.
Uit een brief van Klaas Metz (1953-2013), tekenaar en graficus

Porem van Mokum
het Gezicht van Amsterdam

In de maand november werd het Stadhuis
van Amsterdam opgesierd met 108 portretten in keramiek van inspirerende Amsterdammers. De portretten zijn gemaakt
door 17 Amsterdamse beeldhouwers, op
voordracht van stadsgenoten.
In de semi-openbare gang van het Stadhuis
kon het publiek gratis kennismaken met
deze geportretteerde Amsterdammers. Samen geven ze Amsterdam een gezicht. Ieder draagt op zijn of haar wijze bij aan een
prettige, leefbare en diverse stad. QR codes
bij de beelden (en begeleidende brochures)
gaven toegang tot interviews met de geportretteerden.
De veelheid aan kunstenaars laat ook de
verscheidenheid in hedendaagse portretkunst zien. De portrettengalerij van het
Porem van Mokum is een eerbetoon aan de
diversiteit van de stad.
Het initiatief van het Porem van Mokum

is van beeldend kunstenaar Saskia de Rooy
en is gestart in september 2011. Bedoeling
is om uiteindelijk 365 beelden te maken die
de diversiteit van de stad weerspiegelen. De
beeldhouwers en de (vrijwilligers)organisatie zijn er op dit moment in geslaagd meer
dan 100 beelden te realiseren, een ware eregalerij. Een voorbeeld van een burgerinitiatief van kunstenaars met maatschappelijke
relevantie.
Met de tentoonstelling in het Stadhuis waren deze portretten voor het eerst allemaal
samen te zien en hoopt de organisatie Amsterdamse bedrijven en (groepen) particulieren enthousiast te maken om ook de ontbrekende portretten te financieren.
Ook hoopt de organisatie dat de tijdelijke
tentoonstelling in het Stadhuis zal leiden tot
een plaats in de stad waar de portrettengalerij in de toekomst blijvend zichtbaar is.
www.poremvanmokum.nl

De Bethaniënbuurt behoort tot de oudste en
kleurrijkste delen van Amsterdam en heeft
een lange en interessante geschiedenis.
De buurt dankt haar naam aan het Bethaniënklooster, op een steenworp afstand
gelegen van de Nieuwmarkt. Hoewel de rijke
geschiedenis ervan al op diverse manieren
en in tal van publikaties is beschreven,
willen twee oud-buurtbewoners nog een
boek toevoegen aan de grote stapel die
de Bethaniënbuurt als onderwerp heeft.
Simon van Blokland is geboren op 26
september 1935 in de Barndesteeg nr. 10,
waar zijn vader de bekende Smederij Van
Blokland had. Simon kent de buurt als zijn
broekzak en heeft tal van boeken over
dit deel van Amsterdam geschreven. Zijn
collectie prentbriefkaarten is ongekend
groot en hij is nog steeds verbonden aan
de Oud-Amsterdammer, Vrienden van de
Amsterdamse Binnenstad, de Vereniging
Documentatie Prentbriefkaarten, enz.
Frans Duivis is geboren op 26 september
1946 op de Kloveniersburgwal 26, waar zijn
vader in het Klein Trippenhuis (in folders
onterecht omschreven als het smalste huis
van Amsterdam) zijn chocolateriewinkel ’t
Trippenhuis had. Inmiddels heeft Frans Duivis
in eigen beheer een boek over de geschiedenis van het Klein Trippenhuis uitgebracht.
Simon van Blokland en Frans Duivis besloten
onlangs om gezamenlijk een boek te maken
over de Bethaniënbuurt in de periode 1930
tot 1980. Beiden zijn nog op zoek naar specifieke informatie: over verdwenen winkels, de
Tweede Wereldoorlog, karakteristieke bewoners, bekende Nederlanders die er gewoond
hebben (zo heeft Willy ‘Roept u maar’ Alfredo
een half jaar in het Klein Trippenhuis gewoond), de aanleg van de metro, enzovoorts.
Welke oud-bewoners van de Bethaniënbuurt
kunnen ons helpen aan informatie, foto’s,
kaarten, enz.? Wij zijn er dankbaar voor!
Simon van Blokland, Schaarweide 9, 1507 NJ
Zaandam; e-mail: simon@vanblokland.nl
of Frans Duivis, Poemaweg 5, 1338 BP
Almere; e-mail: la_aquila@hotmail.com

Is de welstandscommissie een
rookgordijn?
Ymere liet weten dat de welstandscommissie
buitenbrievenbussen verbiedt. Ineens zie ik
op de Zwanenburgwal nr. 254 t/m 258 voor
het portiek een uitstekend hek met de
brievenbussen BUITEN AAN HET HEK. Het
kan dus wél.

OpNieuw 37

‘Proost, op De Pinto’

I

n de heldere herfstlucht wachtten wij vol
verwachting op de komst van de aannemer. Na een maandenlange verbouwing
van het Huis De Pinto mochten we het resultaat eindelijk met eigen ogen aanschouwen. Rond een uur of tien werden we binnengelaten en wandelend door de verflucht
keken we om ons heen: hoge witte muren,
een compleet nieuw dak en een schilder die
fluitend de puntjes op de i schilderde. Het
Huis De Pinto is klaar voor gebruik.
Wij zijn als werkgroep al ruim een jaar
bezig met het realiseren van het cultureelliterair ontmoetingscentrum. Het zat ons
aanvankelijk niet mee. Het debacle met het
Rembrandthuis en de zoektocht naar een
geschikte co-huurder zal de meeste buurtbewoners bekend in de oren klinken. De

Inmiddels is op
14 november
het huurcontract
met Stadsherstel
getekend.

Ik was altijd een banjer
Anouska Hendrix rijdt zo’n 2-3 keer per week
met haar veegmachine door de Nieuwmarktbuurt, met zichtbaar plezier.
“Waarom ik het zo naar mijn zin heb? Omdat
je zulke leuke mensen tegenkomt. En je bent
altijd buiten. En als ik mijn geboortestad
schoon mag maken vind ik dat enig. Je doet
het voor andere mensen, voor de kinderen en
ook voor je zelf. Want ik heb zelf een kleintje,
en ik zat als kind overal met mijn handen
aan”.
“Onder mijn collega’s zijn heel veel nationaliteiten, dat is ook heel leuk”.
“Bij Stadsreiniging Stadsdeel Centrum zijn
maar drie meisjes die de RAVO veegmachine
mogen besturen”, zegt Anouska. “Ik was altijd
een banjer. Ik zoek altijd uitersten ... op een
positieve manier.”
Trots is ze - op haar werk en op haar stad. Ze
heeft het wapen van Amsterdam op haar hand
getatoeëerd. “Ik heb maar één wens, en dat is
dat ik dit werk mijn hele leven mag blijven
doen!”
Welmoed Koekebakker
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toekomst van het Huis De Pinto stond op
het spel. Een lastige situatie, maar inmiddels
hebben we deze problematiek ruimschoots
overwonnen. Er is een partner gevonden
die goed past bij wat het Huis De Pinto
wil zijn en de subsidie van het stadsdeel is
inmiddels toegezegd. Daarom zijn we nu
druk bezig met het realiseren van de plannen waar we al die tijd aan hebben gewerkt.
Trots en verheugd kunnen we dan ook aankondigen dat het Huis De Pinto begin 2014
de deuren zal openen. Houd de website in
de gaten voor de feestelijke opening.
Terwijl de schilders een voor een het pand
verlaten, kan de inrichtingscommissie aan
de slag. Hun ideeën zijn gebaseerd op de
functie die het Huis De Pinto in de buurt
zal vervullen. Aan de voorkant is er ruimte
voor sociale ontmoetingen. Hier kan gediscussieerd, gepraat en gefilosofeerd worden
onder het genot van een kopje koffie of thee.
De leeszaal zal wederom het kloppende hart
van het Huis De Pinto zijn, waar iedereen
in stilte kan lezen. De grote leestafels, waaraan je in beide ruimtes terecht kunt, zullen
voldoende keuze bieden uit kranten en tijdschriften, maar ook uit boeken die bezoekers kunnen uitwisselen. De OBA verdwijnt
overigens niet geheel. Samen met het stadsdeel faciliteren zij het boekenservicepunt,
waar buurtbewoners kosteloos boeken van
de bibliotheek kunnen opvragen en inleveren. Als ontmoetingscentrum streven we
ernaar om een groot deel van de week geopend te zijn. Een ander belangrijke functie
van het Huis De Pinto is het ontwikkelen en
uitvoeren van cultureel-literaire activiteiten.  
Het programma zal uiteenlopen van intel-

lectuele avonden tot muzikaal vermaak.
Er zullen lezingen plaats vinden in samenwerking met boekhandel Pantheon, waarbij
schrijvers zullen spreken over hun nieuwste werken. Ook historische lezingen die te
maken hebben met de geschiedenis van de
buurt. Hiernaast worden er nog tal van andere activiteiten georganiseerd, zoals muziekmatinees, documentaire- en filmvertoningen en diners pensant. Daarnaast is er
ook volop keuze aan cursussen. De Spinozakring zal zijn filosofische cursussen vervolgen in het Huis De Pinto en daarnaast
wordt er op het gebied van kunst en literatuur gewerkt aan cursussen over schrijven,
poëzie, lezen, fotografie en schilderen. En
ook de computerles voor ouderen komt
weer terug.

Meld je aan als vrijwilliger of
vriend!

Al deze mooie ideeën zouden niet tot stand
zijn gekomen zonder de steun van de buurt,
maar wij hebben de bewoners nog altijd
nodig! Het Huis De Pinto zal draaien op
vrijwilligers. Alle hulp is welkom. Wij bieden vrijwilligers de gelegenheid om in een
prachtige, historische omgeving te werken
en activiteiten te ontplooien. Weinig tijd?
Dan kun je ook vriend van Huis De Pinto
worden. Je kunt bijvoorbeeld een financiële
bijdrage leveren of een abonnement op een
tijdschrift adopteren.
Wil je je aanmelden als vrijwilliger of
vriend? Mail naar: contact@huisdepinto.nl
Voor meer informatie bezoek: www.huisdepinto.nl of like ons op Facebook.
Timo van Barneveld en Tessel Dekker
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